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ي تدريس اللغة أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل ف

نلدى طلبة الصف الخامس األساسي في العاصمة عماالعربية                       

إعداد                                    

نصرة سليمان أبو منصور                         

     إشراف                                 

األستاذ الدكتور محمود الحديدي                      

ملخص                                   

اري والتحصيل في أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتك إلى تعّرفالدفت الدراسة ه

   لطريقة القصديةراسة التي تم اختيارها باوتكونت عينة الدّ  تدريس اللغة العربية في العاصمة عمان

إلى ائية ، ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشو لًبا وطالبة من الصف الخامس األساسياط        

(60) طالًبا وطالبة  (31) ننت ممجموعتين: المجموعة األولى هي المجموعة التجريبية وتكوّ  من

المجموعة الثانية ، و باستخدام الدراما اإلبداعية مادة اللغة العربية تم تدريسهافي مدرسة الدرة الشريفة 

 عربيةمادة اللغة ال تم تدريسها في مدرسة قرطاج الدولية ( طالًبا وطالبة22)نت منتكوّ و الضابطة 

                     .بالطريقة االعتيادية

نتهاء من التدريس تم تطبيق اختباري التفكير االبتكاري والتحصيل بعد التأكد من صدقهما وبعد اال

                              .الوسائل اإلحصائية المناسبة تخدمواست   وثباتهما وفق األسس العلمية،

   

 



 ك
 

 

                                                               راسة إلى النتائج اآلتية:الدّ توصلت 

بين متوسطات أداء مجموعتي  (α ≤ 5...)عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية  - 

لح المجموعة لصا  ) الطالقة، والمرونة، واألصالة(اختبار التفكير االبتكاري ىلع البعدي الدراسة

                               اإلبداعية.باستخدام الدراما  مادة اللغة العربية التجريبية التي درست

بين متوسطات أداء مجموعتي  (α ≤ 5...) وىعند مست وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

العربية  للغةمادة ارست اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية التي د على البعدي الدراسة

                                                                    اإلبداعية. باستخدام الدراما

الكلمات المفتاحية: الدراما اإلبداعية، التفكير االبتكاري، التحصيل        
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Abstract 

      This study aimed at recognizing the effect of using creative drama in development 

of innovative thinking and achievement in the teaching of the Arabic language for fifth 

grade students in the capital Amman. The sample of the study was intentionally chosen 

it consisted of (60) students of Fifth grade, the sample of this study was distributed 

randomly into tow groups, the first group was an experimental group that consisted of 

(31) students who was taught according to creative Drama, the second group was 

acontrolling group which consisted of (29) students who was taught in accordance to the 

traditional methods, after the termination of teaching and after ensuring the validity and 

reliability in accordance to scientific bases, the innovative thinking test and 

Achievement test and an appropritate statistical means had been used. 

This study concluded the following tow result: 

 between performance (05.0  ≥α) -Existence of differences with statistical significance 

averages of both groups of the study on the dimensional innovative thinking       

test, for the experimental group who were taught subject of Arabic language        

     with using creative Drama.                                                              
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- Existence of differences with statistical significance (0.05 ≥ α) between performance  

averages of both groups of the study on the dimensional Achievemet test, for the 

experimental group who were taught subject of Arabic language with using creative 

Drama.                                                                                                                                 

Key words: Creative Drama, innovative thinking, Achievement. 
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 الفصل األول                                   

 خلفية الدراسة وأهميتها

   مقدمة

ام هتمى إلى ا، مما أدّ للمعارفلتبادل السريع رات التي اتسمت باا من المتغيّ شهد العالم عددً       

ويعد  ا لكل تقدمباعتبارهم أساسً  طلبة؛ الستثمار القدرات الذهنية لدى الف بعمليتي التعليم والتعلممكثّ 

والنهوض ا المتزايدة لرفع كفاءة مخرجاته هوحاجت ،التفاعل مع التحديات المنوطة بعملية التعليم

ومة يرتكز عليها في إحداث لى إيجاد منظالتخاذ قرارات علمية تؤدي إ ا؛ موجهً بالعملية التربوية

 .ف مع حاجات المجتمع، ويتكيّ واءم مع متطلبات العصرتيتغّير 

، فقد أصبح المتزايد م المعرفيوالتقدّ  طلبةي احتياجات التعد طرائق التدريس التقليدية تلبّ إذ لم       

، والمهارات المتعلقة ارات العلوم المتنوعة بصورة عامةحاجة إلتقان العديد من مهمون بالمتعل

دراك  ،، وحل المشكالتوالتي تكسبهم القدرة على التواصل ورة خاصةبتدريس اللغة العربية بص وا 

وتعزيز كفاءتهم  لتحقيق النتاجات المطلوبة والتفكير ة مثيرة للدافعيةالعالقات بأساليب متطور 

 .(2001،التعلم الذاتي )سعادةحديثة مبنية على أسس  دريست طرائقالشخصية من خالل 

من مواجهة  مميزة من المتعلمين المتمكنين ، لتخريج نوعيةا من التحدياترً يواجه التعليم كثي     

 أهم تلك التحديات منبكل يسر وسهولة، و و  فهم العالم المحيط بهم دون تعقيدو  ،متطلبات العصر

ة من العملية التي ال تواكب التطورات المعرفية، وتبتعد عن تحقيق األهداف المرجوّ  سيالتدر  طرائق

 .(2012،الحيلة ،)مرعيالتعليمية
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 ةالتقليديّ  طريقةاستخدام ال، و طريقة واحدة في الموقف التعليمي التدريس على يعد اقتصارو       

لى ، فيؤدي ذلك إالشرود الذهنيو  ،آبةوالك ،، ويعزز لديهم الشعور بالمللا لدافعية المتعلمينطً مثبّ 

 .(2011وابراهيم، سعادة، )ونسيانهم للمعلومات ،ضعف تركيزهم

التعليم هو و  أن الهدف األول للتربية (2008 )يالمشار إليه في عل (Piaget)بياجيه رىيو      

عد في تسا من أهم األمور التي، و لقدرة على إنتاج أشياء جديدةالمتعلمين لديهم اتخريج قادة من 

نهم من مواجهة ت تمكّ قدراو  ،كسابهم مهاراتا  و  ،والتأمل ،والتحليل ،رهو تشجيع التفكي تحقيق ذلك

 .المشكالت

وتعد الدراما  غير تقليديةأو  ،ق تدريس غير مألوفةائيكثر في اآلونة األخيرة الحديث حول طر      

( في النمو المعرفي، والتعلم Bruner)را حيث أكدت نظرية برونا إلحداها عمليً التعليمية تطبيقً 

، وأن تمثيل م أي موضوع يتوقف على طريقة عرضهوالتي تقوم على أساس أن تعلي باالكتشاف

في بنائهم  اصوريً وتترسخ كتشاف الطلبة للمفاهيم يساهم في ا في تجسيد أي موقف الطلبة وحركتهم

 .Philips)، 2000)فيليبس  المعرفي

 المتعلم هو نفسه مشّكاًل  ، بحيث يصبح، يتغير الموقف التعليمياالدرام طريقةفمن خالل       

 ذلك يثيربدل أن يتحدث المعلم عنه ف حهصياغة مالمو  ،، ويشارك بشكل فاعل في تجسيدهللموقف

 ةالدراما الحواريّ  :هما وتقوم الدراما التعليمية على طريقتين أساسيتين، اممتعً  ، ويصبح التعليماسهحم

لى نص مسرحي مع ستعانة بمختصين بتحويل المحتوى إ، أو باالالمعلم بنفسهفيها  يقوم لتيا

من  رجعل المتعلم يعبّ  قوم على مبدأت لتيا طريقةال ما اإلبداعيةالدراو  ،التدريسيةمراعاة األهداف 

 .(Mc caslin ،...2)مكازلين وليس ما يريده المعلم ،ا يريده هوعم خالل النص الدرامي
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فهي  سيما تلك المصممة ألغراض تربوية ا للفن متعدد األبعاد التعد الدراما اإلبداعية نموذجً و     

 فنون المسرحبين تجمع ا لكونه افةباإلض فقط تؤكد على عمليات التفكير أكثر من النتاجات

 .(2005عبد المجيد، )واإليقاع ، لوالتواص ،األدوار والحركة ولعب

 انشطً  ا يكونمففيه على المتعلم ،عمليات الدراما اإلبداعيةو  ،بين العلمتشابه ال هأوجترتكز      

 والمعلومات السابقة ،ة، ويبني المعرفة على الخبر يحاول إيجاد حلول للمشكالتو  ،سئلةويطرح األ

 واألدائية ،قاتهم االستكشافيةإلنها تشجع األطفال على استخدام طا؛ الدراما اإلبدعية وتسمى

بل تربية  ألداء أدوار معينة، تخريج الممثلين من الدراما يعد الهدف ، فلمالتشخيصواالبتكارية و 

والتعاطف مع  ،جتماعيعي االوتقوية الو  وقدراته ومهاراته اللغوية ،وتنمية شخصيته ،المتعلم

  .(2005الكناني، )اآلخرين 

التدريس، والتركيز على المتعلم ومن أجل تطوير تدريس اللغة العربية، البد من تنويع طرائق       

 (.2012)عون،  اا متلقيً  ال سلبيً  متفاعاًل ا فيها، ويكون فاعاًل ا رئيسيً الذي ينبغي أن يأخذ دورً 

الدراسات  على نتائجو الخاص بالدراما اإلبداعية،  خالل اطالع الباحثة على األدب النظريمن و     

   الدراما اإلبداعية في الموقف التعليمي طريقةدمج  تبين ضرورة متغيرات الدراسة، أجريت حولالتي 

تقليدي إلى منحى التعلم الذاتي  بحيث  النتقال بممارسات المعلمين داخل الغرفة الصفية من منحىل

  اعليتها فيلفو  ، ويقتصر دور المعلم على التوجيه واإلرشاد،يكون المتعلم محور العملية التعليمية

ة بما ضرورة تفعيل المواقف الدراميّ  (2012الرواشدة) دراسة أكدتقد ف ،الطلبةلدى  تفكيرال تنمية

، وأوصت دراسة واالرتقاء بالنتاجات التعليمية ،من المتعلم من اكتساب المهارات الالزمة للتقديمكّ 

 ( بتطبيق الدراما التعليمية على متغيراتأخرى كالتحصيل والتفكير.2.15المسيعدين)
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بتكاري ا اإلبداعية في تنمية التفكير االالدرام استخدام للكشف عن أثر ةليالحا الدراسة جاءتو       

 في العاصمة عمان اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس األساسي وتحصيلهم في تدريس

  الحديثة في مجال أساليب التدريس.مع التوجهات التربوية انسجاًما 

 : مشكلة الدراسة

 هي لغة تواكب التقدم المستمرو  ،ةا للعلوم المتنوع، وأساسً لغة القرآن الكريماللغة العربية تعد       

مقاصدها عن البعد ، و الجمودو  ،ا من مناهج اللغة العربية تتصف ببعض التعقيدأن كثيرً  إالّ 

تقان المهارات اللغويةكضبط الكلمات األساسية ى لمما أدى إ، وتنمية مهارات التفكير كتابيةوال ،، وا 

 .الطلبة في اللغة العربيةضعف 

وتنمية المهارات  ،والتربويين بتطوير مناهج اللغة العربية ،لبات من المتخصصيناالمطزايدت ت     

أرجع التربويون أسباب ضعف الطلبة  قدف، أساليب حديثةو  ،ائقوتدريبهم على طر  للمعلمينالتدريسية 

 إذا أتقن للمتعلم أن يتفاعل مع الحياة العملية إالّ ال يمكن ، إذ لى طرائق تدريسهاإ في اللغة العربية

 (.2.15، )العنزيالتواصل مع اآلخرينو  ،رتي الكتابةمها

وتشكيل  بةوالكتا ،ا في القراءةضعفً وقد الحظت الباحثة من خالل عملها كمعلمة للغة العربية       

ستوى ممهارات تفكيرهم و  إلى تدنيى مما أدّ ، لغوية لدى طلبة المرحلة األساسيةالتراكيب ال

وفي ضوء  ،الدراما اإلبداعية طريقةك ،حديثة طرائقلى تفعيل الحاجة إ وبذلك دعت تحصيلهم

باستخدام الدراما اإلبداعية في تنمية  قةمتعلّ عدم وجود دراسات  مراجعة الدراسات السابقة تبين

 قد، فبالتحصيل ومتغيرات أخرىقة وجود دراسات متعلّ و  –الباحثة  على حد علم - التفكير االبتكاري

تشجيع معلمي المرحلة األساسية في توظيف الدراما ب   (2008)غزالة أبو  كل من: دراسة أوصت

على ( 2012وعلوان) ،إيجابي في اتجاهات الطلبةاإلبداعية من خالل الموقف التعليمي لما له أثر 

، وأوصت بتطبيقه على متغيرات الطلبة لتنمية التحصيل واحتفاظ ااًل لدراما يعد فعّ ااستخدام أن 
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، (2012 عن دراسة الرواشدة)اًل فض، واكتساب المفاهيم واالتجاهات كتنمية مهارة االستماع أخرى

 يأثرها فمدى و  أخرى طرائقالدراما و  طريقةتوظيف  التي أوصت بإجراء دراسات للمقارنة بين

 .تفكير المختلفةالومهارات  ،التحصيل

بتكاري ا اإلبداعية في تنمية التفكير االأثر استخدام الدرام إلى لتعّرفل دراسة الحاليةال وجاءت     

 . العاصمة عمان وتحصيلهم في لدى طلبة الصف الخامس اللغة العربية مادة في تدريس

  وأسئلتها: هدف الدراسة 

أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري  التعّرف إلى الحالية الدراسةت هدف    

 والتحصيل في تدريس اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس في العاصمة عمان.

 : السؤالين اآلتيين جابة عناإل الحالية الدراسة تحاول ولتحقيق الهدف

تنمية التفكير االبتكاري  في في تدريس مادة اللغة العربية استخدام الدراما اإلبداعية رما أث  -1

 مقارنة بالطريقة االعتيادية؟لدى طلبة الصف الخامس األساسي، 

تحصيل طلبة الصف  علىفي تدريس مادة اللغة العربية  استخدام الدراما اإلبداعية ما أثر -2

 بالطريقة االعتيادية؟ الخامس األساسي، مقارنة

 : أهمية الدراسة

 : باآلتيل أن تفيد هذه الدراسة يؤمّ    

 .الدراما اإلبداعية طريقةتخدام قة بموضوع اسإضافة جديدة للدراسات العربية المتعلّ   -

ن من مخططي المناهج، والمعلمين، والمشرفين من نتائج  استفادة المتخصصين التربويي  -

 . في التخطيط، والتوجيه، والتدريس الحالية الدراسة

 تدريس اللغة العربية، وتفعيل استخدام الدراما طرائقمواكبة الدراسات الحديثة في مجال  -

 . اإلبداعية خالل الموقف التعليمي
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 تزويده بمهارات، وخبرات عملية، و ة تطبيق الدراما اإلبداعيةتقديم نموذج للمعلم في طريق -

 لتطوير العلمية التعليمية في الغرفة الصفية.

األدوات و  ،واإلجراءات ،الطريقة من احثينواستفادة الب مرجعية للدراسات المستقبلية -

 .المستخدمة فيها

  فرضيات الدراسة:   

 لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم اختبار الفرضيتين اآلتيتين:         

 إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات دالل (05.0  ≥α)  في تنمية التفكير

، مقارنة   الستخدام الدراما اإلبداعيةتعزى االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساسي 

 . بالطريقة االعتيادية

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (05.0  ≥α) تحصيل طلبة  في

 . ما اإلبداعية، مقارنة بالطريقة االعتياديةتعزى الستخدام الدرا الصف الخامس األساسي

 :حدود الدراسة  

 اآلتية: دت الدراسة بالحدودتحدّ    

لواء القويسمة / العاصمة عمانة/مدرسة الدرة الشريفة، ومدرسة قرطاج الدوليّ : الحد المكاني -

  الخاص.  مديرية التعليم

  الحد البشري: طلبة الصف الخامس األساسي.  -

  2018/ 2017: الفصل الدراسي الثاني للعام الحد الزماني -

 اللغة العربية.  ادةمن م العاشرة وحدةال: الحد الموضوعي -
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  الدراسة: محددات 

بدالالت المجتمعات المماثلة و  ةلى المجتمع الذي أخذت منه العينتعميم نتائج هذه الدراسة ع يتحّدد

 وثبات أدواتها. ،صدق

 :مصطلحات الدراسة

 تم تعريف مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي:

اص بالطالب دون التقيد خيالي حر خطريقة تدريس تحفز بناء عالم هي  :الدراما اإلبداعية

، بهدف تقديم يماءواإل ،والتخيل، رتجال، وااللعب األدوار أساليبف ، وتقوم على توظيبنص مكتوب

وعميقة من خالل خبرات الطالب  ،موسعةموضوع معين ثم تبنى حولها أفكار  فكرة أساسية حول

 .2005))سليمان،جات بشكل تمثيليوتقدم النتا

 تقوم على دمج النشاط الجسدي والعقلي من خالل أنشطة درامية متنوعة  بأنها ا:إجرائيً  تفر  وع    

ها الباحثة تعدأ، وذلك من خالل الخطة التدريسية التي والتمثيل ،للتخيل تتيح الفرصة أمام الطلبة

 .ه الطريقةوفق هذ

صياغة و ، الحلولالبحث عن ، و الضعف مواطن، و عملية وعي بالمشكالتهو :بتكاريالتفكير اال

 (Torrance,1993)  توصيل النتائج لآلخرين، و لفرضيات أو تعديلها بعد اختبارهاا

 بتكاريالتفكير اال مهارات ختبارفي احصل عليها الطلبة التي بأنه الدرجة  :اإجرائيً  فعر  و  

 بتكاري . للتفكير اال (Torrance)وفق اختبارات تورنس  صالة(،األالمرونة،  )الطالقة

" مدى استيعاب الطلبة لما اكتسبوه من خبرات من خالل المقررات الدراسية المحددة : لتحصيلا

االختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض")اللقاني  الدرجة التي يحصل عليها الطلبة فيوتقاس ب

 .(1999:47والجمل،
 هتعدأفي االختبار التحصيلي الذي  ةلبا الطبأنه الدرجة الكلية التي حصل عليه ا:عر ف إجرائيً و 

 ) تذكر، فهم، تطبيق(.باحثة وفق مستويات بلوم المعرفيةال
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

بتكاري اما اإلبداعية وتنمية التفكير االا لألدب النظري ذي الصلة بالدر ن هذا الفصل عرضً يتضمّ 

 : جنبية ذات الصلة على النحو اآلتيواأل ،لى الدراسات العربيةإضافة إ والتحصيل

  :األدب النظري 

 في هايفوتوظ هاتطبيق أساليب، و الدراما اإلبداعيةمفهوم  الموضوعات اآلتية: دراسةال تتناول      

  ودور العلم في استخدامه أساليب تنميتهو  ،وماهيته ومهاراته بتكاريالتفكير االو  ،العملية التعليمية

وفيما  يل الطالب في مادة اللغة العربيةوأسباب تدني تحص ،والعوامل المؤثرة فيه ،يلمفهوم التحصو 

 يلي تفصيل لذلك: 

 : مفهوم الدراما اإلبداعية

، الروايةو  ،رتبطت من حيث اللغة بالقصة، حيث اا من أشكال األدب فنيً اًل تعد الدراما شك    

تعني ( و Dormaاليونانية ) الكلمة ة من، وهي لغة مشتقّ تجسيد الحدثو  اختلفت عنها في تصوير،و 

 (.2005،)عبد المنعما ترادف كلمة المسرحواصطالحً  بداية العمل

 الدراما اإلبداعية (2005عبد المجيد)المشار إليها في  (Winifred wad)وينيفريداودفت عرّ قد و     

ترتكز على الكيفية التي يسترشد بها المشاركون بالقائد حيث يحصل  ،شكل من أشكال الدراما :بأنها

 وانفعاالتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعيةعب لتحديد استجاباتهم كل عضو في المجموعة على فرصة للّ 

                  بما يتناسب مع احتياجاتهم. 
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ة القدرات اإلبداعية لدى تنميقوم على طريقة ت"بأنها:  (212: 2005ها سليمان)فعرّ كما      

أمل دون الحاجة إلى معدات خاصة، فقط مكان مناسب لعب، والتخيل، والتّ عن طريق الّ  األطفال

يضمن وصول المعارف لديهم بأسلوب شيق  تفعيل نشاطهم بأسلوب دراميس، لومعلم متحمّ 

 ."وممتع

واإليماءات الجسدّية التي يبتكرها بأنها: مزيج من التفاعالت الّلغوية  (2016)عّرفها الرشيديو       

 المتعّلم إليصال ما بداخله للطلبة اآلخرين والذين بدورهم يتفاعلون معه ويحاكون حركاته.

ي مهارات التواصل نمّ ت ةمؤثر  طريقة :أنهاب الدراما اإلبداعية مفهوم الباحثة تستنجمما سبق      

فهم يعبرون عما يتصورونه في خيالهم من خالل أنشطة درامية تتعلق بالموقف ، لبةلدى الط

 جعلهم أكثر قابلية للتعلم.و  ،؛ لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية شخصيتهمفهم المادة التعليميةالتعليمي و 

   الدراما اإلبداعية: أساليب تطبيق     

لدرس ا في دمج بينهاد يوقق منفصلة طبّ قد ت التي ساليبة على عدد من األا اإلبداعيالدرام عتمدت  

 : النحو اآلتي على (Mc caslin,2000)مكازلين  قد ذكرتها، و الواحد

 :(Role-Playingلعب األدوار )  -

إن لعب الدور عملية ذهنية ، يقوم فيها الممثل بتبني شخصية ما كما يدركها هو ، وهذا 

 .       وكهمنه تقصي أسلوب الشخص ونمط سليتطلب 

 :(improvisation)رتجالاال   -

رتجال بأنه مجموعة من األفعال التي تعتمد على الحوار واإلدراك الحركي ف االعرّ  

الفرصة أمام ، حيث يتيح هذا األسلوب ون تخطيط مسبقواألصوات التي يقوم بها المتعلم د

 والمعرفي لديهام المخزون اللغوي ستخد، وذلك باي يعبر عن أفكاره وذاتهالمتعلم لك
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، ثم من خالل وضعه في موقف درامي مؤثر، ات الفكرية والحسية التي يمتلكهاوالمهار 

    .يلحلول المناسبة عن طريق التمثالطلب منه إيجاد ال

 :(Pantomime) التعبير الصامت)اإليماء( -

 فكرة محددة دون استعمال الكلمات ، بحيث تعبر عن اإليماء هو الحركة التي لها معنى   

ويزيد من قدرة المتعلمين على  وتعتمد اعتمادًا أساسيًا على تعابير الوجه وحركات الجسد

   .ةالتركيز واالنتباه لكل التفاصيل الدقيق

 . (Imagination)لالتخي   -

الحسي ة في غياب المصور ة للصور الحسيّ بأنه معالجة عقليّ ( 1993فه جاليين)وقد عرّ     

 : ووضعه ضمن الخطوات اآلتية       .صلياأل

 . والمرتبطة بالخبرة المراد تعلمها، تتم مناقشة الخبرات السابقة فيهاالتهيئة: حيث  -

، ومن خالل توجيهات وضع حدث ما في مركز اهتمام العقل: وفيه يقوم المتعلم بلالتخيّ  -

 . تخيل الصور المالئمة لهذا الحدث المعلم يتم

، ويقوم لمتعلم حول الخبرة المراد تعلمها: ويتم في هذه المرحلة وصف تخيالت االمناقشة -

 .  فلى الهداقشة هذه الصور التخيلية للوصول إالمعلم بمن

    :اعية في العملية التعليميةإلبدتوظيف الدراما ا   

 من خالل ، واجتماعيةتربويةن الطلبة من اكتساب قيم مكّ ت ةجديد طريقة راما اإلبداعيةالد دتع      

تتيح الفرصة  ، حيث أنهاتمثيل مشهد بطريقة ارتجاليةوتقريب المفاهيم ألذهانهم عن طريق  تبسيط

لطلبة ص اتقمّ و  والتطبيق الواقعي له ين المفهوموالربط ب، التمثيل، و ، والتأملأمام الطلبة للتخيل
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 ادة التعليميةة وبشكل عملي بالمبفاعليّ يعطيهم الفرصة للتعمق  لشخصية معينة، أو موقف ما

 (. 2008 لي،ع)م القدرة على التواصل مع اآلخرينزيد لديهيالخجل، و صهم من يخلّ و 

    ألهميتها  ،تعليميالموقف ال ضرورة تفعيل الدراما اإلبداعية في( 2005سليمان) كما أوضح      

 :  المتمثلة باآلتي

  عن نفسه.  ن المتعلم من التعبيركّ تم وحركات جسدّية ،على إيجاد تفاعالت لغويةقدرتها  -1

يصال أفكاره لهم. نمن قدرة المتعلم على التواصل مع اآلخري تزيد -2  ، وا 

 .وسلوكية في الغرفة الصفية والحياة اليومية ،جتماعيةفي إكساب المتعلم خبرات اتساعد  -3

على تقييمها مما ينمي لديهم مهارة النقد  ، ويعملواهمار ب من المشاركين أن يخططوا ألفكتطلّ ت -4

 البّناء. 

 رتجالي ، وسرعة البديهة مما يزيد من ثقة المتعلم بقدراته.قدرات التفكير اال تزيد من -5

للغة العربية؛ من خالل نص شعري ف الدراما في تدريس ايظكيفية تو ( 2005ن العمري)وبيّ       

حيث نفذه بأسلوب درامي ، اعتمد فيه على عدة عناصر  لى صديق قديم "اختاره بعنوان " رسالة إ

، ثم ية، وعمل المشاهد، والحبكة، والوصول للحل، والتقويم الختاميمنها: التهيئة ، وبناء اإلتفاق

  .ن موضوع الهجرةبعمل نشاط بيتي يتضمن نص درامي قصير ع لبةف الطكلّ 

موضوع ثم إلى وقائع متسلسلة مرتبطة تحتاج ممارسة الدراما اإلبداعية، إلى فكرة، أو       

بشخصيات، وأحداث في وقت محدد، وعند ممارسة الطلبة لها فإنها تساعدهم على تكوين مجموعة 

من اآلراء، واألفكار، والمعارف الكسابهم القدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بدورهم، ومواجهة 

 ومختلفة.بطريقة مبدعة تقودهم البتكار أشياء جديدة  المشكالت
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 2000) كما ذكرها )نصار، صوالحة، تتلخص متطلبات الدراما اإلبداعيةو 

 باآلتي: 

 طفال مجموعة من األ -

 معلم مدرب  -

 مكان متسع للحركة               -

 فكرة يمكن اإلبداع من خاللها -

 (2016)المتعّلقة باإلدراك والمشار إليها في الرشيدي ( Brunerبرونر)وقد أكدت نظرية    -

ينمي لديهم اإلبداع لدرجة  في العملية التعليمية أّن استغالل أفعال الطلبة كوسائل لإليضاح

يجاد حلول لها إضافة إلى إكسابهم مهارات وجدانّية،  تمّكنهم من مواجهة المشكالت وا 

   وانفعالّية، وحركّية  تزيد من تركيزهم وتدفعهم لإلنجاز واالبتكار.  

الحديثة،  عية في المناهج يعزز التوجهات التربويةالدراما اإلبدا تفعيل أنستخلص وبهذا ي         

عمل فيه الطلبة ي   كأسلوب تدريسيحيث يمكن توظيفها تعليمية، المتعلم هو محور العملية ال أنّ ب

بأسلوب  وقف التعليمي مع الم مإلى النتاجات المطلوبة من خالل تفاعله وتفكيرهم للوصول همحواسّ 

 عن الملل، والتقليد. ابعيدً وممتع  قشيّ 

 :بتكاريالتفكير اال 

ويدفعه  ،فه في الحياة؛ ليوظن على سائر المخلوقات بالعقلز اهلل سبحانه وتعالى اإلنساميّ        

أنه عملية ب( 2005المشار إليه في الكناني)( Robert)عرفه روبرتوالتفكير الذي  والتعلم، للعلم

                        .لى إكساب الفرد معرفة ما، أو أنه عملية منظمة تهدف إعرفة ماتأتي بعد إكتساب م معرفية معقدة

      االبتكاري، فقد وردت أنواع عديدة للتفكير ومنها والدراسات انطالقًا مما كشفت عنه األبحاثو 
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متطلبات  ، بما يتناسب مع من استخدام الشيء نفسهتلف بدالً القيام بشيء جديد ومخهو  :بتكاراالف

 (.2012)علي،الفرد واحتياجاته

ة وعي بالمشكالت ومواطن مليّ ه عبأنّ  :تكاريب( التفكير االTorrance,1993) ف تورنسعرّ  وقد     

لفرضيات أو تعديلها بعد اختبارها، وتوصيل النتائج ، وصياغة االضعف، والبحث عن الحلول

 . لآلخرين

للبحث عن حلول تصحبه رغبة قوية  هادف ومركب ه نشاط عقليبأنّ  :(2007جروان) فهوعرّ      

 . عقيد والشمولية، ويتميز بالتاة لم تكن معروفة سابقً أصيل

د عدد كبير من الفرد على تولي قدرة هو التفكير االبتكاري مما سبق بأنّ  الباحثة تستنتجو      

  .والتفّرد ،، والتي تتميز بالتنوعاألفكار اإلبداعية

   : بتكاريمهارات التفكير اال

 المتمثلة باآلتي:  كير االبتكاري إلى عدد من المهاراتالتف (Torrance ،1993)تورانس فصنّ   

، وتوليدها إلبداعيةعلى تكوين عدد هائل من األفكار اهي مقدرة الفرد  : (Fluency)الطالقة -1

 . ليتم استدعاء األفكار فيها ، ومشكالت غير محدودة اإلجابةعند االستجابة لتساؤالت

وتحويل متنوعة، وغير متوقعة  أفكارعلى توليد  الفرد وهي مقدرة : (Flexibility)المرونة -2

 .ر التفكير المصاحب لتغيير المثيرمسا

التفكير بصورة مختلفة عن ، والمقدرة على فّرد والجّدهوتعني الت : (Originality)األصالة -3

 .بتكاريوالتفكير اال ،ا باإلبداعباطً لمهارات ارتاوهي أكثر  اآلخرين
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واإلضافة  ،دةوالزيا ،: ويقصد بها مقدرة الفرد على اإلضافة الجديدة (Elaboration)عالتوس   -4

 . تسهم في توسعهاعلى الفكرة األصلية ل

  :بتكاريوطرق تنمية التفكير االب أسالي 

 : اآلتيبتكاري وهي كتنمية التفكير اال  ائقأساليب  وطر  ا منعددً ( 2005أوردت السرور)  

 ل التخيّ  -

 الذهني صفعال -

 التفكير وفق القبعات الست  -

 تآلف األشتات  -

 :يحها على النحو اآلتيضوتم تو    

معالجة عقلية للصور الحسية في ضوء غياب المصدر  هبأنّ  (1993)ه جاليينفوقد عرّ  :لالتخي     

 وهو مرتبط بالدراما ، للصور التخيلية للوصول إلى الهدفومناقشة  ،الحسي األصلي ويتضمن تهيئة

 .كارين الدراما اإلبداعية والتفكير االبتعالقة بيالمحاولة إليجاد  جاءت ومن هنا

جبها أحد أهم أساليب المناقشة الجماعية التي يشجع بمو  أنه (2001يرى زيتون) :العصف الذهني  

عدد كبير من األفكار المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي ، على توليد أفراد مجموعة بإشراف المعلم

 . واختيار المناسب من تلك األفكار وتلقائي في مناخ مفتوح

األسلوب  ربط العناصر المختلفة مع بعضها البعض ولهذا يمتاز هذا يتضمن :تآلف األشتات 

مة للوصول إلى حل المشكالت والمشابهة بصورة منتظ ،والمجاز ،ستعارةبكثرة استخدام أشكال اال

 ( .  2013، )بليغإبداعيةبصورة 
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ها يتم ( وفيDe Bono)حد برامج تعليم التفكير الحديثة التي وضعها دي بونوأ وهي :القبعات الست

، وتعد طريقة مثل كل نمط تفكيره في تلك اللحظةة أنماط حيث يتقسيم التفكير عند الفرد إلى ست

المواقف العلمية المختلفة وهي والنجاح في  ،توافقإلى ال لوصولل  كبيرةاألمد لكن لها قدرة قصيرة 

 .(2015)سعادة،ألوان لكل لون داللته في التفكيروي ستة تح

  :بتكاري داخل الغرفة الصفيةالدور المعلم في استخدام التفكير ا

خاللها توظيف مهارات التفكير  مجموعة من النقاط التي يمكن للمعلم( 2007)ت الخضراءذكر  

 بتكاري على النحو اآلتي : اال

 . راء مختلفة ومحاولة التوصل لحلولتشجيع المناقشة والحوار بتداول آ -1

 . مرتفع والتعبير عن أفكارهم بوضوحمنح جميع المتعلمين فرصة التحدث بصوت  -2

 . تعلمينع في الحكم على إجابات الماالبتعاد عن التسرّ  -3

 . لمين الخجولين، على إعطاء أجوبةتشجيع المتع -4

  .تقديم التغذية الراجعة للمتعلمي باستمرار -5

 :مفهوم التحصيل

 بالتأكيد على المعلومات و تكرارهاالمعلم  من خالل قيام ،م عملية التحصيل بشكل جيدتت      

يجاد  التحفيز المستمر،لها، و لطلبة ومناقشتها من كافة الجوانب، وطرح األسئلة للتأكد من فهم ا وا 

     يصل الطلبة لمستوى اإلتقان.ل الدراسيمعلومات المحتوى ، وتوزيع لدى الطلبة الدافعية
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" مدى استيعاب الطلبة لما اكتسبوه من خبرات من خالل المقررات بأنه :التحصيلع ّرف       

االختبار التحصيلي المعد لهذا الدراسية المحددة وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في 

   (1999:47)اللقاني والجمل،" الغرض

" المعرفة والمهارات والفهم في مبحث اللغة العربية نهأب :ة العربيةالتحصيل في اللغف رّ وع       

  (2005:49)العمري،والتي اكتسبها المتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة مّر بها "

مقدرة الفرد على الوصول إلى ما وراء الذات بحيث يمكنه  بأنه :(2012) فه علوانوقد عرّ      

بداعية  تعطي صورة صادقة عن إظهار المقدرات واإلمكانات التي يتمتع بها بطريقة إنتاجية وا 

 .مستوى األداء الخاص بالفرد، أي أنه اإلنجاز الذي يتيح للفرد التفاعل مع العالم المحيط به

 م الطلبة بعد مدة من الزمني لتعلّ الناتج الكل أنه :التحصيل تعريف ةالباحث مما سبق استنجتو      

 . تحقيقها ويقاس بالدرجة التي  يحصلون عليها، وبالنتاجات التي يتوقع منهم

 : العوامل المؤثرة في التحصيل

 لى المستويين الثقافي واالقتصادي، والفروق الفردية بينترتكز أهم العوامل المؤثرة في التحصيل ع 

الدراسي  ، ومواكبة المحتوى، والبيئة التعليمية في المدرسةالوسائل الحديثة، واستخدام المتعلمين

 (.2000للتطور، ومتطلبات العصر)عودة،

 :ي تحصيل الطالب في اللغة العربيةأسباب تدن

  اللغة العربية باآلتي:  مادةفي  ل الطلبةتحصي أهم األسباب التي تؤدي إلى تدنيتتمثل  

  .ة حاجات المتعلمينافتقار المناهج والكتب المدرسية لمواكبة التقدم والتطور لتلبي -

    ة.التعليميعرض المادة  المستخدمة في الطرق واألساليب القديمة -

    (.2012)عون،فعية والتشويق في المحتوى الدراسيغياب عنصري الدا -
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 : راسات السابقةالد   

وقد  ذات الصلة بموضوع الدراسة الحاليةألجنبية وا ،ةالعربيّ ت الدراسا على الباحثةّطلعت ا    

 : وتم عرضها من األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي ،ا لموضوعاتهاوفقً  ينمحور إلى  فتهاصنّ 

 دراسات تناولت أثر الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري:المحور األول: 

دراسة في الدراسات العربية واألجنبية تناولت أثر  أية-حدودعلمهافي -حيث لم تجد الباحثة    

 الباحثة ، واستعانتالدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس مادة اللغة العربية

 بدراسات قريبة من متغيرات الدراسة.

الدراما اإلبداعية، دراسة هدفت تقصي أثر استخدام   ,Rosalinda (2000)أجرت روزاليندا      

غوية لدى طالب الصف الخامس في والية نيوجيرسي على اكتساب المهارات، والمصطلحات اللّ 

طالبا تم تدريسهم  (22) ، وتم تدريسهم بالطريقة االعتيادية طالبا (25)نت عينة الدراسة من وتكوّ 

وأظهرت النتائج فروقا  ،المنهج شبه التجريبي استخدمت الدراسةخدام  الدراما اإلبداعية، و تباس

 . استخدام الدراما اإلبداعيةالتي طبقت لصالح المجموعة التجريبية 

يصال المفاهيم المتعلقة بالتنوع الحيوي لطلبة المرحلة إل Lang ((2003النغوسعت دراسة       

استخدمت كما كأسلوب في التدريس ية القائمة على اإليماء األساسية مستعينة بالدراما اإلبداع

( قسموا إلى ثالث 110نت عينة الدراسة من)، وتكوّ في والية فلوريدا التخيل كأسلوب منفصل

( 34)و ،( طالبا تعلموا من خالل التخيل31و) ،ل اإليماء( طالبا تعلموا من خال45مجموعات )

وقد أظهرت النتائج تفوقا للمجموعتين:  ، واستخدمت المنهج التجريبي،تعلموا بالطريقة االعتيادية

 التخيل عن المجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية.     تعلمتا من خالل اإليماء و  التي
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اإلبداعية والحوارية في  طريقتي الدراماي أثر صّ دراسة هدفت تق (2008) وأجرت أبوغزالة       

وتكونت عينة الدراسة رس الدر المنثور الخاصة في عمان، استيعاب طلبة المرحلة األساسية في مدا

ة وتكّونت من  جموعة الضابطموال، طالبة (30)من وتكّونت مجموعة التجريبيةالمن مجموعتين: 

ا في اتجاهات طالبات الصف وأظهرت النتائج فروقً  واستخدمت المنهج شبه التجريبي، ،(32)

 بالدراما اإلبداعية.السادس األساسي تعزى لطريقة التدريس 

تقصي أثر استخدام الدراما على تنمية التفكير اإلبداعي في  (2011)وهدفت دراسة أبو لحية    

مبحث اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث األساسي في محافظة شمال غزة في مدارس جباليا 

( تلميًذا 66وتّكونت من)االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: المجموعة التجريبية 

( تلميًذا وتلميذة، واستخدمت المنهج شبه التجريبي، 65وتلميذة، والمجموعة الضابطة وتكونت من)

 وأظهرت النتائج فروًقا في تنمية التفكير اإلبداعي تعزى لطريقة التدريس بالدراما.

بتكاري للمشكالت تقصي فاعلية بعض استراتيجيات الحل اال  (2012دراسة الحازمي)وهدفت      

تريز في تعلم العلوم على تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى التلميذات الموهوبات بالمرحلة 

( تلميذة موهوبة وتم تقسيمها إلى 42نت عينة الدراسة من)االبتدائية في المدينة المنورة، وتكوّ 

( تلميذة، 21وعددها)( تلميذة، ومجموعة ضابطة 21مجموعة تجريبية وعددها)  مجموعتين

واستخدمت المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج فروقا تعزى لصالح المجموعة التجريبية فيما 

 يتعلق بالقدرة الكلية في االختبار البعدي للتفكير االبتكاري. 

 تناولت أثر الدراما في التحصيل. المحور الثاني: دراسات

أثر استخدام الدراما الحوارية في تعليم  دراسة هدفت تقصي fernsler (2003 (أجرى فيرنسلر      

في بريطانيا  التحصيل المفاهيم األساسية لمادة االجتماعيات لطلبة الصف الثالث األساسي في

إلى  قسموا (eastern tense) مدرسة من طالب طالبا وطالبة  (30) وتكونت عينة الدراسة
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واستخدمت الدراسة  (15)ومجموعة ضابطة وعددها (15)وعددها مجموعتين مجموعة تجريبية

التي تلقت تعليمها ختبار البعدي تفوق أفراد المجموعة التجريبية وأظهرت نتائج االالمنهج التجريبي 

 باستخدام الدراما الحوارية.

( دراسة هدفت تقصي أثر التمثيل الدرامي للمادة التعليمية في تحصيل 6..2وأجرى هيالت)     

طلبة الصف الرابع في مبحث التربية االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: المجموعة 

الضابطة ( طالًبا وطالبة درست باستخدام التمثيل الدرامي، والمجموعة الثانية .14التجريبية عددها)

( طالًبا وطالبة درست بالطريقة االعتيادية، واستخدمت المنهج شبه التجريبي، وأظهرت 62وعددها)

 النتائج فروًقا ذات داللة إحصائية تعزى لصالح المجموعة التجريبية.

( تقصي أثر استخدام الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية في 2..2وهدفت دراسة هنية)

( طالبة .12طالبات الصف العاشر األساسي في العاصمة عمان، وتكّونت عينة الدراسة)تحصيل 

( طالبة درست باستخدام الدراما التعليمية .6وقّسمت إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها)

، واستخدمت المنهج شبه ( طالبة درست بالطريقة االعتيادية.6ومجموعة ضابطة وعددها)

 نتائج فروًقا لصالح المجموعة التجريبية. التجريبي وأظهرت ال

تنمية التحصيل ثر الدراما التعليمية في تقصي أ( 2012واشدة)ر ال دراسة وكان الغرض من     

في لواء المزار  األساسي بية لدى طالبات الصف التاسعقواعد اللغة العر في مادة  والتفكير اإلبداعي

: مت إلى مجموعتين، وقسّ طالبة( 38على عينة تضم) الدراسة أجريتو  في األردن، الجنوبي

 ضابطة ، ومجموعةطالبة درست باستخدام الدراما التعليمية( 19مجموعة تجريبية وعددهم)

وأظهرت النتائج ، واستخدمت المنهج شبه التجريبي، طالبة درست بالطريقة االعتيادية (19وعددهم)

 .التجريبية ة تعزى لصالح المجموعةفروقا ذات داللة إحصائي
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واالحتفاظ  على التحصيلالتعليمية  الدراما تقصي أثر توظيف (2012)علوانوهدفت دراسة      

في مدارس محافظة جنين  األساسيلدى تالمذة الصف الرابع به في تدريس النصوص األدبية 

جموعتين: م( تلميذا وتلميذة قسموا إلى 160من) وتكونت عينة الدراسة ،في فلسطين الحكومية

 لميذا وتلميذة،(  ت80وتلميذة، ومجموعة ضابطة عددها) اتلميذ (80مجموعة تجريبية عددها)

لصالح  يعزى تحصيل التالمذةا في أظهرت النتائج ارتفاعً و  واستخدمت المنهج شبه التجريبي،

 المجموعة التجريبية. 

  :الدراسات السابقة التعليق على

 علىبداعية راما اإلدأثر استخدام التقصي  فبعضها هدف إلىتنوعت أهداف الدراسات السابقة، 

                Rosalinda) ،(2000ا روزاليند والمصطلحات اللغوية مثل دراسة ت،المهارا اكتساب

الدراسة (، و 2012(، وعلوان)2012(، والرواشدة)2003مثل دراسات فيرنسلر) وعلى التحصيل

ة بالتنوع الحيوي  وعلى المفاهيم المتعلق(، 2008) ةغزالأبو على االتجاهات مثل دراسة الحالية و 

 .) Lang، (2003 دراسة النغمثل 

ية الدراسة حيث استخدمت    منهجالدراسات السابقة من حيث  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض      

لالختبار وفي استخدامها (2012) الرواشدةو  ،(2008) مثل دراسة أبوغزالة المنهج شبه التجريبي

 تمثلة بالمتعلمين مثل دراستيوفي عينتها الم، (2012)زمياكأداة للوصول للنتائج كدراسة الح

كدراسة  التي كانت لصالح المجموعة التجريبية نتائج الدراسة فيو   (2003)والنغ (2012)علوان

دراسة ك ) اللغة العربية(المادة التعليميةوفي ( 2.12( والرواشدة)2..2)نية( وه6..2)يالته

 دراسة مثل العاصمة عمان ومن حيث مكان الدراسة (2012) والرواشدة (2012)علوان

 . (2008)أبوغزالة
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كدراسة  واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة     

التي هدفت تقصي فاعلية بعض إستراتيجيات الحل االبتكاري لدى التلميذات ( 2012)الحازمي

 (2008)المادة التعليمية كدراسة أبوغزالةالموهوبات بالمرحلة اإلبتدائية في المدينة المنورة، وفي 

التي تكونت من و (2012) دراسة علوانالتي تمثلت بالمفاهيم البيئية ومن حيث عينة الدراسة كو 

( والتي تكّونت من طالبات 2.12، والرواشدة)الرابع األساسي في محافظة جنين تالمذة الصف

( والتي تمثلت باختبار 2.11كدراسة أبو لحية) الصف التاسع األساسي، ومن حيث أداة االختبار

  التفكير اإلبداعي

عداد أدوات بناء و األدب النظري،  وكتابة استفادت الباحثة من الدراسات السابقة، االطالع      وا 

    . وتفسيرها  في مناقشة النتائجو (، وفي منهجية الدراسة التفكير االبتكاري والتحصيل) الدراسة

هدفت تقصي أثر الدراما  -على حد علم الباحثة- زت الدراسة الحالية بكونها أول دراسةتميّ      

 اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس مادة اللغة العربية.
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 الفصل الثالث                            

 الطريقة واإلجراءات                          

، والمعاجة ، وأدواتهاوعينتها الممثلة ،، ومجتمعهامنهجية الدراسة تناول في هذا الفصل تم  

رات متغيبيان و فرضيتيها،  ختباراخدمت لإلجابة عن سؤالي الدراسة، و ست  االتي  اإلحصائية 

 . الحالية الدراسة ها الباحثة في تنفيذتتبعاوتوضيح اإلجراءات التي وتصميمها  ،الدراسة

   :منهجية الدراسة 

  .لمالءمته ألغراض الدراسة  Quasi Expert, Design ))يجريبالمنهج شبه الت احثةالب تعتمدا

 مجتمع الدراسة:

  ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي في العاصمة عمان. تكوّ 

 : الدراسة عي نة

شعبتين من شعب الصف الخامس األساسي في مدرستين مختارتين من مديرية  تم اختيار     

 ، واألنشطةوذلك لالستفادة من اإلمكانات التعليم الخاص/ العاصمة عمان بالطريقة القصدية

لمجموعة التجريبية االشعبة األولى  ّونتكمجموعتي الدراسة عشوائًيا بحيث  وّزعتو   هماالمتّوفرة في

الوحدة العاشرة من مادة اللغة  تدريسها تم من مدرسة الدرة الشريفة طالًبا وطالبة (31) وعددها

 ةالشعبت ّونوك ،اإلبداعية باستخدام الدراما 2018/2017العربية للفصل الدراسي الثاني من العام 

 وتم من مدرسة قرطاج الدولية، وطالبة طالًبا  (29) اعددهبلغ  التي لمجموعة الضابطةا الثانية

أفراد  يبين توزيع (1) والجدول رقماالعتيادية  بالطريقة من مادة اللغة العربية الوحدة نفسها تدريسها

                              :عينة الدراسة حسب المجموعة والمدرسة
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 (1الجدول)                                       

 المجموعة والمدرسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب                 

 العدد     المدرسة     المجموعة    

      31 الدرة الشريفة    التجريبية    

     29    قرطاج الدولية    الضابطة    

      60  المجموع    

 

 :الدراسة واتأد

وبناء اختبار التفكير  ،بإعداد الباحثة امتها قيفرضيتاختبار ، و الدراسة سؤالي لإلجابة عن 

عداد االاال  ختبار التحصيلي على النحو اآلتي: بتكاري وا 

   :بتكاري: اختبار التفكير االأواًل 

 كالبتكاري باستخدام األشلتفكير االل (Torrance )اختبار تورنس ،باستخدامالباحثة  قامت   

 (2012)حازميال ر الذي تضمنته دراسةختباالمن خالل الرجوع ل )أ( اللفظية الصورة

طالقة، ال) تكاريباال راختبار التفكي إعداد وبناء مت (2012)الرواشدة االختبار المعد في دراسةو 

والمرحلة العمرية المحددتين في الدراسة  ،مع المادة الدراسيةبما يتناسب  صالة(األمرونة و الو 

 الحالية.                                                     
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   : (Validity) ختبار دق االص

 من من المحكمين مجموعة ، وذلك بعرضه علىتحقق من صدق االختبار قبل تطبيقهتم ال      

لصياغة إلبداء مالحظاتهم حول ا محكًما (11)، وعددهم والخبرة في هذا المجال، ختصاصالذوي ا

 ي )الطالقةبتكار لمهارات التفكير اال، وتمثيله بةختبار لمستوى الطلومناسبة فقرات اال ،غويةالل  

مد االختبار بصورته النهائية مين، واعت  بناًء على مالحظات المحكّ تم التعديل و  األصالة(، و المرونةو 

 .(1)ملحق

 :(Reliability )ختبارثبات اال

 قطبّ  الذي( )كرونباخ ألفاختبار، بحساب معامل ثبات االختبارتساق الداخلي لالتم حساب اال      

حيث ظهرت معامالت  ،خارج عينة الدراسة من طالًبا وطالبة (16وعددهم ) الثبات على عينة

و   (0.83)واألصالة ،(0.80) والمرونة ، (0.84)ثبات مهارات التفكير االبتكاري كاآلتي: الطالقة

 .ألغراض الدراسة مقبواًل ذلك  ويعد  (0.82)للمجموع الكلي يساوي التفكير االبتكاري معامل ثبات

 : ا: اختبار التحصيلثانيً 

 قامت للغة العربية لطلبة الصف الخامسامن مادة  العاشرة وحدةالدى تحقيق أهداف لقياس م      

 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد للفصل الدراسي30الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي يتكون من )

فهم ، ) تذكرBloom المستويات الثالث األولى من مستوى بلوماالختبار على شتمل ا ، بحيثالثاني

 وتم إعداد االختبار التحصيلي باتباع الخطوات اآلتية:                                         تطبيق(

 ) اإلحسان إلى األهل( من مادة اللغة العربية تحديد الهدف العام من الوحدة العاشرة -

 للصف الخامس األساسي.
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 تحليل محتوى الوحدة العاشرة. -

 تحديد النتاجات التعليمية لخطط دروس الوحدة العاشرة. -

 ء مفردات الوحدة العاشرة. و بناء جدول المواصفات في ض -

 اختيار فقرات االختبارات في ضوء النتاجات التعليمية. -

حيث وضعت عالمة  ) (30ر تحديد تعليمات االختبار، والعالمة القصوى لالختبا -

 لكل فقرة من فقرات االختبار. واحدة

 :صدق االختبار

مرفق  ،( فقرة30) ن منتكوّ حيث  للتأكد من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية      

، إلبداء رأيهم المحكمين المشار إليهم سابًقا ألهداف السلوكية على مجموعة، وابجدول المواصفات

، ومدى مالءمة فقراته ألهداف للمادة التعليميةهداف السلوكية في مدى تمثيل االختبار لأل

تم ، وفي ضوء مالحظات المحكمين ، ومناسبته لمستوى الطلبةغويةالموضوع، وكذلك الصياغة اللّ 

، فقرة  ة، ولم يتم حذف أيّ التعديل على بعض فقرات االختبار من حيث إعادة صياغة األبدال

 .(2)ووضع االختبار بصورته النهائية ملحق

 االختبار:ثبات 

التحقق من ثبات االختبار التحصيلي بتطبيقه على عينة الثبات من خارج عينة الدراسة حيث تم    

 : حساب معامل الثبات بطريقتينطالًبا وطالبة، وتم  (18)نت من تكوّ 

 ريتشاردسون –ورد ، باستخدام معادلة كيتساق الداخليطريقة اال KR-20) )  لقياس مدى

 .(0.86)بلغ ، و ختبارلفقرات االتساق الداخلي اال
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 عادة اال ختبار على عينة ( حيث تم تطبيق اال test – retest) ختبارطريقة االختبار وا 

، وتم إعادته مرة أخرى على نفس العينة تم وبعد مرور أسبوعين ،لثبات المشار إليها سابًقاا

كما تم  ،هذه القيم كافية ألغراض الدراسة وتعد، (0.88)، وبلغ كرونباخ ألفا حساب معامل

       .( يوضح ذلك3)ملحقوال لالختبار التحصيلي حساب معامالت الصعوبة والتمييز

                                   

 :الدراما اإلبداعية استخدامة تدريسية بخط  

العاشرة من مادة اللغة العربية للفصل الدراسي  وحدةلوفق األهداف التدريسية لءالخطة تم بنا     

 والقبعات الست لكونها ،ستراتيجيات متنوعة ضمن الخطة مثل العصف الذهنيم استخدام اتو  الثاني

الدراسة  تضمينبالباحثة  قامتو ، مع طريقة الدراما اإلبداعية تم دمجهال تمثيلي، و كبش عرضت

بتكاري للتفكير لفعاليته في تنمية التفكير اال(CORT) كورت لبرنامج اًل ومعد ا،مقترحً  اإثرئيً  انموذج

 ، واشتملت الخطة التدريسية على اآلتي:لكافة المراحل الدراسية تهومناسب

 .النتاجات التعليمية لكل درس -1

 .الوسائل، والمصادر التي تم استخدامها ضمن إجراءات التدريس -2

 .استخدامها أثناء عملية التدريسبعة، واألنشطة التي تم إجراءات التدريس المتّ  -3

أوراق العمل المتعلقة بالدرس، وببرنامج الكورت للتفكير، وع رضت الخطة على مجموعة  -4

من المحكمين من ذوي الخبرة، واالختصاص وتم األخذ بمالحظاتهم ووضعت الخطة 

 (4).     بصورتها النهائي ملحق

، والضابطة من حيث التجريبية تينالمعلمتين اللتين درستا المجموع إيجاد التكافؤ بين وتم   

 ، والدورات التدريبية.المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة شهادات
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 :متغيرات الدراسة على النحو اآلتيتم تحديد  متغيرات الدراسة:

 أسلوب الدراما اإلبداعية 

 التفكير االبتكاري 

 لالتحصي             

 :تصميم الدراسة

2O 1O × 2O 1O 1G           

2O 1O - 2O 1O 2G  

 : نإحيث 

- 1G      المجموعة التجريبية 

- 2G   المجموعة الضابطة 

- 1O ي والبعدي في اختبار التفكير االبتكاري للمجموعتين التجريبية والضابطةالقياس القبل 

- 2O   في اختبار التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة البعديالقبلي و  القياس  

 أسلوب الدراما اإلبداعيةالتدريس باستخدام    ×   -

  لطريقة االعتياديةالتدريس با   -  -

 المعالجة اإلحصائية:

المتوسطات تم استخدام  ،، والتحقق من فرضيتي الدراسةلإلجابة عن السؤالين األول والثاني -

 . ستقلتينلمجموعتين م (T- test ("ت "ختباراو  واإلنحرافات المعيارية، الحسابية
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كيورد  معادلة  طريقتين وهما: استخدامبحساب ثبات اختباري التفكير االبتكاري والتحصيل تم  -
عادة االو  ،( لالتساق الداخلي (KR-20 ريتشاردسون  .( test – retestختبار) االختبار وا 

وذلك ألنه يحقق التكافؤ بين  (ANCOVA)تم استخدام تحليل التباين المصاحب األحادي  -
على االختبار القبلي فال تؤثر نتائجه على نتائج االختبار  ) التجريبية، والضابطة(المجموعتين

 البعدي وبهذا ال داعي لعمل تكافؤ بين المجموعتين على االختبار القبلي.

 : إجراءات الدراسة

 : عة من اإلجراءات على النحو اآلتيعتماد على مجمو باال تنفيذ الدراسةتم 

 . لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةوالدراسات ا ،لى األدب النظريإالرجوع  -1

 . االطالع على منهاج مادة اللغة العربية للصف الخامس األساسي -2

 . من منهاج اللغة العربية للصف الخامس األساسي تحليل الوحدة التي تم اختيارها -3

 . اختبار التحصيلو  ،إعداد اختبار التفكير االبتكاري -4

 .(5)ملحق على مجموعة من المحكمين التفكير االبتكاري، والتحصيل االختبارين عرض -5

ريتشاردسون( ، والتحصيلي باستخدام معادلة )كودر االبتكاريالتفكير حساب ثبات االختبارين  -6
 .(كرونباخ ألفامعامل و)

 .(6) قالحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط ملح -7

الحصول على كتاب من مديرية التعليم الخاص إلى مديري، ومديرات المدارس الخاصة في  -8
 (.7) ن ملحقالعاصمة عما

 اسة.لتنفيذ الدر  تينشعب اختيارالدراسة، باختيار مدرستين بالطريقة القصدية، و  تحديد أفراد -9

 .( على أفراد العينةالتحصيليو  ،التفكير االبتكاري) ّينالقبلي االختبارينطبيق ت -10

التجريبية، لتوضيح ماهية الدراما اإلبداعية، وشرح  المجموعة تالجلوس مع المعلمة التي دّرس -11
  التدريسية لها.الخطة 
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اإلبداعية للمجموعة التجريبية باستخدام الدراما اسية التي تم تحديدها تدريس الوحدة الدر  -12
 تدريسهاو 

  بالطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة. 

 الترتيب لزيارات دورية للمجموعة التجريبية لالطمئنان على سير الخطة التدريسية بشكل جيد. -13

 ( على أفراد العينة.)التفكير االبتكاري، والتحصيلي يندياالختبارين البعبيق تط -14

 تصحيح اختباري التفكير االبتكاري والتحصيل -15

  Spssا باستخدام الرزم اإلحصائية تحليلها احصائيً  جمع البيانات و -16

 . عرض نتائج الدراسة -17

 .ليهإم التوصل تلمقترحات في ضوء ما وا ،التوصيات استخالصو لنتائج مناقشة ا -16

 إجراءات تصحيح اختبار التفكير االبتكاري:

، حيث نشاطأواًل: الطالقة: حسبت بعدد االستجابات الصحيحة التي استجاب لها الطالب في كل 
 توضع عالمة واحدة لكل استجابة صحيحة.

  نشاط كاآلتي الطالب في كل ابات الصحيحة التي استجاب لهاجا: المرونة: حسبت بعدد االستثانيً 
 االستجابة األولى ال تعطى درجة للمرونة، ألن المرونة تحول في االتجاه -1
 تكون درجة المرونة صفًرا إذا كان االتجاه ال يتغير في جميع االستجابات -2
في حالة التكرار في التحول نفسه ال يحصل الطالب على درجة إضافية، وتعطى درجة كل  -3

   .تحول في االتجاه
ثالثًا: األصالة: حسبت درجة األصالة عن طريق تفريغ إجابات جميع الطلبة في جدول خاص 

   (5)لالستجابات يتضمن تكرار كل استجابة، ونسبة شيوعها ملحق
 وحسبت نسبة الشيوع لكل استجابة بحساب مجموع تكرار االستجابة على مجموع االستجابات      
صيلة، أما إذا كانت نسبة أاعتبرت االستجابة   (5%)أقل منإذا كانت نسبة الشيوع للنشاط، ف 
، 1993) تورنس التحتسب العالمةو  أوأكثر تعد اإلجابة شائعة، أي غير أصيلة (5%) شيوعال

Torrance.) 
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 الفصل الرابع

 ةنتائج الدراس
أثر استخدام الدراما اإلبداعية  التعّرف إلىالفصل عرًضا لنتائج الدراسة التي هدفت  تناول هذا    

  تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل في تدريس اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس في في

 عن السؤالين اآلتيين:العاصمة عمان، وذلك من خالل اإلجابة  

 أواًل:  النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على اآلتي: 

 إلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس اللغة العربية لدى "ما أثر استخدام الدراما ا

 طلبة الصف الخامس األساسي، مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"

واالنحرافات  لإلجابة عن هذا السؤال، واختبار الفرضية المتعلقة به تم حساب المتوسطات الحسابية 

 مادة اللغة العربية على اختبار التفكير االبتكاريالمعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في 

   .كذل (2)) الطالقة، والمرونة، واألصالة( البعدي، وي ظهر الجدول
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 (2)الجدول                                      

 في مادة الصف الخامس األساسيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة 

 اللغة العربية على اختبار التفكير االبتكاري القبلي والبعدي              

 تحصيل بعدي تحصيل قبلي المهارة العدد المجموعة

المتوسطططططططططططططططط 
 الحسابي

االنحطططططططططراف 
 المعياري

المتوسططططططططططط 
 الحسابي

االنحطططططططططراف 
 المعياري

 2.277 4.42 1.887 3.32 الطالقة 29 الضابطة

 1.627 3.77 1.31 2.21 المرونة

 1.207 2.55 703. 1.81 األصالة

المجمططططططططططططططططوع 
 الكلي

7.61 2.246 10.74 2.756 

 3.152 6.65 2.170 3.68 الطالقة   31 التجريبية

 1.181 6.12 1.009 2.21 المرونة

 1.208 4.76 808. 1.88 األصالة

المجمططططططططططططططططوع 
 الكلي

7.76 2.955 17.53 4.589 

 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف  (2)يالحظ من الجدول   

الخامس األساسي في مادة اللغة العربية في اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة، والمرونة، 
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على متوسط حسابي  حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية إذ واألصالة(

  (6.65)بلغ

لمهارة الطالقة وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  

  (4.42) االعتيادية إذ بلغ

وهو أعلى  (6.12) حسابي بلغ وفي مهارة المرونة حصلت المجموعة التجريبية على متوسط   

 .((3.77من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغ 

بلغ وهو أعلى من (4.76) يالمجموعة التجريبية في مهارة األصالة على متوسط حساب وحصلت  

 .(2.55) المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي حصلت على

فقد حصلت المجموعة التجريبية التي درست لمجموع الكلي الختبار التفكير االبتكاري او    

وهو أعلى من المتوسط الحسابي  (17.53)لغب متوسط حسابي باستخدام الدراما اإلبداعية على

       (10.74)التي درست بالطريقة اإلعتيادية إذ بلغ للمجموعة الضابطة

  (α ≤ 0.05)عند مستوى ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية   

في  اآلتي كما على النحووجاءت نتائج تحليل التباين  تم تطبيق تحليل التباين المصاحب األحادي

 .(3)الجدول
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 (3)الجدول                                     

طلبة الصف  إليجاد داللة الفروق على أداء (ANCOVA)حاديتحليل التباين المصاحب األ

 االبتكاريالتفكير مادة اللغة العربية على اختبار  يساسي فالخامس األ

 باختالف استراتيجية التدريس

 

  (α ≤ 0.05)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (3)تشير النتائج في الجدول     

اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة  طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على ألداء

مصدر 
 التباين

مجموع  المهارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 مربع ايتا

لتحصيل ا
 القبلي

   66.315 249.784 1 249.784 الطالقة
   24.865 53.515 1 53.515 المرونة
   13.913 14.991 1 14.991 األصالة

المجمططططططططططوع 
 الكلي

553.358 1 553.358    

 
 جيةاستراتي

 
 التدريس 

 0.196 0.000 15.136 57.011 1 57.011 الطالقة 
 0.440 0.000 48.801 105.029 1 105.029 المرونة
 0.532 0.000 70.527 75.992 1 75.992 األصالة

المجمططططططططططوع 
 الكلي

709.412 1 709.412 119.18 0.000 0.658 

  .  3.767 62 233.529 الطالقة الخطأ
    2.152 62 133.434 المرونة
    1.077 62 66.804 األصالة

المجموع 
 الكلي

369.048 62 5.952    

الكلي 
 المعدل

     64 563.785 الطالقة
     64 276.000 المرونة
     64 161.446 األصالة

 المجموع
 الكلي

1669.45 64     
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ناًدا إلى تتبًعا لمتغير طريقة التدريس اساستراتيجية التدريس،  والمرونة، واألصالة( البعدي باختالف

وفي مهارة   (0.000)وبمستوى داللة (57.011) الطالقة في مهارة قيمة)ف( المحسوبة إذ بلغت

 (75.992)ت وفي مهارة األصالة بلغ(0.000)  ةوبمستوى دالل (105.029)ت المرونة بلغ

 (0.000)وبمستوى داللة  (709.412)ي وبلغت في المجموع الكل (0.000)ة وبمستوى دالل

 :تنص على وبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى والتي

في تنمية التفكير االبتكاري لدى  (α ≤ 0.05)" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

يعزى الستخدام الدراما اإلبداعية، مقارنة  طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية،

 بالطريقة االعتيادية".

في أداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية  وللتعّرف على عائدية الفروق   

 ة، واألصالة( البعدي باختالف استراتيجية التدريسنعلى اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة، والمرو 

 فقد تم

 يبين ذلك. (4)معيارية والجدولاستخراج  المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطاء ال 

 (4)الجدول                                      

 المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساسي

 في مادة اللغة العربية على اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة، والمرونة، واألصالة( البعدي  

 باختالف استراتيجية التدريس                           

 المتوسط الحسابي  المهارة المجموعة
 المعدل

 معياريالخطأ ال

     0.349    4.600 الطالقة ضابطةال
     0.264    3.659 المرونة
     0.187    2.574 األصالة

     0.438   10.831 المجموع الكلي
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     0.333    6.482 الطالقة التجريبية
     0.252    6.223 المرونة
     0.178    4.741 األصالة

     0.418   17.448 المجموع الكلي
 

أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في  (4)يالحظ من الجدول   

 امادة اللغة العربية على اختبار التفكير االبتكاري)الطالقة، والمرونة، واألصالة( البعدي تبعً 

الختالف استراتيجية التدريس، للمجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية قد 

    (6.482)بلغ

لطالقة وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة في مهارة ا

 . (4.600)الذي بلغو االعتيادية 

وهو أعلى من المجموعة  (6.223)وفي مهارة المرونة حصلت المجموعة التجريبية على  

 .(3.659)الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي

وهو أعلى من المتوسط  (4.741)بية في مهارة األصالةوبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجري  

       .(2.574)الحسابي للمجموعة الضابطة إذ بلغ

وهو أعلى   (17.448)والمجموع الكلي فقد حصلت المجموعة التجريبية على متوسط حسابي بلغ

  .(10.831)من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة والذي بلغ

 اختبار أداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على وهذا يعني أن الفرق في    

 كانالتفكير االبتكاري) الطالقة، والمرونة، واألصالة( البعدي تبًعا الختالف استراتيجية التدريس  

لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة  

بالطريقة االعتيادية، وهذا الفرق يدل على وجود أثر الستخدام الدراما اإلبداعية في   التي درست
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الدراما  التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية يعزى الستخدام

 .(0.658)اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية، إذ بلغ حجم األثر حسب قيم آيتا تربيع

 ثانًيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على اآلتي:

"ما أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية في تحصيل طلبة الصف  

 الخامس األساسي، مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"

ت الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال، واختبار الفرضية المرتبطة به تم حساب المتوسطا   

واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على اختبار 

 ذلك(5) التفكير القبلي والبعدي ويبين جدول

  

               (5)لالجدو                                      

 الصف الخامس األساسي في مادة اللغةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة 

  العربية على اختبار التحصيل القبلي والبعدي                       

 التحصيل البعدي          التحصيل القبلي         العدد المجموعة  
 المتوسط   
 الحسابي   

 االنحراف   
 المعياري  

 المتوسط   
 الحسابي   

 االنحراف  
 المعياري  

 4.55 18.19       3.45   16.33     29 الضابطة  
 3.62 25.24   2.21   14.63     31 التجريبية  
 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف  (4)يالحظ من الجدول   

الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي البعدي، إذ حصلت المجموعة 

وهو أعلى من   (25.24)التجريبية التي درست باستخدام الدراما اإلبداعية على متوسط حسابي بلغ
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لتحديد ، و (18.19)التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ ةابطالمتوسط الحسابي للمجموعة الض

 (α ≤ 0.05) فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى

النحو الموضح في  على تم تطبيق تحليل التباين المصاحب األحادي، وجاءت نتائج تحليل التباين

 اآلتي: (6)الجدول

 (6)الجدول                                    

 إليجاد داللة الفروق على أداء طلبة (ANCOVA)تحليل التباين المصاحب األحادي    

 الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي باختالف    

 استراتيجية التدريس                                  

مصططططططططططططططططططططدر 
 التباين

مجمطططططططططططططططططططططططوع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

مسطططططططططططططططططططططططتوى  قيمة)ف(
 الداللة

مربططططططططططططططططططططع 
 آيتا

التحصطططططططططططططيل 
 القبلي

151.476 1    151.476  10.418  0.002    

 استراتيجية
 التدريس

850.937 1    850.937  58.524  0.000*  0.486 
  

     14.540    62 901.481 الخطأ  
الكلطططططططططططططططططططططططي 

 المعدل
1857.1 64    1857.1     

 الفرق دال إحصائًيا 

    (α ≤ 0.05)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (6)تشير النتائج في الجدول

ألداء طلبة الصف الخامس في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي البعدي باختالف 

ت بلغ إذ إلى قيمة )ف( المحسوبة استراتيجية التدريس، تبًعا لمتغير طريقة التدريس، استناًدا

والتي تنص  . وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية الثانية(0.000)وبمستوى داللة (58.524)

في تحصيل طلبة الصف  (α ≤ 0.05)" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى على
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اإلبداعية، مقارنة بالطريقة الخامس األساسي في مادة اللغة العربية تعزى الستخدام الدراما 

 االعتيادية".

ومن أجل معرفة عائدية الفروق في أداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية    

على االختبار التحصيلي البعدي باختالف استراتيجية التدريس، فقد تم استخراج المتوسطات 

 يبين ذلك. (7)الحسابية المعدلة، واألخطاء المعيارية، والجدول

 (7)الجدول                                  

 المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساسي 

 في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي البعدي باختالف استراتيجية التدريس    

 المتوسط المجموعة
 الحسابي المعدل

 الخطأ
 المعياري

      0.686 18.078 الضابطة

       0.655        25.341 التجريبية
 

 أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في (7)يالحظ من الجدول    
مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي البعدي باختالف استراتيجية التدريس للمجموعة 

أعلى من المتوسط  وهو (25.341)غ التجريبية التي درست باستخدام الدراما اإلبداعية قد بل
   .(18.078)غ الحسابي للمجموعة التي درست بالطريقة االعتيادية الذي بل

وهذا يعني أن الفرق في أداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على      
دي باختالف استراتيجية التدريس كان لصالح المجموعة التجريبية التي االختبار التحصيلي البع

اإلبداعية عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  الدراماباستخدام درست 
 وهذا الفرق االعتيادية

في مادة  يدل على وجود أثر الستخدام الدراما اإلبداعية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي
إذ بلغ حجم األثر حسب  اللغة العربية يعزى الستخدام الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية

       .(0.486)قيم آيتا
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 خامسالفصل ال                              

 مناقشة النتائج والتوصيات                      
 أسئلتها في ضوء توصلت إليها الدراسة، وتفسيرها يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي     

استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل  عن أثرإلى الكشف  تهدف لتيا

 تدريس اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس اإلساسي في العاصمة عمان، والتوصيات في

 النحو اآلتي:والمقترحات التي توصلت إليهما الدراسة على 

  مناقشة النتائج:

 السؤال األول الذي نص على اآلتي:ب النتائج المتعلقة مناقشة أواًل:

 لدى طلبة في تدريس اللغة العربية استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري أثر ما"

 الصف الخامس األساسي، مقارنة بالطريقة االعتيادية؟" 

 اتوجود فروق ظاهرية بين المتوسط (2)هو موضح بالجدول كما األول السؤالأظهرت نتائج      

 ألداء طلبة الصف الخامس األساسي على اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة، والمرونة ةالحسابي 

  (17.53)على واألصالة( البعدي إذ حصلت المجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية 

 (10.74).المجموعة الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابيوهو أعلى من 

  (α ≤ 0.05) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (3)وتشير النتائج في الجدول    

 ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة

 والمرونة، واألصالة( البعدي باختالف استراتيجية التدريس استناًدا إلى قيمة)ف( المحسوبة والتي 

 ، وكانت لصالح المجموعة التجريبية.(0.000)وبمستوى داللة  (119.18)بلغت 
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على أنه ال توجد فروق ذات داللة  توبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نصّ     

في مادة اللغة العربية تعزى  في اختبار التفكير االبتكاري (α ≤ 0.05) عند مستوى ةإحصائي

 .الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية الستخدام

م باستخدام الدراما التعلّ  وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل من أهمها أنّ     

 اإلبداعية

 ، والجديد يثير االهتمام، ويزيد الدافعية والتشويق، مما دفع الطلبةالطلبةيعد موضوًعا جديًدا عند 

 للحماس واالندفاع نحو التعّلم أكثر من نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية.   

بأن طلبة المجموعة التجريبية الذين خضعوا للتعّلم باستخدام  أيًضا هذه النتيجة رفسّ ت  وقد      

فهم يوجهون اهتماماتهم،  ةالعملية التعليمية التعلميّ  فيكانوا مشاركين فاعلين  داعيةالدراما اإلب

 بتوجيه من المعلمة، بطريقتهم الخاصة من خالل تمثيل األدوار المعارف وهواياتهم في اكتساب

في جو من الحيوية، والنشاط،  وأسرع بشكل أسهل لديهم والمهارات تكتسب المعلوماتوبذلك 

ث إحدا يمكنبذلك و  من األفكار المتنوعة والجديدة، عدد أكبر توليد تزيد قدرتهم علىو  والسرور،

 الذين تعلموا باستخدام الدراما اإلبداعية الطلبة ناذهأمرغوبة في  اتجاهات تأثير إيجابي وتكوين

 الذين درسوا بالطريقة االعتيادية. المجموعة الضابطة طلبة أكثر من

اإلبداعية التي تعتمد على التمثيل االرتجالي، ولعب األدوار، والتخيل، تساهم الدراما و        

الصامت، في تطوير أنشطة ابتكارية تزيد من الردود المبدعة، والمبتكرة، التي تسهم في  واإليماء

، مما يساعد الطلبة على اكتساب التفكير، والثقة بالنفس أثناء أداء المهمات التعليمية توسعة أفق

في مواقف حياتية جديدة تزيد من دافعيتهم لالنجاز، والعمل بعيًدا عن  لتعليمية، وتوظيفهاا الخبرات

 (2005)السرور، وطرائق التدريس االعتيادية الرتابة
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هم إلى أن الدراما اإلبداعية مّكنت الطلبة من استخدام حواسّ  أيًضا قد تعزى هذه النتيجةكما       

ل مما أكسبهم القدرة على تثبيت المعلومة وتناقلها المالحظة، والتخيّ ل في التركيز، ودقة ابشكل فعّ 

يجاد حلول وبدائل جديدة للمواضيع إل، في مخيلتهم فكاراألتدفق  ازدادف، بسطبشكل أ فيما بينهم

 تكتب بلغتهم الخاصة. و  معناها، وصياغة عدد من الجمل تختلف في الطروحة عليهم

أّن اإلبداع مرتبط   (2.16) الرشيدي المشار إليها فيباإلدراك و ة الخاصّ  وتؤكد نظرية برونر   

يجاد  من خالل بتنمية القدرة على التفكير االبتكاري طرائق تمّكن الطلبة من مواجهة المشكالت وا 

استغالل أفعالهم كوسائل إيضاح للمواقف التعليمية، ليتم بذلك تشجيعهم و المناسبة لها،   الحلول

    والتركيز في المعلومات والمعارف التي تدّرس لهم. على التعّلم الذاتي

 دراسات سابقة جمعت بين أثر استخدام الدراما اإلبداعية  –في حدود علمها  –ولم تجد الباحثة     

 همية عن غيرها من الدراسات المتعلقة باستخدامأوتنمية التفكير االبتكاري مما جعل لهذه الدراسة  

 الدراما اإلبداعية. 

 نًيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على اآلتي:ثا

 "ما أثر استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس اللغة العربية في تحصيل طلبة الصف الخامس

 األساسي، مقارنة بالطريقة االعتيادية؟" 

 وجود فروق ظاهرية بين المتوسط الحسابي (4)نتائج السؤال الثاني كما أشار الجدول أظهرت     

ألداء طلبة الصف الخامس األساسي على اختبار التحصيل البعدي إذ حصلت المجموعة  

وهو أعلى من المتوسط الحسابي  (25.24)على التجريبية التي تعّلمت باستخدام الدراما اإلبداعية

 (18.19)التي حصلت على للمجموعة الضابطة

 (α ≤ 0.05) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (5)ج في الجدولوأشارت النتائ    

 ألداء طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية على اختبار التحصيل البعدي باختالف
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وبمستوى داللة   (58.524)استراتيجية التدريس استناًدا إلى قيمة)ف( المحسوبة التي بلغت

 المجموعة التجريبية.ولصالح   (0.000)

أنه ال توجد فروق ذات داللة  وبهذة النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية التي نّصت على   

 إحصائية

تعزى  في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية (α ≤ 0.05) عند مستوى 

 .الستخدام الدراما اإلبداعية مقارنة بالطريقة االعتيادية

 الطلبة تفّوق استخدام الدراما اإلبداعية على الطريقة االعتيادية إلى تثبيت معلومات عزىيوقد      

ربطه و  الدرس موضوع هم، وفهمهماإليقاعية، والتمثيل النابع من إحساسخالل أداء الحركات من 

 بالواقع المحيط بهم بشكل عملي. 

الدراما اإلبداعية في إزالة الحواجز النفسية التي تفصل بين الطلبة  كما قد ت فّسر النتيجة بأنّ      

ة، وأنهم يعبرون عن الموقف التعليمي بأسلوبهم بأنهم يمارسون التمثيل بحريّ  ومعلمتهم، فشعورهم

وبذلك يتحّسن  يتعمق فهمهم للموضوع،فويجذبهم نحو الفكرة المطروحة ، الخاص يزيد دافعيتهم

  أدائهم

على  افي الكثير من األغراض التعليمية، وذلك لقدرته فّعالة م الدراما التعليمية كوسيلةتستخد     

ظهار قدرات الطلبة، وذلك بتجسيده لمواقف درامية متنوعة تؤدي للكشف والتعبير عن  صقل وا 

حواسه، كما تساعد على تنشيط خياله مما يحقق له فهًما عميًقا للمعارف مايريده باستخدام حركاته و 

 (...2، وصوالحةنه من استرجاع المعلومات التي تلّقاها بكل يسر وسهولة) نصاروتمكّ 

شعور الطلبة بالمتعة، واالنسجام مع طبيعتهم التي تميل إلى  إلى أيًضا وقد تعزى هذه النتيجة      

توجههم إلى ا بإشراف المعلمة التي في التعبير عما يجول في فكرهم، وبذلك يتعلمون ذاتي   العفوّية

الفكرة بما يضمن استيعابهم للمعلومة بشكل أعمق، وتقدم لهم التغذية الراجعة عن طريق  تطبيق
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إذ لم تعد التراكيب اللغوية  ،ليترسخ في ذهنهم السترجاع الموقف التعليمي الممثل خيالهم إثارة

نما أصبحت أحداثًا تمت تأديتها بشكل والمعاني ، وترسخت تمثيلي التي يتضمنها النص جامدة، وا 

فكون الطالب مشارًكا ومتفرًجا يزيد من إصغائه وتركيزه للمعارف والمعلومات  كمواقف في مخيلتهم،

 يتلقاها التي

 .تحصيل الدراسيال مستوىتحسين  يؤدي إلى وذلك  

تساهم الدراما اإلبداعّية في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية     

تزداد لديه و  ا في ذهنهيتبنى المتعّلم شخصّية أو موقف ما فإنه يترسخ صوري  فحين  ،شخصيتهم

واالنتباه لكل التفاصيل الدقيقة ويتمّكن بذلك من استيعاب النتاجات التعليمّية  القابلية على التعًلم

   2005)المرجّوة واكتساب الخبرات الالزمة لتحسين المستوى التحصيلي) سليمان،

 (fernsler،3..2ر)فيرنسل من: مع دراسة كل وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية     

حيث   ((2012ن علواو ( (2012ة الرواشدو  (2009)وأبو لحية ( 2..2وهنية ) (6..2وهيالت)

 .حصيل لدى الطلبةتوصلت إلى فاعلّية استخدام الدراما في تحسين مستوى التّ 

 :التوصيات

"وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  أظهرتالتي  السؤال األولبناًء على نتيجة     

أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير االبتكاري) الطالقة، والمرونة، واألصالة( البعدي 

  لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة اللغة العربية باستخدام الدراما اإلبداعية".

 توصي الباحثة باآلتي:

مادة اللغة العربية ألثرها اإليجابي في في تدريس  ضرورة االهتمام بتطبيق الدراما اإلبداعية -

 والمرونة، واألصالة( لدى الطلبة. تنمية التفكير االبتكاري) الطالقة،
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توسطات فروق ذات داللة إحصائية بين م وجود“أظهرت  التي وبناًء على نتيجة السؤال الثاني

درست  أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي

لدرام اإلبداعية.                                                    اللغة العربية باستخدام امادة 

      

                                                                     توصي الباحثة باآلتي:   

 لما تشجيع المدرسين، والمدرسات على استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس اللغة العربية -

 .الطلبة حسين مستوىفي ت لها من أثر          

 المقترحات:

 على نواتج اللغة العربية تدريس مادة يف المماثلة إجراء المزيد من الدراسات، واألبحاث 

 مواضيع متعددة. تعّلم مختلفة، باعتبارها مادة أساسية تتضمن     

  ّقة باستخدام الدراما اإلبداعية في مواد دراسية تشجيع الباحثين على القيام ببحوث متعل

 أخرى

   كالعلوم، واالجتماعيات باعتبارها من طرائق التدريس الحديثة.   

  لمدرسي، ومدرسات اللغة العربية حول استخدام الدراما اإلبداعيةعقد دورات تدريبية 

 العملية التعليمية، لقدرتها على تنمية التفكير االبتكاري. واستخدامها في    

  ضرورة العمل على استخدام الدراما اإلبداعية من خالل تضمين مناهج اللغة العربية 

التي يتم تدريسها للطلبة بحيث تشّكل  تطبيقات عملية متعلقة بالمعلوماتودليل المعّلم 

 مورًدا رافًدا

 للمدرسين، والطلبة.         
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 كلية العلوم التربوية                                      التخصص /المناهج وطرق التدريس

  2018_ 2012العام الدراسي /        قسم اإلدارة والمناهج                               

                 الثانيالفصل الدراسي :

 استبانه تحكيم            

 الدكتور/ة............................................المحترم /ة        

 تحية طيبة وبعد 

 حصيلالدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري والت ثر استخدامأتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "
استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة  " س في العاصمة عماناللغة العربية لدى طلبة الصف الخام تدريس في

    برنامج الكورت للتفكيرة، ونموذج إثرائي مقترح ومعدل لالباحثة بإعداد خطة تدريسيت مقالذلك  ،الماجستير
 تدريس في استخدام الدراما اإلبداعية تحصيل حوللل واختبار ،لتفكير االبتكاريلواختبار )توسيع مجال اإلدراك( 

ودراية  ،ما عرف عنكم من خبرةل ،جل اعتماد فقرات االختبار تأمل الباحثة االسترشاد بآرائكمأ، ومن لغة العربيةال
وصياغتها  ،وسالمتها ،واسعة في العملية التعليمية التعلمية راجية منكم تحكيم أدوات الدراسة من حيث وضوحها

 بًا.  أو مقترح ترونه مناس ،ي  تعديلأأو  ،اللغوية

 االسم 
 الرتبة االكاديميه 
 التخصص 
 جهة العمل )الجامعة /الكلية ( 

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 اسم الباحثة      اسم المشرف                                               

 نصرة سليمان أبو منصور                      األستاذ الدكتور محمود الحديدي



51 
 

 

  (1)ملحق رقم                             

  

 دقيقة 50ن:الزم                                          :اختبار التفكير االبتكاري 

 اسم الطالب: 

 المدرسة: 

 الشعبة: 

 التاريخ: 

  تعليمات االختبار: 

 أعزائي الطلبة:

  لإلجابة عنها. قراءتها بتمعنيتكون اختبار التفكير االبتكاري من ست أنشطة الرجاء  -1

) الطالقة، والمرونة، واألصالة( تفكير االبتكاريال الهدف من االختبار قياس مهارات -2

 عالمات. وليس الألغراض البحث العلمي، 

 ولوا الوصول ألفكار متنوعة ومميزة. اليوجد إجابة خاطئة، استمتعوا أثناء اإلجابة، وحا -3

 إذا كان النشاط غير مفهوم، الرجاء السؤال من أجل توضيحه.  -4

    

 

 ق الباهرفو مع تمنياتي لكم بالت                                                                 

                               الباحثة: نصرة سليمان أـبو منصور                                                            
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 :النشاط األول: توجيه األسئلة

اإلسالم، واتضح ذلك من خالل األحاديث النبوية الشريفة التي حظيت المرأة بمكانة سامية في 

والمجتمع حيث تسهم في تنشئة جيل قوي متمسك اختصت بها، وللمرأة دور كبير في بناء األسرة 

 بدينه، منتمي إلى وطنه، وقد تقلدت المرأة مناصب عليا في الدولة أثبتت نجاحها من خاللها.

 ا بالمعلومات السابقة؟ اكتب أكبر عدد ممكن من األسئلة التي يمكن اإلجابة عليها مستعينً 

- 

- 

- 

- 

- 

 النشاط الثاني: تخمين األسباب  

 
 ؟  ما تراه في الصورةك لحزن الطفل أكبر عدد ممكن من األسباب المحتملة أعط

- 

- 

- 
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 النشاط الثالث: تخمين النتائج

 
 ؟  ماتراه في الصورةك اهتمام األم بابنتها خٌمن أكبر قدر ممكن من النتائج التي تترتب على

- 

- 

- 

- 

-  

 النشاط الرابع: تحسين اإلنتاج 

، واقترح ةفٌكر بطريقة ذكيّ   قّلت،مسجلين أعداد ال أطفال، لكن وضةمشروع ر  لو كان لدى والدتك

 ا جديدة لجذب األطفال وزيادة عددهم في الروضة. أفكارً 

- 

- 

- 
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  :النشاط الخامس: االستعماالت غير الشائعة

، كعلب البالستيك ابحث عن طرق ووسائل لالستفادة من األشياء غير المستخدمة في منزلك

  الفارغة مثاًل:

- 

- 

- 

- 

- 

  ..النشاط السادس: افترض أن...

 تركن أعمال المنزل، وتربية األبناء فماذا تتوقع أن يحصل؟ افترض أن جميع األمهات 

 اكتب أكبر عدد ممكن من النتائج التي قد تترتب على هذا العمل كما تتخيلها. 

- 

- 

- 

- 

- 
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 مهارة) األصالة( اختبار التفكير االبتكارياستجابات الطلبة على               

 استجابات   رقم الفئة   الفئة    الرقم    
 األنشطة

 نسبة الشيوع التكرار  

      

 

 

 نموذج تصحيح إجابة اختبار التفكير االبتكاري                           

 الكليالمجموع  عالمة األـصالة عالمة المرونة عالمة الطالقة رقم النشاط
     النشاط األول
     النشاط الثاني
     النشاط الثالث
     النشاط الرابع

     النشاط الخامس
     النشاط السادس
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  (2)ملحق رقم                              

 

 اختبار التحصيل 

 : رالئحة مواصفات االختبا

  ًا: األهداف العامة لوحدة استوصوا بالنساء خير 

 على أن:  قادًرا يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون

 نص قراءة جهرية معبرة. اليقرأ   -1

 يوضح معنى المفردات اآلتية: استوصوا، خياركم، ضمائر الرفع المنفصلة.   -2

 يصنف واجبات المرأة وحقوقها في األسرة، والمجتمع.   -3

 . المرأة الرجل فيها يعدد أهم الوظائف التي شاركت  -4

 يصنف ضمائر الرفع المنفصلة إلى ضمائر المتكلم، والغائب، والمخاطب.   -5

 يستخلص مفهومي الضمائر، واألسماء.   -6

  يدة.يستخدم ضمائر الرفع المنفصلة في جمل مف  -7

                                     يوضح مواضع ثبوت، وحذف همزة الوصل في بداية كلمة)ابن(   -6

 
  ابالنساء خيرً وحدة استوصوا مفردات : 

 استوصوا  -

 خياركم -

 ضمائر الرفع المنفصلة  -

 همزة الوصل في كلمة) ابن( -
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 جدول المواصفات                                                  

األهداف/ 
     المحتوى

 

 تذكر   
 
 

 فهم    
 

 

 طبيقت  
 
 

مجموع 
 األهداف

مجموع 
 األسئلة

 

النسبة 
 المئوية

 
 % .4    12   12    5    4    3  القراءة    

 % 47    14    14    7      5    2  التراكيب اللغوية

 %13        4    4    2   1           1 الكتابة   

   المجموع   
   

6     10    14   30    30    %100   

 %..1   .3     .3   %47 %36 %15       النسبة المئوية

                 

 توزيع فقرات االختبار على مستويات بلوم

 

 

 عدد األسئلة    رقم الفقرة                  األهداف    

 6 27/  15/  13/ 6/  3/  1  التذكر     

/  24/  .2/  16/  16/  14/  .1/  2/  5/  2 الفهم     
26   

         1.    

/  22/  21/  12/  17  /12/  11/  6/  7/  4 التطبيق   
23  /25  /26  /22  /3. 

       14 

 .3        .3  المجموع   
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  ًا: األهداف السلوكية لوحدة استوصوا بالنساء خير 

 ااستوصوا بالنساء خيرً  وحدة في، والكتابة غويةالقراءة، والتراكيب اللّ  يتوقع من الطالب بعد دراسة  

 ا على أن: أن يكون قادرً  ،والمشاركة في األنشطة اإلثرائية

  اإلحسان إلى األهل القراءة:

 ف كلمة خياركم. يعرّ   -1

 . بسببها الجنة ليدخل الرجيستنبط األعمال التي  -2

 . اإلمام المسؤول الواجب توافرها في صفاتاليعدد أهم  -3

 غضب والدته. إلى يتجنب السلوك الذي يؤدي  -4

 يستنتج مكانة المرأة في اإلسالم.  -5

 يحدد أهم واجبات المرأة في األسرة.  -6

 لنموذج امرأة ناجحة.  يعطي مثااًل  -7

 يعين أهم حقوق المرأة في المجتمع.  -6

 ة األطفال الجياع. يستخلص العبرة من قصّ  -2

 للرعية.  الحاكمز سبب تفقد يميّ  -.1

 يعطي أمثلة على كيفية مساندة المرأة للرجل.  -11

 في معاملته مع والدته.                           -صلى اهلل عليه وسلم -يطبق وصايا الرسول -12

 التراكيب اللغوية:

 يعدد ضمائر الرفع المنفصلة للمتكلم.                                   -13

 ، وضمير المتكلم للمفرد. يميز بين ضمير الغائب -14

 يذكر ضمائر المخاطب للمؤنث.  -15
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 ناسب. مم في حالة الجمع بالضمير اليربط االس -16

 باستخدام ضمير الرفع المخاطب.  مفيدة يصف صديقيه في جملة -17

 بهذا االسم. يفسر سبب تسمية ضمائر الرفع المنفصلة -16

 يعطي أمثلة على أسماء لجمع المؤنث.  -12

 يربط االسم بالضمير المناسب في التذكير والتأنيث.  -.2

 ص الضمائر المتشابهه التي تحل محل االسم المذكر والمؤنث. ليستخ -21

 يعطي أمثلة على جمل فيها اسم مفرد مذكر.  -22

 يعطي أمثلة على جمل فيها ضمير للجمع المذكر.  -23

 يستنتج أن ضمائر الرفع المنفصلة تحل محل االسم فقط.  -24

 يستخدم ضميرالغائب لجمع المذكر في جمل مفيدة.  -25

                                   باستخدام ضمير المخاطب لجمع المؤنث.  المعلمات في فقرةيصف  -26

 يستخدم  االسم المثنى للمذكر في جمل مفيدة. -27

 الكتابة:

 يعًرف معنى همزة الوصل.  -26

 ابن( بين علمين في جملة.  )كلمة  يستخدم -22

   وصل.                                                           الهمزة  دون( نى جمل فيها كلمة) ابأمثلة عل كتبي -.3
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                      دقيقة 54 الزمن:                                             اختبار التحصيل:              

 عزيزي الطالب: 

فقرة من نوع االختيار من متعدد، ولكل فقرة أربعة بدائل، يوجد بديل  (30)يتكون هذا االختبار من 

 واحد منها فقط صحيح. 

اقرأ الفقرة بدقة، ثم اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة ) / ( في ورقة اإلجابة المرفقة في نهاية 

ليك المثال اآلتي:  االختبار، وا 

 ما معنى كلمة اتقى اهلل:  -1

 أرضى اهلل      -أ

 اع اهلل أط-ب    

 خاف اهلل      -ج        

 عبد اهلل                                            -د         

 د       ج      ب      أ        الرقم    
1          /  
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 قرات االختبار: ف 

  :هو معنى كلمة خياركم  -1

 خوانكم        إ -أ

 مسؤولكم   -ب

 مأفضلك -ج

 رعيتكم      -د

    :من خالل الرجل المسؤول في بيته تستدل على  -2

 تمييزه بين األوالد، والبنات  -أ

  حسن تربية األبناء، وانفاقه عليهم   -ب

 جلوسه في المنزل، وترك العمل -ج

همال أسرته  -د     مرافقة أصدقاءه، وا 

   :اإلمام المسؤولواحدة من الصفات اآلتية ليست من صفات   -3

 العدل  -أ

 العطف    -ب

 القسوة  -ج

 تقوىال -د
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                       :العمل الذي تكسب فيه رضا والدتك هو -4

 
 اللعب خارج البيت -أ

 إهمال الواجبات المدرسية -ب

    العبث بأغراض إخوتك -ج

 يما تطلبفطاعتها  -د

  :اهتم اإلسالم بالمرأة واتضح ذلك من خالل -4
 األحاديث النبوية الشريفة  -أ

 منعها من العمل   -ب

 إهمال حقوقها -ج

 معاملتها بقسوة  -د

 :من أهم واجبات المرأة في األسرة  -2

 مساعدة المحتاجين  -أ

 العمل خارج البيت   -ب

 تربية األبناء  -ج

 زيارة المرضى   -د
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  :من هي أول طبيبة في اإلسالم 7-

 رفيدة األسلمية  -أ

 صفية بنت عبد المطلب   -ب

 خديجة بنت خويلد  -ج

 آمنة بنت وهب  -د

  :في المجتمع رجلواحدة من اآلتي ليست من واجبات ال   8-

 الزوجة، واألبناءاالعتناء ب -أ

 زيارة الجيران   -ب

 ة المحتاجين دمساع -ج

 العناية بنظافة الحديقة العامة  -د

 ؟السلوك الصحيح الذي تفعله أثناء لعبك بالملعب جاء طفل جائع إليك، ما   9-

 
   ، وتتركه وتذهبال تهتم -أ

 تحاول مساعدته  -ب

 تستهزء به أمام اآلخرين -ج           

 تنهره، وتعامله بقسوه   -د            
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 :هو ألنهلرعي ته  السبب في تفقد الحاكم10-      

  يعرف كل شخص فيهم -أ

 ممسؤول أمام اهلل عنه  -ب

   يريد زيارتهم -ج

 عّين الموظفيني -د

  :تساند المرأة زوجها من خالل11-

 طلب مصروف كثير  -أ
 االسفر، والتنزه دائمً   -ب

 اإلهمال في أعمال المنزل -ج

 العمل، وتحمل المسؤولية معه  -د 

 ا( يدل هذا الحديث على: )استوصوا بالنساء خيرً  -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 12-

 إرهاق المرأة في عمل صعب  -أ

 االهتمام بالمرأة، وتكريمها   -ب

 معاملة المرأة بقسوة  -ج

 حرمان المرأة من حقوقها  -د
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 الرفع المنفصلة: يعد الضمير)نحن( من ضمائر 13-

 
 لمتكلم ل -أ

 لمخاطب ل -ب

 لغائب ل -ج

 لمفرد ل -د

 : يكون إذا كان الضمير)أنا( للمتكلم المفرد، فإن ضمير الغائب المفرد   14-

 أنتما  -أ

 نحن   -ب

 أنت  -ج

  هو -د
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  أخويك اللذين بجوارك فتقول:تخاطب  15-

 هما  -أ            

 هم  -ب        

 أنتما  -ج        

   أنتم  -د        

 :تخبر معلمك عن الطالب الغائبين فتقول 16-

  غائبون هم -أ     

  غائب   هو -ب         

 غائبون نحن -ج         

 أنا غائب -د              

 تصف صديقك المقرب فتخاطبه:  17-

 أنت مخلص  -أ

 هو مخلص   -ب

 أنا مخلص  -ج

 هم مخاصون   -د
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  تحل ضمائر الرفع المنفصلة محل: 18-
 االسم المنصوب  -أ

 االسم المرفوع  -ب

  االسم المجرور -ج

 المضارع  لالفع -د 

   :فإنه يكون ()هن   الضميرمحل ليحل اسًما  إذا كتبت 19-

  تعلمت -أ

 تسابقت   -ب

 لين -ج

 تممرضا -د             

 : لضميرين المناسبين للغائب المفرد المذكر والمؤنث يكوناا 20-

 أنت و هو -أ

 أنا وهو  -ب

 هو وهي  -ج

 هم ونحن -د

 الضمير )أنتما( يناسب الفراغ في جملة:  21-

 ....... بارعان و بارعون  -أ

 ....... بارعة و بارع  -ب

 ........ بارعات وبارعون-ج

 ...... بارعان وبارعتان -د        
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 كر المفرد هي: ا للمذالجملة التي تشتمل اسمً  22-

 يتميز الطالب باجتهادهم  -أ

 المبدع هو من يستمر بالمحاولة   -ب

 يتفانى المعلمون في عملهم -ج

  عالًجا جديًدا ابتكر األطباء-د             

 : ا لجمع المذكر هيالجملة التي تحتوي ضميرً 23-

 هم درسوا الدرس  -أ

 هن كتبن الواجب   -ب

 نحن رسمن اللوحة  -ج

 هما سمعا القصة  -د

 يحل محل الكلمة اآلتية:  الضمير )نحن(24-

 أكالن ت -أ

  يدرسون  -ب

 كتبوا  -ج

  مهندسون -د
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 : هي (علي)ا للغائب يمكن أن يحل محل اسم الجملة التي تشتمل ضميرً 25-

 هي رائعة  -أ

 هما رائعان   -ب

  هو رائع  -ج            

 هم رائعون -د

 إحدى هذه الجمل تشتمل على ضمير مخاطب لجمع المؤنث: 26-

 هما تتسابقان   -أ

 تسابقن أنتن ت  -ب

 هم يتسابقون  -ج

 أنتم تتسابقون  -د

 ف همزة الوصل بأنها: تعر  27-

  في مواضع محّددة تكتب وتلفظ -أ

 التكتب وال تلفظ  -ب

  أبًدا تكتب وال تلفظ -ج

 همزة قطع  -د
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 : ها)ابن البيطار( ألن ثبتت همزة الوصل في جملة28-

 األول ابن للثاني لم تقع بين اسمين علمين -أ

 معّرف بأل مفرد مع اسم علم جاءت -ب

 لم تقع بين فعلين -ج

 علمين اسمين  بين وقعت -د

 : عند كتابتها في الجملة اآلتية( )ابنهمزة  تثبت29-

 محمد..... عبداهلل -أ
 ....... سينا شيخ األطباء  -ب

  عفان ..... عثمان -ج

     حمزة ..... عبد المطلب -د

 : في الجملة اآلتيةدون همزة وصل  )بن( كلمةتكتب 30-

 البيطار عالم عربي.......  -أ
 أحمد....... جيراننا   -ب

 الخطاب...... عمر  -ج

    ركض..... أخي في السباق   -د

 انتهت األسئلة                                                        

 مع أمنياتي لكم بالتوفيق واإلبداع                                                            

                     نصرة سليمان أبو منصور الباحثة:                                                         
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 ورقة اإلجابة                                           

 الشعبة:    الصف:               المدرسة:                                   االسم:

 د ج ب أ رقم الفقرة

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
6     
2     

1.     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
16     
12     
2.     
21     
22     
23     
24     
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25     
26     
27     
26     
22     
3.     
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 ورقة اإلجابة النموذجية                                 

 د ج ب أ الفقرةرقم 

1   /  
2        /   
3       /  
4          / 
5        /    
6   /  
7         /    
6         /    
2       /   

1.       /   
11         / 
12        /   
13          /    
14         / 
15        /   
16         /    
17        /    
16         /   
12        / 
2.         /  
21         / 
22        /   
23       /    
24            / 
25          /  
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26              / 
27         /    
26          /    
22          /   
3.          /  
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  (3)ملحق رقم                                 

 لتحصيلايز الختبار يمعامالت الصعوبة والتم          

معامل  معامل التميز 
 الصعوبة 

معامل  معامل التميز رقم الفقرة 
 الصعوبة

 رقم الفقرة

0.38 0.42 12 0.48 0.42 1 
0.40 0.52 12 0.37 0.40 2 
0.44 0.39 18 0.42 0.38 3 
0.52 0.52 11 0.55 0.31 5 
0.55 0.31 20 0.40 0.52 4 
0.31 0.52 21 0.48 0.50 2 
0.42 0.47 22 0.42 0.37 2 
0.43 0.40 23 0.38 0.35 8 
0.55 0.31 25 0.55 0.31 1 
0.52 0.52 24 0.40 0.52 10 
0.55 0.31 22 0.55 ..31 11 
0.44 0.39 22 0.40 0.48 12 
0.42 0.36 28 0.31 0.52 13 
0.39 0.42 21 0.51 0.47 15 
0.40 0.52 30 038 0.41 14 

                                                                                                             

وتعد (0.38 -0.52) أن قيمة معامالت الصعوبة، والتمييز تتراوحان بين  (2)يتبين من الجدول

أن معامالت الصعوبة، والتمييز (2000)  هذه المعامالت كافية ألغراض الدراسة، قد أشار عودة

 .(0.33 -0.60)الجيدة تتراوح بين
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  (4)ملحق رقم                    

 الخطة التدريسية وفق استخدام الدراما اإلبداعية:         

  دروس( 4وتتكون من) 1.1

 ( دروس 4وتتكون من ) 2.1

 وتتكون من درسين 3.1

الموضوع: القراءة ) اإلحسان إلى األهل(                                                 ( دروس4وتتكون من) 1.1الخطة 

 األهداف التعليمية:                                                  

 يعّرف كلمة خياركم  -1

 يستنبط األعمال التي يدخل بها الرجل الجنة   -2

 يعدد أهم صفات الواجب توافرها في اإلمام المسؤول   -3

 يتجنب السلوك الذي يسبب غضب والدته  -4

 يستنتج مكانة المرأة في اإلسالم  -5

 يحّدد أهم واجبات المرأة في األسرة   -6

 يعطي مثااًل لنموذج امرأة ناجحة  -7

 مع يعين أهم حقوق المرأة في المجت -6

 يستخلص العبرة من قصة األطفال الجياع  -2

 سبب تفقد الحاكم للرعّية  يميز-.1

 يعطي أمثلة على كيفية مساندة المرأة للرجل -11

 في معاملته مع والدته  -صلى اهلل عليه وسلم –يطبق وصايا الرسول -12

 القبعات الست(المصادر والوسائل: الكتاب المدرسي، بوربوينت، صور، بطاقات، قبعات ملونه ) 
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 دقيقة   (45)الدرس األول                        

 
 األهداف التعليمية

  
 إجراءات التدريس

 ليب تطبيق الدراما اإلبداعية) االرتجال، التخّيل(أسا

 
  

  يقرأ األحاديث
 النبوية الشريفة

 
  يعّرف كلمة خياركم 

 
 

 
  يستنبط األعمال

خل بها دالتي ي
  الرجل الجنة

 
 
 

 أهم صفات  يعدد
اإلمام المسؤول 
كما وردت في 

 النص

 التهيئة: تغيير شكل جلسة الصف بحيث تصبح نصف دائرة 
التمهيد: إجراء عصف ذهني مع الطلبة حول ماهية اإلحسان إلى 

 األهل، من خالل طرح األسئلة اآلتية: 
 ما هي صور اإلحسان؟   كيف تحسن إلى أسرتك؟ -

حصر اإلجابات األكثر ارتباًطا وجمع أكبر عدد من اإلجابات، ثم  
 بالموضوع، ومناقشتها مع الطلبة.

 العرض
يطلب المعلم من الجميع إغماض أعينهم، والتخيل أنهم في  -

رحلة مع أسرتهم، ثم يقوم بتوجيه حركة الرحلة في مخيلتهم 
حيث يطلب منهم تارة االتجاه إلى السهول الخضراء، وتارة 

تركيز في األمور التي أخرى زيارة البحر، ويطلب منهم ال
تساعد فيها الوالدين خاصة مع وجود أخت صغيرة، ثم يطلب 

لمنزل، يثير المعلم دهشة إلى منهم ركوب السيارة للعودة 
الطالب عندما يجدون السيارة معطلة، ويحفزهم لتخّيل 

يجاد الحلول، ينهي المعلم الرحلة، ويطلب منهم  الموقف وا 
يسأل المعلم عن الحلول  العودة للصف، وفتح أعينهم، ثم

  التي فّكر فيها الطالب.
يطلب المعلم من مجموعة طالب التمثيل وكأنهم مصلين ويختاروا  -

 إماًما ليبدأو بطرح أسئلتهم عليه، حيث يجيب هو عنها.
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 التقويم: 

 وردت كلمة خياركم بما يتوافق مع معناها في النص في إحدى الجملتين اآلتيتين: 

 قال عبد اهلل ألصحاب محال الخضار: إن خياركم ليس طازًجا.  -
 إّن خياركم عند اهلل أتقاكم. -

 بماذا يتصف اإلمام المسؤول؟ 

 إذا عدل األب بين أبناءه فما ثوابه؟ 

 الكورت لتعليم التفكير: يقوم الطالب بحل ورقة العمل اآلتية:  تمرين 
 تستخدم والدتك البالستيك في المطبخ ألنه:

- 
- 
- 

 * تمّيز بين البالستيك الضار، والنافع من خالل:
- 
- 
- 

 خاتمة الدرس: 
 يسأل المعلم األسئلة اآلتية:

 هل اكتسبت طرق جديدة لإلحسان إلى األهل؟
 ضع الكلمات اآلتية في جملة مفيدة من إنشائك 

 استوصوا -
 الرعّية -
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 ( دقيقة45)الدرس الثاني                            

  يتجنب السلوك الذي يؤدي
 إلى غضب والدته 

  
 

 
  يستنتج مكانة المرأة في

 اإلسالم 
 
 
 

  يحدد أهم واجبات المرأة في
 األسرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

التهيئة: تقسيم الصف إلى مجموعتين، وتوزيع بطاقات 
 ملونة على الطالب، ثم طرح سؤال هل تشعر أن والدتك

 تتعب في أعمال المنزل؟
العرض: ) مسابقة( يختار المعلم طالًبا للقيام بدور األم 

من كل مجموعة، ثم يعرض المعلم صوًرا ألمهات يعملن 
في بيوتهن مصحوبة بالصوت) بوربوينت(، يطلب المعلم 
من الطالب الذين سيمثلون دور األم الخروج من أماكنهم 

ل مجموعة كتابة والوقوف أمام الصف ، ثم يطلب من ك
 كل عمل شاهدوه على بطاقة، يطلب المعلم 

من الطالب الذي سيمّثل دور األم من المجموعة األولى 
الوقوف أمام المجموعة الثانية، وتعرض عليه المجموعة 
بطاقة مكتوب عليها عماًل لألم، وعليه القيام بتمثيله أمام 

مجموعته وتظهر له مجموعته بطاقة مكتوب عليها 
ل الذي مّثله لمّرة واحدة فقط، ّفإن كانت البطاقة العم

مطابقة لألداء تحصل المجموعة على نقطتين 
 وهكذا.....  

 تعطى هدايا رمزّية للمجموعة الفائزة. 
يطلب المعلم من الطلبة قراءة األحاديث التي تختص 

بالمرأة. يناقش المعلم الطلبة للتمييز بين حقوق المرأه في 
م اختيار طالب يقف أمامهم بحيث األسرة ويطلب منه

، في حال سؤاله يشير عن طريق حركة رأسه بنعم أوال
 عن جمل تحوي حقوًقا، وأخرى تحوي واجبات للمرأة. 
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 التقويم: 

 للمرأة مكانة كبيرة في اإلسالم، استدليت على ذلك ألن: ........  -
 إذا أردت كسب رضا أمك، ماذا تفعل؟   -

 

 يقوم الطالب بحل ورقة العمل اآلتيه:  التفكير: تمرين الكورت لتعليم

 هل يوجد مصنع بالستيك قريًبا من مدينتك؟ -
 هل يتكلف والداك مصروًفا كثيًرا لشراءأرضيات ، وأدوات مطبخ بالستيك؟  -

 
 خاتمة الدرس: 

 ما األفكار التي تقترحها على والدتك للتخفيف من أعباء المنزل؟  -
 قرار ستتخذه؟ عّلل إجابتكأنت مسؤول في أسرتك، ما أهم  -
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 ( دقيقة45)الدرس الثالث                             

                                
 

  يعطي مثااًل لنموذج إمرأة
 ناجحة

 
 
 

  يعين أهم حقوق المرأة في
 المجتمع

 
 
 
 
 

  يستخلص العبرة من قصة
 طفال الجياعاأل

 
 

 

التمهيد: تغيير شكل جلسة الطالب إلى دائرية ثم إجراء 
 عصف ذهني للطالب، وذلك من خالل طرح السؤال 

أعط أفكاًرا لمشاريع تثبت من خاللها المرأة  -
 ؟ نجاحها

يكتب المعلم اإلجابات على السبورة، ثم يصنفها في قسمين 
  ، ويطلب منهم أمثلة لنساء ناجحات. سهل، وصعب التطبيق

يعرض المعلم صوًرا لكوب حليب، وقميص، العرض: 
وباص ويطلب من الطالب الجمع بينها في جملة مفيدة 

مثاًل: يشرب الطفل كوب الحليب ثم يرتدي القميص ويصعد 
إلى باص الروضة. أو استيقظ الطالب حين سمع صوت 

 .زمور الباص فارتدى قميصه األبيض كالحليب بسرعة
 وهكذا...... 
ب عدًدا من الجمل المفيدة من خالل هذه ن الطالإال أن يكوّ 
  الصور.

يقرأ المعلم المشهد اآلتي للطالب: إن مجموعة من األطفال 
الجياع كانوا يطلبون بإلحاح من رجل يأكل سندويًشا 

إطعامهم فأهملهم وانصرف، فذهبوا لرجل آخر فقام بنهرهم 
بشّدة، إال أن أتى رجل مع وزوجته، وأبنائه، فرآهم وقام 

ء طعام لهم، ولما رأى لهفتهم على الطعام، ودعائهم له بشرا
دمعت عيناه، وقال قّصرنا في واجبكم، وأّديتم ما عليكم، 

ودعااهلل بأن يحفظ األطفال من كل شر. يطلب المعلم من 
مجموعة من الطالب أداء دور األطفال الجياع، ومن 

آخرين أداء أدوار البقية على أن يعبروا بطريقتهم عن تلك 
 ألدوار من خالل الفكرة السابقة.ا
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 لتقويم: ا

 الوقت والجهد، قّدم ترغب ألمك، أو ألختك مشروًعا مربًحا لتستثمرا -

 لهما نصائح مفيدة. 

ذا كنت تعرف قانوًنا يكفل لها حقها   - ساهم في إيضاح أهم حقوق والدتك في المجتمع، وا 
 ؟أذكره

 في شهر مضان الكريم تشعر بالجوع، صف هذا الشعور الذي يعانيه  -
 األطفال الجياع دائًما.  

 خاتمة الدرس: 
 

 من هي أول طبيبة في اإلسالم؟ ومن عيّنها -
 ما أهم واجبات المرأة اتجاه مجتمعها. -

 
 تمرين الكورت لتعليم التفكير: يقوم الطالب بحل ورقة العمل اآلتية: -
  تقترحة لحماية عائلتك، ومجتمعك من أضرار البالستيكما القانون الذي 
 .ما الفكرة التي تقترحها على سكان منطقتك للتعرف على أنواع البالستيك النافع 
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 ( دقيقة45الدرس الرابع)                        
 

 التعليمية األهداف     

 
 

  

 إجراءات التدريس      
يق أسلوب تطب 

 (           ،االرتجالالدرامااإلبداعية)التخّيل

  يمّيز سبب تفقد الحاكم
 للرعّية 

 
 

  يعطي أمثلة على كيفية
 مساندة المرأة للرجل.

 
 

 وصايا الرسول  يطبق– 
في  -صلى اهلل عليه وسلم
 معاملته مع والدته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التهيئة: تغيير جلسة الطالب إلى نصف دائرة
التمهيد: يوزع المعلم بطاقات ملونة على الطالب 

ثم يطلب منهم إغماض أعينهم ويتخيل نفسه 
مسؤواًل عن منطقته، وأنه حصل على ميزانية 

ثم يناقشهم في قراراتهم التي لمشروع كبير. 
   تخيلوها مع توضيح األسباب.

 العرض:
تعمل كل  يقّسم الطلبة إلى أربعة مجموعات

مجموعة على صياغة قّصة قصيرة تبّين كيفّية 
مساندة المرأة للّرجل، تقوم كل مجموعة بنمثيل 
ماكتبته أمام المجموعات األخرى وعليهم أن 

يفّسروا الموضوع الممّثل بحيت تتضح فيه كيفّية 
والمجموعة التي تجيب مساندة المرأة لزوجها، 

إجابة صحيحة تأخذ نقطتين بينما تحصل 
المجموعة التي مّثلت المشهد على ثالث نقاط. 
يختار المعلم طالبين ليقوما بأداء أدوار ارتجالًيا 
 -تبين أهم األساليب التي تحقق وصايا الرسول

في تعامله مع أمه، ويقوم  -صلى اهلل عليه وسلم
      بالمبتكر. بقية الصف بتقييمهما ويلّقب األفضل
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 التقويم:

 ؟تحفظه يبين مكانة األمأذكر حديثًا  -

 إذا شعرت بأن والدك متعب، ماذا تقترح على والدتك لمساعدته؟ -

 

 خاتمة الدرس:

 في تعاملك مع أمك؟ -صلى اهلل عليه وسلم -كيف تطّبق وصايا الرسول

 هل تشعر بأن والدك يحتاج مساعدة والدتك؟

 

 تمرين الكورت للتفكير: يقوم الطالب بحل ورقة العمل اآلتية:

 األلعاب البالستيكّية التي ترغب بالحصول عليها؟ما  -

  ؟هل تحب األلوان الجّذابة في األلعاب البالستيكّية -
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 ( دروس              الموضوع: التراكيب اللغوية4وتتكون من) 2.1لخطة التدريسية ا

 دقيقة (45)الدرس الخامس

 إجراءات التدريس األهداف التعليمية

 الدراما اإلبداعية)التخّيل(أساليب تطبيق 

 القبعات الست

 يعدد ضمائر الرفع المنفصلة 

 

 

  يمّيز بين ضمير الغائب، وضمير

 المتكّلم للمفرد.

 

 يذكر ضمائر المخاطب للمؤنث 

التهيئة: يقّسم الصف إلى ستة مجموعات ويتم 

من  اختيار رئيس لكل مجموعة، ويختار لون

 ألوان القبعات الست،

ا الختيار يوزع المعلم القبعات وفقً  التمهيد:

يبدء الطلبة باإلجابة عن األسئلة التي  الطلبة

يطرحها المعلم على أن تعرف كل مجموعة نوع 

السؤال هل هو حيادي أم متفائل أم عاطفي 

 ويربطه مع لون القبعة التي يرتديها

العرض: يطلب المعلم من الطلبة تخيل موقف 

ريد مع الثناء على وربطه مع لون القبعة التي ي

 اإلجابات الصحيحة

إلى أن يتم توضيح نوع التقكير لكل قبعة 

 وربطه مع موقف من الواقع.
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 التقويم:

 من إنشائك؟ ضع ضمائر المتكلم في جمل مفيدة  -

 ما االسم المناسب مكان الضمير في الجمل اآلتية: -

 أنا أحب المدرسة -1    

 هو صديقي -2

 هما يحبان لعب كرة القدم  -3

 يحل الضمير محل....... -

 تمرين الكورت لتعليم التفكير: يجيب الطالب عن ورقة العمل اآلتية

 هل تفضل أواني الزجاج أم البالستيك؟ علل إجابتك؟ -

 فيه ضرر؟ هل تعتقد أن استخدام أواني البالستيك -

 

 خاتمة الدرس:

 أكمل الجمل اآلتية

 ل.........نستخدم الضمير هّن  -

 نكتب الضمير هما بدل....... -

 هو يلعب وهم......... -
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 ( دقيقة54لدرس السادس)ا                        

 أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية األهداف التعليمية

 التخيل، ولعب األدوار

  يربط االسم في حالة الجمع بالضمير

 المناسب

 

  يصف صديقيه في جملة مفيدة

 ضمير الرفع المخاطبباستخدام 

 
  يفسر سبب تسمية ضمائر الرفع

 المنفصلة بهذا االسم

 التمهيد: تغيير جلسة الطلبة إلى دائرة

 ويقسمون إلى ثالث مجموعات

العرض: يقوم الطلبة باحضار بالونات ثم 

نفخها وتعمل كل مجموعة على اختيار ضمير 

ئب، متكلم( وتكتب لتعبر عنه) مخاطب، غا

بها على البالونات ثم يختار الضمائر الخاصة 

المعلم مجموعة من الطلبة لتمثيل مشهد بينما 

يعمل الطلبة الباقين على استبدال األسماء التي 

ينطقها بضمير مناسب من خالل رفع البالون 

 الذي كتب عليه الضمير 

ويتخيل الطلبة أنهم بالونات ويبدء كل طالب 

 بوصف مايميزه عن غيره باستخدام الضمائر
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 التقويم:

 اكتب خمس جمل تحوي ضمائر للغائب -

 صف صديقيك بجملتين من إنشائك واستخدم ضميًرا للمخاطب -

 أكمل الفراغ في الجملة اآلتية: -

 سميت ضمائر الرفع المنفصلة ألنها تحل محل.......

 خاتمة الدرس:

 عبر عن احترامك لمعلمك باستخدام ضمائر الغائب في جملتن

خوتك ترغبون في الذهاب برحلة مدرسية فإنك تقولإذا أردت أن تخبر   والديك أنك وا 

 ....... نريد الذهاب مع أصدقائنا للرحلة المدرسية

 : يجيب الطالب عن ورقة العمل اآلتيةتمرين الكورت لتعليم التفكير

 كيف تساعد أختك الصغيرة في اختيار ألعاب آمنة؟

 فظه في حقيبتكهل تطلب من والدتك ساندويًشا للمدرسة، كيف تح
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 ( دقيقة54الدرس السابع)                               

 أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية األهداف التعليمية

 التركيز، االرتجال

 يعطي أمثلة على أسماء لجمع المؤنث 

 

  يربط االسم بالضمير المناسب في

 التذكير والتأنيث

 
 

  المتشابهة التي يستخلص الضمائر

 تحل محل االسم المذكر والمؤنث

 

 التهيئة: يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعتين

العرض: يسأل المعلم الطلبة عن أسماء للذكور 

وأخرى لإلناث ثم يطلب منهم كتابتها على 

أوراق صغيرة وخلطها مع بعض يطلب المعلم 

من أربع طالب الوقوف أمام الصف ويختار 

وفي حال كانت اسًما للمذكر كل منهم ورقة 

فعليه تأدية دور يبين ذلك فيما يقوم الطلبة 

بتمييزه وذكر الضمير المناسب لذلك وهكذا ثم 

يقوم المعلم بزيادة عدد األوراق إلى اثنتين 

 وعليه أن يمثل ذلك
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 التقويم:

 أكمل الجمل اآلتية باالسم المناسب

 استلمت جائزة لتفوقها........ 

 ع..... اتفاقية لتطوير أجهزة الحاسوبوقّ 

 درس ...... جيًدا لالمتحان

 أكمل الجمل اآلتية بالضمير المناسب

 ...... سمعا كالم والدتهما

 أنا و...... حصلنا على عالمات مرتفعة

 خاتمة الدرس

 عدد ضمائر الرفع المنفصلة للغائب؟

 عدد ضمائر الرفع المنفصلة للمتكلم؟

 للتفكير:تمرين الكورت 

 عدد أهم استخدامات البالستيك في مدرستك؟
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    ( دقيقة54)ثامنالدرس ال                        

 أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية ألهداف التعليميةا

 التخيل

  يعطي أمثلة على أسماء لجمع المؤنث 

  يربط االسم بالضمير المناسب في التذكير

 والتأنيث 

  يستخلص الضمائر المتشابهه التي تحل

 محل االسم فقط

التمهيد: تغيير جلسة الطالب إلى نصف 

 دائرة

العرض يطلب المعلم من الطلبة تخيل 

الكون دون أسماء فكيف سيتعرف الناس 

إلى بعضهم ويطلب منهم إيجاد الحلول 

يتخيلونه في جمل ثم  وكتابة ماالمناسبة 

استبدال الموقف ليتخيل الطلبة عدم وجود 

 ضمائر وكتابة مايتخيلونه. 

 قويم:لتا

 أكمل الفراغ في الجمل اآلتية بما يناسبها:

 ...... تلعبان في المعجون

 خرجت....... في نزهة مع عائلتها

 زمنلم تتعّرف...... على صديقتهن بعد مدة من ال

 االبتكاري: تمرين الكورت للتفكير

 .جد بدائل للبالستيك في حال نفاذه -

 خاتمة الدرس: اكتب أكبر عدد من أسماء اإلناث التي يمكن استبدالها بالضمائر
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 الموضوع: الكتابة  3.1                                       الخطة التدريسية

 درسين اآلتيين:العلى  تكون منوت 

 ةدقيق (54)لتاسعاالدرس                         

  الدراما اإلبداعية أساليب تطبيق األهداف التعليمية

 لعب األدوار

  أن يميز بين همزة الوصل وهمزة

 القطع

 

 أن يتعرف مواضع كتابة همزة ابن 

 

 

 

  أن يكتب جماًل تحوي كلمة ابن مع

  حذف األلف

 التمهيد: تغيير شكل الجلسة إلى نصف دائرة

ومقًصا ثم  العرض: يحضر المعلم شريًطا

يطلب من مجموعة طالب التمثيل بأنهم 

موظفون في شركة ويختار طالب لتمثيل دور 

مدير الشركة زاآلخر لتمثيل ضيف الشرف 

يمسك طالبان بالشريط من طرفيه يسأل المعلم 

ماذا نحتاج لقص الشريط؟ يجيب الطلبة مقص 

يربط المعلم بين وجه الشبه باحتياج الشريط 

لقطع التي تكتب فوق لمقص وبين همزة ا

ثم يؤدي الطلبة أدوارهم وللربط بين  األلف.

مفهوم همزة الوصل يقوم المعلم بربط الشريط 

ويسأل المعلم ماذا احتجنا لربط الشريط؟ يجيب 

الطلبة الشيء فيقول المعلم إًذا همزة الوصل 

 تكتب األلف دون همزة
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 التقويم

 أكمل الجمل اآلتية:

 عمر..... الخطاب

 البيطار عالم مسلم مشهور .....

 لعب أحمد مع...... جيرانهم أمس

 اكتب جماًل تحوي كلمة ابن دون حذف األلف -

 

 خاتمة الدرس:

 كيف تميز بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ 

 أكتب جملتين تحوياتن همزة وصل؟

 

 تمرين الكورت للتفكير؟

 بفكرة مشروع إن كنت مؤيًدا.؟ دّعم ذلك ما الفكرة التي تكونت لديك من استعمال البالستيك
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 ( دقيقة54لدرس العاشر)ا                         

 أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية  األهداف التعليمية

 لعب األدوار

 همزة الوصل وهمزة ا ن يعرف معنىأ 

 

 ستخدم كلمة ابن بين علمين في أن ي

 جملة

 

 

 

  أمثلة عللى جمل فيها كلمة أن يكتب

  دون همزة وصلابن 

 التمهيد: تغيير شكل الجلسة إلى نصف دائرة

ومقًصا ثم يطلب عصا العرض: يحضر المعلم 

في  أشخاصمن مجموعة طالب التمثيل بأنهم 

يمثل أحدهم  عمر كبير يحتاجون لعكازة للتنقل

يسأل  هيمسك طالبان بأن العكازة انكسرت 

ليقف العجوز يجيب الطالب المعلم ماذا نحتاج 

جديدة وهكذا يوجد المعلم الربط بينها عصا 

 وبين األلف في كلمة ابن 

والطلب من الطلبة إعطاء أمثلة متنوعة بين 

 ، وكتابتها على الدفتر.الحين واآلخر
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 : التقويم

 أكتب أهم األسباب التي ميز بها اإلسالم األم؟

أثناء مساعدتها؟ اكتب طريقة التي تفكر فيها ال إذا رغبت أختك باستشارتك في موضوع ما -

 خطوات تفكيرك في دفترك؟

 هل استطعت أن تنقل أفكارك التي استنتجتها عن فوائد البالستيك إلى ذويك؟ -

 

   للتفكير االبتكاري تمرين الكورت

 واعرضها على معلمك اكتب أهم القوانين التي تخيلتها الستثمار مخلفات البالستيك

            مع بيان آرائهم وزمالئك في الصف

 هل ترغب في اكتشاف جهاز يطور استعمال البالستيك في منزلك؟
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نموذج إثرائي مقترح ومعدل لبرنامج الكورت لتعليم التفكير)توسيع مجال اإلدراك( 

المدمج مع الدراما اإلبداعية، لتدريس الوحدة العاشرة من كتاب اللغة العربية، الجزء 

 الثاني للصف الخامس األساسي.

تعد التطورات المعرفية الهائلة، وكم المعلومات المتزايد، دافعا لتفعيل أساليب تدريس حديثة، 

ومتنوعة للنهوض بالعملية التعليمية، واإلسهام في تنمية مهارات التفكير لمواكبة النهضة العلمية 

 المتجددة التي باتت ضرورة ملّحة في عصرنا الحالي.

 تي: تضّمن النموذج المقترح على اآل 

 نبذة عن برنامج الكورت لتعليم التفكير  -

 كيفية تطبيق الدراما اإلبداعية في الغرفة الصفية  -

تخطيط وتنفيذ الدروس باستخدام الدراما اإلبداعية، ودمج برنامج الكورت) توسيع مجال  -

 اإلدراك(.

 برنامج الكورت لتعليم التفكير:   -

يتألف برنامج الكورت من ست وحدات مختلفة، تحتوي كل وحدة على عشرة دروس، وبداية يجب 

 تعليم الوحدة األولى من الكورت) توسيع مجال اإلدراك ( لكونها تعد المهارة األساسية في البرنامج 

 cognitive research trust)    وسمي البرنامج بهذا االسم نسبة إلى مؤسسة ) 

) الدكتور إدوارد دي بونو في كمبريدج/ إنجلترا ( ويعد البرنامج األكثر انتشاًرا في التي أسسها 

العالم لمناسبته لكافة المراحل العمرية، ومن أهم شروطه أن الطالب يتعلم من أجل التطبيق ال 

 اإلختبار، وقد تم تنفيذه في العديد من الدول بنجاح.

 ية: اشتمل البرنامج على الوحدات اآلت        
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 توسيع مجال اإلدراك    الوحدة األولى             

 التنظيم     الوحدة الثانية             

 التفاعل      الوحدة الثالثة             

 اإلبداع      الوحدة الرابعة            

 المعلومات والعواطف   الوحدة الخامسة           

 العمل        الوحدة السادسة           

  

تناولت الدراسة الحالية الوحدة األولى من برنامج الكورت لتعليم التفكير) توسيع مجال اإلدراك( 

 والتي تضمنت عشرة دروس على النحو اآلتي: 

الدرس األول: معالجة األفكار:  بالتمييز بين األفكار اإليجابية والسلبية قبل قبولها، أو رفضها عن 

 طريق التفكير. 

 الدرس الثاني: اعتبار جميع العوامل: األخذ باالعتبار جميع العوامل الممكنة التي تتعلق بالموقف 

الدرس الثالث: القوانين: ويتم إصدارها من خالل معاجة األفكار، واعتبار جميع العوامل في 

 الدرسين السابقين. 

 قبال عند اتخاذ القرار. الدرس الرابع: النتائج المنطقية: البحث عن النتائج المحتملة مست

 الدرس الخامس: األهداف: تحديد األهداف القريبة، والبعيدة المدى، والغاية التي تسعى لها. 

 الدرس السادس: التخطيط: تصميم خطة عمل تستجيب للتغيرات، وتراعي األهداف، والعوامل.

 ية. الدرس السابع: األولويات) المهمة األولى (: ترتيب المهمات حسب األولو 

 الدرس الثامن: البدائل واالحتماالت:  ايجاد كافة البدائل، والخيارات المحتملة في اتخاذ القرار.

 الدرس التاسع: القرارات: االستفادة من أدوات التفكير في الدروس السابقة، عند اتخاذ القرار.
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 والمزج بينها. الدرس العاشر: وجهات نظر اآلخرين: توجيه االنتباه إلى وجهات نظر اآلخرين، 

حيث تم دمج كل درس من الدروس على حدة، وبالترتيب مع األنشطة اإلثرائية من خالل تدريبين 

الدراما  طريقةعمليين يقوم بهما الطلبة، بما يتناسب مع محتوى المادة، واألهداف، ويتكيف و 

 اإلبداعية. 

 مثال:الدرس األول: معالجة األفكار 

الهدف من الدرس: توسعة مجال اإلدراك والتفكير بشكل أكبر قبل قبول رأي، أو رفضه وعدم 

 تكوين ردود فعل سريعة للمثيرات. 

 التمرين المنسجم واستخدام الدراما اإلبداعية: 

 تستخدم األم أرضيات بالستيك للمطبخ 

 تجنبا إلصابة أطفالها الصغار  -

 ليست باهضة الثمن  -

 ألوانها جذابة  -

طلب المعلم من الطلبة تخيل أرضيات تتكون من مواد اخرى وتوقع النتائج، ثم مقارنتها ي

 مع نتائج أرضيات البالستيك.

خطة التدريسية حيث تضمن كل درس من الخطة تمريًنا وقد تم دمج برنامج الكورت للتفكير في ال

 )توسيع مجال اإلدراك( لبرنامج الكورت للتفكير حيث اشتملت على الدروس العشرة للوحدة األولى
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 (4)قائمة بأسماء المحكمين                   
 مكان العمل التخصص     االسم      

 جامعة الشرق األوسط التدريس ائقمناهج وطر  أ.د ابتسام جواد مهدي
 الجامعة األردنية التدريسائق مناهج وطر  د. أميمة أحمد كايد

 جامعة الشرق األوسط تدريس العلوم ائقمناهج وطر  د. فواز شحادة
 جامعة الشرق األوسط تدريسال ائقمناهج وطر  د. تغريد المومني

 عمان العربيةجامعة  أساليب تدريس اللغة العربية د. عيسى الحسنات
مركز تدريب الدراما والتعّلم  علوم االتصال د. محمود أبوة فروة الرجبي

 عن طريق الّلعب
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق التدريس د. مروة خميس 

 مدارس االحتراف علم النفس التربوي نهى حمودةد. 
 مشرفة تربوية مناهج وطرق تدريس هناء خمّيسأ.

 وزارة التربية والتعليم اللغة العربية وآدابها أبو منصورنجاح سليمان 
 الدرة الشريفةمدرسة  اللغة العربية ودابها هبه الدعاجنة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

  (2)ملحق رقم                          

 لوزارة التربية والتعليم كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط  
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   (2)ملحق رقم                                  

 لمديري المدارس الخاصةكتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص 


