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  : قال تعالى

ُوقل اعملوا فسريى اهللاُ عملكم ورسوله وامل َِ ُ َ َ ْ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َؤمنونُ ُْ ِ  
  )105:التوبة(

  
  

  

  

  



  ب  

  

  داءــإه
  

  

  دامــــه اهللا وحفظــــهألــــى والــــدي العزيــــز إ
  

  دامهـا اهللا وحفظهـا    ألى والـدتي رمـز العطـاء والمحبـة          إ
  

ــاء    ــاء والوف ــز العط ــي رم ــة درب ــي رفيق ــى زوجت   إل
  

ــى إ ــوتي وألـــ ــواتي األأخـــ ــزاءخـــ   عـــ
  

ــى إ ــشهداء األأل ــداء اهللا  رواح ال ــوا ن ــذين لب ــرار ال   ب
  

ــل  إ ــى ك ــن ل ــهمم ــي أس ــذ إ ف ــاز ه ــة اهنج   لدراس
  

أهدي هذا اجلهد املتواضع راجياً من ا عز وجل أن يتقبله وأن يكون خالصاً لوجهه 
  .الكريم، وأن ينفعين به يوم القيامة، وأن ينفع به املسلمني، إنه سبحانه نعم املوىل ونعم النصري



  ج  

  شكر وتقدير 
  

َقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما [زيز الحمد هللا رب العالمين، القائل في كتابه الع َ َُّ َِ َ َ ْ ُ َِ َ َ َ َقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما ْ َ َُّ َِ َ َ ْ ُ َِ َ َ َ ْ
ُعلمتنا إنك أنت العليم احلكيم ُ ِْ َِ َ ََ َ َْ ََّ َ ِ ُعلمتنا إنك أنت العليم احلكيمَّ ُ ِْ َِ َ ََ َ َْ ََّ َ ِ      }32:البقرة{] َّ

لـه وصـحبه    آمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى      إوالصالة والسالم على خاتم النبيين و     
  ....لى يوم الدين وبعدإاجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه 

توجـه بالتقـدير    أ" من ال يشكر النـاس ال يـشكر اهللا          : " قا من قول الرسول     انطال
لـى الجامعـة    إتمام هذا الجهد المتواضـع       الذي وفقني إل   – سبحانه وتعالى    –والعرفان بعد اهللا    

تاحة الفرصـة لـي، لنيـل درجـة         إ وعمادة الدراسات العليا على      ،دارتهاإسالمية ممثلة في    اإل
جـل تـسهيل   أنامج الدراسات العيا، شاكرا لهم جهودهم التي بذلت مـن           الماجستير من خالل بر   

  .مهمتي كباحث في جميع مراحل الدراسة
 من  ي في قسم المناهج وطرق التدريس الذين نهلت       تذاتسألى  إتقدم بالشكر الجزيل    أما و ك

  .تهم، وكان لهم الفضل بعد اهللا في وصولي لهذا المستوىارعلمهم، وتعلمت واستفدت من خب
محمد شحادة زقـوت،    / ستاذ الدكتور الفاضل    لى األ إتقدم بخالص الشكر والتقدير     أكما و 

مد الباحث بالدعم والمساندة فكان نعـم المرشـد   أشراف على هذه الرسالة والذي تفضل بقبول اإل   
يـز  حلى إن خرجت هذه الرسالة ألى إولى  في مراحله األ   الدراسةن كان موضوع    أوالموجه منذ   
ساعد الباحث على السير بخطى ثابتة مستنيرا ومسترشدا بالتوجيهات الغالية القيمـة            الوجود مما   

  .فجزاه اهللا عني خير الجزاء
  :عضوي لجنة المناقـشة لهـذه الرسـالة       لى  إتوجه بالشكر والتقدير    أن  أكما يطيب لي    

  حفظه اهللا      محمود الرنتيسي/   الفاضلالدكتور 
  . حفظه اهللا    عيدابراهيم شيخ ال/  الفاضلوالدكتور 

بقبولهما مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما بذلوه من جهد ثمين في تنقيح وتقييم هذه الرسالة               
  . كي تصبح على احسن وجه

لى السادة المحكمين لما قدموه لي من دعم ومـساعدة،          إتقدم بوافر الشكر والعرفان     أكما  
داوود حلـس  / ، والدكتور الفاضـل   غاعبد المعطي األ  / ستاذ الدكتور الفاضل    خص بالذكر األ  أو

مصعب محمد علوان، الذين لم يبخلوا علي بعلمهم ووقـتهم          / ستاذ  ، واأل  عصام مقداد  /ستاذ  واأل
  . وتوجيهاتهم فلهم مني كل الشكر والتقدير

  



  د  

          جميلة أبو غلوة  /  ستاذة  رائدة علوان، واأل  / ستاذة  محمد مقداد، واأل  / ستاذ  شكر األ أكما  
  . وات الدراسةدأنهم البناء في تطبيق ، لتعاو

نعمات شعبان علوان علـى مـا       / لى الدكتور   إيات الشكر والتقدير    آسمى  أتقدم ب أكما و 
عبـد الكـريم فـرج اهللا علـى         / اسداه لى من نصح وتوجيه خالل مراحل الدراسة، والدكتور          

  .حصائيمجهوداته القيمة في التحليل اإل
م منـي كـل      فله ،أعماميخواتيأخواني،  إ،  زوجتي ،مي، جدي، جدتي  أبي،  أسرتي  أما  أ

 بعـد   –جواء كي تخرج هذه الدراسة      بذلوه من تشجيع ودعاء وتهيئة لأل     التقدير والحب، على ما     
  . حسن صورةأ في –توفيق اهللا 
نجـاز هـذه     ولو بكلمة إل   أسهمسمى كلمات الشكر والعرفان الى كل من        أتقدم ب أخيرا  أو

  .  والتقدير فلهم مني كل الشكرلدراسةا
 ُوما توفيقي إال باهللاِ عليه توكلت وإليه أنيب َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ََ ْ َِ ُِ َ ََّ ِ َّ   

  
  صهيب محمد شعبان علوان / الباحث 

 



  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ه  

 الملخص 

  ملخص الدراسة باللغة العربية
 أثر توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفاظ به في          إلىهدفت الدراسة التعرف    
تالمذة الصف الرابع األساسي، وتمثلت مشكلة الدراسة من خـالل     تدريس النصوص األدبية لدى     

  :السؤال الرئيس التالي 
ما أثر توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفاظ به في تدريس النـصوص األدبيـة               " 

  لدى تالمذة الصف الرابع األساس ؟ 
  :وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الـذكور فـي المجموعـة             هل توجد فرو   −
  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اإلنـاث فـي المجموعـة                −
  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟

 فـي المجموعـة     تالمـذة ة إحصائية بين متوسطات درجات      هل توجد فروق ذات دالل     −
  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟

 فـي المجموعـة   التالمـذة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات         −
  ؟) في االختبار التحصيلي البعدي والتتبعي(التجريبية 

  :تي وتمثلت فروض الدراسة الحالية في اال
بين متوسـطات درجـات   ) α≥ 0.05( عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −

  .الذكور في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل
 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05( عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −

  .عزى إلى توظيف الدراما في التحصيلاالناث في المجموعة التجريبية والضابطة ت
 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05( عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −

  . في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيلالتالمذة
 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال   −

     ).التتبعيختبار التحصيلي البعدي وفي اإل(في المجموعة التجريبية  التالمذة
س أثـر   ه للدراسة الحالية باعتبارها تـدر      التجريبي لمناسبت   شبه واستخدم الباحث المنهج  

الدراما على التحصيل، حيث تمثل المجتمع األصلي للدراسة في طالب الصف الرابع األساسـي              
، تلميـذ  )2442( حافظة خانيونس والبالغ عددهم   الدولية في م   في المدارس التابعة لوكالة الغوث    

وتم اختيار عينة قصدية من مدارس محافظة خانيونس وهي مدرسة ذكور خـانيونس االبتدائيـة          
 حيث تم اختيار فصلين من كل مدرسة بشكل عنقودي حيـث        .االعدادية األمل    بنات ومدرسة) د(

 الـصف الرابـع   تالمذة تلميذة من  80 تلميذ و  80ة،   تلميذا وتلميذ  160تكونت عينة الدراسة من     



  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  و  

 الملخص 

ختبار التحصيلي في النـصوص     واستخدم الباحث اإل  . 2012 – 2011األساسي للعام الدراسي    
داة للدراسة الحالية، واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية       أعداد الباحث ك  إاألدبية الممسرحة من    

  : التالية
1- T test .  
   . مان وتني-2
  .  ايتا مربع-3
  . المتوسطات الحسابية-4

  : وتوصلت الدراسة الحالية الى اهم النتائج التالية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور في المجموعـة التجريبيـة               -1

  . ةيوالضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل لصالح المجموعة التجريب
ية بين متوسطات درجات االناث في المجموعـة التجريبيـة          توجد فروق ذات داللة إحصائ     -2

  .والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية
 في المجموعـة التجريبيـة   التالمذةن متوسطات درجات    توجد فروق ذات داللة إحصائية بي      -3

   التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل لصالح المجموعة
 فـي المجموعـة     التالمـذة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات           -4

  .)التتبعيختبار التحصيلي البعدي وفي اإل(التجريبية 
سلوب الدراما في تـدريس النـصوص       أوصت الدراسة بأهمية تفعيل     أوبناء على ذلك ؛     

على استخدام الدراما في التدريس، وتوظيفها      همية تدريب المعلمين    أساسية، و دبية  للمرحلة األ   األ
  في تدريس اللغة العربية
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  :المقدمة
 أعظم ظاهرة تميز اإلنسان عن سائر الكائنات الحية فهي تفك رموزا غامـضة      تعد اللغة 

 بـدونها ال  وتصال بين األفراد سهال،      يكون اإل  فيها، و  من كلمات منطوقة وإشارات مبهمة     كثيرة
  .يستطيع الفرد التعبير عما يدور بداخله أو يصور ما يحدث حوله

خصها اهللا تعالى عـن   فهي لغة القران الكريم ،ت األخرىواللغة العربية هي أفضل اللغا  
َإنـا نحـن نزلنـا  : وتكفل بحفظها بحفظه للقران الكريم إلى يوم الدين قال تعـالى             ،سائر اللغات  َّْ َ َ َُّ َإنـا نحـن نزلنـا ْ َّْ َ َ َُّ ْ
َّالذكر وإنا  ِ َ َ ْ َّالذكر وإنا ِّ ِ َ َ ْ َله حلافظونِّ ُ ِ ََ ُ َله حلافظونَ ُ ِ ََ ُ َ }9:احلجر{    
ليست مجـرد   :"  موقعا بارزا في المراحل التعليمية المختلفة كونها         اللغة العربية تحتل  و

 والتمكن منها عامل أساسي في حسن تلقى        ،مادة دراسية بل الوسيلة التي تعلم بها المواد األخرى        
 والفهم الـصحيح    ،ي اإلبانة عن نفسه   المواد األخرى وسالمة استيعابها، كما أنها وسيلة المتعلم ف        

  ).24: 1980إبراهيم، " (لما يقوله اآلخرون أو يكتبوه 
النصوص والبالغـة   ك ففيها من العلوم     ،داب والمهارات  بحر واسع من العلوم واآل     هيو

االستماع والتحدث والقـراءة  : والنحو والعروض واألدب بكل عصوره، كما أن لها مهارات أربع   
  .والكتابة

بسبب انتشار هذا العلم كثيرا خصوصا      لنصوص إحدى علوم اللغة العربية،       كانت ا  ولما
ـ   ،انه علم مفتوح غير مقيد بزمان أو مكان معين     ا فانتشار النصوص الـشعرية ملحـوظ ومجاله

 فالشعراء كثيرون قد يكون للواحد منهم المجلدات والدواوين ذات المئات من القصائد، هذا              .واسع
  . بهذا الكم الهائل من الشعراء الذين كتبوا ويكتبون وسيكتبون آالف القصائدالواحد منهم فكيف

 بمـا احتـواه تـاريخهم العربـي         التلميـذ إن النصوص أساسية في اللغة ألنها تعرف        
 ، وأنواع المعرفة  ، وعلمي وحضاري وصور مشرقة من القيم والمثل       ،واإلسالمي من تراث أدبي   

ا العلـم دون    هـذ   اختيار تم من هنا    .وقه وإرهاف حسه  وهي تسعى إلى تهذيب وجدانه وصقل ذ      
  .طروحتي للماجستيرإل غيره ليكون عنوانا

 التالميـذ  في المرحلة األساسية هو تـدريب        -خصوصا–ولذلك فان تدريس النصوص     
على حسن األداء وسرعة الفهم وعلى زيادة خبراتهم اللغوية وتربية أذواقهـم الفنيـة واألدبيـة                

  ).63: 2001أبو مغلي، ( .ثروة لغوية هائلة تنمى ثقافتهم األدبية بالتالميذوتزويد 
 والمدرس الناجح هو الذي يختار طريقة       ،إن طرائق تدريس النصوص متعددة ومتنوعة     
 وتبعـث فـيهم     التالمـذة  والتي تجذب    ،تدريس جيدة تحقق األهداف المنشودة من دراسة النص       

كة النقد والتحليل وفهم جو النص، وال يتأتي ذلك          وتثير فيهم مل   ،الرغبة في دراسة األدب وتذوقه    
  .كله إال لمعلم بارع يعرف ما يجذب طلبته وما يشجعهم على حب األدب
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فليس على المعلم أن يقيد نفسه بالطرق التقليدية القديمة، فقد يتسلل الملـل أحيانـا إلـى              
  . النصوص فتنفرهم من درس، وال تجد تلك الطرق طريقا إلى قلوبهمالتالمذة،نفوس 

 الماهر يحاول قدر اإلمكان أن يبدع في طرق تدريسه وينوع فيها بين             سوالمعلم المتمر 
الحديث فيتخذ من درس النصوص فرصـة لتحفيـز          وان يواكب التطور العلمي      ،الحين واآلخر 

  . وإثارة التشويق فيهم لكل جديدالتالمذة
 قيود الطرق التقليدية إلى ما       والتحلل من  ، األنظار اليوم نحو تفعيل طرق التدريس      تجهوت

 نعيش اليوم عالم الدراميات ليس على شاشات التلفـزة          أنناخصوصا   ،جديد باستخدام الدراما  هو  
 في تحويـل اإلنـسان      أسهمت فقد   ، بل تعدى إلى التدريس في المدارس أيضا       ،أو السينما فحسب  

يونيـة الـسينمائية، والمـسرح      المعاصر إلى أسير ألدواتها، أسير للصورة المرئية للدراما التلفز        
  .الغنائي والمسرح االوبرالي والتراجيدي

 وتحقـق نتـائج   التالميذويعد أسلوب الدراما من األساليب المحببة والمثيرة للدافعية عند      
  .ملموسة

وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تبسط المعلومات وتقربها وتثبتها في األذهان             
 وكذلك المحاكـاة فهـي مـن    ، إذا كان الحوار فعاال -خصوصا–اه أمامه    ال ينسى ما ير    التلميذو

هم هذه الطريقة في بناء شخـصية      وتنمي قدراته، كما تس    التلميذجذب  أفضل أنواع المعرفة التي ت    
 فـي   التالمـذة  سعيا نحو تحسين أفضل في مـستويات         ،المواطن الصالح النافع لنفسه ومجتمعه    

  .مختلف المراحل التعليمية
إلى ضرورة تشجيع المـسرح الهـادف لتعزيـز القـيم           ): 58: 2006( أبو دف    ذكرو

  .الروحية واألخالق الداعمة والموجهة للسلوك الحسن كآلية لتقويم السلوك
 التمثيل التربوي تـصور حـي لحـوادث وخبـرات     :)281: 2006(ويضيف عسقول  

 وذلك الرتباطه بأهداف    ، كما في التاريخ والسير السلفية وقصص األدب والشعر        ،ممنهجة ماضية 
  . واإلتقان الفني وتكرار عمليات التدريب، في فرقة التمثيلالتالميذ وتوزيع األدوار على ،تعليمية

وحديثا نالحظ انه قد أجريت العديد من الدراسات التي دعت بـشكل مباشـر أو غيـر                 
دراسـة أبـو   و ،)2009(دراسة الكخـن وهنيـة  : (مباشر إلى استخدام الدراما في التدريس منها 

  .وغيرهم..  .)2008( ودراسة أبو موسى،)2010( ودراسة الشنطي،)2009(هداف
ومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي الحظ تعـدد الدراسـات الـسابقة حـو                

 أو أسـلوب المـسرحية      ،النصوص وعالج صعوبات تعلمها ولم يقع على أبحاث تناولت الدراما         
 للمرحلة األساسية الدنيا، لذلك ارتأى الباحث القيـام بهـذا           مذةالتاللتحسين التحصيل األدبي عند     

 واالحتفاظ به في تدريس النـصوص األدبيـة   ،البحث لمعرفة أثر استخدام الدراما على التحصيل 
في مقابل الطريقة التقليدية التي تعتمد على اإللقاء والسبورة والطباشير والكتاب المدرسـي ممـا            



  خلفیة الدراسة

 4  

 الفصل األول

لوجهة الصحيحة في استخدام طرائق التدريس بعيدا عن الملل والنفور          يسهم في توجيه المعلمين ا    
  . اليوم في المدارستالمذتنا بعض هالذي يعاني من

  
  :مشكلة  الدراسة 

  : الرئيس التالي في التساؤلتتحدد مشكلة الدراسة 
  
ما أثر توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفاظ به في تدريس النـصوص             " 

  " ؟ يلدى تالمذة الصف الرابع األساساألدبية 
  

  :وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الـذكور فـي المجموعـة                −

  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟
ت اإلنـاث فـي المجموعـة       هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجا         −

  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟
 فـي المجموعـة   التالمـذة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات         −

  التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل ؟
ـ رجات الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات د        −  فـي المجموعـة   ذةتالم

  ؟) في االختبار التحصيلي البعدي والتتبعي(التجريبية 
  :فروض الدراسة 

بين متوسـطات درجـات   ) α≥ 0.05( عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −
  .الذكور في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل

 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05(د مستوى  عن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −
  .االناث في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل

 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05( عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      −
 . في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيلالتالمذة

 بين متوسـطات درجـات   )α≥ 0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال   −
  ).التتبعيختبار التحصيلي البعدي وفي اإل( في المجموعة التجريبية التالمذة
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  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة الحالية إلى

التعرف على أثر توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفاظ بـه فـي تـدريس                −
  .لنصوص األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسيا

التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور فـي         −
  .المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل

التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االناث فـي               −
  .وعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيلالمجم

 في  التالمذةالتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات             −
  .المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل

 في  لتالمذةاالتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات             −
  ).البعدي والتتبعياالختبار التحصيلي (المجموعة التجريبية في 

  
  :أهمية الدراسة 

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها  
  .التالمذةتساعد المعلمين على استخدام الدراما في توصيل المعلومات وتثبيتها لدى قد  −
 مـن صـعوبة فـي       مـذة تالعـاني ال  ينهج الدراسي بصورته الحالية حيـث       تبسط الم  −

  الموضوعات
  .م النصوص األدبية نحو مستوى أفضل في تعلمهالتالمذةهم الدراسة في دفع تسقد  −
هم في توجيه أنظار القائمين على مراكز تدريب وتأهيل معلمي اللغة العربية مـن              قد تس  −

مشرفين وخبراء تربويين، إلى تبني هذه اإلستراتيجية ومن ثم تدريب المعلمـين علـى              
  .دامهااستخ

  
  :حدود الدراسة 

ذكور (اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من تالمذة الصف الرابع األساسي بمدرستي            
، حيث تم   " المنطقة الغربية  " بمحافظة خان يونس   ) بنات األمل اإلعدادية  و ،)د(خانيونس االبتدائية 

رابـع االساسـي     مختلفة من مقرر اللغة العربية للصف ال       ات دروس من ثالث وحد    ةتدريس ثالث 
  .م2012 – 2011ني من العام الدراسي باستخدام طريقة الدراما في الفصل الدراسي الثا
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  :مصطلحات الدراسة
  :   التعليمية الدراما-1

عبارة عن مسرحيات قصيرة ، تؤخذ من القصص أو الشعر أو من الخيال ، ويقـوم                 يه        
   ) . 92: 2000الحسن،. ( األطفال بتمثيلها

بأنها طريقة لتنظيم المحتوى التعليمـي للمـادة        ): 204 :2009(هنية   و  الكخن يعرفهاو         
الدراسية، وأسلوب تدريسها، تتضمن إعادة تنظيم المادة التعليمية وتشكيلها في مواقـف عمليـة،              

 بتمثيـل األدوار    التالميـذ والتركيز على العناصر واألفكار المهمة المـراد توصـيلها، ويقـوم            
 . منة للمواقف، وذلك لخدمة المادة التعليمية وتفسيرها وتوضيحها تحت إشراف المعلمالمتض

 بإشراف  التلميذمجموعة من النشاطات يقوم بها       :أنهاب عرف الباحث الدراما التعليمية   وي  
 حول موضوع معين يـشبع فيهـا        التالميذ فكرة التمثيل أمام      على تقومالتي  وتوجيه من المعلم و   

  .ته ويعبر فيها عن ذاته وشخصيته حاجاالتلميذ
  
  : التحصيل -2

انه مقدار ما يكتسبه من معلومات ومعارف، وقد يكون هذا          ): 10 :1996  (يعرفه بخش   
  . في االختبارالتلميذالتحصيل مهاريا أو علميا أو دراسيا، والمعيار الكتساب المعارف هو درجة 

 لمـا اكتـسبوه مـن       التالميذيعاب  بأنه مدي است   ":)47 :2003( عرفه اللقاني والجمل  و
 فـي   التلميـذ الخبرات من خالل مقررات دراسية معينة، ويقاس بالدرجة التي يحـصل عليهـا              

  . االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الفرض
 فـي االختبـار   التلميـذ  الكلية التي يحصل عليها  درجةال":نهبأ ويعرف الباحث التحصيل  
  ." للمفاهيم األدبية الجديدةالتلميذمدى استيعاب التحصلي الذي أعده الباحث ليبين 

  
  :  النصوص األدبية-3

عبارة عن قطع أدبية موجزة شعرا أو نثرا تؤخذ من ذخـائر األدب العربـي لتحقيـق                 
  ).227: 2003الدليمي والوائلي ، . (أهداف معينة

من هي قطع مختارة من التراث األدبي، وهي لون         : ويرى الباحث ان النصوص األدبية    
  . وجدانيا مع اآلخرين معرفياألوان الفن الذي يمثل رغبة االنسان للتكامل واالندماج
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  ي ـــانـــل الثــصــــالف
  ريــار النظــاإلط

  

  : ويشتمل على محورين

  . النصوص األدبية:المحور األول

  . الدراما التعليمية: المحور الثاني
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حيث  ،المتعلقة بموضوع الدراسة الحاليةقشة بعض الموضوعات يتناول هذا الفصل منا     
، وأهميتها، ناول الدراما مفهومهاالوسائل التعليمية بشكل عام، ثم ت األدب والنصوص وتناول

  ... وأهدافها
  المحور األول

  النصوص األدبية
  -:مفهوم األدب 

  :األدب في اللغة 
  .تعريف مأخوذ من الفعل أدب تؤدب تأديب

سـمى  ، من الناس األدب هو الذي يتأدب به األديب: لسان العربفي) ابن منظور(ويقول  
ومنه قيل للصنيع   ، وأصل األدب الدعاء   .وينهاهم عن المقابح  ، أدبا ألنه يؤدب الناس إلى المحامد     

أن هذا القران مأدبـة اهللا فـي          ابن مسعود  وفى الحديث عن  ، مدعاة ومأدبة :يدعى إليه الناس  
  ).43:ب ت، ابن منظور"    ( من مأدبتهاألرض فتعلموا

  -:األدب في االصطالح
 ،بما فيه مـن جمـال التـصوير   ، هو التعبير البليغ الذي يحقق المتعة واللذة الفنية     األدب

  )641 :1978،سمك. ( ودقة المعنى وإصابة الغرضالخيال وتحرر البيان وروعة
أن األدب نقـد    "  كما ويرى  "صياغة فنية لتجربة بشرية   : بأنه)6: 1959(وردمن هويعرف

  ." الحياة 
 مؤرخـة مـن     لسي على األحكام األدبية التي ستظ     وتطلق لفظة األدب في المجال الدرا     

الغـة  أسـس الب  في ضوء القيم التـي تـضعها     ، خالل دراستهم لشاعر أو كاتب أو عصر أدبي       
  ).178: 1981،خاطر وآخرون(ير النقد  يومعا

 ة وتأملناها لوجدناها تعبر عن األدب على أنه فن يصور         رنا إلى التعريفات السابق   ظولو ن 
ر جميع جوانـب الحيـاة اإلنـسانية وأن األدب يـرتبط       ي وتصو ،التجربة البشرية من شعر ونثر    

  .    بعلم النقدارتباطاً وثيقاً
  -:أهمية دراسة األدب 

  -:ترجع أهمية دراسة األدب إلى كونه 
 نفـسه لتقبـل مـا    يئويه، مه أبواب المعرفة بهاماأويفتح ، يؤدى إلى فهم اإلنسان للحياة   -

 .ام على التكيف معهيحيط به من مظهر السعادة والشقاء ويجعله قادراً
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ومهمته أن يأخذ من الماضي قيمـه وعاداتـه         ،هو همزة الوصل بين الماضي والحاضر      -
ه ويقدمـه للقـاري بمـا يتـضمن     نوآدابه وكل ما يتصل بأساسيات هذا المجتمع ليعصر 

 . على وحدة المجتمع وتماسكه واستمرارهالحفاظ
 .يتيح الفرصة ألن يعرف اإلنسان نفسه من خالل ما يقرأ على اآلخرين -
يعتبر أداة مهمة من أدوات مواجهة الغزو الفكري حيث أن األدب مهمته كبيرة مواجهـة            -

 .تيارات العالمية المناقضة والمعادية إلسالمنا وتراثنا وتوصيفها لصالح المجتمع
 ، ذو شان عظيم في االدرك اللغوي والتـذوق الجمـالي  - الشعر والنثر -دب بنوعيه  األ -

 والحس لدى المتعلم وبما يبعثه في النفس من سرور         ، وذلك فن جميل ينمى الذوق األدبي     
   وتحكم البليغـة والخيـال الفـضفاض       اًنثرو اًه القطع األدبية من شعر    وارتياح لما تحتوي  

  ). 92: 2002،لعالعبد ا.  (يرةوالمتعة المث
  

دبى معـا   أ أن أهمية تدريس األدب تكمن فى حفظ األدب كتراث علمي أو             ويرى الباحث 
باإلضافة إلى ما يحققه تدريس األدب من تنميه الملكة األدبية الفنية عند الدارس لألدب ويـسمو                

  . الفنيوتحفيز الموهيين على اإلبداع. بذوقه إلى كل ما هو جميل وما يمثل األخالق والقيم
  

  -:أهداف تدريس األدب 
 .زيادة الثروة اللغوية في المفردات واألساليب وصور التعبير المختلفة -
 . األداء وجودة النطق وتمثيل المعنىحسن التالمذةيكسب  -
 . خالل العصور المختلفة منضاري والثقافيح تراثه األدبي وال علىأن يتعرف التلميذ -
ين مهـارات  ني وسلوكي فى نفـوس التالميـذ وتكـو    ر فكرى ووحدا  ي إحداث تغي  يعمل على  -

 ).144: 1999،زقوت. (واتجاهات لديهم
وصور في النتاج األدبي كالغيرة والجشع والغـدر        ،  على فهم الطبيعة اإلنسانية    التلميذتساعد   -

ويتحلى ذلك موضحا في األدب القصص والروائي وال شـك       ،الخ...واإليثار والخجل والكرم  
 ).260: 1982،إبراهيم (صرف اإلنسان في حياته على ضوئها أن هذا كله ثقافة ت

واالطالع والبحث   فيهم حب القراءة     تنميطالع على المأثور األدبي و     بحب اال  التالمذةتغرى   -
 ). 306: 2002،جابر(.  والتنقيب

أو النصوص المختلفـة    ، الربط بين أجزاء النص الواحد    و على النقد والتحليل     لتالمذةتدرب ا  -
. عالم الجمال فيها من حيث الفكرة أو األسلوب أو الـصور أو الجـرس الموسـيقى       ز م يوتمي

  ).306: 2002،جابر(
 ). 140: 2002،عامر.(ة بناء شخصية التلميذ على القيم والمثل الرفيع -
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 بحيث تساعدهم علـى تحـسين     ،  معاني وتراكيب جديدة للحياة    ف على استنشا  التلميذمساعدة   -
 )19: 2002،ثيمينالع.     (حياتهم وتوجيهها

ذلك السرور الـشبيه    ، بعث السرور النفسي والراحة واالطمئنان في نفس القارئ أو المستمع          -
 2005،القطـاوي . (مستمع موسيقي شجي هادئ   أو ال يشعر به المتنزه في حديقة فيحاء       بمن  

:77(  
  

 بناء شخـصية    أنه يعمل على   من خالل استعراض أهداف تدريس األدب        ويرى الباحث 
  . ويربط ماضيه بحاضرة والتطلع نحو مستقبل أفضلذالتلمي

  
  : مفهوم النصوص األدبية

وعاء التـراث األدبـي     : النصوص األدبية بأنها  ) 179: 1981(عرف خاطر وآخرون    
 اللغوية فكرية وتعبيريـة  التالمذةالجيد قديمه وحديثه ومادته التي يمكن من خاللها تنمية مهارات       

  . وتذوقية
عبارة عن مقطوعات أدبيـة مختـارة       : بأنها) 141: 2003(والوائلي  ويعرفها الدليمي   

  .  على التذوق األدبيالتالمذةيتوافر لها حظ من الجمال الفني، تحمل 
هي قطع مختارة من التراث األدبي، وهي لون من         : ويرى الباحث ان النصوص األدبية    

  . وجدانيا مع اآلخرين  معرفياألوان الفن الذي يمثل رغبة االنسان للتكامل واالندماج
  
  : همية تدريس النصوص األدبيةأ

عداد النفس وتكـوين الشخـصية، وتوجيـه        إللنصوص األدبية أهمية تربوية كبرى في        -1
 . السلوك اإلنساني بوجه عام

. ترمي إلى تهذيب الوجدان، وتصفية الشعور، وتـصقل الـذوق، وترهـف اإلحـساس              -2
 ). 252: 1973ابراهيم، (

 ).150: 1999،زقوت. (زنة والنقد وتذوق الجمال القدرة على المواتنمي لدى التالميذ -3
 من صرامة التعارف والقوانين، لإلنتقال إلى عالم الخيال، ليعـيش           التالمذةتحرر عقول    -4

لحـق  مع الصور األدبية والكالم الشعري الساحر، والتفكير الممتع المنبعث من ينـابيع ا            
  ).91 : ب ت،النعيمي. (والخير والجمال
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  :  األدبيةهداف تدريس النصوصأ
 علـى   تجعلهم قـادرين   وتزودهم بالمفردات والتراكيب اللغوية التي       التالمذةتنمي لغة    -1

 . تصوير مشاعرهم، ونقل أفكارهم بصورة دقيقة وصحيحة
 فرصة تذوق الجمال اللغوي واإلحساس بالحياة والحركة في المادة التـي           للتالمذةتتيح   -2

 . راً كانت أم نثراً، ومن ثم الشعور باإلستمتاع واللذةيقرأونها أو يسمعونها شع
 األدبي، وتنمـي فـيهم حـب القـراءة          وروث بحب اإلطالع على الم    التالمذةي  تغر -3

 . واإلطالع
 ).  306: 2002،جابر.(ألدباء في مختلف العصور باالتالمذةتعرف  -4
 . على التحليل والنقدالتالمذةتنمية قدرة  -5
 ).62: 2001أبو مغلي،. (تنمية األحاسيس الكريمةتغذية الناحية الوجدانية و -6
 . تعميق حب الوطن، وكراهية أعداء الدين -7
ــ -8 ــي الن ــال ف ــذوق الجم ــة ت ــادي(صوص المماثل   ). 268: 1984،ظــافر والحم

 : االهداف التالية) 182:1981-181(ويضيف خاطر وآخرون 
ن حيـاتهم   مساعدة التالميذ على اشتقاق معاني جديدة للحياة، مما يـؤثر فـي تحـسي              -9

 .وتجميلها
 . زيادة معرفتهم بنفوسهم وفهمهم لها، بحيث يتمكنون من توجيه حياتهم توجيها رشيدا -10
 .  من قيم جمالية اجتماعية وخلقيةيهتعريفهم بالتراث األدبي للغتهم، بما يشتمل عل -11

 فهو يصقل مواهبهم، وينمـي      التالمذةمما سبق يتضح لنا ما لألدب من تأثير في األمة و          
  . اتهم اللغويةملك
  

  

  )694-1978:693سمك،()116: 2001،أبو الهيجاء: (ات النصوص األدبيةسم
وبحورها الـشعرية   ، موسيقية قريبة المعنى  ، يجب أن تكون سهلة الكلمات واضحة األساليب       -

  .قصيرة
ن ممـا يتـصل     ن يكـو  أ وأن تكون متصلة بنشاط األطفال في المدرسة وخارجها ويفضل            -

 .زهار والحيواناتواألباألسرة والمدرسة 
 . يثير المرحهياًأن يأتي بعضها فكا -
 .ن تخلو من األلفاظ الغريبة والمبتذلةألفاظ جديدة من اجل إثراء لغتهم ون تشتمل على أأ -
 .ونبيه أو وطنية أو حماسية، أن تكون معانيها سامية -
 .يفضل أن تتناسب مع المناسبات الدينية واالجتماعية -
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 .ل روح عصر قائلهاأن تكون حية خصبة تمث -
 . أن تستهدف تربية التالميذ تربية شاملة ليكونوا مواطنين صالحين -
 .همية عما يدرسه التالميذ في المواد األخرى من الموضوعات تقل هذه النصوص أأالّ -
  

  : النصوص األدبية بين الدراسة والحفظ
 مـشقة   التالمذةل  مما يحم ، حاضرةملقاء وال التدريس العام في مدارسنا تسوده طريقة اال      

أن من الـصعوبات خلـو      ) 268: 1978(ويرى محمد صالح سمك     ، التنقيب والبحث واالطالع  
 التالمـذة الموضوعات من الحركة أو الحوار أو التمثيل كذلك موضوعات بعيـدة عـن محـيط      

  .وخبراتهم أو فوق مستواهم العقلي
دب والنصوص الصعوبات التي تكتنف تعليم األ) 42-40: 2004( زقوت وقد قسم

  :إلى خمسة أقسام 
 : الصعوبات التي ترجع إلي النصوص األدبية -1

   -: فقد ترجع صعوبات تعلم  النصوص الى المادة نفسها ويتمثل ذلك في  
  .قلة عدد الحصص المخصصة لتدريس المادة -
 وإهمال الموضـوعات األدبيـة   التالمذةعدم مالئمة النصوص المقررة لميول واتجاهات      -

ممـا يـؤدي إلـى نفـور       ، م وبعدها عن بيئتهم وعدم مالءمتها أعمارهم العقلية       لمشاكله
 . منهاالتالمذة

 .  الفصل بين النصوص األدبية وبين فروع اللغة العربية األخرى -
 . جفاف محتوى المادة بسبب قوانينها الجامدة -

  
  - :،ويمكن تلخيصها فيما يلي الصعوبات التي ترجع إلى طريقة التدريب-2

يـة  هويعتمد طريقة جافة وا   ، لمحتوى بطريقة جذابة    عرض ا ي ال   ض المدرسين قد  إن بع  -
خالية من الجمال األدبي الذي ينمي الجانب الوجداني واإلحساس الفني لألبيات الـشعرية           

 .أو اآليات القرآنية
عدم تنويع طريقة التدريس واالعتماد على طريقة ونمط واحد مما يثقل على المتعلمـين               -

 . التالمذةن يمله ويصبح روتي
عدم استخدام وسائل تعليمية متنوعة تيسر على المتعلمين فهم الجماليات التي تتـضمنها              -

 . وفهم المادة األدبيةفي التعلمجعل المتعلم يعاني من صعوبات النصوص مما ي
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لطريقة والوسائل المالئمة لطالبه فهو سيد الموقف       لن هنا تظهر أهمية اختيار المدرس       م -
 وغير مملة للمتعلمين وبحيث تنمي      ،ن تكون هذه الطريقة مشوقة وجذابة     على أ ، التعليمي

لتذوق األدبي والمشاركة الفعالة في النقاش والقدرة على النقد والموازنة بـين        افيهم روح   
  .النصوص الجيدة والرديئة

  
  -:ويمكن تلخيصها فيما يلي ،  الصعوبات التي ترجع إلى أساليب التقويم-3

 التالميـذ ف  و درجة كافية لقياس الحفظ لدى التالميذ مما يؤدي إلى عـز           عدم تخصيص  -
 .عنه

 اعتماد كثير من أساليب التقويم على االختبار الكتابي وعدم  تخصيص اختبـار شـفهي          -
 .  على الحفظ واالستظهارالتلميذلقياس قدرة 

م فـي تطـوير    أساليب التقويم المختلفة ال تخدم تكوين التذوق األدبي  كما أنها ال تـسه       -
المتعلم نحو األفضل فعلى المدرس التنويع في أساليب التقـويم بحيـث تـشمل جميـع                

 .المهارات والمستويات المختلفة التي تعمل على تنمية التذوق األدبي عند المتعلم
 
  - :ويمكن تلخيصها فيما يلي ، الصعوبات التي ترجع إلى المعلم  نفسه-4

وطـرق التـدريس وأسـاليب التقـويم المختلفـة      ضعف إلمام بعض المدرسين بأهداف     -
  . من صعوبات فهم تعلم النصوص األدبيةالتالمذةصوص األدبية مما يؤدي إلى معاناة نلل

  .عدم توفير الرعاية والحوافز التشجيعية للمعلم لعدم توفر اإلمكانيات والظروف المتاحة -
  ق األدبي والفني عدم تكليف المعلم لطالبه بأنشطة تسهم في تكوين مهارات التذو -
  .ع المواهب األدبية لدى تالميذهيعدم عناية واهتمام المعلم بتنمية وتشج -
  .عدم قدرته على استنباط الصور البالغية التي تتضمنها النصوص األدبية -

  
  -:،ويمكن تلخيصها فيما يلي نفسهالتلميذعوبات التي تعود إلى  الص-5

  .واألنشطة الصفية وتقويم أنفسهم مع معلمهم في النقاش التالمذةعدم مشاركة  -
  .تقصير بعض أولياء األمور  في متابعة تقويم أبنائهم -
 لحصص النصوص وعدم االهتمام بهـا وذلـك نتيجـة لقـل الدرجـة               التالمذةإهمال   -

  .المخصصة لها في االختبارات وقلة الحوافز والتعزيز بوجه عام
اعدتهم فـي حـل مـشاكلهم       من هنا تظهر أيضا ضرورة اهتمام المعلمين بطالبهم ومس         -

 على عقـد  م في تنمية التذوق األدبي وتشجيعه وتشجيعهم على األعمال األدبية التي تسهم     
  .موازنات شعرية تسهم في تكوين الروح الشعرية وألدبية لديهم
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  حفظ النصوص األدبية

  وهذا ما أشار   التالميذتعد مشكلة حفظ النصوص األدبية من اكبر المشاكل التي يواجهها           
ليس من المربين من ال يـشكو انـصراف التالميـذ عـن حفـظ               : إليه عبد العليم إبراهيم قائال    

واقلها حظاً مـن اهتمـامهم وال       ، النصوص وزهدهم في هذا الحفظ فالحفظ أثقل الواجبات عليهم        
ترتـب عليهـا فـي    ، شك أنها ظاهرة خطيرة بليغة الضرر فإذا تغاضينا عنها ولم نبادر بعالجها 

 من دراسات أدبية وال يحبوا اإلنشاء البليغ          عليه  ال ينتفعون بما مروا    التالميذأفواج من   المستقبل  
الذي يعتمد في أكثر صورة على وفرة المحفوظ وسعة المخزون األدبي وال يحسنون كذلك األداء               

ـ             ا جمـال األدب  الجيد والنطق السليم وال يحسنون شيئا مـن المتعـة الفنيـة التـي يـوحى به
  )296:  1973إبراهيم،(
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  المحور الثاني
  الدراما التعليمية

تختلف مسميات الوسائل التعليمية من مستعمل آلخر، فأحيانا تسمى وسـائل إيـضاح ؛                
ألنها تهدف إلى توضيح المعلومات، وتسمى أحيانا أخرى الوسـائل الـسمعية والبـصرية، الن               

الـخ، وبعـضها    ....لمحاضـرات بعضها يعتمد على السماع كالمذياع، والتسجيالت الصوتية، وا       
لصور الفوتوغرافية وغيرها، وبعـضها يـستعمل       ايعتمد على حاسة البصر كاألفالم الصامتة و      

  . الحاستين كاألفالم الناطقة، والتلفاز
حله، فهـي  مغير أن الوسائل التعليمية  بأنواعها المختلفة ال تغني عن المدرس، أو تحل            

نها كثيرا ما تزيد مـن      إه على أداء مهمته التعليمية، بل       د للمدرس تساع  ساعدةعبارة عن وسيلة م   
أعبائه، فال بد له من اختيارها بعناية فائقة، وتقديمها في الوقت المناسب، والعمل علـى وصـل                 
الخبرات التي يقدمها المعلم نفسه، والتي تعالجها الوسيلة المختارة، وبذلك تغـدو رسـالته أكثـر          

  ). 287: 2011يعة، الشرا. (فاعلية، وأعمق تأثيرا
  : تعريف الوسائل التعليمية

هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية الـتعلم  : " بأنها) 287: 2011(عرفها الشرايعة   •
 التالميـذ علـى      على المهارات، أو تعويد    والتعليم، وتوضيح المعاني واألفكار، أو التدريب     

 المرغوب فيها، دون أن يعتمد المعلـم        العادات الصالحة، أو تنمية االتجاهات، وغرس القيم      
  . أساساً على األلفاظ والرموز واألرقام

المواد التي تستخدم في حجرات الدراسـة أو      : "  بأنها )47: 2001(وعرفها محمد وآخرون     •
 . معاني الكلمات المكتوبة والمنقوطةالمواقف التعليمية، لتسهيل فهم غيرها من 

األدوات والمواد التعليمية، والطرق المختلفة التـي       : "  بأنها )108 : 2002(وعرفها سالمة    •
. يستخدمها المعلم بخبرة ومهارة في المواقف التعليمية، لنقل محتوى تعليمي أو الوصول إليه            

بحيث تنقل المتعلم من واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة، وتساعده على تعلم              
 . ق ورغبة نحو تعلم أفضلص في جو مشود اقل، وبوقت اقصر وكلفة ارخهفعال بج

هي األدوات والمواد واألجهزة والمواقع التي يوظفهـا    : "  بأنها )6: 2006(وعرفها عسقول    •
المعلم داخل المدرسة أو خارجها في إطار خطة لتفعيل دور المتعلم وتحويل المجـرد مـن                

 . المعلومات إلى محسوس وتؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية
 هي جميع الوسائط التي يستخدمها المعلـم فـي           الباحث أن الوسائل التعليمية    ظنفي  و  

  . الموقف التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية
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  : مكونات الوسائل التعليمية 
 تـساعد علـى خفـظ   المادة التعليمية هي وعاء من مـادة خـام          : المواد التعليمية    -1

 بطريقة معينة، تـساعد  )رسالة تعليمية (نالمعلومات، مخزن عليها محتوى تعليمي معي ،
كما هو الحال في الكتـب، وشـرائط التـسجيل المـسموعة            . على سهولة استرجاعها  

وجـرى  . الخ.... والمرئية، وأقراص الكمبيوتر، والشفافيات، واألفالم الثابتة والمتحركة   
  ".   البرمجيات " العرف على تسميتها 

 األدوات واألجهـزة التـي تقـوم بعـرض     هي تلك": نظم النقل " أدوات العرض   -2
المثيرات المخزنة على المواد التعليمية، مثل أجهزة الكاسيت، والفيديو، وأجهزة عرض           

وجـرى العـرف علـى      . الخ.... الشفافيات والشرايح واألفالم، والسبورات واللوحات    
 " المعدات " تسميتها 

لم في عـرض المـواد      هي اإلجراءات التي يتبعها المع    : طريقة أو أسلوب العرض    -3
  ). 49 -48: 2009خميس ،. (التعليمية

  : دور الوسائل التعليمية وأهميتها
  . د واختصار الوقت من المتعلم والمعلمهتقليل الج -1
 . تثير اهتمام وانتباه الدارسين، وتنمي فيهم دقة المالحظة -2
لفة، وبخاصـة    في المجاالت اللغوية المخت    التالميذتساعد على إبراز الفروق الفردية بين        -3

 . في مجال التعبير الشفوي
 . تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع التالميذ -4
 .  وتضاعف استيعابهالتلميذتثبت المعلومات، وتزيد من حفظ  -5
 . ، وتقيس ما استوعبه من الدرسالتلميذتقوم معلومات  -6
 ). 288: 2011الشرايعة، . (عدل السلوكتعلم المهارات، وتنمي االتجاهات وتربي الذوق، وت -7

  

  : شروط إعداد الوسائل التعليمية
  : الشروط التي يجب مراعاتها  في إعداد الوسائل التعليمية فيما يلي) 289: 2011(حدد الشرايعة 

  . اختبار الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صالحيتها -
 .  كل دارس أن يسمع ويرى بوضوحإعداد المكان المناسب الذي ستستعمل فيه، بحيث يتمكن -
تهيئة أذهان الدارسين إلى ما ينبغي مالحظته، أو إلى المعـارف التـي يـدور حولهـا                  -

موضوع الدرس، وذلك بإثارة بعض األسئلة ذات الصلة به، إلبراز النقاط المهمة التـي              
 . تجيب الوسيلة عليها
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  :الدراما

ة على اإلحساس بالجمال، والفن يخلـق الجمـال                من نعم اهللا على اإلنسان أن منحه القدر       
وينميه وبه تتدفق ابسط األشياء جماال وروعة، فأوراق الشجر الجافة قد ال تلفت نظـر اإلنـسان     
العادي، ولكن تبصرها عين الفنان فيرسمها في صورة وهي تزين أرضا ترابية تحت شجر عار               

 من الممكن أيضا أن تترجمها انامل       تتمايل أغصانه من عصف الرياح، هذه األوراق واألغصان       
موسيقي ماهر إلى أنغام مؤثرة، فتتسرب إلى االستماع والمشاعر طقطقة األوراق الجافة تحـت              

وعـن طريـق    . أقدام السائرين، وتمس شفاف القلب أصوات األغصان وهي تان مع بكاء الريح           
لحياة وفنا أصيال تـصب     اإليهام بالواقع تكتمل الصورة على خشبة المسرح، فتجد قصة تنبض با          

  .فيه الفنون جميعا وليس الرسم والموسيقا فقط
ن الدراما والمسرح من أهم الفنون وأقدمها، وقد قيل أعطني مـسرحا أعطيـك شـعبا             إ  
وتعد الدراما من أساليب التدريس التي تساعد على إثراء وتعميق عملية التعلم لكـل              .   متحضرا

ا الرتباطه بالخبرة المباشرة الناتجة عـن نـشاط وفعاليـة           التالميذ، وخاصة الصغار منهم، نظر    
المتعلم، كما إن الدراما ال تركز على العمليات العقلية فقط، إنما تضع في اعتبارها االحتياجـات                
النفسية واالجتماعية للمتعلم، وقد ينظر البعض إلي الدراما على أنها نوع من التـسلية ومـضيعة    

 تعد صـورة مـصغرة      – وتعني بالتمثيل    –عمق من ذلك، فالدراما     الوقت، ولكن أهميتها ابعد وأ    
للحياة التي يعيشها اإلنسان، حيث تتعامل مع معرفة هذا اإلنسان، وعالقته باآلخرين، ومكانته في              

  ).324: 2003النجدي وراشد وعبد الهادي، (هذا العالم 
كـسبه تـدريبات    فالدراما تجعل األطفال أكثر ودا وصراحة، كما أن االنهماك الـذي ت           

  .الدراما لألطفال يجعلها من أفضل طرق تعلم التركيز في كل أشكال الدراسة وموضوعاتها
وان إدخال الدراما إلي المناهج الدراسية في رياض األطفال والمدارس االبتدائية تفـتح             
أفاقا أرحب، وتجعل حياة األطفال مملوءة بالبهجة والسعادة، فضال عن اكتـساب القـدرة علـى                

ثم إن استخدام طـرق اإللقـاء       . حمل مسؤولياتهم، والقيام بأدوارهم الحقيقية في مستقبل حياتهم       ت
المسرحي يبعث في الجو الدراسي عنصر التشويق، ويبعث في الصغار عامـل النـشاط وحـب           

  ). 107: 2007عبد المنعم، (المسرح 
لتـدريس، مـن خـالل      فالدراما تهدف إلي تبديد الملل الذي قد يشعر به التالميذ أثناء ا           

تخليص الدروس من جمود الحروف المكتوبة، وتحويلها إلي صورة حية ناطقة محببة إلى نفوس              
التالميذ، وهو ما يمنح التأثير المباشر في التالميذ، ويحقق الخبرة المباشرة للمؤدي والمتلقي على              

  ). 38 :2001القرشي، (حد سواء 
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  :تعريف الدراما 
أنا "  ومعناها  Draoلمة إغريقية األصل مستمدة من كلمة كDrama: " الدراما لغة

ومعناهـا  . ومن هنا نجد أن الدراما فعل يؤدي ويقوم بتأديته أشـخاص أمـام الجمهـور              " افعل  
  .االصطالحي مرادف لكلمة المسرحية

وفي الدراما، أي الفعل يكتشف الطفل أو الممثل الحياة أو النفس عن طريق المحـاوالت             
نفعالية، وفي لعب الطفل توجد لحظات يقوم فيها بتمثيل الشخصيات، كما توجد أيضا             النفسية واال 

 :2002هـيالت وقـشوع،  " (مواقف عاطفية، وهذا ما يجعلنا نطلق على هذا اللعـب الـدرامي         
125.(  

أنا أفعل، أنا   (الدراما كلمة يونانية معناها     : )109: 1989 (يقول عبد الرحمن ومصطفي     
: لنضال يكتشف الطفل الحياة، حيث يمكن مالحظة أمرين في الدراما وهمـا           وبالفعل وا ). أناضل

االنهماك الذي يعني االندماج الكامل فيما يقوم به الفرد مـن اسـتبعاد األفكـار األخـرى، ثـم                   
اإلخالص الذي يعني األمانة في تصوير الدور المصحوب بالشعور العميق بالحقيقـة والخبـرة،              

إال انه عندما ينمو الطفل، نراه يميل إلـى البحـث عـن     . ي التمثيل والذي يحدث عند االنهماك ف    
رفيق له، وذلك لكونه يشعر بالمتعة عندما يشترك مع صديقه فـي لعبـة كـان يـركض وراءه             
متقمصين شخصية القط والفار، وبخاصة إذا ما تحولت اللعبة إلى قصة لها أحداث وشخـصيات               

 مرحلة اكبر فانه يرغب في أن يكون جـديا، فنـراه            يمثلها األطفال، أما عندما يصل الطفل إلى      
  . يسعى لتقليد الكبار، حيث يصبح اللعب لديه حاجة أساسية من حاجاته اليومية

نوع من التفكير المبدع عند األطفال فيما يتعلـق    : " بقوله) 92 :2000(عرفها الحسن   وي  
  . ) " األدوار االجتماعية(بالعالقات االجتماعية 

نوع من أنواع اللعب المـنظم، يعتمـد علـى          " : بأنها)209: 2002(هان  ها الد توعرف  
التمثيل الذي يشارك فيه جميع األطفال مهما كانت قدرة كل منهم علـى األداء التمثيلـي، حيـث          

  ". يبدعون دراميا من قصة تقص عليهم، أو من تأليفهم 
ألدب، ارتبطـت مـن      شكل فني من أشكال ا     : "بأنها) 212: 2005(وعرفها سليمان           

حيث اللغة بالرواية والقصة، واختلفت عنها في تصوير الصراع، وتجـسيد الحـدث، وتكثيـف               
  ". من هذين القيدين وتأخذ شكل النثروقد تأخذ الدراما شكل الشعر وزنا وقافية، أو تتحرر . العقدة

  : وبناء على ما سبق؛ يعرف الباحث الدراما بأنها
  علـى  تقـوم والتي   بإشراف وتوجيه من المعلم      التلميذاطات يقوم بها    مجموعة من النش            

 حاجاته ويعبر فيها عـن ذاتـه        التلميذ حول موضوع معين يشبع فيها       التالمذةفكرة التمثيل أمام    
  . وشخصيته
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  : أهمية الدراما
تتمثل فـي   و. تهتم األمم بتعليم لغاتها ألنها أداة التفكير والتعبير، وأداة التواصل والتفاهم          

اللغة خبرات الحياة بجوانبها المختلفة، ولقد تميزت اللغة العربية عـن لغـات العـالم األخـرى                 
بخصائص فريدة، ويكفيها فخرا أنها لغة القران الكريم بما فيه من عقيدة سـامية وقـيم إنـسانية             

  . رفيعة
ية مـا يليـق   انولما كانت اللغة العربية بهذه األهمية وجب على أهلها أن يعطوها من الع  

بشأنها ويحقق بقاءها وحيويتها فهي المسئولة عن حفظ تراثهم الثقافي والحضاري، وهي المـرآة              
  .التي تبدو على سطحها حالة تلك األمة وما هي عليه

لقد أصبح لتدريس اللغة طرائق مختلفة ؛ فالتدريس لم يعد محض تلقين وإلقاء، وإنما هو               
لفكر الواعي، الذي يفهم الموضوع ويفهمـه فهمـا عميقـا           تواصل فكري، ينبغي أن يقوم على ا      

  .ويدرك الغرض الذي يعمل من اجله والغاية التي يريد أن يصل إليها
وأسلوب الدراما التعليمية من األساليب الحديثة التي يمكن إتباعها في تدريس اللغة، فإذا             

 بحيث يتمكنـون مـن      التالمذةكان الهدف من تعليم اللغة وظيفيا هو تحقيق القدرات اللغوية عند            
ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة، فان الدراما التعليمية تعطـي الفرصـة          

  . أن يستخدم اللغة في مواقف حيوية متنوعة ترتبط بحاجاته واهتماماتهلتلميذل
ريقـة الـدراما    كد على التأثير االيجابي لفاعليـة اسـتخدام ط        ؤ     كما إن التجارب الميدانية ت     

كطريقة من طرق التدريس في المراحل الدنيا، ألنها تقدم لألطفال الفكر بطريقة جذابة ومـسلية               
استخدام تكتيك الدراما ذو فاعليـة، إذا أحـسن اختيـار وتحليـل     . بما يحويه من مواقف وحوار 

يـرا مـن    الموقف الدرامي المتضمن للعديد من المثيرات، وتوصيله لألطفال، كما انه يحقـق كث            
عبـد  (جوانب النمو لديهم إذا أحسن اختيار المواقف المناسبة الستخدام الدراما فـي التـدريس                

  ). 110: 2007المنعم، 
  

  : أهمية الدراما فيما يلي) 34: 2001(ين نوحدد عساف وأبو بط
  . تمكن التلميذ من التعبير الحر، وتكشف عن كوامن نفسه -1
 . يع النواحي من جمالتلميذتعمل على تنمية شخصية  -2
 . تبرز مواهب الطفل وقدراته -3
 . تعمل على حل الكثير من مشاكل التالميذ -4
 . تعمل على ترفيه وتجسيد نشاط التالميذ -5
  . تعود التلميذ الجرأة والشجاعة -6
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 أن الدراما تترك أثرا طيبا في نفوس المتعلمين وتبعث جو مـن الفـرح   ويرى الباحـث    
وتسهل عملية اكتساب المعرفة وتؤثر علـى سـلوكيات         والسرور والتفاعل داخل حجرة الصف،      

  . تلميذوبة داخل الن في حياته وتظهر المواهب المكالتلميذ
  : األهداف التربوية للدراما

  : األهداف التربوية للدراما فيما يلي) 49: 2001(حدد القرشي 
مساعدة المتعلم على اكتساب بعض القـيم االجتماعيـة كالتعـاون، ومعرفـة الحقـوق          -1

  . والواجبات والمشاركة وتحمل المسؤولية
 . تيسير عملية الفهم والتعلم، وتذكر مشاهد المسرحية لفترة طويلة -2
 . مساعدة المتعلم على التعبير عما بداخله من أفكار ومشاعر وأحاسيس -3
إثارة انتباه المتعلم تجاه ما يشاهده ويسمعه، نظرا الن للتمثيل قوة انفعاليـة تـؤثر فـي                  -4

نتباه البصر لديه، فاالنتباه البصري مرتبط بالدافعيـة،        بالتالي تؤثر في زيادة ا    شاهد، و الم
وعملية التمثيل في حد ذاتها تمد المتعلم بدافعية مستمرة، بسبب متعة المشاهد والمشاركة             

 . في عملية التمثيل
مساعدة المتعلمين الذين يقومون بالتمثيل أو المشاهدة على فهم مواقف اآلخـرين الـذين         -5

 . يؤدون أدوارهم مما يساعد على زيادة حساسيتهم للمشكالت االجتماعية
مساعدة الدراما على عالج بعض المشكالت السلوكية والنفسية والتي قد يعـاني منهـا               -6

بعض التالميذ مثل عيوب النطق وأمراض الكالم، والخجل واالنطـواء وفقـدان الثقـة              
 . بالنفس والتوتر النفسي والعدوانية

شاط التمثيلي الحقائق واألحداث الماضية والتي تبعد زمانيـا ومكانيـا ألذهـان         يقرب الن  -7
 . المتعلم

ـ  تنمية مهارات القراءة والنطق الصحيح وفن اإللقا     -8 ى دء وتنمية الذوق الفني والجمـالي ل
 . التالميذ

تنمية المبادأة والخيال اللذان يمهدان إلي ظهور اإلبداع لدى المتعلمين، وذلك من خـالل               -9
راما اإلبداعية، والتي ترتبط بنص مسرحي معين والتي تعمل علـى إثـارة التفكيـر               الد

 . والخيال
 تدعيم وتعميق مفهوم القدرة لدى المتعلم، وهو ما يمكن تحقيقه مـن خـالل معايـشة                 -10

  .  واالستهواءل ما يعرف بعمليات التقمصالمتعلم لشخصيات المسرحية من خال
  .نفوس التالميذ وجعلهم أكثر قابلية للتعليم إدخال المتعة والبهجة في -11
  .  توفير جو من الصداقة والود والتفاهم بين المعلم وتالميذه-12
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  ): 34: 2001( عساف وأبو بطنين هاوحدد
  . تطوير بيئة خالقة تدفع باتجاه التلقائية والتشجيع وبناء الثقة بالنفس -1
 . المجتمعتنمية شخصية الطفل وتطوير قدراته كفرد وكانسان في  -2
تنمية العفوية النابعة من الطفل وخياله وإبداعه وكذلك بلورة قدرتـه علـى االرتجـال                -3

 . والمبادرة
 . تطوير االنفعاالت والمشاعر والعالقات االجتماعية بين األطفال -4
 . مساعدة الطفل في اكتشاف قدراته اإلبداعية والجسدية -5
  ): 213: 2005( سليمان هاوحدد
  . يحية الن التفريج عن الطفل يجعله أكثر قابلية للتعلمللدراما وظيفة ترو -1
 . تربية إحساس الفرد بجمال الفن وتنمية ذوقه الفني -2
 . تنمية خيال الطفل مما قد يؤدي إلي اإلبداع -3
 . تقوية الثقة بالنفس -4
 . إثراء معلومات الطفل وتوسيع مداركه -5
 . تخليص الطفل من الكبت واالنفعاالت الضارة -6
 . قدية لدى الطفلتنمية حاسة ن -7
 . إشباع غريزة حب االستطالع لدى الطفل -8
 . مساعدة الطفل على التخلص من عيوب النطق لديه أو من معظمها -9

تنمية قدرة الطفل على التعبير والتأثير في اآلخرين عن طريق اإلقناع كما تنـي لديـه                -10
  .   الطالقة التعبيرية

  .ل معهم وفق هذه المعرفة زيادة معرفة الطفل بطبائع الناس فيتعام-11
  .  تعديل سلوك الطفل لما تضمنه من توجيهات رشيدة-12

  : صعوبات توظيف الدراما في التدريس
  : أهم الصعوبات فيما يلي) 49: 2005(حدد العمري 

إغراق المعلمين بكثير من المصطلحات المتداخلة التي تستخدم في الـدراما والمـسرح،            -1
تمثيل اإلبداعي والدراما المطورة وعملية الـدراما والـدراما         الدراما اإلبداعية وال  : مثل

  . رسمية والدراما الصفية والدراما في التعليمالغير  والدراما االرتجالية والدراما التربوية
 ممـا   – هذا إن وجـدت أصـال        –وضع األنشطة الدرامية على هامش المنهاج المقرر         -2

 . يعطي المعلمين إيحاء بعدم أهميتها
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مام برامج المعلمين بهذا الجانب مما يجعلها غير مألوفة لدى المعلمين ويجعـل             عدم اهت  -3
 . المعلمين غير مدركين ألهمية توظيفها

ما يجعل المعلمين متخـوفين مـن ان   ممعظم األنشطة الدرامية تمارس من خالل اللعب       -4
 . تجعل الدراما األطفال ال ينظرون إلي عملية التعلم بجدية

  
  :  )24: 2007( يوسف هاحدد

  قلة النصوص المسرحية التي تصلح للموضوعات الدراسية المختلفة في مجال العلوم  -1
 . قلة خبرة المعلمين  في التعامل مع هذا المدخل -2
 . الوقت الطويل الالزم الستخدام هذا المدخل التربوي -3

لذلك ينبغي إعداد فريق عمل من المتخصصين والخبراء والفنيين إلعـداد نـصوص مـسرحية               
  . لعديد من موضوعات العلوم التي تصلح للمسرحيةل

  
  : صفات معلم الدراما

  : الدراما مهمة جدا لألطفال، وينبغي فيمن يقوم بتدريسها لهم أن يتصف بما يلي
أن يكون ذا ملكة إبداعية، وبغير هذه الموهبة ال يستطيع أن يقـوم النـاس بتـدريس                  -1

    .الدراما
 . أن يكون واسع الخيال -2
 . ألطفال فهما جيدا، وان يحترمهم، وان يدرك وجهة نظرهمأن يفهم ا -3
 . أن يلم بحرفة التأليف المسرحي -4
 . أن يقرأ الكتب الجيدة في فن المسرح -5
 . أن يلم بأدب األطفال الماما جيدا -6
 . يفضل أن يكون على دراية باإلخراج المسرحي وهذا يجنبه أخطاء كثيرة -7
 . أن يواكب تطورات دراما األطفال -8
 . يش تجربة حقيقية بين صفوف األطفالأن يع -9

 . أن يكون دارسا لسيكولوجية األطفال ومراحل نموهم -10
أن يشارك األطفال سرورهم ويراقب نجاحهم عن كثب، بحيث ال تكون مراقبته لهـم               -11

 ). 55: 2007العناني، . (دائمة الن هذا يولد لديهم الخجل
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  : دور الدراما وأثرها في التعليم
  : األدوار التي تلعبها الدراما في التعليم على النحو اآلتي) 12: 2007(حددت العناني 

 تثري قدرة الفرد على التعبير عما بداخله ليصبح أكثر قدرة علـى التـأثير فـي اآلخـرين              -1
  . وتوجيههم من اجل تلبية احتياجاته وحل مشكالتهم

 لهـا ويحـاول التكيـف     تتيح الفرصة لإلنسان ليجرب مواقف الحياة المختلفة، ويضع حلوال -2
  . معها

اآلخرين من خالل قيامه بتفحص شخصياتهم فيصبح أكثر قدرة علـى           على  عرف اإلنسان    ت -3
  . التعامل معهم

  .  تعرف اإلنسان بنفسه وبقدراته ومواهبه مما يساعده في تنمية شخصيته-4
تعبيـر   تروض الجسم، وتنمي الحواس من خالل الرقص اإليقـاعي واللعـب الـدرامي وال            -5

  . الحركي
  . تكسب الفرد الثقة بالنفس وتقوي رابطة الصداقة مع الكبار مما يساعده على التعلم-6
 تعلم الفرد إطاعة األقران، كما تطور لديه مهـارة القيـادة ومـشاعر الـشفقة والمـشاركة        -7

  . وذلك من خالل تقديمه األدوار المختلفة... الوجدانية والتعاون وضبط النفس
  . من معلومات الفرد، وتشبع حب االستطالع لديه تزيد -8
  .  تنمي الخيال، وتؤدي إلى اإلبداع-9

  .  تبسط المواد الدراسية عن طريق مسرحتها بأسلوب مشوق وجذاب-10
  .  تثري اللغة عند الفرد وتقضي على عيوب النطق وتعدل السلوك-11
  .  تنمي الذوق الفني والجمالي والحس النقدي-12
  . اإلنسان بالمتعة والبهجة مما يجعله أكثر قابلية للتعلم تشعر -13
  . تمنح الحكمة والقوة والشجاعة والخبرة-14
  .  تنمي حس كتابة المسرحيات وحب األدب الجيد-15
  .  تخلص اإلنسان من الكبت واالنفعاالت الضارة-16
  . تربي اإلحساس بالفن وحب المسرح-17
  . سه ولمجتمعه تبني فردا راشدا له قيمته لنف-18
 تثري معرفة الفرد بالتراث المسرحي وحرفيات المسرحي وعناصره من حركة وصـوت             -20

  . وإيقاع وباقي الجوانب التقنية والفنية في العملية المسرحية
  ): 214 – 213: 2005( سليمان هاوحدد

  . للدراما وظيفة ترويحية ؛ الن التفريج عن الطفل يجعله أكثر قابلية للتعليم -1
 . بية إحساس الفرد بجمال الفن، وتنمية ذوقه الفنيتر -2
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 . تنمية خيال الطفل ؛ مما قد يؤدي إلى اإلبداع -3
 . تقوية الثقة بالنفس -4
إثراء معلومات الطفل وتوسيع مداركه وتثقيفه بالثقافة المسرحية، وتعرفه بفنونه وعناصره            -5

 .وأشكاله وأنواعه وكذلك سائر الجوانب الفنية في العمل المسرحي
 .تخليص الطفل من الكبت واالنفعاالت الضارة -6
 . نقدية لدى الطفلالحاسة التنمية  -7
 . إشباع غريزة حب االستطالع لدى الطفل -8
 . مساعدة الطفل على التخلص من عيوب النطق لديه أو معظمها -9

 .زيادة معرفة الطفل بطبائع الناس فيتعامل معهم وفق هذه المعرفة -10
، والتأثير في اآلخرين عن طريق اإلقناع، كما تنمـي لديـه         تنمية قدرة الطفل على التعبير     -11

 .الطالقة التعبيرية
 . تعديل سلوك الطفل لما تتضمنه من توجيهات رشيدة -12

  
 يمكن إعداد قيادات شبابية صالحة لقيادة األمم في          أنه  من خالل الدراما   ويرى الباحث   

أن يعبر شفويا أو كتابيا أو يلخـص        المستقبل، الن الطفل عند مشاهدته للمشاهد الدرامية يستطيع         
  . ما حدث في المشهد الدرامي وقد يقوم بتمثيلها مرة أخرى

  : الدراما في المدارس
ال بد من وجود مكان واسع للعمل الدرامي الناجح لكي يتحرك المتعلمون بسهولة ويتم              

راما، وإذا تعذر   تقديم مناظر متعددة في نفس الوقت وتعد قاعة المدرسة العمومية أصلح مكان للد            
اث مع تدريب بسيط للمتعلمين، وقـد ال  ثعاض عنها بالفصول ويتم تحريك األالحصول عليها يست  

تتسع مساحة الفصل لحركة كثيرة ولكنها كافية للعمل الدرامي، ويعتبر الحل الحقيقـي لمـشكلة               
 فـيمكن   المساحة الضيقة ليس ماديا، فمن خالل وجود المادة المشوقة وتقديمها بـشكل مـشوق             

التغلب على مشكلة المساحة، وال بد من اختيار المادة حتى تكون الحركـة مناسـبة للمـساحة،                 
فالكثير يعمل على حل مشكلة المساحة عن طريق تقسيم األطفال إلى مجموعات صغيرة وال بـد       
من تنمية العمل الجماعي، وحتى يحصل المتعلمون عن الرضا التام للعمل الـدرامي يجـب أن                

ا فيما يقومون به، وقد يكون االنغماس صعبا حين يعرفون الدراما ألول مـرة، وهنـاك                ينغمسو
وسائل تستخدم للتغلب على هذه الصعوبة، يجب استعمال بعضها باقتصاد ومن هـذه الوسـائل               
الموسيقى وآالت النقر واستعمال األطفال لألصوات، وتعـد المالبـس والمنـاظر مـن ابـسط               

 وكما كانت هذه بسيطة كلما استطاع المتعلمين أن يستخدموا خيـالهم            المساعدات وأكثرها تأثيرا  
  ). 28-26: 1998البختون ، (
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توفر فيـه كـل مـستلزمات    ي بد من توفير مكان واسع ومناسب   بأنه ال  ويرى الباحث 
  . العمل المسرحي

  : خطوات توظيف الدراما في التدريس
 مهـارات األطفـال، وتعزيـز       ويمكن توظيف الدراما كأداة تدريسية، تساعد في بناء       

فهمهم، وتوضيح نتائج التجارب الميدانية المؤثر االيجابي لفاعلية اسـتخدام الطريقـة الدراميـة           
كطريقة من طرق التدريس في المراحل الدنيا ؛ ألنها تقدم لألطفال الفكر بطريقة جذابة ومسلية،               

ة إذا أحـسن اختيـار وتحليـل        بما يحويه من مواقف وحوار، واستخدام تكتيك الدراما ذو فاعلي         
الموقف الدرامي المتضمن العديد من المثيرات، وتوصيله لألطفال، كما انه يحقـق كثيـرا مـن        
جوانب النمو لديهم إذا أحسن اختيار المواقف المناسبة الستخدام الدراما في التدريس، ويتم ذلـك           

ـ              صحيح ليناسـب   عن طريق تكوين ورش عمل لبناء محتوى المنهج، وتوظيفـه التوظيـف ال
المستوى التحصيلي لجميع األطفال، ويشارك في هذا اإلعداد التربويون وأولياء األمور، وبعض            
المشتغلين بقضايا الطفل من رجال المجتمع، حتى يصلوا إلى تصور مقترح لمحتوى المسرحية،             

ـ               ال، والتي يتم صياغتها صياغة درامية من قبل متخصص، يملك الحرفية في التعامل مع األطف
ويكون ملما باللغة المناسبة، والمحتوى التعليمي المقدم، ويضع في حساباته التصور الذي توصل             
إليه األطفال، وقد يستمر العمل شهورا، يشعر فيها األطفال بالتعايش الكامل مع العمل الـدرامي               

دي الذي يشاركون في صنعه، ويستعدون لتمثيل الشخصيات الدرامية بالمسرحية، وكل ذلك يـؤ            
  ). 110 – 109: 2007عبد المنعم، . (إلى نمو اتجاه األطفال نحو تعلم المواد الدراسية

  
  : خطوات التدريس بواسطة أسلوب الدراما ) 81: 2008(حدد أبومغلي وهيالت

كخطوة أولى على المعلم، أن يجعل األطفال يرتاحون ويتهيئون بشكل تلقـائي            : المقدمة -1
  . لعملية التعلم بهذا األسلوب

يهدف إلى تجهيز األطفال للنشاط الدرامي، ويمكن للمعلـم أن يـدربهم          : النشاط التهيئي  -2
بنشاط ما بدءا من التأمل الروحي وحتى التمرين الجسدي، ويجـب أن يكـون النـشاط                

 . مالئما ألعمار األطفال وحاجاتهم الدراسية
ل وكتابـة دور كـل       بشكل عاد  التالمذةيقوم المعلم بتوزيع األدوار على      : توزيع األدوار  -3

 . طالب على بطاقة، ويطلب منه حفظها
 على نفسه في العطاء والتعبير وتجـسيد        التلميذفي هذه المرحلة يجب أن يعتمد       : التمثيل -4

 . الشخصية وعلى المعلم أن يخفف تدخله وتيسير طالبه
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أ المشهد الدرامي يجب أن يدعو الطفل للتفكير، فبعد انتهاء عرض المشهد تبـد            : التقييم -5
 . التغذية الراجعة والتقييم

 الـصف إن    تالميذيعاد التمثيل عادة بممثلين جدد حتى يتم إشراك جميع          : إعادة التمثيل  -6
كانت المجموعة أكثر عددا من عدد شخصيات المشهد الدرامي، وإذا لم يتـوافر العـدد               

 . الجديد الكافي ؛ فعلى من اشتركوا سابقا القيام بادوار أخرى
ف الدراما في تعليم اللغة العربية لما لها من فوائد كبيرة، فهي تزيـد              كما ويمكن توظي  

من دافعية التالميذ، وتصقل شخصياتهم، وتنمي اإلبداع ومهارات التفكير العليا لديهم، وتساعدهم            
وفي استخدام هذا األسلوب مراعاة للفروق الفردية بـين         . على استيعاب الموضوع بصورة اكبر    

 طرق التدريس، وليس هناك طريقة واحدة في تنفيذ هذا األسلوب، ويمكـن             التالميذ، وتنويع في  
االستفادة من كل جديد في هذا المجال، على الرغم من إمكانية تطبيق هذا األسلوب، فانه يحتـاج   
إلي وقت وجهد، لذا يمكن االقتصار على تطبيق هذا األسلوب مرة أو مرتين في العام الدراسـي          

ت والصعوبات عند تنفيذ هذا األسلوب مثل ضيق الوقـت، وضـخامة            وهناك بعض العقبا  . فقط
المقررات الدراسية، وقلة اإلمكانات المادية، وعدم قناعة بعض المعلمين بتطبيق هذا األسـلوب،             

ويمكـن تطبيـق   . ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبات، إذا اقتنع المعلم بجدوى هذا األسلوب  
وكلما كـان سـن   .  العربية، وبخاصة في القراءة والنصوص  هذا األسلوب في جميع فروع اللغة     

  ). 61: 2004العمري، . ( اكبر يكون تطبيق هذا األسلوب أسهل وانجحالتلميذ
وقد وظف األستاذ جمعة محمد عسفة الدراما في تدريس اللغة العربية حيـث وقـع               

  : النحو التالي وتم التنفيذ على" رسالة إلى صديق قديم " االختيار على نص شعري بعنوان 
 بالنص الشعري، ومن ثم طلب منهم الوقوف والتجـوال داخـل   التالميذفقد ذكر  : التهيئـة : أوالً

غرفة المكتبة ذهابا وإيابا، مع استشعارهم بأنهم مسافرون فعال، وتهدف هذه الخطوة إلـى كـسر    
  . ، وتصديق الحالة الشعوريةالتالمذةالحاجز النفسي أمام 

 استحضار بعض القصص الواقعية والقريبة مـن        التالميذوفيها طلب من    : دراماانطالق ال : ثانياً
 إن الموضوع الذي سـيتم نقاشـه لـيس    التالميذموضوع النص الشعري وهو الهجرة ؛ إلشعار     

  . خياليا، بل واقع ملموس، إضافة لدمج الخبرات السابقة بالجديدة
وقع منهم فعله خالل الحصة، وطلـب مـنهم أن           ما يت  التالميذوفيها أوضح   : بناء االتفاقية : ثالثاً

يتعهدوا بأنهم سيلتزمون بما يطلب منهم، وهي خطوة تهدف إلـى إثـارة دافعيـتهم، وتحملهـم                 
  . للمسؤولية

 بتمثيل دور شـاب، يطلـب منـه         التالمذةحيث قام احد    ): مسرب الوعي (المشهد األول   : رابعاً
 معينة توقعه في الحيرة بـين االسـتمرار         صديقه في الخارج الهجرة، فيهاجر، ويعرض لمواقف      

 ليسمع منهم آراءهم قبل أن يقـرر، إمـا االسـتمرار فـي        التالميذبالهجرة أو العودة، فيمر بين      
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 ما سيقوله في هـذا المـشهد، بـل          التلميذالهجرة، وإما العودة إلى ارض الوطن، ولم يتم تلقين          
ثم تعزيـز   . بداع، والتحدث عن مشاعره   أعطي فكرة المشهد فقط، بهدف إتاحة الفرصة أمامه لإل        

  .  بعد انتهائه، ومن ثم طرح أسئلة تتعلق بما تم تمثيلهالتالميذ
، يجلسون فـي صـالة      تالميذوقام بتنفيذه عشرة    ): الشخصية الجماعية (المشهد الثاني   : خامساً

هم حوار،  منهم من يمثل دور المقتنع، ومنهم من يمثل دور غير المقتنع، يدور بين            ،  مطار للهجرة 
وكل طرف يحاول إقناع الطرف الثاني برأيه، وفي النهاية يقررون إما الهجـرة وإمـا العـودة،            

 للحديث كيفما يشاءوا وفـق األسـس        للتالميذوعلى المنوال نفسه في المشهد األول ترك العنان         
ق بغـرس   إلى أربع مجموعات، بهدف تنفيذ نشاط كتابي، يتعل   التالمذةبعد ذلك تم توزيع     . السابقة

، ورصـدت   التالمـذة قيم نبيلة مرتبطة بالهجرة، وبعد زمن محدد جمعت األوراق، ونوقشت مع            
  .النقاط لكل مجموعة لبث روح التنافس بينهما

، يحثـون فيهـا     التالميذوكان عبارة عن كتابة الفتات من وحي خيال         : التقويم الختامي : سادساً
رفض الهجرة، وتم تنفيذه بنظام المجموعـات،  الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه، ووطنه، و    

  . وكل مجموعة تعرض شعارها، وفي النهاية رصدت النقاط لكل مجموعة
  . وتضمن كتابة رسالة أو قصة ذات عالقة بموضوع الهجرة: النشاط البيتي: سابعاً

 ).66: 2004عسفة، (
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  الدراما التربويةأساليب 
  : المسرحية: أوالً

بويون أن تحويل المناهج الدراسية من سياقها الجامد التقريري المباشر إلـى            يري التر 
 فرصـة المـشاركة     التالميـذ بنية جمالية ناطقة متحركة في قالب مسرحي مشوق، مع إعطاء           

والتواصل ؛ سيزيد من قدرتها على التحصيل العلمي لهذه المواد الممسرحة، فالكلمـة المـؤداة               
جتمع األطفال تقوي الرابطة بينها وبين معناها لغويا، كما تيسر علـى            تمثيال والمعايشة لها في م    

 الفهم واالستيعاب بسهولة التذكر النابعة من الشكل الدرامي، الذي يمزج بين المعلومـة              التالميذ
 فـي  التالميـذ المسموعة والمتعة البصرية الجمالية، وهذا بال شك له المردود االيجـابي علـى    

  ). 15: 2007يوسف، (ليمية إكسابهم العملية التع
أن المسرح وسيلة متقدمة ومؤثرة للتعبير اإلنساني عبر التاريخ، فهو يتـيح الفرصـة              
للمشاهد أن يتفاعل بحواسه وعواطفه مع حكاية تمثيلية ليكتشف أي مشاهد عناصر هذه الحكايـة       

حهـا للمـشاهد،    وشخوصها والمغزى أو العبرة أو الرسالة اإلنسانية التي تريد هذه الحكاية طر           
 وهم يقدمون له الحكاية     –ممثلون   ال –وهذا التفاعل ميزته انه حي حيث يشاهد المتفرج شخوصا          

وهذا التفاعل الحي هو السبب األساسي الـذي يقـف خلـف اسـتمرار المـسرح           . مام ناظريه أ
  . وديمومته لغاية اآلن

ثر بكل ما يطـرأ     والمسرح كغيره من الفنون واآلداب، وبصفته نتاج مجتمع معين، يتأ         
على هذا المجتمع من تغير، وهو خاضع لألجواء السياسية وطبيعة العالقات االجتماعية القائمـة              
وكيفية النظر إلى الفن، ومرتبط بميول الجمهور، وأهوائه وانتماءاته، وبشكل عام يتـأثر بكافـة               

أبـو  . (ن المجتمعات األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والحضارية لمجتمع م       
  ).38: 2008مغلي وهيالت، 

ولم يعد المسرح وسيلة للتسلية والترفيه فحسب، بـل أصـبح وسـيلة فعالـة للـتعلم            
والتثقيف، ونشر األفكار، وصار يستخدم كأداة فاعلة في مساعدة المعلمين في تدريس كثير مـن               

نصري التشويق والتبسيط، كما أن     المواد العلمية والمنهجية، ونقلها إلى األطفال بأسلوب يعتمد ع        
المسرح يسعى إلى جلب الفرحة لقلوب األطفال، ويسعى إلى تدريبهم على التمثيل، وما يتبع ذلك               

سـليمان،  (من تحسين النطق واألداء ويدفعهم إلى السلوك الجيد، ويعلمهـم األخـالق الـسليمة           
2005 :224 .(  
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  : تعريف المسرحية
نموذج أدبي وشكل فني يتطلب لكي يحدث تأثيرا حقيقيـا        :" )23: 2007(ها العناني   تعرف •

كامال، اشتراك عدد من العناصر األدبية، من أهمها الحبكة والبنـاء الـدرامي، الحركـة               
مع عدد من العناصر غير األدبيـة، ومنهـا المالبـس،      .. والصراع، الشخصيات، الحوار  

 أو هرمية تتميز بالتفاعل والحركة      والمسرحية عملية ديناميكية قوسية   .. اإلضاءة، الموسيقا 
والصراع الذي ينمو شيئا فشيئا حتى يصل إلى الذروة ثم ينحصر بعد ذلك وينتهي بسقوط               

 . الشخصية الرئيسة أو بحل المشكلة سبب الصراع
 بأنها صياغة موضـوع دراسـي فـي قالـب           )328: 2003(عرفها النجدي وآخرون    و •

 في مكان مخـصص لـذلك، ويـشاهدهم بقيـة     التالميذمسرحي يتم تمثيله من قبل بعض     
  . التالميذ اآلخرين

وسيلة تعليمية تحول بعض المناهج والمواد المقررة       : " بأنها) 31: 2005(وعرفها حسين    •
إلى أعمال مسرحية بسيطة، وذلك من خالل توظيف الخبرات المسرحية، لإلسـهام فـي              

 ". خاصة العملية التربوية بصفة عامة، والعملية التعليمية بصفة 
فن من الفنون الحديثة التي شاعت في        :" على أنها ) 24: 2003(وعرفها اللقاني والجمل     •

العصر الحديث، يحاول تجسيد المواقف التي قد مضت واألحـداث أمـام المتعلمـين، أو               
تعرض فكرة أو موضوعا معينا من خالل تمثيل األدوار في مكان عـرض معـد لهـذا                 

لناجحة في نشر ونقل األفكار والمعلومات ووجهات النظـر   الغرض، وهي إحدى الوسائل ا    
 . إلى المتعلمين

فن من الفنون األدبية يتكون من نص شعري أو نثـري           : ويعرف الباحث المسرحية بأنها    •
 بتقميص األدوار على أساس من الحوار الذي يقـرب صـورة الموضـوع              التالميذيقوم  

  . الغامض بطريقة مشوقة وجذابة
  : أهمية المسرحية
  : األهمية التربوية للمسرحية فيما يلي) 179: 2009(حدد األغا واللولو 

  . التعاون وتحمل المسؤولية واحترام اآلخر: مساعدة المتعلم على اكتساب القيم، مثل -1
تيسير عملية الفهم والتعلم، حيث تركز المسرحية علـى الحقـائق والمفـاهيم العلميـة                -2

 . ألحداث وتذكرها مدة أطولومشاهدة المسرحية  تساعد على فهم ا
زيادة الحساسية للمشكالت العلمية، وتدرب المتعلمين على حل المشكالت بأسلوب علمي            -3

 . جاد
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تنمية مهارة القراءة والنطق الصحيح وفن اإللقاء والذوق الفني والجمالي، مـن خـالل               -4
 .مشاركة المتعلمين في عمل الديكورات واألقنعة الورقية والخلفيات الملونة

 . تنمية الخيال العلمي ومهارات اإلبداع، من خالل تخيل األحداث والتنبؤ بما حدث -5
إدخال المتعة والبهجة لنفوس المتعلمين، وتوفير جو من الصداقة والـود بـين المعلـم                -6

 . والمتعلم، مما ينمي االتجاهات االيجابية
 

  :  )185: 2003( عاشور والحوامدة هاوحدد
ئل التعليمية التي تفوق غيرها في توضيح المعلومات للتالميذ         المسرح التعليمي من الوسا    -1

وتثبيتها في أذهانهم وتأثيرها في سلوكهم، ألنهم يرون األشـياء أمـامهم ماثلـة ناطقـة       
  . متحركة

التمثيل المدرسي عمل جماعي، يتوقف نجاحه على التعاون والصبر والمواظبة وإنكـار             -2
 .  صفات الرجولةالتالميذما يخلق في الذات واالعتماد على النفس، وغير ذلك م

المواقف التمثيلية عالج ناجح للطالب الذين يغلب عليهم الخجل والتهيب، ويميلون الـى              -3
 . العزلة واالنطواء

المسارح التعليمية تربي العقل والمشاعر، وتهذب العواطف، وتنمي الخيال عن طريـق             -4
 . التلميذالمواقف التمثيلية التي يشاهدها 

، واكتمال شخصيته، وتمرسـه     التلميذالتعليمي من العوامل المساعدة على نضج       المسرح   -5
 . بفن الحياة، واتساقه مع نفسه، وانسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيع

يمكن بالمسرح المدرسي توثيق العالقة بين المدرسة وبيئتها، ومعالجة ما في البيئة مـن               -6
 .  ذلكادوار اجتماعية، أو انحرافات سلوكية، أو نحو

  
  : األهداف التربوية للمسرحية

  : األهداف التربوية للمسرحية فيما يلي): 42: 2008( علي تحدد
ومدلوالت المواقف عند تناولها المباشـر مـن الحيـاة           توسيع مفهوم الطفل للشخصيات    -1

  . اليومية وبذلك تعمق القدرة على الفهم وتزيد اإلحساس
غالبـة  قعية، فان المسرح يساعد الطفل علـى م       تنمية قدرة الطفل على تجاوز حدود الوا       -2

 .  في حياته الواقعيةالظروف التي تزعجه
إشباع رغبة الطفل في المعرفة والبحث بما نقدمه مـن خبـرات متنوعـة ومعلومـات              -3

وأساليب سلوك، كما أنها تساعد األطفال على إلقاء األسئلة والبحـث عـن المعلومـات               
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في صورة فنية واضحة تعتمد على اإليحاءات الفنية        واإلجابة عن األسئلة بطريقة شيقة و     
 . التي تتسلل إلى نفوسهم

 وتقديم مختلـف المـواد الدراسـية         وبناء  ومفيد إثارة اهتمام األطفال بكل ما هو صائب       -4
 . والتعليمية في أسلوب مشوق يتقبله الطفل بسهولة

هم نحـو الخيـر   غرس األفكار والعادات الجديدة وتنمية أذواق األطفال وتحريك ضمائر        -5
 . وترغيبهم في المثل العليا مع االهتمام بما يحفزهم على التفكير الخالق

إشباع شغف األطفال وحبهم للمغامرات في طفولتهم بصفة عامة وطفولتهم المتوسـطة             -6
 . والمتأخرة بصفة عامة، فهذه الخاصية جزء ال يتجزأ من كيانهم

 . فنون المسرحتقديم مادة ثرية للطفل في األدب والموسيقى و -7
من خالل إدراك األطفال للمهارات األساسية لفن الدراما تنمو لديهم مهارات االسـتماع،            -8

 . والتفاعل مع اآلخرين، واستخدام أفكارهم ومقترحاتهم لحل أي مشكلة
  

  :  )40: 2004( سليمان هاحددو
لهم مـع    وتفـاع  التالميـذ يعمل المسرح على إثراء العملية التعليمية من خالل مشاركة           -1

  . العروض المسرحية عقليا وعاطفيا
، ليس فقط في معايشة الظروف واألحداث في ظـل التنظيمـات            التالميذيساعد المسرح    -2

 . الكبرى، بل ينمي المشاعر األخالقية تجاه اإلنسانية
يساعد المسرح في اإلعداد الثقافي والعلمي للطالب، ليستطيعوا مواجهة الواقع والتـأقلم             -3

 . لة لتجميع األحداث، حيث أن التمثيل المسرحي مرتبط بالحياةمعه، فهو وسي
 حيويـا مـن     اً أصبحت جزء  – وخاصة المسرح    –تؤكد رسالة المسرح على أن الفنون        -4

 .  من التعليم في أمريكااًحياة كل شخص، وان تدريس الفنون للجميع صار جزء
كام األخالقية المتطلبة   يعمل المسرح على تدريس العادات والتقاليد الخاصة، وتطور األح         -5

 . لحاجات المستقبل، حيث يعد أداة تربوية لالنجاز من خالل إحدى التغيرات في المجتمع
  

  :  )30: 2008( عفانة واللوح هاوحدد
  . تنمية قدرات المتعلمين في مجال استخدام اللغة العربية الفصحى السهلة -1
 . قليدية منهاتنوع وتحسين طرائق التدريس المستخدمة، والبعد عن الت -2
تحويل المناهج الدراسية التي تتسم بالصعوبة إلى خبرات ذات معنى، يمكـن فهمهـا               -3

 . بسهولة ويسر، وبصورة محببة إلى النفس
 .  بتراثهم العربي والوطني، وتاريخهم وعقيدتهم وحضارتهم اإلسالميةالتالميذتوعية  -4
 . التنمية الذوق الفني لدى المتعلمين من خالل اإلحساس بالجم -5
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 .  من خالل الكشف عن قدراتهم المتنوعةالتالميذصقل مواهب  -6
 . إكساب المتعلمين القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية -7
تنمية قدرة المتعلمين لمهارات السرعة في التعبير والتفكير ونقـل األفكـار وجـودة               -8

 . النطق
 ). التحدث–االستماع (تنمية مهارة االتصال الشفوي للمتعلمين  -9

  . إتاحة الفرصة أمام المتعلمين للتعرف على الحياة االجتماعية -10
 . تهذب سلوك التالميذ عن طريق تشخيص المشكالت من خالل التدريس الممسرح -11
 . إثارة وتنمية الخيال لدى التالميذ -12
 . تزويد المتعلمين بالخبرات الجديدة والتي توسع مداركهم -13
 . تفريغ شحنات المتعلمين االنفعالية -14
 .  قدرة المتعلمين على التفكير اإلبتكاريتنمية -15
 .  في أنشطة تربوية هادفة، تحت إشراف ذوي الخبرةالتالميذشغل أوقات  -16
المساهمة في عالج بعض المشكالت السلوكية، مثل النطـق، واالنطـواء، والخجـل،        -17

 . وفقدان الثقة، والعدوانية، والتوتر النفسي
  

  :  )30: 2011( الطويل هاوحدد
  . تعلم على التركيز والفهم، واستيعاب كل ما هو جديدتساعد الم -1
 .  القيم االجتماعية والنفسية والدينيةالتلميذتنمي لدى  -2
 ).  تحدث–استماع (تنمي مهارة القراءة واالتصال الشفوي  -3
 . تنمي فن اإللقاء والذوق الفني لدى المتعلمين -4
 . بليتهم للتعلمتدخل البهجة والسرور على قلوب المتعلمين، مما يزيد من قا -5
 . تنمي قدرات المتعلمين في استخدام اللغة العربية الفصحى البسيطة -6
 . تزيد من وعي المتعلمين بعاداتهم وتراثهم وعقيدتهم -7
 . تكشف عن مواهب المتعلمين وتنميها -8
 . تنمي الخيال واإلبداع لدى المتعلمين -9

  

  :  فيما يليوبناء على ما سبق ؛ حدد الباحث األهداف التربوية للمسرحية
  . التالميذتعمل على تحسين النطق عند  -1
 . تعمل على تعويدهم الجرأة األدبية -2
 . تعمل على زيادة مفرداتهم اللغوية -3
 . تعمل على تنمية أفكارهم -4
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 . تبين للطالب أهمية احترام العمل اليدوي -5
 .  على تقدير قيمة الوقتالتالميذتساعد  -6
 . اعي على التعاون والعمل الجمالتالميذتعود  -7
 . تعمل على إعطائهم مجموعة من القيم الخلقية والسلوكية التي تفيدهم في الحياة -8
 . تعمل على تفريغ شحنات المتعلمين االنفعالية -9

  

  : سمات المسرحية
  : سمات المسرحية في المرحلة األساسية وهي) 26 – 25: 2007( العناني تحدد

  . تتضمن العرائس أو المسرح البشري أو كليهما -1
 . اليةخي -2
 . تشتمل على نوع من التوجيه التربوي واالجتماعي -3
 . تحتوي على نوع من المغامرات -4
 . واضحة وفكرتها بسيطة -5
 . البطولة والشجاعة والمغامرة -6
  . الواقعية -7

  
  :  )55: 2008( عفانة واللوح هاحددو

  . يتم فيها تنظيم المحتوى العلمي للمادة الدراسية، وتشكيله في مواقف -1
 . صر واألفكار المهمة المراد توصيلها للمتعلمتتضمن العنا -2
 . تتكون المسرحية من فصل واحد أو أكثر، أو عدة مشاهد -3
 . تهدف إلي تحقيق األهداف التعليمية المرجوة لمختلف المراحل التعليمية -4
تتضمن بداخلها محتوى المادة التعليمية من حقائق ومعلومات ومفاهيم وقـيم واتجاهـات     -5

 .  للمتعلم بسهولة ويسروخبرات، لتقديمها
 . أداة لتعليم المبادئ والنظم واألفكار -6
  .إنها األداة الرئيسة في التدريس الممسرح -7

 أن أهم سمة للمسرحية هي أنها تحول الرموز والمفاهيم المبهمـة إلـي            ويرى الباحث 
  . أشياء محسوسة يدركها المتعلم بحواسه
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  :  أنواع المسرحية
  : أنواع المسرحية كما يلي) 75 -59: 2008(حدد عفانة واللوح 

وهي تلك المسرحية التي تتضمن مواقـف متعـددة لشخـصيات           : مسرحية تمثيل األدوار  : أوالً
مختلفة، وفيها يقوم التالميذ بتجسيد تلك الشخصيات من خالل المحاكاة، ويمثلون أدوارهـم فـي               

لم بأداء أدوارها في مـسرحية      تلك المواقف المتعددة، ومن أمثلة تلك الشخصيات التي يقوم المتع         
  . الخ.... محاكاته وتمثيله لدور الشرطي، والصيدلي، والمهندس، والمعلم والتاجر: تمثيل األدوار

وهي عبارة عن عمل نموذج أو مثال لموقف واقعي، وعلـى           : مسرحية المواقف التمثيلية  : ثانياً
الموقف، وتتيح المواقـف التمثيليـة   من يقوم بالدور تقديم الحلول للمشكالت التي تواجهه في هذا   

  . الفرصة أمام التالميذ للتصرف، والمفاضلة، واختيار انسب الحلول، واتخاذ أفضل القرارات
تستخدم هذه المسرحية لتعليم نوع من السلوك االجتماعي        : مسرحية المشكالت االجتماعية  : ثالثاً

عية المعاصرة التـي تحـدث فـي        المرغوب فيه، وهي وسيلة فعالة لمعالجة المشكالت االجتما       
المجتمع، وتتناول المسرحية مشكلة من المشكالت االجتماعية بما تتضمنه من أوضاع ومواقـف             
وعالقات اجتماعية، وأخالقيات المجتمع التقليدية، ومشكالت الفرد وموضوعاته، ويقوم التالميـذ           

كلة االجتماعية من خالل جمع     بتأديتها أمام زمالئهم من اجل التعرف على الجوانب المختلفة للمش         
المعلومات والحقائق المتصلة بها، وبهدف التوصل إلى الحلـول والمقترحـات المناسـبة لتلـك               

  . المشكالت
، )الـسيكودراما : (يطلق على مسرحية المـشكالت النفـسية    : مسرحية المشكالت النفسية  : رابعاً

 التوجيه واإلرشاد النفسي في     والتي تستخدم في األغراض الشخصية والعالجية، وكذلك ألغراض       
  . المدرسة فيما يتصل بالمشكالت الشخصية الحادة لدى بعض التالميذ

تدريس المسرح المسرحية الصامتة والتي تعـرف بأنهـا   يستخدم : المسرحية الـصامتة  : خامساً
القدرة على التعبير عن األحاسيس واألفكار عن طريق االتصال بالحركة بدال من الكـالم، فهـو         

تمد على الجسد أداة لالتصال واإليحاء واإليهام والرمز وحركات عضالت الجسم وتعبيراتـه،             يع
فمهمة الممثل في المسرحية الصامتة هي السيطرة على الجسد وروعة التعبير بهذا الجسد، وهـو       

  . ما يعرف بلغة الجسد
ير القديمة، أو   وتتضمن الموضوعات التاريخية واألساط   : مسرحية االستعراض التاريخي  : سادساً

عادات وتقاليد بعض الشعوب، أو تطور سلسلة من األحداث والوقائع التاريخية التـي يـستغرق               
  . حدوثها وتتابعها مدة طويلة من الزمن
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ويقوم فيها التالميذ بتمثيل قصة أو موضـوع أو مـشكلة معينـة دون         : المسرحية الحرة : سابعاً
ة، أو تدريب سابق لحفظ األدوار، فيتصف التعبير فيـه          التقيد بفعل معين، أو بحركات أدائية معين      

  . بالتلقائية والحرية
يعرض من خالل مسرحية اللوحة لمظهر أو قصة أو حدث معين           : مسرحية اللوحة الحية  : ثامناً

دون اللجوء إلى استخدام الكالم والحركة، ويستخدم في عرض اللوحة الحيـة صـور ومنـاظر             
 لتكون اقرب إلى الواقع، ويشترك في تقديم مـسرحية اللوحـة            خلفية وإضاءة وموسيقى وديكور   
  . الحية تلميذ واحد أو عدة تالميذ

يعتبر مسرح العرائس من أقدم أشكال المسرح، وهي وسائل         : )الدمى(مسرحية العرائس   : تاسعاً
محببة إلى نفوس التالميذ، حيث يكثر استخدامها في مرحلة رياض األطفـال ومرحلـة التعلـيم                

سي، وهي عبارة عن عرائس توضع في اليد، وتعتمد حركتها على تحريك أصـابع اليـد،                األسا
ويمكن استخدامها في تناول موضوعات تربوية هادفة ألنها تعتمد علـى إثـارة الخيـال لـدى                 
األطفال، ولديها الكثير من إمكانات التأثير في نفسية التلميذ، كما تعتبر من اقـدر الوسـائل فـي          

يه وتبسيطها لذهنه، وتفسح المجال كي يتفهم الكثير من القيم واألفكـار النبيلـة       تحبيب الدروس إل  
  . والمهارات التي تستجيب لحاجاته النفسية واالنفعالية

 أن هناك عالقة وثيقة بين تعدد أنواع المسرحية وتعـدد أغراضـها فـال يمكـن                 ويرى الباحث 
احد فكـل مـسرحية لهـا غرضـها         لمسرحية واحدة أن تعالج كل القضايا والمشكالت في آن و         

  المستقل والخاص 
  

  : أشكال المسرحية
  : أشكاالً للمسرحية وهي) 51- 50: 2008(حدد أبو مغلي وهيالت 

وهي تلك المسرحيات الجادة التي ال تعتمد على اإلضـحاك وال           : المأساة أو التراجيديا   -1
يـاة الطبقـات    تستهدفه والتي تستمد موضوعاتها وشخصياتها من واقع المجتمع ومن ح         

  . العادية ال من حياة اآللهة والملوك والنبالء واألبطال، كما كانت تفعل التراجيديا القديمة
وهي المسرحية الفكاهية والتي تنتهي عادة بنهاية سـعيدة مفرحـة    : الملهاة أو الكوميديا   -2

ويتم فيها نقد المجتمع والسخرية منه بأسلوب خفيف مرح وفيهـا أحـداث وشخـصيات          
 . ةفكاهي

لعل أوضح معالم الميلودراما مراعاة العدالة األخالقية بدقة شديدة، فمهمـا           : الميلودراما -3
  .كانت الماسي ومهما كانت قوة الخبثاء، فالفـضيلة تكـافئ والرذيلـة تعاقـب دائمـا               
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فهي مسرحية تعتمد على األحداث أكثر من اعتمادها على الشخصية وتهـتم بالموسـيقا              
 . ستهزاءواألغاني والسخرية واال

وهي نوع من الموسيقا الغنائية المسرحية، وقـد تؤلـف          ): اوبريت(المسرحية الغنائية    -4
المسرحية الغنائية لمعنى منفرد، أو لعدد منهم بمن فيهم جوقة غنائيـة مـصاحبة، وقـد     

 موسـيقية  رقـة لموسيقا المصاحبة فتختلف مـن ف  أما ا . تكون القصة دينية أو غير دينية     
لى جوقة مصغرة تحتوي على آلة ذات مفاتيح تضمنها آلة وترية أو            إ) اوركسترا(كاملة  

 . مزماريه
  : عناصر المسرحية

  : عناصر المسرحية األساسية فيما يلي) 215: 2005(حدد سليمان 
عنصر أساسي في المسرحية وتطورها في البناء الدرامي، يبعـث فـي            : عنصر الحدث  -1

 الشخـصيات واألحـداث، ويـشوق    العمل المسرحي الحركة والنشاط والقوة، ويحـرك      
المشاهد إلي متابعة المسرحية حتى النهاية، ومما يغزي المـشاهد بمتابعـة المـسرحية،       

  . وضوح مادة الحوار، ويساعد على هذا الوضوح، انسجام المادة التمثيلية ووحدتها
 وهو من العناصر المهمة في المسرحية لمتابعة العمل الفني من البداية          : عنصر التشويق  -2

وحتى النهاية بدون ملل أو نفور، فلوال اإلثارة والتشويق لما استمر القارئ أو المـشاهد               
 . في المتابعة، فهو بمثابة التعزيز

هي النقطة التي يتصاعد فيها الحدث، ويتأزم، ويحتاج إلـي حـل أو خـالص،               : العقدة -3
ـ                رتبط ووجود أكثر من حدث يستدعي وجود أكثر من عقدة فرعية، ولكن هذه العقـد ت

 . ارتباطا وثيقا بالعقدة الرئيسة التي يبحث الجميع عن حلها
: مجموعة من الشخصيات المتعاونة والمتداخلة، تنقـل األحـداث، ومنهـا          : الشخصيات -4

تتفاعل مع بعـضها الـبعض،      . المتطور النامي، والسطحي الثانوي، وااليجابي والسلبي     
 . يلها للقارئ أو المشاهدفتؤثر وتتأثر حسب القوة والضعف لعرض الفكرة، وتوص

وهو جميع العناصر التي تشكل العمـل المـسرحي، مـن           : الحبكة أو البناء المسرحي    -5
أحداث وأشخاص وعالقات نفسية واجتماعية، تتطور وتنمو حتى الـذروة، ثـم الحـل              

 . لتحقيق الهدف المرجو، المتعة الفنية بجميع جوانبها
ة والمهمة في المسرحية، من خاللها تـدور        هي من العناصر األساسي   : القيمة أو الفكرة   -6

األحداث بين الشخصيات، وتتأزم المواقف لإلثارة، وال بـد أن تنبـع مـن المـشكالت                
الواقعية للمجتمع، سواء كانت إنسانية أو سياسية أو اجتماعيـة أو اقتـصادية أو نفـسية     

 . ليستفاد منها، ويشترط فيها الوضوح
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اسبا للشخصيات، سواء كانت الرئيسة أو الثانويـة،     يجب أن يكون األسلوب من    : األسلوب -7
فأسلوب المثقف يختلف عن الجاهل، والملك يختلف عن الراعي، وااليجابي عن السلبي،            
حتى يقتنع القارئ أو المشاهد بهذا العمل الفني، ويكون بلغة السهل الممتنـع المناسـب               

 . للجميع
 في العمل المسرحي، يهدف إلـى       هو عراك أو تنافس بين فكرتين أو اتجاهين       : الصراع -8

ربط القارئ أو المشاهد بهذا العمل، وتشويقه لمعرفة الحل أو النتيجة المـراد الوصـول      
 . إليها، وقد يكون داخل شخص واحد، أو بين مجموعة من الشخصيات في المسرحية

أهم عناصر المسرحية، يوضح الفكرة، ويكشف عـن الموضـوع والمـستور            : الحوار -9
ا يصاحب ذلك من تطور، وتأزم، بلغة مناسبة للشخصيات، بعيدة عن الحشو            بداخلها، وم 

 . المنفر، واإلسهاب الممل، بما يثير العاطفة، ويؤثر في النفس
  :  إلى عناصر المسرحية)الحل() 182: 2003(ويضيف عاشور والحوامدة 

العمـل  وهو ما يبحث عنه القارئ أو المشاهد، ويضع النهاية للـصراع داخـل      : الحل -10
كان يحـدث نتيجـة للـصدفة أو        . المسرحي، وقد يكون واقعيا يتوقعه الفرد منا، أو مفاجئا        

  .القضاء والقدر
  : تقنيات العمل المسرحي

العرض المسرحي يجعل من القصة المكتوبة دراما لها كل مقومات العـالم الـواقعي،          
المواقف التي نواجههـا فـي      والمواقف التي نواجهها في الحياة، ولكن ثمة فارقا حاسما هو أن            

  . ة بينما في الدراما هي مجرد تمثيل، مجرد ادعاء، هي مسرحيةيالحياة حقيق
  

  : تقنيات العمل المسرحي فيما يلي) 120 -117: 2010(حدد نجله 
إن المسرحيات العظيمة لم تخلق للدراسة أو القراءة فحسب، بل خلقـت            : المناظر والديكور  -1

هام جدا في المسرحية، والتأثير البصري للديكور مع الموسيقى         والمناظر عنصر    . للمسرح
ومن األمور الهامة في هـذا المجـال، أن          . والمالبس يخلق لحظات سحرية على المسرح     

ومـن  . نراعي في العمل المسرحي إمكانيات المسرح وقدرته على إبراز المكان والزمـان           
اقع، وتشكيل االنطبـاع األول عـن       اختصار الحوار، وربط األحداث بالو    : مميزات الديكور 

  . المسرحية
 .في المسرح المدرسي ستخضع اإلضاءة لطبيعة المكان والزمان: اإلضاءة -2
إن للمالبس أهمية كبيرة في العرض المسرحي فالثوب المعبـر كـالكالم القـوي              : المالبس -3

يقـوم  التعبير، فهي يجب أن تنقل إلى المشاهدين معلومات مهمة معينة عن الشخصية التـي      
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ن الشخصية تعيش فيه كما تـدل       ألالممثل بتمثيلها كما يجب أن تدل على العصر المفروض          
 . على سن الشخصية وثروتها ومركزها االجتماعي وتعبر عن طبيعة المسرحية

أن المكياج المسرحي يستطيع بصفته جزءا متكامال مع تمثيل الشخصية أن ينيـر   : المكيـاج  -4
لنظارة، ويضع بين يدي الممثل وسيلة فعالة بطريقـة ممتـازة           الشخصية أمام الممثل وأمام ا    

فالمكياج له أثره في توضيح جوانب الشخصية التي يؤديها           .إلخراج صورة باهرة ومدهشة   
الممثل من حيث السن، وحالتها الصحية والنفسية، وما إذا كانت شخصية إنـسان جـشع أو                

وإذا لم يكن للمكيـاج  ). ، مالك، ساحرطانيش(إنسان طيب، شخصية إنسانية أو غير إنسانية    
ويجب إن يراعـى    . القدرة على تجسيد الشخصيات الخيالية فيمكن للمخرج استبداله باألقنعة        

 استخدام أنواع جيدة من مواد المكياج حفاظا على البشرة وإزالتها جيدا بعد التمثيل
يار موسيقى مناسبة،    على انه ينبغي في مسرح األطفال اخت       حنان العناني وتؤكد  : الموسيقى -5

لصوتي، فوجود الموسيقى في هذا المسرح يؤدي إلي تفتيح أذان الصغار على عالم الجمال ا             
 .   هم على االستمتاع بالمسرح والموسيقى والغناءنويعي

  :اإلخراج من ضمن تقنيات العمل المسرحي ) 58: 2008(ويضيف أبو مغلي وهيالت 
 إمساكه خيوط العرض المسرحي، وبالتـالي يمكنـه    ن الدور الحيوي للمخرج هو    إ: اإلخراج -6

منح هذا العرض عناصر التناغم والتناسب والوحدة، ومساعدة كل فرد مشترك فيـه علـى               
 علـى عـاتق     ةوتتمثل المهمة األولى الملقـا    . إخراج أفضل ما عنده من إبداعات وإضافات      

تنفيذها، كل فـي  المخرج في وضع التصور أو الخطة التي سيقوم فريق العرض المسرحي ب          
تخصصه، والتي تهدف إلى استغالل كل الطاقات المتاحة، وتجنب أي احتمال للتعـارض أو              

  . التصادم فيما بينها، حتى يصل العرض المسرحي إلى الجمهور في أحسن صورة ممكنة
  : من ضمن تقنيات العمل المسرحي) 135: 2008(ويضيف عفانة واللوح 

ألشياء التي يستعين بها المعلم المخرج المكملة للـديكور،         وهي ا : ملحقات المشهد المسرحي   -7
والتي توضع على المسرح، والتي تضيف معلومات عن المسرحية المقدمة ومن أهـم هـذه              

اللوحات المعلقة، المزهريات، الهاتف، الزهـور، التلفزيـون،        : المكمالت للمشهد المسرحي  
 . الخ... الراديو، ساعة الحائط
 لها أهميتها في العرض المسرحي، حيث تساهم مكمالت المـشهد فـي   والملحقات المسرحية 

توضيح هوية العرض المسرحي مـن حيـث المكـان والزمـان والمـستوى االجتمـاعي             
واالقتصادي الذي تدور فيه األحداث، فوجود طابعة معينة يوحي بزمن معين بينمـا وجـود       

  . كمبيوتر يدل على زمن حديث
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  : جالمتطلبات عند مسرحة المناه
 . اختيار الدرس الذي يحتاج إلي المسرحة -1
 .تحويل األفكار إلى شخصيات -2
 . كتابة الحوار -3
 . مشاركة اكبر عدد ممكن من المتعلمين بالتمثيل -4
 . أن يحتوي النص على أفكار تربوية -5
 ).226 -225، 2008: حلس. (خدمة األهداف السلوكية والتربوية من خالل الحوار -6

  
  : تعليميةخطوات توظيف المسرحية ال

  : أهم خطوات توظيف المسرحية التعليمية فيما يلي) 9: 1998(حدد علي وزيان 
  . أن يتم تدريب التالميذ على األداء الجيد وحسن اإللقاء -1
 . عرض المسرحية على تالميذ الفصل حتى تكون مرحلة تشخيصية لهم -2
قـوم األطفـال    والمعلمين في قاعة المـسرح، وي  التالميذأن يجتمع اكبر عدد ممكن من        -3

 . بتقديم مسرحيتهم أمام زمالئهم، وعلى المعلمين أن يشجعوهم، ويبثوا الثقة في نفوسهم
ال بد من تقويم العمل المسرحي من قبل المعلمين للتعرف علـى األثـر الـذي تتركـه                  -4

المسرحية في نفوس األطفال المشاهدين، وذلك باستخدام المقاييس المعدة لـذلك سـواء             
 .  وجدانيةكانت معرفية أم

  
  :  )26: 2006( يوسف هاحددو

  . اختيار المادة من قبل المعلم المتخصص، والتي يتوجه بها للمسرحة -1
 درامي يتفق مع المرحلة العمرية التي يقدم لها شكال ومضمونا أن تتم المسرحة في بناء  -2
مسرحي أن يساهم المعلم بخبرته العلمية في تحديد الهدف العلمي، متعاونا مع المشرف ال             -3

 دارمية  ا في حبكة في تحقيق هذا الهدف، من خالل سير األحداث وتسلسله
 :  من دراما الفصل، والتعاون معهم في اختيارالتالميذاكتشاف مواهب  -4

 المؤدين لشخصيات النص المعروض مع أبعاد هذه الشخـصيات نفـسيا واجتماعيـا             −
  .وجسميا، إلقناع المتلقي بالشخصية

األداء الحركي والتعبير بالوجه ونبرات الصوت، وذلـك للتـأثير         على   التالميذتدريب   −
  . على المتلقي، خاصة إذا كانت الشخصية يمكن أن تكون قدوة له

 . البعد عن أسلوب الخطابة والوعظ فكالهما ينفران المتلقي من أي عمل درامي −
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 بالتقنيـات الجماليـة الممكنـة مـن إضـاءة وديكـور بـسيط         التالميذجذب وإبهار    −
كسسوارات ومالبس وماكياج ولوحات معلقة، وكلها تساهم بـداللتها فـي توصـيل        وإ

 . الهدف التعليمي للنص
استغالل عنصر الموسيقى والغناء يعتبر من أفضل العناصر الفعالة فـي توصـيل أي         −

 . معلومة علمية
من يلجأ إلى كتابة مسرحة المناهج ينبغي أن يلم بالعناصر الفنية لكتابـة المـسرحية،                −

 . ذلك ليتمكن من خلق المواقف واألحداث والشخصيات التي تجسد المحتوى العلميو
  

  : الصعوبات التي تواجه النشاط المسرحي
  : الصعوبات التي تواجه النشاط المسرحي) 126 -124: 2010(حدد نجله 

عدم مساندة إدارة معظم المدارس للنشاط المسرحي حيث يعتبره البعض مضيعة للوقـت        -1
  . والجهد

لجدول المدرسي لممارسة النشاط أسوة بباقي األنـشطة        لعدم تخصيص حصص مستقلة      -2
 . المختلفة مثل التربية الموسيقية والتربية الرياضية والتربية الفنية

عدم وجود األماكن المخصصة لممارسة النشاط المسرحي بالمدارس حيث يتم التـدريب             -3
ة التربية الرياضـية لعملهـا ممـا      بالفصول الشاغرة أو في فناء المدرسة بجوار ممارس       

 . يؤدي إلى صعوبة التركيز
فـي  ناد اإلشراف على النشاط المسرحي يتم إسرا لعدم وجود أخصائي مسرح متفرغ      نظ -4

بجوار عمله، وهذا اإلسناد يعد اختياريا وليس تكليفـا         المدارس إلى مشرف غير متفرغ      
نجد متطوعين كـافيين لتغطيـة      أي تطوعا وبال مقابل أو حافز مادي ثابت، وبالتالي ال           

 . اإلشراف المسرحي على جميع المدارس
وجود بعض المشرفين المسرحيين بالمدارس خريجي دبلوم فني صناعي وال يعرفـون             -5

 . شيئا عن النشاط المسرحي
ضعف ميزانيات المدارس الخاصة بالنشاط المسرحي والتي تكاد تكون شبه معدومة في             -6

المدرسـة علـى الوجـه      في  مويل النشاط المسرحي     يصعب معه ت   بعض المدارس مما  
 . المناسب

 .  بأهمية النشاط المسرحيالتالمذةعدم وعي الكثير من أولياء أمور  -7
كذلك توجد مشكلة عدم توفير النصوص المسرحية، رغم انـه مـسرح يعتمـد علـى                 -8

 . النصوص المعدة سابقا
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  : النشاط التمثيلي
نفيذ المسرحيات التعليمية نشاطا حركيا هادفا، يقـوم    يعتبر النشاط التمثيلي المستخدم في ت     

ن يقوم التلميذ بدور معين، يعيشه      أبه التالميذ تحت إشراف المعلم وتوجيهه داخل الفصل، وذلك ب         
ويستمر في التعبير عنه متفاعال مع بقية التالميذ في الفصل من اجل أن يكتسب هو والمشاهدون                

 فيه، وذلك من خالل نص سـبق إعـداده          اً مرغوب اًيعا اتجاه مفهوما علميا، أو أن ينمو لديهم جم      
ودقق لغويا وفنيا، على أن يتم ذلك داخل أسوار المدرسـة، وبالتحديـد األدق ؛ داخـل الغرفـة         

  ). 59: 2008عفانة واللوح، (المدرسية، وبإمكانيات بسيطة متاحة 
 األطفال فـي شـكل      والنشاط التمثيلي هو أسلوب فني ينمي طاقات اإلبداع الكامنة لدى           

خبرة جماعية يعبر فيها كل طفل عن نفسه وعن خبراته في شكل شخصيات وحـوار وأحـداث                 
يقوم بها التالميذ ويستخدمون فيه اللغة استخداما موجها ناجحا في المواقف الحيوية الطبيعية التي              

س اللغة ومقياسا   تتطلب الحديث واالستماع والقراءة والكتابة، وهو طريقة تعليمية ناجحة في تدري          
  ). 59: 2008عفانة واللوح، . (دقيقا لمستوى التالميذ فيها

  
  : أنواع النشاط التمثيلي

  : فيما يلي) 177: 2002(ها العناني تويتمثل النشاط التمثيلي في أنواع متعددة، حدد
وهو التعبير عن الفكرة بالحركة دون الصوت، والتمثيل        : التمثيل الصامت أو البانتوميم    -1

صامت يستثير المتفرجين إلى التفكير والتركيز للتعرف عما يحاول الممثـل أن يعبـر              ال
قا أثناء أداء المواقف التمثيلية، ويراعى أن تدور التمثيلية الصامتة          يعنه، ويستعان بالموس  

  . حول موضوع بسيط محدد، وان ال يستغرق التمثيل أكثر من ربع ساعة
فرد واحد ويؤدي دور شخصيات عدة في التمثيليـة،      وهو الذي يقوم به     : التمثيل الفردي  -2

، كما ال يحتاج    اوهو ال يحتاج إلى إمكانيات كثيرة الن الممثل يبقى بمالبسه العادية نفسه           
 . إلى مناظر ومسرح، ويستعين الممثل أثناء أدائه ببعض األشياء التي توضح شخصيته

ـ       :التمثيل مع القراءة   -3 وب فيهـا دوره، وهـذه    وهو أن يحصل كل ممثل على ورقة مكت
طريقة تستخدم في التمثيل أثناء النشاط الترويحي أو التمثيل فـي اإلذاعـة، وال حاجـة            

 . للممثل فيه إلى حفظ دوره فيمكنه االستعانة بالقراءة
ابسط أشكال هذا النوع من التمثيل أن يقف الممثل أمـام الـصف أو              : التمثيل االرتجالي  -4

يل مشهد أو دور معين، دون الرجوع إلى نص مكتـوب           المعسكر أو النادي، ويأخذ بتمث    
 . واالعتماد هنا يكون على الذاكرة والثقافة الشخصية
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وهو بحاجة إلى مسرح والى إضـاءة ومالبـس وديكـور وموسـيقى             : التمثيل العادي  -5
وإخراج، ويعتمد على تصوير الممثل للدور بالمالئمة بين الحركة والصوت، والتعبيـر            

 . ةعن الفكرة والعاطف
  

  : خطوات النشاط التمثيلي
بعد التمهيد المناسب يعرض المعلم فكرة القصة العامة على التالميذ، موضـحا أهـداف               -

  . القصة وطبيعة شخصياتها
 . يقوم المعلم بإثارة دافعية التالميذ -
 . حث التالميذ على اإلنصات الجيد من بداية القصة إلي نهايتها -
 . لتمثيل على التالميذتوزيع نسخة من نص النشاط المعد ل -
 . قراءة المعلم لهذا النص قراءة جهرية -
ينبه المعلم أذهان التالميذ قبل إعادة تمثيل القصة للمرة الثانية إلى ما يتصف به ابطالهـا                -

 .   من حب وتعاون، وصبر وعزيمة وتواضع
 . ماذا نتعلم من هذه القصة ؟: يوجه إليهم بعض األسئلة المحورية مثل -
 . توجيه التالميذ وبتقويم أدائهم اللغويالعناية ب -
 . التنوع من األساليب المتبعة في التعزيز المادي والمعنوي من قبل المعلم -
أن يستعين المعلم بالمسجل الصوتي في تسجيل أداء التالميذ ؛ ليذاع عليهم فـي نهايـة                 -

ة فـي التمثيـل     النشاط التمثيلي ؛ إلثارة الحماس والمنافسة بينهم، واإلقبال على المشارك         
لمن لم يشترك منهم، ومن ناحية أخري لتقويم المهارات اللغوية المنـشودة، فـي أثنـاء                

 ). 116 – 115: 2005جاب اهللا وآخرون، . (التعبير الشفوي والقراءة الجهرية
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  : القصة: ثانياً
يـة لهـم وال     تعد القصة أكثر األلوان األدبية انتشارا وشيوعا بين األطفال، وأشدها جاذب          

أبو مغلـي وهـيالت،   . (يمكن تصور طفل دون أن تتخيله مع لعبة يلعب بها وحكاية يستمع إليها        
2008 :332 .(  

وحب األطفال للقصص أمر شائع ومعروف، ألنها تتمشى مع خصائـصهم، وترضـي             
هم دوافعهم، وتشبع حاجاتهم، وتخفف من توتراتهم، وتعود بهم إلى حالة التوازن النفسي، وتساعد            

  . على التعرف على الحياة بأسلوب شيق وفريد
ومن هذا التأثير الذي ال حدود له للقصص على األطفال، اعتبرت القـصة مـن اهـم                 
الوسائل فاعلية في تكوين شخصية الطفل بما تهيئه من فرص للنمو في مختلف الجوانب العقليـة                

  ). 110: 2009علي، . (حركية، والوجدانيةالوالنفس 
  : ةتعريف القص

فن من فنون األدب، له خصائصه وعناصر بنائه التي يتعلم الطفل من             :" عرفها قناوي بأنها   •
خاللها فن الحياة، فهي تساهم في بناء شخصية الطفل، وهي فـن يجـذب انتباهـه، ويـشد             
اهتمامه، فيجعله يتفاعل مع أحداث القصة، فيحرك مشاعره، ويثيـر انفعاالتـه مـن بـدء                

 ). 225: 2006القضاء، التربوي،  " (األحداث إلى نهايتها
حكاية تقوم على األحداث، والـصراع، والعقـدة،        :"  بأنها)  149 :1994(وعرفها شحاتة    •

 ". والحل، واألشخاص، والزمان، والمكان، والهدف المنوط بها هو اإلمتاع والتسلية 
خـصائص   تناسب –مجموعة من الحكايات البسيطة   : " بأنها)  111: 2009(وعرفها على    •

 تقوم على فكرة واضحة، مناسبة لخبرات الطفل وإدراكه، وتتضمن حادث           –أطفال الروضة   
زمان ومكان، ولها بدايـة     ، وشخصيات و  - يربطها خط درامي     –أو مجموعة من الحوادث     

 ". تهدف إلى التعليم والتثقيف، واإلمتاع، والتسلية  ونهاية، 
ث أو مجموعة حوادث وقعت في الماضي،       حاد:"    بأنها    )239: 1999(وعرفها فرماوي    •

تتضمن أفكاراً وأخيلة، وإنها تتضمن شخصيات تعبر عن أحاسيسها ومشاعرها مـن خـالل    
عالقات بعضهم ببعض في زمان ومكان معين، وإنها تتسم بالتماسك الدرامي الذي له بدايـة          

 ". ونهاية، ويتميز محتواه بالتشويق 
كلمات أو فقـرات تتـضمن حادثـة معينـة،        : " أنهاب) 54: 2001(عرفها جاللة، عليمات     •

 ". بسردها المعلم على التالميذ فيشد انتباههم، ويحاولون معرفة النتيجة 
  



  اإلطـار النظـري

 44  

 الفصل الثاني

تتكون من  ثري يعالج موضوع أو قضية معينة،       فن أدبي ن  : ويعرف الباحث القصة بأنها   
  . شخصيات وزمان ومكان وصراع وعقدة وحل، وتمتاز بأسلوب أدبي مشوق وممتع

  
  : أهمية القصة
 القصة من أهم أساليب التربية الحديثة ومن أفضل وسائلها لتنمية شخـصية            تعتبر       

الطفل في مراحل طفولته األولى، لما تمتاز به من الجاذبية الفائقة للصغار، وإمكان تضمينها من               
ور األهداف التربوية، وتنوع وسائل عرضها وسـهولة اسـتيعابها، ومناسـبتها لجميـع العـص              

  . والمجتمعات
وتعد القصة لونا من أساليب التربية الفعالة التي استخدمها اإلسالم لما لها من دور مهـم         
وبارع في السمو بذات اإلنسان نفسيا واجتماعيا وعقليا، وتوجيهه نحو اإليمان باهللا عـز وجـل،                

أوسع وأقوى في   وحب الخير والتحلي بالفضيلة واألخالق الكريمة، وهي محببة لألطفال، وأثرها           
  ). 112 -111: 2009على، . (التربية الدينية عن غيرها من المواد األخرى

كما ان القصة وسيلة من وسائل التهذيب النفسي والخلقي، فمن يقرأ قـصص األبطـال،          
والعظماء، والمصلحين، والمواطنين، ومن أسدوا لإلنسان خيـرا ؛ يـشعر بميـل نحـو هـذه                 

ها، ويتخذ منها مثال يحاول أن يحاكيه، ومن ثم فهو يحاول تعـديل             الشخصيات، وتقديرها وإجالل  
سلوكه بطريقة غير مباشرة، فالتلميذ حينما يقرا قصة ويعايش أحداثها ويشارك شخصياتها فيمـا              

: 2009عاشـور ومقـدادي،     (تقوم به، فإنها تستثير عواطفه، وتؤثر عليه بطريقة ال شـعورية            
260 .(  

ها من أهمية قدرتها على جذب االنتباه وتركيز األطفال نحو           أن ابرز ما ب    ويرى الباحث 
  . المعلم، واإلنصات له بمشاعرهم قبل عقولهم، مما يجعل عملية التعلم أسهل عليهم

  
  : مزايا القصة

  : مزايا القصة فيما يلي) 222: 2010(ة وآخرون بحدد طوال
  ). المتعلم(إيصال المعلومة المطلوبة بطريقة ممتعة للطفل  -1
 ). كلمات جديدة(ادة وثراء الحصيلة اللغوية للمتعلمين زي -2
 . التالمذةتضمين القصة بعض القيم الدينية التي نرغب في ترسيخها في أذهان  -3
 . تضمين القصة لمفاهيم اجتماعية نرغب في إيصالها للطلبة بطريقة ممتعة -4
 . الدروس والعبر المستفادة من القصة -5
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  : لمزايا التاليةوبناء على ما سبق حدد الباحث ا

  . تعمل على جذب المتعلمين إليها -1
 .تبعد المتعلمين عن الروتين وجو الملل الذي يقلل اإلبداع لديهم -2
 .تربي األفكار لدى المتعلمين األطفال -3
ألسلوب القصة ميزة أنها تبقى فترة طويلة من الزمن في ذهن الطفل ليس مـن الـسهل                 -4

 .نسيانها
 .تنشط ذاكرة الطفل واستيعابه -5
 .هو وسيلة من وسائل إقناع المتعلمين -6

  
  : أهداف القصة

القصة تستثير اهتمامات األطفال، فعن طريقها يعرف الطفل الخير والشر، فينجذب إلـى         
الخير وينأى عن الشر، والقصة تزود الطفل بالمعلومات وتعرفه الصحيح من الخطـأ، وتنمـي               

لع به إلـى المـستقبل، وتنمـي لديـه          حصيلته اللغوية، وتنمي معرفته بالماضي والحاضر وتتط      
  ). 112: 2009على، . (مهارات التذوق األدبي

ويهدف استخدام القصة في تربية طفل الروضة  إلى أن يتعود األطفال أدب االسـتماع               
ومساعدتهم على فهم أنفسهم ونمو شخصياتهم ومساعدتهم على االكتشاف وتعديل سلوكهم، كمـا             

تنمية النمو في فنون اللغة، كما يتعلم الطفـل مـن خاللهـا أن              يهدف استخدام القصة كذلك إلى      
يحتفظ بتتابع األفكار في عقله، وتنمية حصيلته اللغوية، وزيادة خبراته السابقة، ويضاف إلى هذه              
األهداف أنها تهدف إلى تزويد الطفل بالمعرفة، وتوسيع ثقافته وتهذيب سلوكه وتنميـة اتجاهاتـه     

  ). 239: 1999ي، فرماو. (األدبية والفنية
ان رواية القـصة تهـدف      ) 133: 2003خليفة،  (و) 160: 2004إسماعيل،  (ويرى كل من    

  : إلى
 . تدريب األطفال على مهارة التواصل، والحديث، واإلنصات -
 . تنمية الطفل لغويا من خالل تدريبه على التعبير عن ذاته، وتنمية قاموسه اللغوي -
 . ته حول العالم الواقعي والمتخيلتنمية الطفل معرفيا بإثراء معلوما -
 . إكساب األطفال كثيرا من القيم الذاتية -
 .  تزويد الطفل بالمعرفة الكافية -
 .  إكساب الطفل كثير من اآلداب والسلوك االيجابي -
 . إثراء وزيادة رصيد الطفل اللغوي -
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 . إمداد الطفل باألفكار والمعلومات -
 . الفهم العميق لما يقدم من مفاهيم -
 . ة خيال الطفلإثار -
 . تعديل سلوك الطفل -
 . تنمية القيم الروحية لدى الطفل -
 . تشجيع الطفل على الحديث والمناقشة من خالل المناقشات التي تدور بعد سرد القصة -
 . تنمية قدرته على الطالقة في التعبير -
 . االرتقاء بمهارات التحدث، االستماع، النقد، والتقويم -
 . الطفلتكوين عادة القراءة لدى  -

  
  : األهداف التربوية للقصة فيما يلي) 608: 2009(وحدد سعيدي والبلوشي 

  . تبحث فن المعني الذي يحمله المتعلم عن الظاهرة أو المفهوم العلمي موضوع القصة -1
 على بناء فهم أفضل للمفهوم العلمي موضوع القصة، من خالل تـضمين             التلميذتساعد   -2

  .المفهوم في سياق حياته العادية
 للمفاهيم العلمية موضوع القصة، وذلك من خالل إعطائه مفـاهيم   التلميذتظهر مدى فهم     -3

 .  المفاهيم التي سيقوم بكتابة قصة حولهايامه بالعصف الذهني، واسترجاعهمعينة، أو ق
تتيح للطالب الفرصة إلظهار قدرته الخيالية، والتعبير عن شعوره حول موضوع القصة             -4

 . بطريقة ابتكاريه
 . يح للطالب الفرصة إلظهار مهارته الكتابية وتحسينهاتت -5
 . يمكن استخدامها في تدريس القيم والميول العملية بشكل جيد -6
تساعد المعلم في تقييم طالبه للمفاهيم العلميـة موضـوع الـدرس، وبـذلك إلمكانيـة                 -7

 . استخدامها كطريقة تقويم
 .  فيها مهارات النقد والتحليلالتالمذةإكساب  -8
 . تعة وتسلية للطلبة، مما يساعد على زيادة دافعيتهم للتعلمفيها م -9

  
  : وبناء على ما سبق ؛ حدد الباحث األهداف التربوية للقصة فيما يلي

  . أن االستماع إلى القصص يسهم في زيادة الحصيلة اللغوية لألطفال ومستوى فهمهم -1
ت صحية سليمة مثل    أن النشاط القصصي يكسب األطفال مفاهيم دينية واجتماعية، وعادا         -2

 . النظام والنظافة والترتيب
 . ويكسب األطفال مهارات عقلية -3
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 . طفال على تكوين عالقات اجتماعية ناجحةيساعد األ -4
 . يعمل على تنمية خيال الطفل اإلبتكاري -5
 . تعزز الثقة بالنفس -6
 .  مهارة النقد والتحليلالتالمذةإكساب  -7
 . تنمي قدرة المتعلم على التعبير بأنواعه -8
 . تساعد في إظهار مواهب المتعلمين -9

حسن الخلق واحتـرام اآلخـرين      : تكون اتجاهات ايجابية نحو بعض السلوكيات، مثل       -10
 . وحسن اإلنصات

  
  : معايير اختيار القصة

تختلف المعايير التي على أساسها يتم اختيار القصة المناسـبة تبعـا لـسن األطفـال،                
يها القصة ولكن هناك أسـس عامـة ينبغـي أن           وهم، وتبعا للظروف التي تسرد ف     موخصائص ن 
  : تراعى، وهي

  . أن تكون القصة مالئمة لفهم األطفال، ومسايرة ألطوار نموهم -1
 . أن تكون متسلسلة الحوادث، متماسكة األجزاء -2
 . أن تكون سهلة األسلوب، واضحة المعاني -3
 . أن يكون لها هدف تربوي -4
 . أن تكون ذات تأثير جمالي على أحاسيس األطفال -5
تصف األحداث اليومية وتركز عليها ؛ الن أحداث الحياة التي يشهدها الطفل مع أسـرته     -6

 . أو خارجها تروق له أكثر ويسره دائما تذكرها
 . تكون في نطاق المحصول اللغوي للطفل -7
 . يكون الحوار جذاب سلس -8
 . تكافئ الخير وتعاقب الشر" تنتهي القصة نهاية سعيدة عادلة  -9

  ). 260 -259: 1999حسين، (
  

  : شروط استخدام طريقة القصة
  : شروط استخدام القصة فيما يلي) 97: 2007(حدد شحاتة 

  . أن تعمل القصة على تحقيق األهداف التعليمية للدرس -
 . أن تكون مناسبة لسن الطفل -
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 . أن تكون مرتبطة بموضوع الدرس -
 . أن تكون القصة واقعية أو قريبة من الواقع -
 . زمن المخصص للدرسأن تكون مناسبة لل -
 . أن يحسن المعلم عرضها ويقدمها بلغة واضحة وأسلوب سهل -
أن يستخدم المعلم الوسائل التعليمية أثناء عرض القصة في الوقت المحدد، وفي الموقف               -

 . المناسب
أن تحقق ايجابية المتعلم من خالل مشاركته في اإلجابـة عـن األسـئلة التـي تتبـدلها          -

 . شخصيات القصة
  

  : شروط استخدام القصة فيما يلي) 305: 2010( عمر توحدد
  . أن يكون هناك ارتباط بين القصة وموضوع الدرس -
 .  ومستواه العقليالتلميذأن تكون القصة مناسبة لعمر  -
أن يكون محور القصة يدور حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خاللها تحقيق أهداف               -

 . الدرس
معلومات المتضمنة للقصة قليلة، حتى ال تؤدي كثرتها إلى         أن تكون األفكار والحقائق وال     -

 . التشتت وعدم التركيز
 ويدفعهم لإلنصات   التالميذأن تقدم القصة بأسلوب سلس وسهل شيق وجذاب، يلفت انتباه            -

 . واالهتمام
 . أال يستخدم المعلم الطريقة القصصية في المواقف التي ال تحتاجها -
طار القصة متسلسلة ومتتابعة، وان تبتعد عن الحـوادث         أن تكون الحوادث المقدمة في إ      -

 . والمعاني التي تصور المواقف تصويرا حسياً
أن يستخدم المعلم تمثيل الموقف بقدر اإلمكان، ويستعين بالوسائل التعليمية المختلفة التي             -

 .تساعده على تحقيق مقاصده من هذه القصة
  

  . لتربوية فيما يليوبناء على ما سبق؛ حدد الباحث شروط القصة ا
  . أن تكون مرتبطة بموضوع الدرس -
 . أن تحقق األهداف التربوية للدرس -
 . التالميذأن تكون مالئمة لمستوى  -
 . أن تكون سهلة األسلوب واضحة المعاني -
 . أن تحقق ايجابية المتعلم من خالل مشاركته وتفاعله -
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 . أن تكون مناسبة للزمن المخصص للدرس -
 . م المجتمع وعاداتهأن تكون مناسبة لقي -
 . أن يستخدم المعلم الوسائل التعليمية المناسبة في أثناء الدرس -
 . أن تنتهي القصة بنهاية سارة وعادلة -
 . التالميذ ويثر خيال اً ومشوقاًأن يكون األسلوب بسيط -

  
  : أنواع القصة

قـصة الحـوادث، قـصة      : أنواع القصة من حيث العنصر الذي يغلب فيهـا         -1
قصة التمثيلية، والقصة التاريخية، وقـصة الفتـرة الزمنيـة، وقـصة            الشخصيات، وال 

   .األجيال، وقصة الفكرة، وقصة البيئة
قصة زمانية، وقصة مكانية، وقصة تجمـع بـين         : أنواع القصة من حيث شكلها     -2

  .الزمان والمكان
و أطويلة، والقصة القـصيرة،     الرواية أو القصة ال   : أنواع القصة من حيث طولها     -3

 . األقصوصة
قصص الجن والسحرة، وقـصص     : أنواع قصص األطفال من حيث موضوعها      -4

األساطير، وقصص الحيوان، والقصص الشعبي التي تـدور أحـداثها حـول أبطـال              
، )مثـل قـصة شـهر زاد   (التاريخ، أو القصص القائمة على التقابل والتضاد والحيلـة     

 الفكاهيـة   والقصص العلمية، والقصص التاريخية، والقـصص الواقعيـة، والقـصص         
 ). 147: 2001سليمان وآخرون، (

 
   أن اختالف أنواع القصص تابعا في الغالب الختالف موضوعاتها بشرط توافر ويرى الباحث

 . مقومات القصة وهي إما  قصة طويلة أو قصيرة أو أقصوصة حسب حجمها
  

  : عناصر القصة
  : تيكاآل) 195: 2002(تتشكل القصة من مجموعة عناصر، تناولها البجه 

ويراد بها المقدمة والتمهيد الذي يستهل به القاص قصته، حيث التعريف بمكـان             : البيئة -1
القصة وزمانها، والظروف التي البست مجرياتها، واألمور التي تضع القارئ في الجـو             

  . م لهااالع
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وتعني عرض وقائع القصة وأحداثها، ويشترط في هـذه األحـداث أن تكـون             : الحكاية -2
 ممتع، تأسر قلب القارئ لدرجة انه ال يـستطيع تركهـا            بابعة بشكل جذا  مترابطة، متت 
 . حتى تنتهي

اء األحداث بعـضها علـى     نويقصد بها وصول الحدث إلى نقطة متأزمة نتيجة ب        : العقدة -3
ومـن  بعض، بحيث يقع القارئ أو السامع في قلق وتلهف، متحفزا إلى معرفة النتيجـة،     

لعقدة أن يكون ثمت خيط رئيس تخـتلط فيـه عـدة      اي  ويشترط ف . ؛ فإنها تتطلب حال   ثم
 . خيوط القصة وتؤدي معا إلى إظهار العقدة وتعميقها

. القصة، ألنه عن طريقهم تجري األحداث والوقـائع       ي  وهي عنصر مهم ف   : الشخصيات -4
، وقـد تكـون كثيـرة       "كما في القصص النفـسية      " وقد تكون القصة قليلة الشخصيات      

، ومهما كان عدد شخوصها ؛ فال بد        )القصص االجتماعية كما هو الحال في     (الشخوص  
أن يستند كل دور إلى شخصية يتالءم دورها في الحياة الواقعية من حيـث التـصرفات                

 . والسلوك
مكن فصل حلقة  منهـا عـن         أن عناصر القصة هي سلسلة مترابطة ال ي        ويرى الباحث 

  .  توصيل الرسالة ستختل وظيفتها وعدم قدرتها على التأثير أوإلااألخرى  و
  

  : خطوات تدريس القصة
  : أهم خطوات تدريس القصة فيما يلي) 67: 2000(حدد على 

وفيها يقوم المدرس بإعداد القصة قبل سـردها،        : مرحلة ما قبل التدريس   : المرحلة األولى  •
وهي مرحلة مهمة حيث يتم فيها اختيار القصة الشائقة والمناسبة للتالميذ، وقراءة القـصة              

 لفهم أحداثها وشخصياتها وأفكارها والوسائل المناسبة لتوضيح تلك األفكار وتحديـد            بعمق
  . الزمن المناسب لسردها، ومكان السرد المناسب

مرحلة التدريس وفيها يمهد المدرس لعرض القصة، ثم يتم الـسرد مـع             : المرحلة الثانية  •
للتالميـذ، وتنويـع الـصوت      التمثيل باإلشارة والوجه واليدين مع استخدام اللغة المناسبة         

 . والتحمس في أثناء اإللقاء، واشتراك التالميذ في القصة بصورة فعالة
وفي هذه المرحلة ؛ يعرف فيها المدرس مقـدار         : مرحلة ما بعد التدريس   : المرحلة الثالثة  •

فهم واستيعاب التالميذ للقصة، من خالل األسئلة المباشرة وغير المباشرة  ومـن خـالل               
وضع عنوان للقصة، أو التعبير عنها أو عـن جـزء           : الميذ بأعمال معينة، مثل   تكليف الت 

 .  منها، أو سرد فقرة  أو جزئية معينة، وكتابة ملخص للقصة في كراساتهم
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  : خطوات تنفيذ القصة فيما يلي) 343: 2008(حدد أبو مغلي وهيالت 
منها، ويكتب عنوان القصة    يسال المعلم األطفال عن عنوان القصة السابقة ومدى االستفادة           •

  . الجديدة على السبورة
 . يطلب المعلم من األطفال الجلوس على شكل نصف دائرة على األرض •
 . يعرض المعلم مقدمة بسيطة ومشوقة للقصة تتضمن ملخصا بسيطا عن فكرتها •
 . ليثير االنتباه"... كان يا مكان في قديم الزمان " يبدأ المعلم بسرد القصة بقول  •
 . سرد القصة بمتعة وإحساس من قبل المعلميتم  •
يستمر المعلم بإلقاء القصة، مع التغير في نبرات الصوت، واستخدام التعابير غير اللفظية،              •

مستخدما بعض الصور واإلشارة إليها خالل سرد القصة، ويحافظ على االتصال البصري            
 . مع األطفال أثناء السرد

 . التوقف قبل تقديم فكرة جديدة أو شخصية جديدة، ومراعاة تناسب صوت المعلم مع الحدث •
 . ينهي المعلم سرد القصة •
 . يتم توزيع ادوار القصة على األطفال وذلك بالتنسيق معهم من اجل تمثيلها •
 . يطرح المعلم بعض األسئلة عن القصة وأحداثها •

  

  : طوات في تدريس القصة فيما يليوبناء على ما سبق ؛ حدد الباحث أهم الخ
  .  بعض القصص القصيرة التي يعرفوهاالتالميذاطلب من  •
 . اطلب منهم تحليل القصة إلى عناصرها األساسية •
 . التالمذةأقوم بسرد القصة المراد شرحها أمام  •
 .  عن بعض العناوين أو األفكار في هذه القصةالتالميذأسال  •
 . طلبة وسردها بطريقة مسلية وممتعةأقوم بتحليل القصة وتلخيصها لل •
 . اطلب منهم تحديد العناصر األساسية للقصة •
 . اطلب منهم الخبرات المستفادة من القصة •
 .  حتى يقوموا بتمثيلها أمام زمالئهمالتالمذةأوزع ادوار القصة على  •
  . قصة كتابة قصة أو ملخص لقصة سمعها مراعيا األسلوب القصصي وعناصر الالتالمذةاطلب من  •

 قبل عقولهم من اشد ما يالحـظ عنـد   التالميذ أن تأثير القصة على قلوب   ويرى الباحث 
المتعلمين لما يمتاز من عناصر التشويق واإلثارة واألسلوب القصـصي ممـا يجعلهـم يحبـون         

  . ويقبلون على قراءة القصص واالستفادة من موضوعاتها ومفاهيمها معا
 علـى الفهـم   التالمـذة ن يسوق القصة بمهارة وفن يـساعد  وارى أن من واجب المعلم البارع أ    

  . واإلدراك واإلثارة معا
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حظي موضوع الدراما باهتمام الباحثين ، فأجريت دراسات عديدة للتعرف على أثر           
توظيفها في مختلف العلوم ، وسوف يعرض الباحث في هذا الفصل بعض الدراسات التي لها 

تتعلق بالدراما دراسات قة بموضوع دراسته ، وقد قسمت الدراسات إلى ثالث محاور ، عال
،  تتعلق بالدراما في مجال اللغة العربيةدراسات، و المختلفة الدراسية الموادتعليم  فيوأثرها

   .  ، حيث كانت على النحو التالي تتعلق بالنصوص األدبية وحفظها ونحو ذلكدراساتو
  الدراسية الموادتعليم  فيالدراسات التي تتعلق بالدراما وأثرها: المحور األول

  :المختلفة
  

  ): 2011(دراسة الطويل 
 أثر توظيف أسلوب الدراما في تنمية المفاهيم العلمية وعمليات          التعرف إلى        هدفت الدراسة   

  .العلم، بمادة العلوم، لدى طالب الصف الرابع األساسي
هج شبه التجريبي، وقامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة، والتـي          واستخدمت الباحثة المن    

أداة تحليل محتوى وحدة التصنيف من كتاب العلوم للصف الرابع، لتحديد المفـاهيم             : تكونت من 
  . العلمية وعمليات العلم

طالبة، للتأكـد   ) 40(وقد طبقت الباحثة أدوات الدراسة على عينة استطالعية مكونة من             
  . الثبات وإيجاد معامالت الصعوبة والتميزمن الصدق و

ار عمليـات العلـم كاختبـار قبلـي علـى      بار المفاهيم العلمية واخت   بوطبقت الباحثة اخت    
مجموعتي الدراسة لتتأكد من تكافئها وكاختبار بعدي على مجموعتي الدراسة بعد تنفيذ التجربـة              

  .لعينتين مستقلتين) ت(وثم استخدام اختبار 
سة بأهمية تفعيل أسلوب الدراما في تدريس العلوم للمرحلة األساسية الدنيا           وأوصت الدرا   

واالهتمام بطرق تنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم وخاصة في تـدريس المرحلـة وأهميـة               
  .تدريب المعلمين على استخدام الدراما وتوظيفها في تدريس العلوم

  
  ): 2011(دراسة النباهين 

 توظيف المسرح والدراما بالفيديو في اكتـساب مفـاهيم           أثر ف إلى التعرهدفت الدراسة   
  .الفكر اإلسالمي لدى طالبات الصف العاشر

واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي، حيث اختارت الوحدة السادسة من            
كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر التي تحمل عنوان الفكر اإلسالمي، وقـد شـمل مجتمـع                

والبـالغ  ) 2011/2012(الدراسة طالبات الصف العاشـر بمحافظـة غـزة للعـام الدراسـي              
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مدرسة، وقد تم اختيار عينة مقصودة مـن مـدارس   ) 13(طالبة، موزعين على  ) 3046(عددهم
للبنات وكما تم اختيار فـصلين      ) ب(المحافظة الوسطى وهي مدرسة سكينة بين الحسين الثانوية         

طالبـة مـن طالبـات    ) 80(ل عشوائي، واشتملت عينة الدراسة على دراسيين من المدرسة بشك   
  ). 2010/2011(الصف العاشر للعام 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، والتحقق من فروضها استخدمت الباحثـة          
ر ، واختبـا  "الوحدة السادسة   " أداة تحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية       : األداتين التاليتين وهما  

  .  لمفاهيم الفكر اإلسالميالتالمذةاكتساب المفاهيم لقياس مدى اكتساب 
وأوصت الدراسة بالعمل على قلب النصوص الدراسية إلى نصوص مـسرحية دراميـة       

ات المبدعات في مجال التمثيل واالهتمام بالكوادر المبدعـة بمجـال الـدراما             التلميذواالهتمام ب 
 للتعبير عما بداخلهم من مساحات مـن الفـرح والحـزن            والمسرح من خالل إتاحة الفرصة لهم     

  .ات المبدعات من خالل إتاحة الفرصة ألداء النص بشكل مـسرحي          التلميذوتنمية المواهب لدى    
  

  ): 2010(دراسة الهباش 
 مدخل الدراما في اكتساب بعض المفاهيم الجغرافيا لدى          أثر التعرف إلى هدفت الدراسة   

  .  غزةطالبات الصف السابع بمحافظة
واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السابع في            

" ب"المدارس األساسية العليا التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة وهي مدرسة الـشاطئ              
 طالبة وتم اختيار فـصلين مـن كـل          155 والبالغ عددهم    2009 /2008والمأمونية من العام    

  . سمت العينة إلى تجريبية وضابطةمدرسة وق
  . وكانت أدوات الدراسة المستخدمة هي اختبار تحصيلي قبلي وبعدي

وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات              
طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات طالبات المجموعة           

جريبية اللواتي درسن باستخدام مدخل الدراما على االختبار التحصيلي في المفاهيم الجغرافيـة             الت
  .في القياس البعدي

 وقد أوصت الباحثة بضرورة توفير األماكن المناسبة لممارسة التالميذ الـدراما التـي             
  .ج الدراسـية  تخدم المادة الدراسية وضرورة أن يقوم مصممو المناهج بإدخال الدراما في المناه           
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  ): 2009(دراسة أبو خوصة 
هدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج لتنمية مفاهيم التربية البيئية واالتجاه نحوهـا معتمـدا                

  .أسلوب الدراما التعليمية لدى طالب الصف السادس بغزة
واستخدم الباحث المنهج التجريبي باختيار عينة قصدية تتكون من شعبتين في مدرسـة             

 طالبا، قـسمت بالتـساوي إلـى تجريبيـة          80، وكان حجم العينة     "ب"شاطئ االبتدائية   ذكور ال 
  ).م2007/2008(وضابطة للعام 

وكانت أدوات الدراسة اختبار تحصيلي، ومقياس لالتجـاه نحـو البيئـة، ومـسرحيات              
  . تعليمية

وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات        
ب المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعـدي لـصالح             طال

التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات طالب المجموعة التجريبيـة           
ومتوسط استجابات طالب المجموعة الضابطة وذلك في مقياس االتجـاه نحـو البيئـة لـصالح                

  . التجريبية
راسة بضرورة عمل برنامج ودورات وورش عمل تعليميـة فـي الـدراما             وأوصت الد 

  .وتوظيفها في المناهج الدراسية وجميع المواد الدراسية لكافة المراحل الدراسية
  

  ): ozdemir and cakmak)2008دراسة 
  

       هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر دراما التعليم على اإلبداع المحتمل للمدرسين في داخل              
  .لفصلا

وكأسلوب لهذه الدراسة ؛ فقد تم استخدام تصميم تجريبي، يعتمد علـى اختبـار قبلـي،                
  .واختبار بعدي

مـن  ) 28(مـن اإلنـاث و    ) 50(طالبا بالصف الرابع،    ) 78(وتكونت عينة البحث من     
، الذكور، الذين حضروا برنامج التعليم االبتدائي للمدرس في قسم التربية االبتدائية بكلية التربيـة             

  . 2007 – 2006بجامعة كيركالي، في فصل الخريف، من العام الدراسي 
تم جمع المعلومات في هذه الدراسة بواسطة اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي لالختبارات            

، وقد تم تطبيق هذا النموذج على المشاركين بعد مساق الـدراما، وطبقـا              A النموذج   –الشكلية  
  .قبلي واالختبار البعديلذلك ؛ تم مقارنة االختبار ال

 قد زاد إلى حد شمل    التالميذه  تائج االختبار اإلبداعي الذي أدا    وتوصلت الدراسة إلى أن ن    
الطالقة، األصالة، اإلعداد، المقاومة لإلغـالق الـسابق ألوانـه،    (جميع أبعاد االختبار اإلبداعي     
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لمشاركين في االختبار القبلي    ووجد أيضا أن درجات االختبار اإلبداعي ل      ). والتجريد من العناوين  
  . واالختبار البعدي لم تحدث فرقا كبيرا، وفقا لمتغير الجنس

 أساسا من برنامج المدرس التعليمية،      اوأوصت الدراسة بان الدراما يجب أن تكون جزء       
 .وينبغي إجراء المزيد من األبحاث حول ذلك

  ): 2004(دراسة شلط 
، التالميـذ  الدراما في التدريس على تحـصيل         استخدام  أثر التعرف إلى هدفت الدراسة   

  . نحو مادة الجغرافياالتالميذوكذلك أثر استخدام الدراما في التدريس على اتجاهات 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي في دراسته، وكذلك قام الباحث بإعداد اختبار اختيـار             

 محكمين لمعرفـة صـدق      من متعدد، ومقياس االتجاه ومسرحيات تعليمية حيث تم عرضها على         
  . االختبار، واالتجاه

وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، حيث تم اختيار مدرسة موسـى بـن نـصير              
مدرسة كما تم اختيار فصلين دراسيين بالطريقـة العـشوائية          ) 122(األساسية عشوائيا من بين     

  .  والمجموعة الضابطةالبسيطة، من الصفوف السادس األساسي متمثلة في المجموعة التجريبية
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات        
طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة على االختبار التحـصيلي            

  .في الجغرافيا لصالح طلبة المجموعة التجريبية
 درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة         وكذلك توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط      

ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو تعلم الجغرافيا ولصالح طلبة             
  .المجموعة التجريبية

وأوصت الدراسة بضرورة تعاون معلمي المباحث المختلفة في توظيـف الـدراما فـي              
معات الفلسطينية على إدخال مقرر خاص      مختلف المواد الدراسية، وان تعمل كليات التربية والجا       

بالدراما وعمل دورات وبرامج ودروس تعليمية في الدراما لتوظيفها في المناهج الدراسية لكافـة            
  .المراحل الدراسية وجميع المواد الدراسية

  ): 2004(دراسة علي 
 إستخدام الدراما فـي تنميـة مهـارة التحـدث باللغـة              أثر التعرف إلى هدفت الدراسة   

  .نجليزية، لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةاال
علـى  ) اختبار التحـدث ( واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، بحيث طبقت أداة البحث     

وقامـت  . عينة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي، ببعض مدارس الحكومة، بمحافظة القـاهرة        
وتوصلت الدراسة إلـي أن  . جموعتينالباحثة وقامت الباحثة بتطبيق االختبار قبليا وبعديا على الم   
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الدراما لها أثر كبير في تنمية مهارات التحدث باللغة االنجليزية، لدى تالميذ الـصف الخـامس                
االبتدائي، كما أثبتت أن الدراما طريقة تدريس مالئمة للطبيعة العمرية ،وما يتمتعـون بـه مـن           

مثيـل فـي جماعـات، أو    نشاط حركي وخيال خصب، جعلهم حريصين على المشاركة فـي الت       
  .ثنائيات، والتعبير عن األدوار التي يقومون بها بتلقائية

  ): 2002(دراسة الدهان 
هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي، في تدعيم بعـض القـيم               

  .السلوكية للطفل المتخلف عقليا، باستخدام أنشطة الدراما
من مدرسـة الفـردوس والمدرسـة التجريبيـة،         واتخذت الباحثة بعد الرجوع إلى كل       

تلميذا، من تالميذ مدرسة الفردوس     ) 21(ومدرسة الوايلي للتربية الفكرية في مصر عينة عددها         
للتربية الفكرية، ذوي التخلف العقلي البسيط، والذين يعانون من أدنى مستوى لعيـوب الكـالم،               

ى كل مـن الـصف الثالـث والرابـع          حتى يمكنهم المشاركة في أنشطة البرنامج، موزعين عل       
، لمتوسـط قـدرة   )16-11(، تتراوح أعمارهم ما بين   )ذكور10 أنثى،   11(والخامس والسادس   

 سنة، كما أعدت الباحثة مقياس التقدير للقيم السلوكية لألطفال المتخلفين عقليا والذي يقيس              13.9
، لدى األطفـال المتخلفـين     )امالعمل والتعاون والنظافة واألمانة والصدق والنظ     (كال من مستوى    

  .عقليا في مرحلة التعليم
وقد قامت الباحثة باستخدام اإلحصاء البارامتري لصغر حجم العينة، لقياس الفروق بين             

، لحساب الـصدق والثبـات      )بيرسون(واستخدمت أيضا معامل االرتباط     . القياس القبلي والبعدي  
  . للمقياس

اللة إحصائية فـي مـستوى القـيم الـسلوكية     وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات د  
لألطفال المتخلفين عقليا موضح الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشـادي لـصالح القيـاس            

  ).0.01(البعدي، عند مستوى داللة 
  ): 2002(دراسة رجب 

 استخدام المدخل الدرامي علـى تنميـة مهـارة الفهـم             أثر التعرف إلى هدفت الدراسة     
  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادياالستماعي، 

حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من منطقة حليمة الزيتون، التابعـة إلدارة عـين        
شمس التعليمية، وهي مدرسة النعام اإلعدادية للبنين، وتم اختيار فصلين مـن فـصول الـصف                

 عـشوائيا، لتـصبح     األول اإلعدادي في هذه المدرسة عشوائيا، وكذلك تم تعيين احد الفـصلين           
تلميذا، وأصـبح الفـصل اآلخـر هـو المجموعـة          ) 30(وبلغ عدد التالميذ    . مجموعة تجريبية 

تلميذا، وتم ضبط المتغيرات الوسيطة للمجموعتين، ثـم تـم          ) 30(الضابطة، وبلغ عدد التالميذ     
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 علـى  ، قبليـا )اختبار مهـارة الفهـم االسـتماعي   (تطبيق األداة المعدة من قبل الباحث للدراسة   
المجموعتين، ثم تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام المدخل الدرامي، وتدريس المجموعـة            

  . الضابطة بالطريقة السائدة، وأعيد تطبيق األداة
المتوسطات : وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج مثل  

  ). ت(الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 
وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   

تالميذ المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة ؛ في اختبار مهارة 
الفهم االستماعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية، التي درست فصول القصة باستخدام 

  .المدخل الدرامي
  
  الموادفي تعليموالتي تتعلق بالدراما وأثرها : تعليق على دراسات المحور األولال

  : المختلفةالدراسية
  

  :بالنسبة لألهداف : أوالً
هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر الدراما في تنمية بعض المهارات، كما في دراسة              

 ودراسة أبـو خوصـة   ،)2010(، ودراسة الهباش    )2011(، ودراسة النباهين    )2011(الطويل  
، ودراسـة  )2005(، ودراسة جمعـة  )2008 (ozdemir and cakmak، ودراسة )2009(

  ).2002(، ودراسة رجب )2004(، ودراسة علي )2004(شلط 
كما هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر القصة على التحصيل، كما جاء في دراسـة               

). 2000(ة، كما في دراسة محمد علـي        ، واثر القصة على تنمية القيم االجتماعي      )2002(مطر  
وكما هدف برنامج إرشادي قائم على الدراما، وأثره في تدعيم القيم السلوكية كدراسـة الـدهان                

)2002.(  
كما هدفت بعض الدراسات إلى معرفة اتجاهات المعلمين في المدارس كدراسـة نـدى              

)2005.(  
  

   :فيما يتعلق بالمنهج: ثانياً
، ودراسـة   )2009( المنهج التجريبي، كدراسة أبو خوصـة        استخدمت جميع الدراسات  

، )2002(، ودراسـة مطـر      )2004(، ودراسة علـي     )2004(، ودراسة شلط    )2005(جمعة  
  .استخدمت المنهج شبه التجريبي) 2011(ودراسة الطويل
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   :بخصوص األدوات: ثالثاً

هـا كـل دراسـة،      تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة، وذلك تبعا للمتغيرات التي تناولت        
، ودراسة  )2009(فمعظم الدراسات استخدمت االختبار كأداة قياس للدراسة، كدراسة أبو خوصة           

  ).2002(، ودراسة مطر )2004(، ودراسة علي )2004(شلط 
وبعض الدراسات استخدمت أداتان للدراسة، اختبار وتحليل المحتوى، كدراسة الطويـل           

  ).2011(، ودراسة النباهين )2011(
ض الدراسات استخدمت نموذج مسح المشكالت ومقياس المشكالت السلوكية، مثـل           وبع

، ودراسة استخدمت أداة مقياس التقدير للقيم السلوكية، مثل دراسة الدهان           )2005(دراسة جمعة   
  ).2000(، ودراسة أخرى استخدمت مقياس القيم االجتماعية، مثل دراسة علي )2002(
  

  :بالنسبة للعينة : رابعاً
فقت جميع الدراسات السابقة في العينة، بحيث أنها كانت جميعها تتكون مـن طـالب               ات

  .فكانت تتكون من المعلمين والمعلمات) 2005(المدارس، ما عدا دراسة ندى 
، )2011( تناولت طالب المرحلة االبتدائية، دراسـة الطويـل          التي الدراسات   ومن هذه 

، ودراسـة شـلط   )2008 (ozdemir and cakmak، ودراسة )2009(ودراسة أبو خوصة 
  ).2002(، ودراسة مطر )2004(، ودراسة علي )2004(

، ودراسة جمعة   )2010(ومنها ما تناولت طالب المرحلة اإلعدادية، مثل دراسة الهباش          
  ).2002(، ودراسة رجب )2005(

، ودراسـة محمـد علـي       )2011(ومنها ما تناولت المرحلة الثانوية، كدراسة النباهين        
)2000.(  

  ).2002(ومنها ما تناولت المتخلفين عقليا، كدراسة الدهان 
  

   :النتائج: خامساً
اتفقت جميع الدراسات على فاعلية الدراما والقصة والمسرحية في التـدريس، كدراسـة             

  ).2002(، ودراسة مطر )2011(، ودراسة النباهين )2011(الطويل 
  

لدراسات السابقة في أنها استخدمت المنهج  مع ا اتفقتالدراسة الحاليةومن هنا يالحظ أن 
التجريبي وتناولت الدراما والقصة والمسرحية واتفقت كذلك في العينة واختلفت في نوع العينة 
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وهم تالمذة الصف الرابع األساسي، واختلفت أيضا في المادة الدراسية، حيث تناولت بعض 
  .ساسيالنصوص األدبية في مادة اللغة العربية للصف الرابع األ

  :واستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسات في 
  .بناء اإلطار النظري •
  .وبناء االختبار التحصيلي •
  .واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة •
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  :الدراسات التي تتعلق بالدراما في مجال اللغة العربية : المحور الثاني
  

  ): 2010(دراسة الشنطي 
 استخدام النشاط التمثيلي لتنمية بعض مهارات االسـتماع          أثر لتعرف إلى اهدفت الدراسة          

  .في اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة
تلميذة من تلميـذات  ) 74(استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من      

رية التربية والتعليم بمحافظة    التابعة لمدي ) ب(الصف الرابع األساسي بمدرسة مصعب بن عمير        
شـعبة  : غرب غزة للعام الدراسي، حيث اختارت الباحثة عينة قصدية مكونـة مـن شـعبتين              

  ). تلميذة38(، وشعبة المجموعة التجريبية ) تلميذة36(المجموعة الضابطة 
كما قامت الباحثة بتحليل المحتوى، وإعداد دليل المعلـم، وتطبيـق اختبـار مهـارات                 

للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات عينتـين  ) ت(على العينة، مستخدمة اختبار    االستماع  
للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات عينتين مـرتبطتين، ومربـع           )ت(مستقلتين، واختبار   

  .معامل ايتا إليجاد حجم التأثير
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية بين معظم درجات تلميذات المجموعة              

التجريبية الالتي درسن بالنشاط التمثيلي، والمجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة التقليديـة            
في البعدي على معظم أبعاد اختبار مهارات االستماع ودرجة الكلية، وتوصلت أيضا إلى فاعلية              

لميـذات  النشاط التمثيلي لمقرر اللغة العربية في تنمية مهارات االستماع لدي أفراد العينة مـن ت              
  .الصف الرابع األساسي

  
 ): 2009(دراسة أبو هداف 

 استخدام المسرح التعليمي في تدريس بعض موضـوعات        أثر التعرف إلى هدفت الدراسة          
  . النحو العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة

ت أربـع شـعب     واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وكانت العينة قصدية، وقد تـضمن           
، )25(طالب وطالبة، بحيث كان عدد طـالب المجموعـة الـضابطة            ) 100(دراسية وعددهم   

، وعـدد   )25(، أما طالب المجموعة التجريبية فكـان عـددهم          )25(وطالبات المجموعة ذاتها    
االختبـار  : (واستخدم الباحث أداة فـي هـذه الدراسـة، وهـي        ). 25(طالبات المجموعة ذاتها    

ومعامل ايتا  ) ت(ان من األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة اختبار          ، وك )التحصيلي
  . إليجاد حجم التأثير

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام المسرح التعليمي في تدريس بعض موضـوعات              
  .النحو
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  ) :2009(دراسة العماوي 

ي تدريس القـراءة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام طريقة لعب األدوار ف          
على تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي بمدارس خـانيونس وهـي مدرسـة      

  . معن، ومدرسة القرارة، ومدرسة بني سهيال
لقد تم تطبيق طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية التفكير التـأملي بـشقيه       

) 34(تمثلة في اختبار التفكير التأملي والذي تكون مـن  النظري والتطبيقي، وبناء أداة الدراسة الم 
المالحظة والتأمل، ووضع حلول مقترحـة، التفـسير،        : (فقرة موزعة على خمس مهارات وهي     

، وتم التأكد من ثبات االختبار عن طريق التجزئة النـصفية           )واالستنتاج، الكشف عن المغالطات   
راسة على العينـة المكونـة مـن المجموعـة         وطبقت أداة الد  ) 0.740(حيث بلغ معامل الثبات     

  ).100(والمجموعة الضابطة ) 103(التجريبية 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لـصالح المجموعـة التجريبيـة،              
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجـة الكليـة بـين                 

موعة التجريبية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميـع أبعـاد            مرتفعي التحصيل في المج   
اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية بين مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية والضابطة،            

  . ولقد كانت الفروق لصالح متدني التحصيل في المجموعة التجريبية
  .ر في مختلف فروع اللغة العربية     وأوصت الدراسة إلى االستفادة من طريقة لعب األدوا       

  
  ): 2009(دراسة الكخن وهنية 

 التدريس باستخدام أسلوب الدراما التعليمية في تحـصيل          أثر التعرف إلى هدفت الدراسة     
  .طالبات الصف العاشر األساسي في قواعد اللغة العربية

) 120  (استخدم الباحثان المنهج التجريبي، أجريت هذه الدراسة علـى عينـة تـضم           
ات إلـي   التلميذطالبة من طالبات الصف العاشر األساسي، موزعات على أربع شعب، وتم تقسيم             

طالبة، ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها      ) 60(مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها      : مجموعتين
  . طالبة) 60(

م أسـلوب  وبعد ذلك تم تدريس مادة قواعد اللغة العربية للمجموعة التجريبيـة باسـتخدا           
  .الدراما التعليمية، أما المجموعة الضابطة فقد درست بأسلوب التدريس التقليدي

 للمقارنة بين المتوسطات الحسابية البعدية      )ANCOVA(واستخدم الباحثان أسلوب تحليل التغاير      
  .لعالمات طالبات المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة الضابطة
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لعالمات القبلية كشفت نتائج الدراسة عن وجود فـروق ذات داللـة            وبعد استبعاد تأثير ا     
إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة يعزى إلـي طريقـة التـدريس لـصالح طالبـات            

  .المجموعة التجريبية التي تعلمت بأسلوب الدراما
  

  ): 2008(دراسة أبو موسى 
على تحسين مستوى بعـض الدراسـات        استخدام الدراما     أثر التعرف إلى هدفت الدراسة          

  . القرائية لدى طلبة الصف السابع األساسي بمحافظة خانيونس
قائمـة بمهـارات القـراءة    : واستخدم الباحث المنهج التجريبي، مستخدما األدوات التالية       

قبلـي وبعـدي، وبطاقـة      : الصامتة والجوهرية، ومسرحة الدروس المحدد، واختبار للقـراءتين       
  . لي معلم لتوضيح آلية التدريس وخطواته بالطريقة الدراميةمالحظة، ودلي

األولـى  : طالب وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين      ) 120(وتكونت عينة الدراسة من       
) 30(طالبـا، و  ) 30(طالبة، والثانية ضابطة، وقوامها           ) 30(طالبا و ) 30(تجريبية، وقوامها   

  . طالبة
: ، واستخدم االختبارات اإلحـصائية التاليـة      spssئي  واستخدم الباحث البرنامج اإلحصا     

النسب المئوية، والتكرارات، واختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبـات فقـرات اإلسـتبانة، ومعامـل          
لمعرفـة نـوع    ) سـمر نـوف   (االرتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات، واختبار كولموجروف        

  ! هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ؟: البيانات
بـين  ) 0.05( الدراسة إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى              وتوصلت  

، ومتوسـط درجـات     )الذين يدرسون بأسـلوب الـدراما     (متوسط درجات المجموعة التجريبية     
في االختبـار البعـدي والفـرق لـصالح         ) الذين يدرسون بالطريقة العادية   (المجموعة الضابطة   
  .المجموعة التجريبية

  
  ): 2006(دراسة أبو دحروج 

 استخدام المسرح في تعليم مهارات متضمنة في منهـاج           أثر التعرف إلى هدفت الدراسة     
  .اللغة العربية على تحصيل تالميذ الصف األول األساسي بخانيونس

 تلميذا وتلميذة في الصف األول األساسي بمدرسة خزاعـة          80تكونت عينة الدراسة من       
 اختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من شـعبتين، شـعبة           لالجئين حيث " ب"االبتدائية المشتركة   

تلميـذا  " 40"المجموعة التجريبية وكل مجموعة تتكـون مـن         " ب"المجموعة الضابطة وشعبة    
  . وتلميذة
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األناشـيد اإليقاعيـة، المـسرحيات      ) الفوازير(قامت الباحثة بإعداد األنشطة الممسرحة        
ار ألربع مهارات من مهارات اللغة العربية وهـي         للحروف المتشابهة، وقامت أيضا بإعداد اختب     

  ).مهارة التمييز السمعي، ومهارة التمييز البصري، مهارة التحليل، ومهارة التركيب(
صدق المحكمين، وصـدق االتـساق      : وتأكدت الباحثة من صدق االختبار بطريقتين هما        

جزئـة النـصفية، واسـتخدمت    الداخلي، كما قامت الباحثة بالتأكد من ثبات االختبار بطريقـة الت   
، والمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، مربع      )ت(اختبار  : الباحثة األساليب اإلحصائية التالية   

  . لقياس حجم التأثير) D(ايتا، وقيمة 
ومن نتائج الدراسة استخدام المسرح في تعليم لغـة الحـروف لتالميـذ الـصف األول                  

لـدى تالميـذ    ) يز السمعي والبصري والتحليل والتركيـب     التمي(األساسي أدى إلى تنمية مهارة      
المجموعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة، كما أدي إلى ارتفاع فاعليـة التالميـذ              

  . وإقبالهم على الحصة التي يستخدم من خاللها مسرح الدمى
رة تـدريب   ، وضـرو  )مسرح الـدمى  (وأوصت الدراسة إلى االهتمام بتعليم الحروف من خالل         

 في كليات التربية قسم التربية االبتدائية على عمل مـسرح العـرائس والـدمى وكيفيـة             التالميذ
  .تحريكها، وذلك من خالل مساق حول المسرح

  
  ): 2005(دراسة حجازي 

 توظيف األلعاب التربوية في تنمية بعض مهـارات اللغـة    أثرالتعرف إلىهدفت الدراسة          
  . الصف األول األساسيالعربية لدى تالميذ

واستخدم الباحث المنهج التجريبي وتحليل المضمون، وقـام الباحـث باسـتخدام أربـع                
، إلثبـات تكـافؤ     )قبلـي وبعـدي   (اختبارات لقياس المهارات التي تبناها الباحث في دراسـته          

  .سةمجموعات الدراسة قبل البدء في إجراء الدراسة، كما تم تطبيق االختبار بعد تطبيق الدرا
تلميـذا والمجموعـة    )35(وتمثلت عينة الدراسة من شعبتين، المجموعة التجريبية مكونة مـن           

  . تلميذا، واختار عينة قصدية) 35(الضابطة 
وتوصلت الدراسة إلي أن األلعاب التربوية قد أدت وظائفها على أكمل وجه فـي تنميـة               

  .بعض مهارات اللغة العربية
م األلعاب التربوية في تعليم المرحلـة األولـى مـن           وأوصت الدراسة بضرورة استخدا     

  .التعليم األساسي، وتدريب التالميذ على االستعمال اللغوي السليم
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  ): 2003(دراسة حلس 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير استخدام أسلوب الخبـرة الدراميـة، فـي تحـسين               

  . ميذ الصف السادس األساسيمستوى الكتابة اإلمالئية، واالتجاه نحوها، لدى تال
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وذلك فيما يتعلق بتحديد أسـس الخبـرة الدراميـة،          

واستخدمت كذلك المنهج شـبه التجريبـي، ومـصمم         . وإجراءاتها، في تدريس القواعد اإلمالئية    
تي طبقتهـا الباحثـة     المجموعة الواحدة، وتطبيق األدوات عليها، قبليا وبعديا، وكانت األدوات ال         

اختبار تشخيصي، واختبار قبلي وبعدي، مقياس اتجاه نحو اإلمالء، مـشاهدة دراميـة،             : كاآلتي
  . تلميذا من الصف السادس األساسي) 72(وتكونت العينة من . دليل معلم

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة استخدام الخبرة الدرامية في تدريس المهارات اإلمالئيـة التـي              
  .لبحث بالدراسة والتجريبعالجها ا

  
  ): 2001(دراسة اللوح 

 استخدام النشاط التمثيلي على تحصيل تالميـذ الـصف           أثر التعرف إلى هدفت الدراسة            
  .الخامس األساسي في قواعد النحو واتجاهاتهم نحوها

واستخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث تدرس المجموعة التجريبية موضوعات قواعـد             
و األربعة باستخدام طريقة النشاط التمثيلي، بينما تدرس المجموعة الـضابطة موضـوعات             النح

النحو األربعة بالطريقة العادية، وقام الباحث بإعـداد التمثيليـات التعليميـة، وذلـك بمـسرحة                
موضوعات القواعد النحوية، واختبار تحصيلي يهدف الى معرفة أثر التمثيل علـى التحـصيل،              

ه يهدف إلى قياس اتجاه تالميذ الصف الخامس نحو قواعد النحو، ودليل معلم يبين              ومقياس لالتجا 
كيفية استخدام طريقة النشاط التمثيلي في تدريس قواعد النحو، وأوراق عمل تقدم فـي صـورة                
أنشطة للتلميذ، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من طلبة الصف الخامس األساسي، مـن        

عبد اهللا بن رواحة األساسية، ومدرسة العائشية األساسـية  :  بقطاع غزة، وهماالمدارس الحكومية 
الدنيا، حيث تم اختيار فصلين من كل مدرسة، فصل للمجموعـة التجريبيـة والفـصل اآلخـر                 

  .للمجموعة الضابطة
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام النشاط التمثيلي في تدريس موضوعات قواعد النحـو                 

  .زيــادة التحــصيل الدراســي، وتنميــة االتجاهــات نحــو قواعــد النحــوذو فاعليــة فــي 
  

  ) :2001(دراسة جاب اهللا 
 استخدام النشاط التمثيلي، فـي تنميـة بعـض مهـارات      أثرالتعرف إلىهدفت الدراسة           

  .التعبير الشفوي، لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، بسلطنة عمان
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 للبحث عن أثر النشاط التمثيلـي، كأسـلوب وطريقـة    واستخدم الباحث المنهج التجريبي      
قائمـة  : (تدريس، في تنمية بعض مهارات التعبير الشفوي، ولتحقيق ذلك استخدم األدوات التالية           

مهارات التعبير الشفوي، واستطالع رأي حول بعض مواقف التحدث المناسبة الختيار التالميـذ             
لتعبير الشفوي، وبطاقة تقـويم مهـارة التعبيـر         في مهارات التعبير الشفوي، واختبار مهارات ا      

الشفوي لدى التالميذ من خالل أدائهم بعض مواقف التحدث، وإعداد دليل معلـم لتنميـة بعـض     
  ).مهارات التعبير الشفوي

وكانت عينة الدراسة مكونة من تالميذ الصف األول اإلعدادي، بمدرسة على بـن أبـي                  
 الضابطة من مدرسة اإلمام ربيع بن حبيـب بلـوي،           طالب، بصحار سلطنة عمان، والمجموعة    

  . سلطنة عمان، وذلك لضمان عدم تسرب أي تفصيالت عن األنشطة المستخدمة فـي المدرسـة              
: للتعرف على الفرق بين متوسطات درجات التالميذ في االختبارين        ) ت(واستخدم الباحث اختبار    

  .القبلي والبعدي
 التمثيلي في تنمية بعض مهارات التعبيـر الـشفوي   وتوصلت الدراسة إلي فاعلية النشاط      

  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
  

  ):2000(دراسة يونس وعبد العظيم 
 استخدام مدخل مسرحة المناهج، في تحقيق أهداف تدريس          أثر التعرف إلى هدفت الدراسة          

  . النحو، لتالميذ الصف األول اإلعدادي
 تسعة وستين تلميـذا وتلميـذة بالـصف األول اإلعـدادي،            طبق الباحثان الدراسة على       

بـالجيزة، واسـتخدم    ) للبنـين (بالقاهرة، والمنوات اإلعدادية    ) للبنات(بمدرستي الوفاء اإلعدادية    
علـى تالميـذ    ) االختبـار (الباحثان المنهج الوصفي والتجريبي في الدراسة، وطبقا أداة القياس          

  . بطة قبل وبعد التجربةالمجموعة التجريبية والمجموعة الضا
  .للكشف عن الفروق) ت(واستخدم الباحثان اختبار     
وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة،                 

والمجموعة الضابطة في الجانب المعرفي، لصالح المجموعة التجريبية، وال توجد فـروق دالـة            
  . والضابطة في المجال المهاريبين متوسطي المجموعتين التجريبية

  
  ): 1998(دراسة محمد علي والزيان 

 مسرحة المناهج في فهـم تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة             أثر التعرف إلى هدفت الدراسة          
  .وتحصيلهم لقواعد النحو
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تلميذا من تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،قـاموا  ) 60(وقد طبق الباحثان الدراسة على      
داخل المدرسة، وتم اختيارهم من جميـع فـصول         ) كان وأخواتها ( المسرحية التعليمية    بمشاهدة

كـان  (المدرسة بطريقة عشوائية، وكانت األدوات التي طبقها الباحثين عبـارة عـن مـسرحية               
ومقياس االتجاه نحو استخدام المسرحية كوسيلة تعليمية لإلقبال علـى فهـم التالميـذ              ) وأخواتها

، )اختبار قبلـي  (بيق أداة المقياس على مجموعة الدراسة قبل مشاهدة المسرحية          للنحو، وقد تم تط   
  ).اختبار بعدي(وتطبيقها بعد مشاهدة المسرحية 

  .للكشف عن الفروق) ت(واستخدم الباحثان اختبار     
  .القبلي والبعدي : وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات القياسين          

  
  ):Hughes2000(سدراسة هيق

 استخدام المسرح كطريقـة تعليميـة لمـساعدة تالميـذ            أثر التعرف إلى هدفت الدراسة       
المرحلة االبتدائية األولى في استيعاب نصوص شعرية صعبة، وتكونت عينة الدراسة من تالميذ             

ة المرحلة االبتدائية وعددهم سبعة وعشرين تلميذا قسموا إلى ثالث مجموعات كل مجموعة مكون            
  . من تسعة تالميذ، واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي

ومن نتائج الدراسة تمثيل الدور يساعد المتعلمين الصغار في استيعاب العناصر الروائية                
عند مقارنتهم بأولئك الذين لم يعطوا مهمة قبل القراءة، وتمثيل الدور يعمل على تعزيز وتقويـة                

  .المهارات الشفوية عند التالميذ
  

  ): Rosalinda,1997(دراسة روزاليندا 
 استخدام الدراما اإلبداعية على تعليم اللغة والقراءة لـدى         أثر التعرف إلى هدفت الدراسة       

طالب الصف الخامس في والية نيوجيرسي، وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، األولى              
تيادية، واألخرى تجريبية تكونـت مـن       طالبا تم تدريبها بالطريقة االع    ) 25(ضابطة تكونت من    

  . طالبا تم تعليمها القراءة واللغة باستخدام الدراما التعليمية) 22(
واستخدم هذا األسلوب لمدة شهرين كاملين، وبعد ذلك تـم تطبيـق االختبـار البعـدي،               

وخلصت الدراسة إلى انه حصل تغيير على نتائج المجموعة التجريبيـة الـذين تعلمـوا اللغـة                 
استخدام أسلوب الدراما، وال تغير يذكر على نتائج المجموعة التجريبية الذين تعلمـوا بـالقراءة              ب

  .بنفس األسلوب
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  :والتي تتعلق بالدراما وأثرها على مواد اللغة العربية : التعليق على دراسات المحور الثاني

  :بالنسبة لألهداف : أوالً
الـدراما، والنـشاط   : ختلفة في التدريس، مثل استخدمت الدراسات السابقة استراتيجيات م    

  .التمثيلي، ومسرحة المناهج، واأللعاب التربوية
  .واتفقت هذه الدراسات في أنها درست أثر هذه االستراتيجيات على التحصيل والتعلم

  
   :فيما يتعلق بالمنهج: ثانياً

، )2010(اتفقت معظم الدراسات في استخدام المـنهج التجريبـي، كدراسـة الـشنطي              
، ومنها ما استخدم المنهج الوصفي والتجريبي، مثل دراسـة يـونس    )2009(ودراسة أبو هداف    

، ومنها ما استخدم المنهج التجريبي وتحليـل المـضمون، مثـل دراسـة            )2000(وعبد العظيم   
، ومنها ما استخدم المنهج الوصفي وشـبه التجريبـي، مثـل دراسـة حلـس            )2005(حجازي  

)2003.(  
  

   :وص األدواتبخص: ثالثاً
معظم أدوات الدراسة المستخدمة كانت اختبار، وصاحب االختبار في بعض الدراسـات            

، ولكن معظم الدراسات استخدمت اختبار كـأداة        )2005(تحليل المضمون، مثل دراسة حجازي      
، )2009(، ودراسة العمـاوي  )2009(، ودراسة أبو هداف )2010(قياس، مثل دراسة الشنطي  

، ودراسة يونس وعبـد العظـيم       )2006(، ودراسة أبو دحروج     )2009(وهنية  ودراسة الكخن   
)2000.(  

وبعض الدراسات استخدمت قائمة بمهارات القراءة الصامتة والجهرية ومسرحة الدروس          
  ).2001(، ودراسة جاب اهللا )2008(واختبار للقراءتين وبطاقة مالحظة، كدراسة أبو موسى 

تشخيصي واختبار قبلي وبعدي ومقياس لالتجـاه، كدراسـة         وبعض الدراسات استخدمت اختبار     
  ).2001(، ودراسة اللوح )2003(حلس 

  
  :بالنسبة للعينة : رابعاً

اتفقت جميع الدراسات السابقة في العينة، بحيث أنها كانت جميعها تتكون مـن طـالب               
، )2010(فمن الدراسات ما تناولت طالب المرحلـة االبتدائيـة، كدراسـة الـشنطي       المدارس ، 

، ودراسة  )2005(، ودراسة حجازي    )2006(، ودراسة أبو دحروج     )2009(ودراسة العماوي   
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، ودراسـة محمـد والزيـان       )2000(، ودراسة هيقس    2001(، ودراسة اللوح    )2003(حلس  
  ).1997(، ودراسة روزاليندا )1998(

راسة أبو  ، ود )2009(ومنها ما تناولت طالب المرحلة اإلعدادية، مثل دراسة أبو هداف           
  ).2000(، ودراسة يونس وعبد العظيم )2001(، ودراسة جاب اهللا )2009(موسى 

  ).2009(ومنها ما تناولت المرحلة الثانوية، كدراسة الكخن وهنية 
  

   :النتائج: خامساً
أشارت جميع الدراسات السابقة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة           

  .في التحصيل
  

 مع الدراسات السابقة فـي أنهـا اسـتخدمت المـنهج             اتفقت الدراسة الحالية يالحظ أن   ومن هنا   
التجريبي، كما واتفقت كذلك في العينة واختلفت في نوع العينة وهـم تالمـذة الـصف الرابـع                  
األساسي، واختلفت أيضا في المادة الدراسية، حيث تناولت بعض النصوص األدبيـة فـي مـادة      

  .لرابع األساسياللغة العربية للصف ا
  

  :واستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسات في 
  .بناء اإلطار النظري

  .وبناء االختبار التحصيلي
  .واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة
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  :الدراسات التي تتعلق بالنصوص األدبية وحفظها ونحو ذلك : المحور الثالث
  ) :2008(دراسة أبو غولة 

ة إلي معرفة ما مدى إتقان معلمي اللغة العربيـة فـي المرحلـة الثانويـة                سدرا       هدفت ال 
  .للمهارات التدريسية في مادة النصوص األدبية في ضوء االتجاهات المعاصرة

واستخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كمـا هـي                  
دم هـذه الدراسـة وصـفا للمهـارات التـي      موجودة في الواقع دون تدخل من الباحث، حيث تق  

يستخدمها معلمو اللغة العربية في تدريس مادة النصوص األدبية بمدينة غزة، هادفا مـن ذلـك                 
التعرف على المهارات التي تستخدم والتي ال تستخدم عن طريق درجة الممارسة بقصد إعطـاء               

  .صورة واضحة عنها
فكانـت عينـة    %) 50(ع الدراسة بمعـدل     وتم اختيار عينة الدراسة عشوائيا من مجتم          

معلمة، وأجريت الدراسة فـي     ) 35(معلما و ) 40(معلما ومعلمة منهم    ) 75(الدراسة مكونة من    
  . المدارس الثانوية بمحافظة غزة

بطاقة المالحظة فاستخدمت كأداة بعد التأكد من       : ومن أدوات الدراسة التي تم استخدامها         
  . صدقها وثباتها

دراسة إلي انه ال توجد فروق دالة إحصائية في مستوى مهـارات تـدريس              وتوصلت ال     
النصوص األدبية لدى معلمي المرحلة الثانوية ترجع لمتغير خبرة المعلم إال فـي حالـة مهـارة           

  .اإللقاء األدبي
وأوصت الدراسة إلي ضرورة التدريب على مهارات التذوق األدبـي وتوظيفهـا إثنـاء                  

  .االهتمام على اإللقاء األدبي في تدريس النصوص األدبيةاألداء الصفي وضرورة 
  

  ): 2006(دراسة السليتي 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس                 

المطالعة والنصوص األدبية في تنمية التفكر الناقد والتفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية             
  .ردن، واتجاهاتهم نحو القراءةفي األ
اختيرت عينة الدراسة من أربع شعب، من شعب الصف العاشر األساسي في مدرسـتين                  

الثانوية للبنـين، واألخـرى   ) كفر سوم(من مدارس مجتمع الدراسة، واحدة للذكور وهي مدرسة        
 في اختيـار العينـة   الثانوية للبنات، واستخدم الباحث الطريقة العشوائية    ) خرجا(لإلناث وطالبات   

ولإلجابـة  . استخدم الباحث المنهج التجريبي لمناسبته للدراسة     ). واحدة تجريبية وأخرى ضابطة   (
عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث الخطط الدراسية واختبارين تحصيليين، احدهما قبلي واآلخـر             

اقدة، قبل تدريسهم وحـدات     بعدي لقياس أداة طلبة عينة الدراسة في القراءة اإلبداعية والقراءة الن          
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المطالعة النصوص، وبعد تدريسهم الوحدات بطريقة التعلم التعاوني، وتطبيـق مقيـاس خـاص             
 نحو القراءة النقدية والقراءة اإلبداعية، وللتحقق مـن تكـافؤ مجمـوعتي     التالمذةيقيس اتجاهات   

الباحـث بتطبيـق أدوات   الدراسة في االتجاهات واألداء القرائي بنوعيه النقدي واإلبداعي، قـام         
 حصص صفية أسبوعيا    4-3حصة صفية بواقع    ) 30(الدراسة القبلي واستغرق تطبيق الدراسة      

دقيقة للحصة الواحدة، ثم قام بتطبيق االختبار البعدي بعد االنتهاء من التجربة التـي              ) 45(بواقع  
  . استمرت فصال دراسيا كامال مدة ثالث شهور

صلت إليها الدراسة أن إستراتيجية التعلم التعاوني كانـت ذات          ومن ابرز النتائج التي تو        
  . والتفكيـر اإلبـداعي  أثر في تنمية اتجاهات ايجابية لدى طلبة الصف العاشر نحو القراءة الناقدة     

  
  ): 2005(دراسة القطاوي 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطريقة التوليفية في تدريس مادة النصوص األدبية لطلبة                 
  . العاشر بمحافظة غزة على كل من تحصيلهم الدراسي، وتذوقهم له، وميولهم نحوهالصف

واستخدم الباحث المنهج الوصفي حيث تم توصيف الطرق المتبعة لطرق التدريس فـي                 
كما اعتمد المنهج التجريبي مـن خـالل الطريقـة          . األدب والنصوص بقطاع غزة    تدريس مادة 

  .كمجموعة تجريبية مقارنة بالطريقة التقليدية( طالبات –ب طال) المجموعتين التوليفية لتدريس
والنـصوص،   اختبار التحصيل الدراسي في مادة األدب: واستخدم الباحث األدوات التالية     

  .مقياس التذوق األدبي، مقياس الميول نحو تعلم مادة األدب
 األساسـي  طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشـر    ) 162(واقتصرت عينة الدراسة على         

  غزة بمحافظة
وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات تحـصيل                  

طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا بالطريقة التوليفية وبين متوسط درجات تحصيل أقـرانهم             
ـ               ط في المجموعة الضابطة لصالح التجريبية، كما توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوس

درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا بالطريقة التوليفية وبين متوسط درجـات            
واوصت الدراسة إلى ضـرورة  . أقرانهم في الضابطة في مقياس التذوق األدبي لصالح التجريبية      

عند تصميمها لمناهج األدب والنصوص مـنهج التجريـب قبـل     أن تتبنى وزارة التربية والتعليم   
بيق، بحيث تتضمن الطرائق الجديدة في تدريس مـادة النـصوص، وضـرورة أن يركـز                التط

 والعمل على   التالمذةالعاملون في تدريس مادة ا لنصوص األدبية على أهمية التذوق األدبي لدى             
تنمية هذه المهارات لديهم، وضرورة إعداد معلم اللغة العربية وتدريبه قبل الخدمة وأثنائها علـى           

ق التدريس المختلفة في تدريس مادة اللغة العربيـة وضـرورة تـوفير الظـروف               استخدام طر 
  .واألوضاع المناسبة لتطبيق الطريقة التوليفية كأسلوب تدريسي لمادة النصوص األدبية
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  ): 2004(دراسة زقوت 

هدفت الدراسة إلي تحديد صعوبات حفظ النصوص األدبية لدى طلبة الصف التاسـع             
  .في محافظة غزة
مـن  ) 436(خدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة على          واست

معلما ومعلمة هم مجموع    ) 52(وكذلك على   ) 2004 -2003( المسجلين للعام الدراسي     التالمذة
معلمي اللغة العربية للصف التاسع في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة غـزة،           

تين للدراسة هما عبارة عن استبانتين األولى خاصة بالمعلم، والثانية خاصـة            وقد اعد الباحث أدا   
  .بالتلميذ

وتوصلت الدراسة إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر مؤهـل              
، أو لمتغير سنوات خبرة المعلم، بينما دلت على وجود فـروق ذات             )دبلوم، بكالوريوس (المعلم  

 فـي بعـدي     التالميـذ حفظ النصوص األدبية تعزى لمتغير جنس       داللة إحصائية في صعوبات     
الصعوبات التي ترجع إلى النص األدبي والصعوبات التي ترجع إلى التلميذ، وقد كانت الفـروق               

  .لصالح التالميذ الذكور
وأوصت الدراسة بضرورة اختيار النصوص األدبية المقدمة للتالميذ حـسب أسـس             

بويين المختصين، وكذلك ضرورة اهتمام المعلمـين وإلمـامهم         ومعايير يتم وضعها من قبل التر     
  .بالطرق واألساليب والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس النصوص األدبية

  
  ): 2002(دراسة العثيمين 

ات المعلمات مهـارات تـدريس      التلميذ هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة        
  . النصوص األدبية في المرحلة المتوسطة

ات المعلمـات  التلميـذ واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي للكشف عن واقع ممارسـة   
لمهارات تدريس النصوص األدبية، وكما استخدمت الباحثة بطاقـة المالحظـة أداة للدراسـة،              

 الباحثـة   تفي المرحلـة المتوسـطة، وقـد اسـتخدم        طالبة معلمة متدربة    ) 59(وطبقت على   
  . ت المعيارية للوصول إلى واقع ممارستهن لتلك المهاراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافا

  :وتوصلت الباحثة إلي مجموعة من النتائج منها 
  .تحديد مهارات تدريس النصوص األدبية إعدادا وتنفيذا وتقويما -
ات التلميـذ قصور واقع تدريس النصوص األدبية عما ينبغي أن يكون عليه، حيث تهمل              -

أثنـاء  )  اإلعداد، التنفيذ، التقويم   (لتدريس في جوانبه الثالثة   المعلمات الكثير من مهارات ا    
 . ممارسة التربية العملية
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ات المعلمات المهارات التي تساعد على تنمية التذوق األدبي عند التلميذات،           التلميذإهمال   -
وتدريبهم على النقد، وإصدار األحكام األدبية مثل الربط بين الوحدات، وإتاحة الفرصـة             

 .ت الستنباط الصورللتلميذا
وأوصت الباحثة بإعادة النظر في برنامج إعداد معلمات اللغة العربية الحالية في ضـوء               -

نتائج الدراسة الحالية، بحيث يتم إدخال هذه األدوات في مادة طرق تدريس اللغة العربية              
 . ومتابعتها عبر التدريب العملي الذي يقدم للطالبات المعلمات في كلية التربية

  
  ): 1997(راسة احمد د

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات حفظ النصوص األدبية عند طالب الـصف             
  . األول الثانوي في مدارس البحرين، والوقوف على أسبابه وطرق عالجه

) 157(طالبـا و  ) 139(طالبا وطالبة، مقسمين إلي     ) 296(وتكونت عينة الدراسة من     
موجها فنيا، أجابوا عن االستبانة، وبذلك يكـون        ) 30(ة، و معلما ومعلم ) 47(طالبة، وكذلك من    

  .فردا) 373(إجمالي العينة 
واستخدم الباحث المقابالت المباشرة مع طالب وطالبات الصف األول الثانوي، وكذلك           
بعض المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات، وتبين له من خالل هذه المقـابالت وجـود              

ل عائقا يحول دون حفظ هذه النصوص األدبية، كما صـمم اسـتبانه             بعض الصعوبات التي تشك   
  ).التلميذالنصوص نفسها، المعلم، طريقة التدريس، : (تشتمل على أربعة محاور هي

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع المعلومات الواردة في االستبانة ذات درجات مرتفعة             
في مدارس البحرين عـن حفـظ       في تأثيرها على انصراف بعض طالب الصف األول الثانوي          

  . التالميذات أكثر من التلميذالنصوص األدبية، وتزداد درجة هذه الصعوبات عند 
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بموضوع الحفظ، وزيـادة الدرجـة المخصـصة      

 علـى فهـم     التلميذلحفظ النص األدبي، مع مراعاة أن يبين المعلم فائدة حفظ النصوص، وحث             
  .  فـي اختيـار المقـاطع التـي يحفظهـا          التلميذيسر له حفظه، مع االحتفاظ بحق       النص، مما ي  
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  :التعليق على دراسات المحور الثالث والتي تتعلق بالنصوص األدبية 
  :بالنسبة لألهداف : أوالً

بعض الدراسات هدفت إلى معرفة مدى إتقان معلمي اللغة العربية للمهارات التدريسية في             
  ). 2008(دبية، كدراسة أبو غولة مادة النصوص األ

والبعض اآلخر استخدم بعض االستراتيجيات في التدريس كإستراتيجية الـتعلم التعـاوني            
، اتفقت الدراستان في انها درسـت أثـر         )2005(، والطريقة التوليفية    )2006(كدراسة السليتي   

  .هذه االستراتيجيات على التحصيل
يد بعض الـصعوبات والمعوقـات فـي حفـظ          وهدفت بعض الدراسات األخرى إلى تحد     

  ).1997(، ودراسة احمد )2004(، كدراسة زقوت التالميذالنصوص األدبية عند 
  

   :فيما يتعلق بالمنهج: ثانياً
اتفقت معظم الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلـي، كدراسـة أبـو غولـة               

، )2002(راسـة العثيمـين    ، ود )2004(، ودراسة زقوت    )2005(، ودراسة القطاوي    )2008(
  ). 1997(ودراسة احمد 

  ).2006(ومنها ما استخدم المنهج التجريبي، كدراسة السليتي 
  

   :بخصوص األدوات: ثالثاً
، ودراسة العثيمـين    )2008(استخدم بعض الباحثين بطاقة المالحظة، كدراسة أبو غولة         

، ومـنهم مـن اسـتخدم       )1997(، ومنها ما استخدم المقابلة الشفوية، كدراسة احمـد          )2002(
، ومنهم من استخدم االستبيان،     )2005(، ودراسة القطاوي    )2006(اختبارات، كدراسة السليتي    

  ).2004(كدراسة زقوت 
  

  :بالنسبة للعينة : رابعاً
اتفقت معظم الدراسات السابقة في العينة، بحيث إنها كانت معظمها تتكون مـن طـالب               

  ).2002(، ودراسة العثيمين )2005(، ودراسة القطاوي )2006(المدارس، كدراسة السليتي 
، ودراسـة زقـوت   )2008(ومنهم من استهدف المعلمين والمعلمات، كدراسة أبو غولة        

)2004.(  
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  :لنتائج ا: خامساً
توصلت معظم الدراسات إلى عدم وجود فروق داللة إحصائية في متغيـرات الدراسـة،        

، ومنها ما توصل إلى وجود فروق داللـة         )2004(ت  ، ودراسة زقو  )2008(كدراسة أبو غولة    
  ).2005(، ودراسة القطاوي )2006(إحصائية في متغيرات الدراسة، كدراسة السليتي 

  
 مع دراسة الـسليتي فـي أنهـا اسـتخدمت المـنهج              أتفقت الدراسة الحالية ومن هنا يالحظ أن     

، )2005(، ودراسة القطاوي    )2006(التجريبي، كما واتفقت كذلك في العينة مع دراسة السليتي          
، )2008(، مع اختالفها مع دراسة أبو غولة        )1997(، ودراسة احمد    )2002(ودراسة العثيمين   
واختلفت في نوع العينة وهم تالمذة الصف الرابع األساسي، واتفقـت           )  2004(ودراسة زقوت   

  .لغة العربيةأيضاً في المادة الدراسية، حيث تناولت بعض النصوص األدبية في مادة ال
  

  :واستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسات في 
  .بناء اإلطار النظري

  .وبناء االختبار التحصيلي
  .واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة
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  الطريقة واإلجراءات
  

تمـع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك     يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة، وأفراد مج      
األساليب اإلحصائية التي اعتمدت عليها في تحليل الدراسة، وكـذلك أداة الدراسـة المـستخدمة             
وطرق إعدادها وصدقها وثباتها، وأخيرا يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التـي قـام بهـا                

  .الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها
  

  :منهج الدراسة 
المنهج التجريبي لمناسبته للدراسة الحالية باعتبارها تدريس أثر الـدراما علـى             باحثاستخدم ال 
  .التحصيل

          ويعد المنهج التجريبي احد المناهج األساسية في الدراسات التربوية، ومن أكثر المناهج            
  . دقــة كونــه يــستخدم الــضبط التجريبــي وتكــافؤ المجموعــات والمعالجــة اإلحــصائية 

هو عبارة عن استخدام التجربة في إثبات الفروض، أو إثبات الفروض عـن             : التجريبيوالمنهج  
عبيـدات  . (طريق التجريب، وتتخذ سلسلة من اإلجراءات الالزمة لضبط تأثير العوامل األخرى          

  ). 197: 2002وآخرون، 
  

  : مجتمع الدراسة
مدارس التابعة لوكالـة   يتمثل المجتمع األصلي للدراسة في طالب الصف الرابع األساسي في ال          

   ). 2442(  والبالغ عددهم "المنطقة الغربية" الغوث الدولية في محافظة خانيونس
  

  )4-1(جدول رقم 
  مجتمع الدراسة وتوزيعه على المدارس

  
 العدد المدرسة الرقم

 143 )أ(ذكور خانيونس االبتدائية  -1
 196 )ج(ذكور خانيونس االبتدائية -2
 141 )ب(البتدائيةذكور خانيونس ا -3
 166 )د(ذكور خانيونس االبتدائية -4
 135 )ا(بنات خانيونس االبتدائية -5
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 العدد المدرسة الرقم
 72 )ج(بنات خانيونس االبتدائية  -6
 225 )أ(ذكور مصطفى حافظ  -7
 232 )ب(ذكور مصطفى حافظ  -8
 108 )أ(خانيونس المشتركة  -9
 108 )ب(خانيونس المشتركة  -10
 37 )ب(إلعدادية بنات خانيونس ا -11
 192 )ج(خانيونس المشتركة  -12
 67 )د(بنات خانيونس االبتدائية  -13
 150 )ب(بنات خانيونس االبتدائية  -14
 77 مصطفى حافظ االبتدائية المشتركة -15
 83 )ب(ذكور خانيونس اإلعدادية  -16
 57 بنات خانيونس اإلعدادية الجديدة -17
 109 ةبنات األمل اإلعدادي -18
 72 )د(ذكور خانيونس اإلعدادية  -19
 72 )د(خانيونس المشتركة  -20

  
  

  : عينة الدراسة
 وهـي مدرسـة     "المنطقة الغربية  "تم اختيار عينة قصدية من مدارس محافظة خانيونس       

  .      االعداديةاألملبنات ومدرسة ) د(ذكور خانيونس االبتدائية 
 160 عنقودي حيث تكونت عينة الدراسة من وتم اختيار فصلين من كل مدرسة بشكل

 – 2011 تلميذة من طلبة الصف الرابع األساسي للعام الدراسي 80 تلميذ و80تلميذا وتلميذة، 
2012.   
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  )4-2(جدول رقم 
  يوضح توزيع العينة الحقيقية حسب الجنس

    طالبا وطالبة160) = ن(
  الجنس   

 الشعبة              
 لمجموعا )2(شعبة  )1(شعبة 

 80 40 40 ذكور
 80 40 40 إناث

 160 80 80 المجموع
  

  : األساليب اإلحصائية
  

  : استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية
1- T test .  
  .  مان وتني-2
  .  مربع ايتا-3
  .  المتوسطات الحسابية-4
  

  : أداة الدراسة
  :  االختبار التحصيلي في النصوص األدبية

  :د االختبار  خطوات إعدا-1
  :تم إعداد االختبار بناء على مجموعة من الخطوات اإلجرائية تمثلت في 

  .قراءة األدب السابق المتعلق بالبحث موضع الدراسة  •
  .قراءة الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع  •
 سؤاال، اشتملت على الـدروس الثالثـة        30وضع مجموعة من األسئلة تمثلت في         •

  .لوحدات الثالثة في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسيالمتضمنة من ا
 تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين للتعرف على مدى صـالحيته مـع        •

  ).المحكمين ) 2( انظر ملحق رقم (موضوع القياس 
 . بناء على رؤية المحكمينألسئلة ا بعضتم تعديل  •
 :  حيث راعت اآلتيتم صياغة فقرات االختبار بالشكل النهائي •

 .  الدقة العلمية واللغوية–أ 
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  .  األهداف المتعلقة بمحتوى الدروس موضع الدراسة-ب
  .  مناسبتها للتالميذ والتلميذات-ج
  . وضوحها وخلوها من الغموض-د

  :  طريقة تصحيح االختبار– 2
 تم تصحيح االختبار بإعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة على كل سؤال، وإعطاء

  .درجة صفر على اإلجابة الخاطئة لكل سؤال
  : الصدق والثبات لالختبار التحصيلي –3
  

  : الصــــــدق
تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص، وبعد          : صدق المحكمين : أوالً

 ) 30 ،   10 ،   8 ، 2(   األسـئلة التاليـة    االطالع عليه، قاموا بتعديل بعض الفقرات المتمثلة في       
  . حتى خرج االختبار في صورته النهائية

  
قوة ارتباط درجة الفقرة من األداة بالدرجة بالدرجة الكليـة لـه،            : " صدق االتساق الداخلي  : ثانياً

  ). 122: 1998األغـا،   . (بان تحسب درجات كل بعد من األبعاد مع درجـة االختبـار ككـل             
اط بيرسون بين درجـة كـل عبـارة         تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لحساب معامالت ارتب        

  : والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه، فكانت النتيجة كالتالي
  
  )4-3(جدول رقم  

  :معامالت الصدق لكل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة الكلية 
الصدق. م  رقم العبارة الداللة.م   

1 0.47 ** 
2 0.41 ** 
3 0.43 ** 
4 0.43 ** 
5 0.47 ** 
6 0.40 **  
7 0.35 ** 
8 0.50 ** 
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الصدق. م  رقم العبارة الداللة.م   
9 0.31 ** 
10 0.20 ** 
11 0.43 ** 
12 0.31 ** 
13 0.48 ** 
14 0.59 ** 
15 0.56 ** 
16 0.59 ** 
17 0.53 ** 
18 0.50 ** 
19 0.47 ** 
20 0.58 ** 
21 0.61 ** 
22 0.54 ** 
23 0.55 ** 
24 0.33 ** 
25 0.53 ** 
26 0.51 ** 
27 0.51 ** 
28 0.59 ** 
29 0.49 ** 
30 0.43 ** 

  
  )0.01 (دالةعند مستوى* * 

يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات االختبار دالة إحصائياً، وهذا يؤكد على اتساقها 
  .الداخلي مع الدرجة الكلية
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  :الثبات  
 نفـس الفـرد     دقة المقياس أو اتساقه، حيث يعتبر المقياس ثابتا، إذا حصل         " يعرف بأنه   

على الدرجة أو درجة قريبة منها في نفس االختبار أو مجموعات في أسئلة متكافئـة أو متماثلـة    
  ).418: 1998عالم، أبو. (عند تطبيقه أكثر من مرة

  :تم حساب ثبات القائمة باستخدام
بـارات   وذلك عن طريق حساب معامل االرتبـاط بـين الع          :طريقة التجزئة النصفية    •

وتم تعديله بواسطة معادلة    ) 0.715(حيث بلغ قبل التعديل      ،بارات الزوجية الفردية والع 
وهو معامل ثبات عال وهـذا دليـل علـى صـالحية            ) 0.834(سبيرمان براون وبلغ    

  .المقياس
   بحساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخقام الباحث: طريقة ألفا كرونباخ •

انت مرتفعة، كما بلغ معامل الثبـات الكلـي         أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  ك       
  .مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات) 0.734(
  

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات المتوقعة تأثيرها على التجربة، حيث قام الباحث           : التكافؤ
عمـارهم  من كل مدرسة، وبـنفس المـستوى التحـصيلي وأ          باختيار فصلين من الصف الرابع    

، وذلك من خالل السجل المدرسي في المدرسة، حيـث      )ذكور وإناث (متقاربة، ومختلفي الجنس      
  .حكم الباحث على التكافؤ من خالل درجات االختبار القبلي

  : تكافؤ مجموعتي الدراسة
التـالي  والجدول ).  الجنس:(تم التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث     

  . ذلكيوضح
  )4-4(جدول رقم 

االنحراف   المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري

مستوى  Sigقيمة  )ت(قيمة 
 الداللة

 الجنس 6.08 19.81 80 الضابطة
 6.51 18.83 80 التجريبية

غير دالة  0.32 0.99
 إحصائياً

   ).2.00(يمة جدوليه عند ق) 158(ودرجات الحرية ) α=0.05(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 
  ).2.66(عنـد قيمـة جدوليـه       ) 158(ودرجـات الحريـة     ) α=0.01(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط      

  
على التـوالي وهـى     )0.99،  1.32(المحسوبة تساوي   ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

 داللـة   ومتوسط) 158(، عند درجة حرية     )2.00(الجدولية والتي تساوى    ) ت(أصغر من قيمة    
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، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين المجموعـة           )α=0.05(إحصائية  
  .التجريبية والمجموعة الضابطة، وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتان

  
  :خطوات الدراسة 

  .قراءة األدب السابق المتعلق بالبحث موضع الدراسة −
  .قراءة الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع −
  .التالمذةإعداد اختبار لقياس مدى تحصيل  −
  .مسرحة الدروس المختارة −
  .إعداد دليل المعلم، بحيث تعرض الدروس بأسلوب الدراما −
عرض االختبار والدروس الممسرحة ودليل المعلم على مجموعة من المحكمين  −

  .والخبراء في مجال طرق تدريس اللغة العربية
وث الدولية للموافقة على تطبيق أدوات تقدم الباحث بطلب رسمي من وكالة الغ −

     ).بنات األمل اإلعدادية، و)د(ذكور خانيونس االبتدائية(  الدراسة في مدرستي 
اختار الباحث عينة الدراسة التجريبية والضابطة من طلبة الصف الرابع األساسي،  −

  .وتم إجراء اختبار قبلي للمجموعتين للتأكد من تكافؤهما
  .التالمذةة على طبق الباحث التجرب −
وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة على عينة الدراسة، تم إجراء اختبار بعدي على  −

  .المجموعتين التجريبية والضابطة
  ).ذكور وإناث(وبعد أسبوعين طبق الباحث اختبار تتبعي للمجموعتين التجريبية  −
ها، وتفسيرها تصحيح اإلجابات، وجمع البيانات وتحليلها، ثم عرض النتائج، ومناقشت −

  .في ضوء فروض الدراسة
  .وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج −
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  الفصل اخلامس 
  

   وتفسريها الدراسة ومناقشتهانتائج
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  نتائج الدراسة
 اإلجابة عن يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، وذلك بهدف      

أسئلة الدراسة، واختبار صحة فرضياتها، كما يعرض هذا الفصل تفسيراً ومناقشةً لهذه النتائج 
في ضوء الدراسات السابقة، كذلك يضع بعض التوصيات ذات العالقة بهذه النتائج ويقترح بعض 

   . الدراسات الستكمال جوانب الدراسة الحالية، وهذا تفصيل لذلك
ال توجد :  انهينص الفرض األول على:  وتفسيره ومناقشتهولنتيجة الفرض األ

 بين متوسطات درجات الذكور في )α≥ 0.05(عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية
  .المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل

نحراف واال، تم حساب المتوسط الحسابي، واختبار مدى صحتها،  الفرضيةنولإلجابة ع
درجات الذكور بين متوسطات ، للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية، )ت(واختبار ، المعياري

وكانت النتائج ، في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيل
  ) :5-5(جدول رقم : كالتالي

لضابطة تعزى إلى وا المجموعة التجريبية الذكور فيمتوسطات درجات للمقارنة بين ) ت ( يبين نتائج اختبار 
   :إلختبار البعديا فيتوظيف الدراما 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت)قيمة 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 7.19 18.58 40 الضابطة
 3.89 24.85 40 التجريبية

-4.85 
 

 0.01دالة عند 

  ).1.98(عند قيمة جدوليه ) 78(ودرجات الحرية ) α=0.05(ية عند متوسط حدود الداللة اإلحصائ
  ).2.56(عند قيمة جدوليه ) 78(ودرجات الحرية ) α=0.01(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 

  

، وهى أكبر مـن قيمـة       )4.85(المحسوبة تساوي   ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 = α(ومستوى داللـة إحـصائية      ) 78(، عند درجة حرية     )2.56(الجدوليه والتي تساوى    ) ت(

 هذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الـذكور فـي          و  ، )0.01
يكون الفـرق لـصالح     ى إلى توظيف الدراما في التحصيل و      المجموعة التجريبية والضابطة تعز   

  .المجموعة التجريبية

 النشاط الدرامي المقدم للتالميذ امتلك القـدرة المناسـبة        ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن     
وهذا ،  على جعل العملية التعليمية عمال جماعيا يقوم به األطفال أنفسهم محدثا لهم المتعة والفائدة             

  .ما أكده قول احد التالميذ في ورشة الدراما بان هذه الحصة هي أمتع حصة درسناها في حياتنا
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، انه بإتباعنا أسلوب التعليم الممـسرح والـدراما  : )2007:59(وهيالت  ،  وترى أبو مغلي  
ذلك أن لهذا األسـلوب قـوة   ، فإننا نستثير قدرة التالميذ المختلفة واستغاللها في الموقف التعليمي      

  .تعمل على تنشيط الوظائف النفسية والعقلية والحركية واالجتماعية والتعليمية عند التلميذ

،  جعلت التالميذ أكثر قدرة على التفاعل والمـشاركة الـصفية     كما يرى الباحث أن الدراما    
  .مما زاد تحصيلهم الدراسي بفارق أكثر من المجموعة الضابطة

أنها تعمل على تضيق الفجوة بـين المتفـوقين فـي           ): 69: 2002(وهذا ما ذكره جابر     
طبع يتـرك   وهذا بـال  ،  التحصيل الدراسي في الصف وذلك من خالل المشاركة الجماعية الفاعلة         

  .ويثري قدرته على التعبير عما بداخله، وإقباله نحو التعلم، مردودا ايجابيا في نفسية التلميذ

  .)2009(وأبو هداف ، )2011( مع دراسة كل من الطويل هذه النتيجةواتفق 

ومن خالل ممارسة الباحث مع التالميذ وشرح للدروس بطريقـة ممـسرحة الحـظ أن                
كمـا سـاعدهم علـى وضـح حلـول          ،   تجريب مواقف حياتية جديدة    التالميذ اخذوا دورهم في   

إضافة إلى شعور الطفل بثقته بنفـسه وتقويـة         ،  للمشكالت التي تواجههم ومحاولة التكيف معهم     
، كما عملت على تقوية الحس الفني والجمالي لدى هـؤالء التالميـذ           ،  الرابطة بينه وبين زمالئه   

معرفة التلميذ بالتراث المسرحي وعناصره من حيـث        علما بان هذه الطريقة في التدريس تثري        
وهـذا مـا جعـل      ،  مما تجعله يحتفظ بالمعلومة ألكبر فترة ممكنـة       ،  الحركة والصوت واإليقاع  

  .المجموعة التجريبية أكثر تحصيال من المجموعة الضابطة

  
عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية:  ومناقشته وتفسيره الثاني نتيجة الفرض

 بين متوسطات درجات االناث في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى )α≥ 0.05 (مستوى
  .إلى توظيف الدراما في التحصيل

  

واالنحراف ،  تم حساب المتوسط الحسابي   ،  واختبار مدى صحتها  ،   الفرضية نولإلجابة ع                     
 اإلناثبين متوسطات  درجات     ،  للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية    ،  )ت(واختبار  ،  المعياري

وكانـت النتـائج    ،  في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحـصيل          
  : كالتالي
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  ) :5-6(جدول رقم 

لضابطة تعزى إلى وا المجموعة التجريبية  فياإلناثمتوسطات درجات للمقارنة بين ) ت ( يبين نتائج اختبار 
   .ختبار البعدياإل فيتوظيف الدراما 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت)قيمة 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 5.26 22.40 40 الضابطة
 4.10 26.13 40 التجريبية

-3.53 
 

 0.01دالة عند 

  ).1.98(عند قيمة جدوليه ) 78(ودرجات الحرية ) α=0.05(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 
  ).2.56(عند قيمة جدوليه ) 78(ودرجات الحرية ) α=0.01(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 

  

، وهى أكبر من قيمـة      )3.53(المحسوبة تساوي   ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 = α(ومستوى داللـة إحـصائية      ) 78(، عند درجة حرية     )2.56(الجدوليه والتي تساوى    ) ت(

 يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات اإلنـاث فـي               هذاو،  )0.01
يكون الفـرق لـصالح     المجموعة التجريبية والضابطة تعوى إلى توظيف الدراما في التحصيل و         

  .المجموعة التجريبية

واتضح من نتيجة الفرض أن التلميذات اللواتي درسن بالطريقة الممسرحة حصلن علـى             
  .رانهن اللواتي درسن بالطريقة التقليديةدرجات أعلى من أق

مما ساعدها على فهم وحفظ الـدرس       ،  ويعود ذلك إلى الحس التذوقي الذي تتمتع به البنت        
  .بصورة كبيرة

بان إدخال الدراما إلى المناهج الدراسـية فـي         ): 107: 2007(وهذا ما أكده عبد المنعم      
حب وتجعل حياة األطفـال مملـوءة بالبهجـة         تفتح آفاقا أر  ،  رياض األطفال والمدارس االبتدائية   

والقيـام بـأدوارهم الحقيقيـة فـي       ،  فضال عن اكتساب القدرة على تحمل مسؤولياتهم      ،  والسعادة
، ثم أن استخدام طريقة اإللقاء المسرحي يبعث في الجو الدراسي عنصر التشويق           ،  مستقبل حياتهم 

  .ويبعث في الصغار عامل النشاط وحب المسرح

، لى أن التلميذ في المرحلة االبتدائية تزيد صفاته اإلدراكية ولـيس المتخيلـة            وهذا يؤكد ع  
مما يقرب له الفهم للمعاني المجردة الـصعبة        ،  ويبدأ في التعامل مع األدوات الواقعية المحسوسة      

كما تساعده على االستقاللية واالعتماد على الذات وتنمية الخيال الخالق          ،  التي تحتاج الى إيضاح   
  .طف المتزنةوالعوا
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أن الدراما تهدف إلى تبديد الملل الذي قد يشعر به التالميذ           ): 38: 2001(ويرى القرشي   
وتحويلها إلـى صـورة     ،  أثناء التدريس من خالل تخليص الدروس من جمود الحروف المكتوبة         

  .حية ناطقة محببة إلى نفوس التالميذ

ودراسة أبـو خوصـة     ) 2010(واتضح للباحث أن هذه النتيجة اتفقت مع دراسة الهباش          
)2009. (  

  

عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية:  ومناقشته وتفسيره الثالث نتيجة الفرض
 في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى التالمذة بين متوسطات درجات )α≥ 0.05(مستوى 

  .إلى توظيف الدراما في التحصيل
واالنحراف ، م حساب المتوسط الحسابيت، واختبار مدى صحتها،  الفرضيةنولإلجابة ع

بين متوسطات  درجات ، للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية، )ت(واختبار ، المعياري
وكانت ،  في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما في التحصيلالتالمذة

  ) :5-7(جدول رقم : النتائج كالتالي

لضابطة تعزى وا المجموعة التجريبية فيالتالمذة متوسطات درجات نة بين للمقار) ت ( يبين نتائج اختبار 
  االختبار البعدي في إلى توظيف الدراما

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 6.59 20.35 80 الضابطة
 3.77 25.66 80 التجريبية

0.01دالة عند  6.26-  

  ).2.00(عند قيمة جدوليه ) 158(ودرجات الحرية ) α=0.05(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 
  ).2.66(عند قيمة جدوليه ) 158(ودرجات الحرية ) α=0.01(حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 

، وهى أكبر من قيمـة      )6.26(المحسوبة تساوي   ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 = α(ومستوى داللة إحـصائية     ) 185(، عند درجة حرية     )2.66(الجدوليه والتي تساوى    ) ت(

 هذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات التالمـذة فـي              و. )0.01
يكون الفـرق لـصالح     ى إلى توظيف الدراما في التحصيل و      المجموعة التجريبية والضابطة تعز   

  ).ذكور وإناث( .المجموعة التجريبية
وفيما يتعلق بحجم تأثير الدروس الممسرحة في زيادة التحصيل في المجموعة التجريبية            

  : الذي يعطي بالمعادلة التالية)   2(قام الباحث بحساب مربع إيتا ، في االختبار البعدي
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ترمز لدرجات   DF ،"ت "  هي مربع قيم T2،  هي معامل االرتباط الثنائي)  2(حيث 

  )N1+N2-2(تساوي  والحرية

  التي تعبر عن حجم تأثير البرنامج d أمكن حساب قيمة)   2(وعن طريق 
  :في التجربة عن طريق المعادلة التالية

  
  

  :متوسطاً كالتالي ، أو صغيراً، أو ويتحدد حجم التأثير إذا كان كبيراً
   صغير حجم التأثيرd = 0.2قيمة 
   حجم التأثير متوسطd = 0.5قيمة 
   حجم التأثير كبيرd = 0.8قيمة 

  ومقدار t و  2  وd يبين قيم ) (والجدول ، )305: 1999، الجندي(كما جاء في دراسة 
  .تأثير الدروس الممسرحة في زيادة التحصيل

  )5-8(جدول 
  التحصيل  ومقدار تأثير الدروس الممسرحة في زيادة t   و2  وdيبين قيم  

   المجموعة التجريبيةتالمذة لدى 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت(قيمة 
 المحسوبة

قيمة مربع 
 )2(إيتا

حجم  dقيمة 
 التأثير

 6.59 20.35 80 الضابطة
 3.77 25.66 80 التجريبية

 كبير 1.09 0.198 6.26-

ممسرحة في زيادة التحصيل كبير، نظراً ألن       ويتضح من الجدول أن حجم تأثير الدروس ال       
وهذا يعني أن الدروس الممسرحة لها تأثير كبير في زيـادة التحـصيل      ،  )0.8( أكبر من    dقيمة  

  .لدى طلبة المجموعة التجريبية

كونه يثري قدرة الفرد علـى  ، ويرى الباحث أن توظيف الدراما في التدريس أمر مهم جدا        
  .وينمي الحواس، الجسمويروض ، خلهاالتعبير عما بد
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وذلـك  ،  فالدراما وسيلة تربوية وتعليمية على درجة كبيرة من الفعالية والتأثير في أطفالنا           
،  علـي  ( .عندما تراعى مقومات المسرحية المختلفة بما يناسب األطفال في كل مرحة عمريـة            

2008 :55.(  

لية والمرح وتغـرس    توفر للطفل التس  ،  كما ان توظيف الدراما بشكل ممنهج وعلمي وسليم       
وتعمل على توسيع مداركه وتمنحـه   ،  واألمانة،  كاألخالق،  في نفسه عادات حسنة وأخالق محببة     

القدرة الكافية على فهم كل ما يحيط به وتعوده على الخيال والقدرة على التفكير المبدع الخـالق                 
  ).96: 2009، علي(وصدق العاطفة 

باعتبارهـا  ،  أسلوباً من األساليب التربوية الناجحـة     هذا األمر يؤكد جليا أن الدراما تعتبر        
وتنمي وتقـوي مهـارات     ،  تساعد الطفل على توضيح وتبسيط المفاهيم وكذلك تكون أداة للتفاعل         

االستماع والحديث والكتابة والقراءة بطريقة إبداعية تجعل الطفل يمتلك حـصيلة لغويـة اكبـر               
  .هوتساعد في تعديل اتجاهاته وتحسين التعلم لدي

ويعزو الباحث تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى التوظيف األمثـل            
  .للدراما الممسرحة في شرح الدروس وتوضيحها للتالميذ

األدوار التي تلعبها الدراما في التعلـيم علـى النحـو           ): 12: 2007(فقد حددت العناني    
وتـؤدي إلـى    ،  وتنمي الخيال ،  طالع لديه وتشبع حب االست  ،  في تزيد من معلومات الفرد    : التالي

وتبني فردا راشـدا  ، وتقضي على عيوب النطق وتعديل للسلوك     ،  وتثري اللغة عند الفرد   ،  اإلبداع
  .له قيمته لنفسه ولمجتمعه

على األدوار التي تلعبها الدراما فـي زيـادة         ): 214 – 213: 2005(كما ركز سليمان    
وتنمـي  ،  خلص الطفل من الكبت واالنفعـاالت الـضارة       ت: فأكد أنها ،  التحصيل وتوظيفه األمثل  

  .وتجعله أكثر تأثيرا باآلخرين، كما تشبع غريزة حب االستطالع، الحاسة النقدية لديه

كما يعزو الباحث النتيجة في توظيف الدراما في التحصيل إلى قدرة التعليم الممسرح على              
 أن يفهمهـا    التلميـذ حسوسة يـستطيع    تحويل األفكار المجردة والرموز والمهارات إلى أشياء م       

ويدركها بحواسه مما يجعل للتعليم معنى أفضل وسـهولة فـي تـذكر المعلومـة ويـسر فـي                   
  .استرجاعها

وقد الحظ الباحث أثناء عرضه للدروس بطريقة الدراما الممسرحة األثر االيجابي للتعلـيم           
ب األشياء الجديـدة والتـذوق      زيادة التركيز والفهم واستيعا   : حيث تركزت المالحظات في التالي    

وكما أدخلت البهجـة  ، بحيث بدأو في االستفسار عن أشياء تؤكد زيادة وعيهم، الفني لدى األطفال  
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ممـا  ،  وهذا من خالل تفريغهم للشحنات المكبوتة لديهم      ،  والسرور عليهم مما زاد قابليتهم للتعليم     
  .أيسر وأسهلساعدهم على استيعاب اكبر عدد من المفاهيم العلمية بصورة 

، ودراسة أبو موسـى     ) 2010( الشنطي   واتضح للباحث أن هذه النتيجة اتفقت مع دراسة       
)2008 . (  

عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية:  ومناقشته وتفسيره الرابع نتيجة الفرض
في االختبار ( في المجموعة التجريبية التالمذة بين متوسطات درجات )α≥ 0.05(مستوى 
  .  )التتبعي البعدي والتحصيلي

واالنحراف ،  تم حساب المتوسط الحسابي   ،  واختبار مدى صحتها  ،   الفرضية عنولإلجابة  
بـين متوسـطات     ،  للتعرف على داللة الفروق اإلحـصائية     ،  sigقيمة  ،  )ت(واختبار  ،  المعياري
،  في المجموعة التجريبية والضابطة تعزى إلى توظيف الدراما فـي التحـصيل            التالمذةدرجات  

  :وكانت النتائج كالتالي
    ) :5-9(جدول رقم   

 في المجموعة التالمذةدرجات  متوسطات للمقارنة بين لعينتين مرتبطتين)ت ( يبين نتائج اختبار 
  ).التتبعيفي االختبار التحصيلي البعدي و(التجريبية 

 المجموعة
 التجريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت)قيمة 
 بةالمحسو

 قيمة
Sig  

مستوى 
 الداللة

 3.77 25.66 80 بعدي
 3.59 25.55 80 تتبعي

0.23 
دالة عند  0.82

0.01 
  ).2.00(عند قيمة جدوليه ) 158(ودرجات الحرية ) 0.05= (حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 
  ).2.66(يه عند قيمة جدول) 158(ودرجات الحرية ) 0.01= (حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط 

  

، وهى أكبر من قيمـة      )0.23(المحسوبة تساوي   ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 =  (ومستوى داللـة إحـصائية      ) 79(، عند درجة حرية     )2.00(الجدوليه والتي تساوى    ) ت(

 التالمـذة وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات             . )0.05
  )في االختبار التحصيلي البعدي والقبلي(التجريبية في المجموعة 

التعلم في أذهان التالميذ بعد االنتهاء من التجربة إلـى األسـلوب         أثر   يعزو الباحث بقاء  
وذلك من خالل توفير المساحة الكافية إلعمال معظم حـواس          ،  الجديد في طريقة شرح الدروس    

، الحظاتهم وممارستهم لحركات مسرحة التعليم    التالميذ مما ترتب عليه شعورهم بالسعادة أثناء م       
بحيث يمكن استخدام هـذه  ، ويفيد في تحقيق االستجابة الصحيحة للمثيرات، فهذا العمل يزيد الفهم 

  .الطرق الكتشاف الطاقات اإلبداعية لدى التالميذ واالستفادة منها مستقبال
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سرح ينمي مهارات التالميذ    أن أسلوب التعلم المم   ،  التعلم لدى التالميذ   أثر   ومما زاد بقاء  
كما أن العمل الدرامي يشكل طريقة سهلة لعرض المـواد          ،  ويكشف قدراتهم المختلفة وإبداعاتهم   

أبـو  ( .مما يقلل إمكانية نـسيانها    ،  الدراسية ويعمق المعلومات والمعارف ويرسمها بذهن المتعلم      
  ).66: 2008، مغلي وهيالت

االنتقال من المجرد إلى المحسوس واالبتداء باألمر       التعلم إلى    أثر   كما يعزو الباحث بقاء   
مما يزيد الهدوء لدى التالميذ ويجعلهم أكثر قدرة        ،  البسيط أثناء الشرح حتى نلفت انتباه المتعلمين      

لذلك يمكن استغالل ميل األطفال الفطري للتقليد والمحاكاة فـي تنظـيم      ،  على التركيز لالستيعاب  
هما في إكسابهم المهارات والمعلومات والمفاهيم اللغويـة والدينيـة          النشاط التمثيلي مما يزيدهم ف    

  .واالجتماعية وكافة الخبرات الموجودة في مناهجهم

  



  النتائج وتفسیرھا

 93  

 الفصل الخامس

  
  :توصيات الدراسة 

  :بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ؛ يوصي الباحث 
  .استخدام طريقة الدراما في تدريس اللغة العربية −
  .داخل كل مدرسةتوفير المسرح التربوي  −
  .توفير األدوات التي تدعم الموقف الدرامي في المدرسة −
   .تدريب المعلمين على أسلوب الدراما وتشجيهم على توظيفها في المدارس −
   .استخدام المسرحية والقصة في التدريس لما لها دور فعال في جذب االنتباه −

  

  : مقترحات الدراسة
   .للغة العربية في المرحلة الثانويةاستخدام الدراما في مادة ا أثر دراسة −
   .استخدام الدراما في مواد أخرى كاللغة االنجليزية والرياضات وغيرها أثر دراسة −
   .استخدام الدراما في تنمية مهارات التفكير أثر دراسة −
   .استخدام الدراما في عالج بعض المشكالت النفسية أثر دراسة −
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  المراجعقائمة 
  

  :غة العربيةالمراجع بالل: أوالً

، 1ط،  تحقيق احمد أمـين   ،  الجزء األول ،   "ديوان حافظ إبراهيم  " : )1980(حافظ  ،  إبراهيم −
   . مصر–القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 –القاهرة  ،  دار المعرفة الجامعية  ،   "طرق تدريس اللغة العربية   " : )1999(زكريا  ،  إبراهيم −
   .مصر

اسـتراتيجيات لتخطـيط المنـاهج      " : )1982(طاهر  ،  زاقعبد الر  و عبد الرحمن ،  إبراهيم −
   . مصر–القاهرة ، دار النهضة، "وتطويرها في البالد العربية

، دار المعارف، 1ط، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيـة " : )1973(عبد العليم ،  إبراهيم −
   . مصر–القاهرة 

، الجـزء األول  ،  2ط،   "لعربلسان ا " : )985(أبو الفيصل جمال الدين محمد      ،  ابن منظور  −
   . لبنان–بيروت ، دار إحياء التراث العربي

وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية       أساليب  " : )2001(فؤاد  ،  أبو الهيجاء  −
   . األردن–عمان ، دار المناهج، 1ط، باألهداف السلوكية

ليمية لتنمية مفاهيم التربية    برنامج مقترح يعتمد الدراما التع    " : )2009(وليد  ،  خوصة أبو −
، رسالة ماجستير غير منـشورة    ،  البيئية واالتجاه نحوها لدى طالب السادس األساسي بغزة       

   . فلسطين–غزة ، جامعة األزهر، كلية التربية

أثر استخدام المسرح في تعليم مهارات متضمنة في مناهج          ": )2006(سهام  ،  أبو دحروج  −
، رسالة ماجستير غير منـشورة    ،   "ذ الصف األول األساسي   اللغة العربية على تحصيل تالمي    

   . فلسطين–غزة ، جامعة األزهر، كلية التربية

 –غـزة  ، 1ط، دراسات في الفكر التربـوي اإلسـالمي    " : )2006(محمود خليل   ،  أبو دف  −
   .فلسطين
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، "مناهج البحث العلمي في العلوم النفسية والتربويـة       ) :" 1998(رجاء محمود   ،  أبو عالم  −
   . مصر–القاهرة ، دار النشر للجامعات، 1ط

تقويم مهارات معلمي اللغة العربية في تدريس مادة النصوص         " : )2008(نزار  ،  أبو غولة  −
رسـالة  ،  األدبية في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في ضـوء االتجاهـات المعاصـرة            

 عـين شـمس     وجامعة،  البرنامج المشترك في جامعة األقصى غزة     ،  ماجستير غير منشورة  
  .مصر

 –عمـان  ، دار يافا، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيـة " : )2001(سميح ، أبو مغلي  −
   .األردن

الدراما والمـسرح فـي التعلـيم، النظريـة         " : )2008(مصطفى  ،  هيالت و لينا،  أبو مغلي  −
   . األردن–عمان ، دار الراية، 1ط، والتطبيق

أثر استخدام الـدراما علـى تحـسين بعـض           ": )2008(لطفي موسى مسلم    ،  أبو موسى  −
كليـة  ،  رسالة ماجستير غير منشورة   ،  المهارات القرائية لدى طلبة الصف السابع األساسي      

   . فلسطين–غزة ، الجامعة اإلسالمية، التربية

أثر استخدام المسرح في تدريس بعض موضـوعات النحـو           ": )2009(رائد  ،  أبو هداف  −
كليـة  ،  رسالة ماجستير غير منـشورة    ،  ثامن األساسي العربي على تحصيل طلبة الصف ال     

   . فلسطين–غزة ، الجامعة اإلسالمية، التربية
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، دار الفكـر   ، "تعليم األطفال المهارات القرائيـة والكتابيـة      " : )2002(عبد الفتاح   ،  البجة −
   . األردن–عمان 
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   . مصر–جامعة عين شمس ، كلية التربية، )68(العدد 
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  ) 1(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
  
  

  التخصص  مكان العمل  االسم  رقمال
  مناهج وطرق تدريس اجتماعيات  الجامعة االسالمية غزة  د عبد المعطي األغا.أ  -1
  مناهج وطرق تدريس لغة عربية  الجامعة االسالمية غزة  داوود حلس. د  -2
  مناهج وطرق تدريس لغة عربية   وزارة التربية والتعليم  ابراهيم شيخ العيد. د  -3
الجامعة االسالميةغزة،مدرسة   علوانمصعب . أ  -4

  الصالح
  ماجستير علم نفس

ماجستير مناهج وطرق تدريس لغة   الجامعة االسالمية غزة  رجاء الدين طموس. أ  -5
  عربية

  ماجستير مناهج وطرق تدريس  الجامعة االسالمية غزة  منير حسن . أ  -6
معلمة لغة عربية في وكالة   رائدة علوان. أ  -7

  ةالغوث الدولي
  ماجستير اصول تربية 

مشرف لغة عربية في وكالة   عصام مقداد . أ  -8
  الغوث الدولية 

ماجستير مناهج وطرق تدريس لغة 
  عربية

  ماجستير مناهج وطرق تدريس  متقاعد ومشرف لغة عربية  يوسف ابو شقورة . أ  -9
  بكالوريس لغة عربية   معلم في وكالة الغوث الدولية   احمد عواجة . أ  -10
  بكالوريس لغة عربية   معلمة في وكالة الغوث  سهير مخيمر . أ  -11
  بكالوريس لغة عربية  معلم في وكالة الغوث الدولية  زهير ابو حجاج  -12
  بكالوريس لغة عربية   معلمة في وكالة الغوث  جميلة ابو غلوة . أ  -13
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الجامعة االسالمية غزة

  ات العلياعمادة الدراس
  كلية التربية

  قسم المناهج وطرق التدريس
  )2(ملحق 

استمارة تحكيم الدروس الممسرحة لطلبة الصف الرابع األساسي في النصوص 
  األدبية
  المحترم___________________________________ / األخ  

  
  وبعد ،،.... .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  .تحكيم دروس ممسرحة: الموضوع

توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفـاظ بـه فـي     أثر "يقوم الباحث بدراسة عنوانها     
، لنيل درجة الماجستير في التربية    " تدريس النصوص األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي         

وبخبرتكم في هذا المجال يأمل الباحث من سيادتكم المساعدة من خالل تحكـيم هـذه الـدروس                 
  .مع إبداء الملحوظات إن وجدت، مسرحةالم

  
  وأشكركم على تعاونكم معنا

  وباهللا التوفيق
  
  

  الباحث
  صهيب محمد علوان
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  :  الشجرة : الدرس األول
  .طالب عائد من مدرسته إلى البيت وفي طريقه حقل جميل وفيه فالح يعمل في الحقل

  : من جمال األشجار التلميذيتعجب 
  . الشجرة وما أجمل غصونها البراقة التي تحمل أطيب الثماريا اهللا ما أجمل هذه

ممكن لو سمحت أن تشرح لي كيف صـارت هـذه    ،  يعطيك العافية يا طيب   :  الفالح التلميذسأل  
  الشجرة بهذا الجمال وما أصلها ؟

بذور صـغيرة    أو    هذه الشجرة وغيرها من األشجار كانت حبة صغيرة        .تعال يا عزيزي  : الفالح
التربة ثم نرويها ونرعاها حتى تكبر وتصبح بهذا الشكل الجميـل وتعطـي أفـضل              نزرعها في   

  الثمار
  .هل تحتاج هذه الشجرة إلى الماء فقط لكي تكبر وتصبح جميلة: التلميذ
انظر لهذه الشمس الساطعة ماذا     ،  بل تحتاج أيضا إلى الهواء والى أشعة الشمس       ،  طبعا ال : الفالح

  نأخذ منها ؟
  .الضوء: التلميذ
  .نعم وكذلك الحرارة والدفء وكلها ضرورية للنبات: الفالح
  !!لقد أبدع في خلقه وأحسن التصوير !! سبحان اهللا ما أعظم نعمه : التلميذ
  .فلنشكر اهللا على نعمه: الفالح
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  :الثعلب والديك : الدرس الثاني

  :يمشي الثعلب في الغابة ممسكاً ببطنه وهو يقول 
نا جائع جدا اشعر أني سأموت من الجوع إن لم أتناول غذاء دسما ما الحـل ؟ مـا                   آه يا بطني أ   

  الحل أيها الثعلب ؟
سأذهب ألبحث لي عن فريسة آكلها ولكن بمكر لن يجعل أحـد يـشك فـي    !! وجدتها ! وجدتها  

  ...أنا الثعلب المكار هاهاها.. .أنا أبو األفكار... .أبداً
  .ال أن يخفي مالمحه، ويرد السالم على كل من يراهيرتدي الثعلب عباءة وعمامة محاو

ويمسك ،  كثروا في هذا الزمان   ،  خذوا حذركم من الماكرين  لعنهم اهللا      ،  كيف الحال ،  السالم عليكم 
اللهـم اصـرف  عنـا شـر     ، سبحان اهللا الحمد هللا ،  مسبحة ويبدأ بالتسبيح سبحان اهللا والحمد هللا      

  .الماكرين
يا عباد اهللا توبوا إلى اهللا توبوا إلى بارئكم هو الذي يقبل التوبـة             :وينادي على المأل بصوت عال    

  .عن عباده
  مالي ال اسمع آذانا اليوم أين الديك لماذا لم يؤذن حتى اآلن ؟، صباح الخير أيها الذئب: الثعلب

لماذا لم تؤذن يا عزيزي حتى اآلن لقد حان موعد اآلذان هيـا أذن              : يذهب إلي الديك، ويقول له    
  .صل جماعة حتى يتقبل اهللا منا صالح األعمالولن

  .عذرا أيها الثعلب لن أؤذن اليوم: الديك
  .لم ال: الثعلب
  .ألني ال اصدق أمثالك أيها الماكر المخادع: الديك

سامحك اهللا أيها الديك لقد تغيرت الثعالب كثيرا في معاملتها بعد معاهدة الـصداقة التـي      : الثعلب
  .الديوك وان تدافع عنها ضد الوحوش والسباعبموجبها أال تتعدى على 

لن تستطيع بمكرك ودهائك أن تخدعني ولن أصدقك مها تقل الن أجـدادي علمـوني أال                : الديك
  .أؤمن ألمثالك فأنت ال دين لك ابعد عني أيها الملعون

  .يهرب الديك ويخرج الثعلب حزينا ويقول سامحك اهللا سامحك اهللا
  
  
  
  
  



  

 107  

 المـالحققائمة 

  
  :األجيال صانع : الدرس الثالث

  .أربعة طالب يمشون سويا في طريقهم إلى المدرسة
  .يتحدثون عن يوم المعلم الفلسطيني

اليوم يوم المعلم الفلسطيني ما رأيكم لو قدمنا لمعلمينا شيئاً رمزياً نعبر عـن حبنـا                : األول يقول 
  .العظيم لهم

  فكرة جميلة، ولكن ماذا سنقدم لهم ؟: الثاني
  . من معلمينا باقة وردنشتري لكل واحد: الثالث
  هل برأيكم هذا كاف لنرد لمعلمينا أفضالهم علينا ؟: الرابع
ألننا ولو وهبنا عمرنـا     ،  ما يشترى بالمال   أو   بالطبع ال إننا ال نرد لمعلمينا فضلهم بالمال       : الثاني

  .لهم ما رددنا جميلهم علينا
فهو صانع األجيـال تلـو   ،  ألجيالبل على كل ا   ،  حقا إن فضل المعلم ال يقتصر علينا فقط       : األول

  .األجيال
فهـو  ،  نعم هو الذي خرج المهندس والطبيب والمعلم وكل إنسان مثقف يخدم أبناء وطنه            : الثالث

  .آمين مخلص يستحق منا كل التقدير واالحترام والطاعة واإلكرام
  .ليقدموها لمعلميهم، ثم يخرجوا لشراء باقات الورد
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  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  الجامعة االسالمية غزة
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم المناهج وطرق التدريس

  
  )3(ملحق 

  استمارة تحكيم دليل المعلم  لطلبة الصف الرابع األساسي في النصوص األدبية
  المحترم______________________________________ / األخ  

  
  وبعد ،،.... .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا و

  
  .تحكيم دليل المعلم: الموضوع

توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفـاظ بـه فـي     أثر "يقوم الباحث بدراسة عنوانها     
، لنيل درجة الماجستير في التربية    " تدريس النصوص األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي         

مـع  ، ن سيادتكم المساعدة من خالل تحكيم دليل المعلـم وبخبرتكم في هذا المجال يأمل الباحث م    
  .إبداء الملحوظات إن وجدت

  وأشكركم على تعاونكم معنا
  وباهللا التوفيق

  
  الباحث     

  صهيب محمد علوان
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  دليل المعلم
  :تحضير الدرس 

  الثاني: الفصل     الرابع األساسي     : الصف   اللغة العربية        : المادة
  .حصة2 :  عدد الحصص  الشجرة       :الموضوع

  
  :األهداف السلوكية : أوالً

  . الفكرة العامة التي تدور حولها المسرحيةالتلميذأن يستنتج  •
  . المسرحية بأسلوبهالتلميذأن يلخص  •
  . النص قراءة سليمةالتلميذأن يقرأ  •
  . معاني المفردات الصعبةالتلميذأن يفسر  •
  .ة مراحل نمو الشجرالتلميذأن يذكر  •
  . فوائد الشمسالتلميذأن يعدد  •
  . نعم أخرى أوجدها اهللا في الكونالتلميذأن يعدد  •
  . القصيدة دون خطأالتلميذ أن يقرأ •
  . النصالتلميذأن يحفظ  •

  
  : الوسائل التعليمية: ثانياً

  .LCDشاشة عرض ، الكتاب المدرسي، ورق أسئلة، الطباشير الملونة، السبورة
  

  :خطوات الدرس : ثالثاً
 للدرس بمراجعة الدرس السابق من خالل األسئلة التالميذيهيئ المعلم : تهيئة والتمهيدال •

  : التالية
   .   عدد بعض نعم اهللا في الكون-
   ما فوائد هذه النعم ؟ -
   عالم تدل هذه النعم ؟ -
   ما واجبنا تجاه هذه النعم ؟-

 اإلنصات ومراقبـة     لعرض المسرحية بحيث يطلب منهم     التالميذيهيئ المعلم   :  العرض •
حيث سيقوم  طالبان بتمثيـل دوري الفـالح         " الممثلين لشخصيات المسرحية    " زمالئهم  



  

 110  

 المـالحققائمة 

 الموجودين في المسرحية كل منهم له اسمه، وسيتم توجيه بعض األسـئلة مـن               التلميذو
 .المعلم أثناء وبعد المسرحية

  . ما هو موضوع المسرحية-
  . ما هي شخصيات المسرحية-
 .ت من المسرحية ماذا استفد-

  

  .مع بيان سبب إعجابك بها،  اذكر أكثر المواقف التي أعجبتك من المسرحية-
  . LCDوأقوم بعرض النص على جهاز ،  بقراءة النصالتالمذةأكلف عدد من 

   ).ضياء، مستعرة، جذوتها، النضرة( ما المقصود بكل من -
   ).حبة، شمس، شجرة( التالية اذكر جموع الكلمات -
  فرد غصون ؟  ما م-
   ).كيف صارت شجرة، انظر( ما نوع األساليب -
   ما فوائد الشجرة ؟ -
   . اذكر فوائد الشمس-
   من الذي أوجد الشجر والشمس ؟ -
   . اذكر أمثلة أخرى لنعم اهللا في الكون-
   ما واجبنا تجاه هذه النعم ؟ -
   ما واجبنا تجاه خالق هذه النعم ؟-

  
  : التقويم الختامي: رابعاً

  

   .اذكرها،  تمر الشجرة بمراحل عند نموها-
  :  وضف التراكيب التالية في جمل مفيدة من تعبيرك-

   ).انظر إلى، نمت من(    
  . اذكر فوائد الشجر-
   ما أهمية وجود الشمس في الكون وهل يمكن العيش بدونها ؟-
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  :تحضير الدرس 
  الثاني: الفصلساسي      الرابع األ: الصفاللغة العربية         : المادة

  .حصة2 :  عدد الحصصالثعلب والديك      : الموضوع
  :األهداف السلوكية : أوالً

  . الفكرة العامة التي تدور حولها المسرحيةالتلميذأن يستنتج  −
  . المسرحية بأسلوبهالتلميذأن يلخص  −
  . النص قراءة جهرية سليمة لغوياالتلميذأن يقرأ  −
  . المفردات الصعبة معانيالتلميذأن يفسر  −
  . أبيات القصيدة بأسلوبهالتلميذأن يشرح  −
  . األساليب من النصالتلميذأن يستخرج  −
  . القصيدة دون خطأالتلميذ أن يقرأ −
  . القصيدةالتلميذأن يحفظ  −

  
  :الوسائل التعليمية : ثانياً

   ،LCDجهاز ، الكتاب المدرسي، لوحة تعليمية، الطباشير، السبورة
  :درس خطوات ال: ثالثاً

 كخبرات سابقة تجعلهم التالميذيقوم المعلم بطرح أسئلة على : التهيئة والتمهيد للدرس •
 : يركزون اهتمامهم حول موضوع الدرس

  ماذا يسمى صوت كل من الثعلب والديك ؟  -
   صف كالً من الثعلب والديك ؟ -
   أين يعيش  كل من الثعلب والديك ؟ -
  ج الديك لتنبيه الناس للصالة ؟ في أية صالة من الصلوات الخمس يخر-

  
 لعرض المسرحية بحيث يطلب منهم اإلنـصات ومراقبـة          التالميذيهيئ المعلم   : العرض •

 آخـر  تلميـذ  بدور الثعلب و   تلميذحيث سيقوم   ،  )الممثلين لشخصيات المسرحية  (زمالئهم  
لثعلـب  ان دور حيوانات الغابة التي يرد عليها ا       تلميذ دور الذئب و   تلميذيمثل دور الديك و   

وكل منهم ملصق على صدره ورقة تحمل اسم الشخصية وصورة للحيوان الذي             .السالم
 :وسيتم توجيه بعض األسئلة من المعلم أثناء وبعد المسرحية على النحو اآلتي ، يمثله
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  . ما هي شخصيات المسرحية-. ما هو موضوع المسرحية-
  . ماذا استفدت من المسرحية-
  .مع بيان سبب إعجابك بها،  أعجبتك من المسرحية اذكر أكثر المواقف التي-

وأقوم بعرض النص من خالل جهاز ،  أن يقرأ النص قراءة سليمةالتلميذاطلب من 
  .الكمبيوتر

  العارفين ؟  ، برز، الواعظين،  ما المقصود بكل من كهف-
   . شرحها بأسلوبه الخاصالتلميذواطلب من ، )األربعة األولى( احدد بعض األبيات -
  بلغ الثعلب ؟ ، يا أضل المهتدينا، اطلبوا، توبوا، يا عباد اهللا:  ما نوع األساليب اآلتية-
   صفات الثعلب الواردة كما تفهمها من المسرحية ؟  ما-
   لماذا خرج الثعلب في ثياب الواعظينا ؟ -
   ما السبب الرئيس في طلب الثعلب من الديك أن يؤذن ؟ -
  ثعلب ؟وافق الديك على طلب ال هل -
  .شاهدتها في المسرحية أو سمعتها من احد أو  لخص القصة بأسلوبك كما قرأتها من الكتب-
  :التقويم الختامي : رابعاً

   :عنهاويطلب منهم قراءتها واإلجابة ، التالميذيوزع المعلم بطاقات باألسئلة التالية على 
  ماذا نسمي صوت كل من الثعلب والديك؟ •
  ستان في المسرحية ؟ما هما الشخصيتان الرئي •
  .فأجاب الديك عذرا: وضح الجمال في العبارة التالية •
  . في جملة من عندك)يؤذن لــــ(وظف التركيب  •
  : خطأ أو ضع عالمة صح •

   ).   ( لم يؤذن الديك ألن موعد الصالة لم يأت بعد -1
  ).   ( عندما يجوع الثعلب يلجأ إلى الحيلة والمكر -2

  من صاحب القصيدة ؟ •
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  :تحضير الدرس 

  الثاني: الفصل  الرابع األساسي      : الصف  اللغة العربية         : المادة
  .حصة2 :  عدد الحصصصانع األجيال      : الموضوع

  :األهداف السلوكية : أوالً
  . الفكرة العامة التي تدور حولها المسرحيةالتلميذأن يستنتج  •
  . المسرحية بأسلوبهالتلميذأن يلخص  •
  . النص قراءة جهرية سليمة لغوياالتلميذيقرأ أن  •
  . معاني المفردات الصعبةالتلميذأن يفسر  •
  . أفضال المعلم على األجيالالتلميذ أن يعدد •
  . بعض أبيات النصالتلميذ أن يشرح •
  . واجبه نحو المعلمالتلميذأن يذكر  •
  . مكانة المعلم في اإلسالمالتلميذ أن يستشعر •
  . دون خطأ القصيدةالتلميذ أن يقرأ •
  . النصالتلميذأن يحفظ  •
  : الوسائل التعليمية: ثانياً

  .لوحة تعليمية، الكتاب المدرسي، الطباشير، السبورة
  

  :خطوات التدريس : ثالثاً
 كخبرات سابقة تجعلهم يركزون     التالميذيقوم المعلم بطرح أسئلة على      : التهيئة والتمهيد  •

  .اهتمامهم حول موضوع الدرس
 . التي يعمل بها الموظفوناذكر بعض المهن -
  ماذا تحب أن تكون في المستقبل ؟  -
  لماذا يمكن القول أن الفضل كل الفضل يعود للمعلم في تربية األجيال ؟  -
وسـيتم  ،  بعد هذه األسئلة يوضح المعلم للطالب أن اليوم هو إكمال لدرسنا باقة ورد             -

 .توضيح ذلك من خالل مسرحيتنا
  

 لعرض المسرحية بحيث يطلب منهم اإلنـصات ومراقبـة          ذالتالمييهيئ المعلم   : العرض •
حيث سيقوم أربعـة طـالب بتمثيـل أدوار         " الممثلين لشخصيات المسرحية    " زمالئهم  
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وسيتم توجيه بعض األسـئلة  ، األربعة طالب الموجودين في المسرحية كل منهم له اسمه     
 : من المعلم أثناء وبعد المسرحية على النحو اآلتي

  

  .ع المسرحية ما هو موضو-
  . ما هي شخصيات المسرحية-
  . ماذا استفدت من المسرحية-
 .مع بيان سبب إعجابك بها،  اذكر أكثر المواقف التي أعجبتك من المسرحية-
  

  . قراءة النص قراءة سليمةالتالميذاطلب من 
  باذل ؟ ، تنبيك، تغنيك، صان، األجيال:  ما المقصود بكل من-
   .أقوال، العقول، األفعال، األفضال، األجيال:  التالية اذكر مفرد كل من الجموع-
   .رفعت، تغنيك، تنبيك، يشتري، أكرم، صان، يعطي:  اذكر نوع األفعال التالية-
   .صاحب، معلم، آمين، فاضل، صانع:  اذكر جمع كل من المفردات التالية-
   ما فضل المعلم على األجيال ؟ -
  ني ؟  ما المقصود بالبيتين األول والثا-
   حدد األبيات التي تؤكد على حق المعلم علينا ؟ وما هو واجبنا نحو المعلم ؟-
  
  : التقويم الختامي: رابعاً

  :ويطلب منهم قراءتها واإلجابة عليها ، التالميذيوزع المعلم بطاقات باألسئلة التالية على 
  ).لعقولصان ا، هو صانع اإلنسان واألجيال(اشرح الجمال في العبارات التالية  •
  ).تغنيك عن(ضع التركيب التالي في جملة مفيدة  •
  ما الواجبات التي يقوم بها المعلم نحونا ؟ •
  ما حقوق المعلم علينا ؟ •
  .حديث شريف يحث على العلم والعلماء أو اذكر آية قرآنية •
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الجامعة االسالمية غزة
  عمادة الدراسات العليا

  ةكلية التربي
  قسم المناهج وطرق التدريس

  )4(ملحق 
  تحكيم االختبار

  المحترم______________________________________ / األخ  
  

  وبعد ،،.... .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

توظيف الدراما التعليمية على التحصيل واالحتفـاظ بـه     أثر   "يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان      
  "األدبية لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في تدريس النصوص 

أضع بين يديكم هذا االختبار     ،  ويتطلب ذلك إعداد اختبار في النصوص األدبية للدروس المختارة        
  :بغرض تحكيمه وذلك من حيث 

  ).التطبيق، التذكر، الفهم(تصنيف أسئلة االختبار إلى مستويات من حيث  •
  .مدى مناسبة أسئلة االختبار •
  .للغوية ألسئلة االختبارالمراجعة ا •

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  وتقبلوا فائق االحترام

  
  
  

  الباحث
  صهيب محمد علوان
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  ) :5(ملحق رقم 
  تعليمات االختبار وفقراته المستخدمة في الدراسة

  
  :ـة /التلميذعزيزي 

  تحية طيبة وبعد ،،،
  .فأرجو الدقة عند اإلجابة، هذا االختبار للبحث العلمي فقط •
  .والنتيجة للفائدة فقط، عالمة هذا االختبار ال عالقة لها بدرجاتك •
  .عنوانك على كراسة اإلجابة أو ال تكتب اسمك •
لكـل سـؤال أربـع      ،   سؤاال من نمط االختيار من متعدد      )25(يتكون هذا االختبار من      •

  . أسئلة مقاليه أجب عنها بالطريقة التي تناسبكخمسةو، واحدة صحيحة منها، إجابات
  
  

  شكراً على حسن التعاون
  الباحث

  صهيب محمد علوان
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  : االختبار

، يحتوي كل سؤال من أسئلة هذا االختبار على أربع إجابات واحدة منها صحيحة: السؤال األول
  :والمطلوب وضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال 

  : يطلق على صوت الديك .1
   هديل) صياح           د)      ج عواء     ) نباح           ب)أ

  ): الثعلب والديك(من صفات الثعلب كما ورد في نص  .2
   الشجاعة والجرأة) القوة والذكاء    د) الضعف الغباء  ج) المكر والدهاء  ب)أ

  : جمع ثعلب .3
   ثعلبة) ثعلبان          د) ثعالب           ج) ثعلبات         ب)أ

  : لب يسمىالمكان الذي يتواجد فيه الثع .4
   المنتزه) البيت           د) الغابة            ج) الحديقة        ب)أ

  : لم يوافق الديك على طلب الثعلب لآلذان ألنه .5
  كان خائفا)  تنبه لخدعة الثعلب د) كان مريضا    ج)  كان مشغوال  ب)أ

  : مرادف الواعظين .6
   المسالمين)     د المرشدين    ) المعلمين        ج) الصالحين     ب)أ

  :  انه)الثعلب والديك(نصف الديك من خالل نص  .7
   شجاع) ماكر             د) ذكي             ج) حكيم         ب)أ

  : كانت عالقة الثعلب بالديك عالقة .8
   معلم لتلميذه) محتل بمواطن   د) مفترس لفريسته ج) صديق بصديقه ب)أ

  : كان رد الديك على طلب الثعلب بـــ .9
   التأجيل) التأني           د) التردد           ج) الرفض        ب)أ
  : الفكرة العامة لنص صانع األجيال .10

   دور العامل) قيمة العلم         د) أهمية المدرسة   ج) دور المعلم    ب)أ
  : جمع كلمة معلم .11

   معلمان) معلمات        د) معلمون          ج) معالم          ب)أ
  : ادف ذكرى يوم المعلم الفلسطينيتص .12

   2 / 20 )        د2 /24 )           ج2 /12 )       ب2 / 14 )أ
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  : عطاء المعلم يكون  .13
   بالشرح) بالقول والفعل معا  د) بالفعل        ج) بالقول         ب)أ
  : مكانة المعلم في المجتمع .14

   منعدمة)  د منخفضة   ) متوسطة         ج) عالية        ب)أ
  :  )النفيس والغالي(ما العالقة بين  .15

   جناس) مقابلة       د) تضاد            ج) ترادف       ب)أ
  : )صان(مرادف كلمة  .16

   نسي) ضاع       د) حفظ             ج) قاد           ب)أ
  : من أجزاء الشجرة هي .17

  ما سبق كل ) الغصن     د) الجذر            ج) الساق        ب)أ
  : تحتاج الشجرة لنموها إلى .18

   الثمر)ب       د+ أ) الشمس           ج) الماء         ب)أ
  : الذي أوجد الشجر والشمس .19

   اإلنسان) المزارع    د) الفالح            ج) اهللا           ب)أ
  : من فوائد الشجرة .20

   سبق كل ما) األكسجين   د) الظل            ج) الثمر         ب)أ
  ): الغصون(مفرد  .21

   الغصن) الغصين     د) غصنان       ج) أغصان         ب)أ
  : من فوائد الشمس .22

  ج+  أ ) الحرارة    د) الظل          ج) الضوء          ب)أ
  : أصل الشجرة .23

   ورقة) ساق       د) حبة            ج) جذر            ب)أ
  :  أسلوب)انظر لتلك الشجرة( .24

   توكيد) نفي       د) أمر             ج)ام         ب استفه)أ
  ): النضرة(مرادف  .25

   الخضراء) النضيرة  د) الذابلة            ج) النظرة         ب)أ
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  :أجب عن األسئلة التالية : السؤال الثاني
لماذا لبس الثعلب لباس الواعظينا ؟  .26

__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________________________________________. 
  

  ).المعلم أمين على عقول ونفوس المتعلمين: (اذكر البيت الذي يحمل معني الجملة اآلتية .27
__________________________________________________________

__________________________________________________________
_________________________________________________. 

  
.  اذكر نعماً أخرى أنعمها اهللا علينا .28

__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________________________________________. 
  

  . في جملة مفيدة)تغنيك عن(ضع التركيب  .29
______________________________________________________.  

  
   . حديث شريف يحث على العلم والعلماء أو اذكر آية قرآنية .30

__________________________________________________________
_________________________________________________________.  
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  ) :6(ملحق رقم 
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Abstract 

Abstract 
  

This study investigates the effect of using drama in teaching literary 
texts on the achievement of 4th year graders. The study discusses the 
following major question: 
What is the effect of using drama in teaching literary texts on the 
achievement of 4th year grader? 
Other questions discussed in the study include: 
-  Are there any significant differences in the means of male students' 

grades in the experimental and control groups attributed to the effects of 
using drama on achievement? 

- Are there any significant differences in the means of female students' 
grades in the experimental and control groups attributed to the effects of 
using drama on achievement? 

-  Are there any significant differences in the means of students' grades in 
the experimental and control groups attributed to the effects of using 
drama on achievement? 

-  Are there any significant differences in the means of students' grades in 
the experimental group (pre and post-achievement tests)? 

  
The hypotheses of the study: 
The researcher has made the following hypotheses: 
-   There are no significant differences in the means of male students' 

grades in the experimental and control groups attributed to the effects of 
using drama on achievement. 

-   There are no significant differences in the means of female students' 
grades in the experimental and control groups attributed to the effects of 
using drama on achievement. 

-   There are no significant differences in the means of students' grades in 
the experimental and control groups attributed to the effects of using 
drama on achievement. 

-   There are no significant differences in the means of students' grades in 
the experimental group (pre and post-achievement tests). 
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Abstract 

The researcher used the experimental method as it was properly used 
to investigate the effects of using drama on students' achievement. The 
sample study consisted of 160 4th year graders at UNRWAR schools in 
KhanYounis governorate. It represented two schools: KhanYounis 
Elementary (D) School for Boys and Al Amal Preparatory School for Girls. 
A random sample consisting of two classes from each school was selected. 
It consisted of 160 4th year graders: 80 male and 80 female students in the 
academic year 2011-2012. The researcher used an achievement test in the 
literary texts he prepared. The following statistical techniques were also 
used: 

1. T test  
2. The Mann Whitney u test 
3. Well Kikson test  
4. Eta-square  
5. Means 

The Study results: 
The present study has revealed the following results:  

1. There were statistically significant differences in the means of male 
students' grades in the experimental and control groups attributed to 
the effects of using drama on achievement. This difference was in 
favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences in the means of female 
students' grades in the experimental and control groups attributed to 
the effects of using drama on achievement. This difference was in 
favor of the experimental group. 

3.  There were statistically significant differences in the means of 
students' grades in the experimental and control groups attributed to 
the effects of using drama on achievement. This difference was in 
favor of the experimental group. 

4. There were no statistically significant differences in the means of 
students' grades in the experimental group (pre and post-achievement 
tests). 

In the light of results, the researcher recommended the following: 
- Employing drama in teaching literary texts for elementary graders. 
- Rehabilitating in- service teachers in using this method in teaching 

Arabic language. 


