
 

 

 

 

 
 الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر

 بغزة األساس الثالث الصف تالميذ لدى
 

The Impact of Using Dramatize Lessons on 

Developing Oral expression skills  

Among Third graders in Gaza 

 

 الَباِحِث  ِإعَداد  
 بطاح سعيد أشرف الحميم عبد

 
 ِإشَراف  

 ِفي اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الح صولِ  ِلم َتطمباتِ  ِاسِتكَمالا َىذه الدراسة  تق دمَ 
مِيةِ  التدريس وطرق  المناىج  ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي التربية ِبك 

 
 

 ه0341/قعدة ذو ال – م6102/أغسطس

كت ور األستاذ كت ور الد   الد 
 شقير أبو سميمان دمحم

 

  حمس درويش داود
 

 زةـ   ـغ - ةـ   ـالميــــــة اإلســـــــــ   امعـالج

 ش  ن ا الث   ع العوا  ر سال ااس  ا  العوي  ا

الــــــتــــــربـــــيــــــ  ـة  ةيــــ  ــــــــوــــــــك

 ماجس     تير م اط     ـد سس     ر  الت      ا   

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Education 

Master curriculum & teaching methods     



  

  أ 

 إقــــــــــــــرار

 العنوان: تحمل التي الرسالة ممقد   أدناه الموقع أنا

 الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر
 بغزة األساس الثالث الصف تالميذ لدى

 

The impact of using dramatize lessons on 

developing oral expression skills 

among third graders in Gaza 

 اإلشارة متتّ  ما باستثناء، الخاص جيدؼ نتاج ىك إنما الرسالة ىذه عميو اشتممت ما بأف أقر

 أك درجة لنيل اآلخريف قبل مف يقدـ لـ منيا جزء أؼ أك ككل الرسالة ىذه كأف، كرد حيثما إليو

 أخرػ. يةدراس أك تعميمية مؤسسة أؼ لدػ يدراس أك عممي لقب

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 :Student's name بطاح أشرؼ الحميـ عبد الطالب: اسـ

 :Signature   التكقيع:

 Date8  التاريخ:





  

  ت 

  الدراسة ممخص
 التعبير ميارات تنمية في الدركس مسرحة تكظيف أثر عف الكشف ،الدراسة ىدفت

 المنيج الباحث استخدـ الدراسة أسئمة عف لئلجابةك  .األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ الشفيي
 أثر عف الكشف في التجريبي شبو كالمنيج الشفيي التعبير ميارات تحديد في التحميمي الكصفي
 التي الدراسة عينة تككنت حيث، الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدركس مسرحة تكظيف
 االبتدائية جباليا ذككر درسةبم األساس الثالث الصف تبلميذ جميع مف قصدية بطريقة أخذت

 الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة اختيار تـ ذلؾ بعد ثـ، التعميمية الشماؿ بمنطقة (ىػ)
 عددك  التجريبية المجمكعة اختيار ثـّ ، تمميذا   (68) العينة أفراد عدد بمغ حيث، عشكائية بطريقة
 (33) أفرادىا كعدد الضابطة مكعةكالمج، الدركس مسرحة كفق درسكا تمميذا   (35) أفرادىا
 .التقميدية بالطريقة تدريسيـ تـ تمميذا  

ظة ميارات التعبير الشفيي كتـ مف خبلليا اشتقاؽ بطاقة مبلحبقائمة  الباحثأعد  كقد
بعد عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالخبراء، ككذلؾ دليل  لقياس ميارات التعبير الشفيي،

مسرحة الدركس، كتـ تطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطبلعية  أسمكبالمعمـ الخاص بتكظيف 
 كذلؾ، ( تمميذا  مف خارج عينة الدراسة كذلؾ بمدرسة ذككر جباليا االبتدائية )ىػ(25مككنة مف )

 الفركض صحة مف لتحققا تـ النتائج كتحميل التجربة إجراء كبعد، األداة كثبات صدؽ مف لمتأكد
 اختبار كأىميا المناسبة اإلحصائية االختبارات بعض استخداـ ـث ةالدراس أسئمة عف كاإلجابة

"Independent Sample T-test"  حجـ لمعرفة (إيتا) مربع كمعامل ،المجمكعتيف بيف لمفركؽ 
 ما الدراسة نتائج أظيرت البيانات كتحميل الدراسة أداة تطبيق كبعد لمكسب. ببلؾ كمعامل التأثير
 :يمي

 درجات متكسطي بيف  (α=0.05) داللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد -
 المجمكعة في كأقرانيـ الدركس مسرحة خبلؿ مف تدرس التي التجريبية المجمكعة تبلميذ

 المبلحظة. لبطاقة البعدؼ التطبيق في التقميدية بالطريقة تدرس التي الضابطة
 لدػ الشفيي التعبير ياراتم تنمية في الدركس مسرحة استخداـ عف الناتج األثر حجـ فإ -

 .جدا   كبيرا   كاف األساس الثالث الصف تبلميذ
 الصف تبلميذ لدػ الشفيي التعبير ميارات تنمية في فاعمية الدركس مسرحة ستخداـال أف -

 .األساس الثالث
 



  

  ث 

Abstract 
This study aims at exploring the impact of employing dramatization teaching 

method on developing oral expression skills of the third elementary grade pupils. 

To answer the study questions, the researcher used the descriptive approach in 

identifying oral expression skills, and the quasi-experimental approach to explore 

the impact of employing dramatization teaching method on developing oral 

expression skills. The purposive sample of the study consisted of all third 

elementary grade pupils at Jabalia Elementary Boys’ School (H) in the northern 

educational district. The members of both the control group and the experimental 

groups were randomly selected.  The total number of the sample members was 68 

pupils that were divided into two groups: the experimental group (35 pupils) who 

were taught according to dramatization teaching method and the control group 

which consisted of (33) pupils who were taught in a traditional manner. The 

researcher prepared a special teacher's guide for employing dramatization 

teaching method strategy inside the class, and prepared an observation card as a 

tool for assessing oral expression skills. The tools were presented for a number of 

referees and was applied to a pilot group that consisted of (25) pupils different 

from the sample members for validity and reliability assurance.  

After conducting the experiment of the study, analyzing the findings to verify the 

accuracy of the hypothesis and ability to answer the study questions, some 

statistical processes were used, the most important of which was the Independent 

Sample T-test, ETA square for effect size and Black’s gain coefficient. After 

applying the tool of the study and analyzing the data, the most important findings 

of the study were as follows: 

- There are statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) between the mean scores of the experimental group students taught by 

dramatization teaching method and their peers in the control group who were 

taught by the traditional way in the post application of the observation card. 

- The effect size of using dramatization teaching method on developing oral 

expression skills of the third elementary grade pupils was very large. 

- The use dramatization teaching method for the development of oral 

expression skills of the third graders is very effective.  

 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 القرآنية آليةا

 

 

 

 
 

 ِمَِِْننهواءاَِِاََّل يوَِِاّلَلِهِيَْرفَع وثهواَِواََّل يوَِِن نْكه
ه
ِأ

َِدرَجَِِالْع لْمَِ  َخب يِرَِتْعَهلهونَِِب َهاَِواّلَلِهِت 
 

 العظيم اهلل صدق
  

 ]8ِ11الهجادلةِ[ 

 ا



  

  خ 

 اإلىداء
  صغيـراا  ربيـاني من إلى

 بدعـائيمـا دفعـاني مـن إلى

 هللا بعد رضاىما بلكس أعيش من إلى

 و إىل
 
 بفضلهما وعرفانا   بهما برا   الكرميني الدي

  حياتي وشريكة دربي رفيقة إلى

  أمالي وممتقـى عمـري  بيجـة إلى

  حياتـي تنيـر التي المضيئـة الشمـوع إلى

  يـوأبنائ زوجتي إىل

  التعميمية مسيرتي مواصمة في لي المشجعين نعم كانوا من إلى

  ىاتيوأخ خىانيإ إىل
  إلى طمبة العمم في كل مكان

 
 

   تضحياتهم ومثن جهىدهم مثرة أهديهم

                                                                     
    



  

  د 

 وتقدير شكر

  الرحيم الرمحن اهلل بسم

ِِّّتَ ْرَضاهَُِِّّصاِِلًاَِّأْعَملََِِّّوَأنَِِّّْواِلَديَِِّّّىَوَعلََِِّّعَليَِِّّّأَنْ َعْمتِِّّالَِّتِِّّنِْعَمَتكَِِّّأْشُكرَِِّّأنَِِّّْأْوزِْعِنَِِّّرب
 ]97 :النمل[  الصَّاِِلِيِِِّّعَباِدكِِِّّفِِِّّبَرْْحَِتكَِِّّوَأْدِخْلِنِّ

 

، سػمطانو كعظػيـ كجيػو لجػبلؿ ينبغػي كما شكر ا هلل كالشكر، كاآلالء الطكؿ ذؼ هلل الحمد
 الرسل خاتـ دمحم سيدنا عمى هللا كصمى، الصالحات تتـ كرعايتو كبتكفيقو، النعـ كلي سبحانو فيك

 الكػػريـ النبػػي لتكجيػػو كامتثػػاال، األتقيػػاء مػػف ىديػػو عمػػى سػػار كمػػف كأصػػحابو آلػػو كعمػػى، كاألنبيػػاء
 ."هللا يشكر ال الناس يشكر ال مف" الشريف الحديث في كالتسميـ التحية أزكى عميو

 بعضيـ يخص كأف، كالمساعدة العكف  يد لو قدـ مف كل اإلنساف يشكر أف فجميل
 األستاذ الفاضل أستاذؼ إلي كامتناني تقديرؼ  كعظيـ شكرؼ  بخالص أتقدـ نيفإ، بالذكر
 فقد، الدراسة ىذه عمي مابإشرافي نياأسعد فيكالمذ حمس دداو  /كالدكتكر، شقير أبو دمحم /الدكتكر

، سديدةال ـبإرشاداتي عمي اداكج، ـكقتي مف الكثير نياكمنح، التعميمية الرحمة ىذه في نيارافق
 الجزاء. خير عني هللا مافجازاى، المفيدة ـكتكجيياتي

 بمناقشة ماتفضمي عمى خميل حماد كالدكتكر/ ؛محمكد الرنتيسيالدكتكر/ لسعادة مكصكؿ كالشكر
بداء، الدراسة  الدراسة. ىذه تميز في ساىمت التي، ماكاقتراحاتي ماتكجيياتي كا 

، صعب كل تذليل سبيل في كعانكا أعانكني دفق، إخوتي، زوجتي، والدتي، والدي أسرتي: أما
 لما تعكيضيـ في يعينني أف هللا داعي ا، كالحب كاالعتزاز التقدير مني فميـ، درب كل كتعبيد
 .كالسعادة كالعافية بالصحة األعماؽ مف ليـ خالص كدعاء، كعناء جيد مف، بذلكه
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  األول الفصل
 لمدراسة العام اإلطار

  :المقدمة
 الحيػػػػاة نػػػػكاحي شػػػػتى فػػػػي المسػػػػتمر المعرفػػػػي كاالنفجػػػػار بػػػػالعمـ الحػػػػالي العصػػػػر تميػػػػزي
 لمعرفػػػػةا زادت ك، الحيػػػػاة ضػػػػركريات مػػػػف كتطبيقاتيػػػػا المختمفػػػػة العمػػػػكـ أضػػػػحت حتػػػػى اإلنسػػػػانية
 كتفصيبلتيا. بدقائقيا اإللماـ صعكبة مف الجميع يكاجيو ما مع ىائمة زيادة العممية

 لػدؼ الخبػرة كتكػكيف، المعرفػة تحصيلل األكلى الكسيمة ىي المغة أف عميو المتعارؼ فمف
 الخػػارجي كالعػػالـ بالبيئػػة االتصػػاؿ فػػي عمييػػا يعتمػػد أداة لمتمميػػذ بالنسػػبة كالمغػػة، كتنميتيػػا التمميػػذ
 أمػرا   األكلػى سػنكاتو فػي عمييػا سػيطرتو كانػت لػذلؾ، التحصيل كمتابعة، المباشرة الخبرات ككسب
 التػي الرئيسػة العقميػة الخبػرة ىمػا معػا   كالكتابػة القػراءة ألف ذلػؾ التربكيػة؛ الناحية مف األىمية بالغ

 إلػى الطريػق امػوأم فتحػت منيػا فتمّكػ فإذا، ةياألساس بالمدرسة األكؿ الصف منذ التمميذ يكاجييا
 المختمفة. المكاد كدراسة، المعمكمات كتحصيل، الثقافة كسب

 المغػة كىػي العربيػة المجتمعػات يميز ما أىـ عمى مباشر بشكل رأثّ  نعيشو الذؼ التطكرف
 الميمػػة الكسػائل إحػػدػ فيػي، الػػدنيا ةياألساسػ المرحمػػة تعمػيـ فػػي خاصػة مكانػػة ليػا كالتػػي العربيػة

، لمتمميػػذ التعميميػػة المسػػيرة بنػػاء فػػي األكلػػى المبنػػة ككنيػػا، كأىػػدافيا ائفيػػالكظ المدرسػػة تحقيػػق فػػي
 ككنيػػا المرجػػكة، األىػػداؼ نيػػل حتػػى بقػػكة السػػير يعنػػي ةياألساسػػ بالميػػارات المبنػػة ىػػذه كتماسػػؾ
 كالحضارؼ  كاألدبي، العممي، بتراثو ككصمو كمعرفتو، تعممو عميو يتكجب بما تمميذال تكعية كسيمة
 سػػيؤثر ةياألساسػػ المرحمػػة فػػي المغػة ليػػذه تبلميػػذال فيػػـ فػػي خمػل أؼ لػػذلؾ، مختمفػػةال العصػػكر فػي
 المختمفة. التعميمية المكاد كافة في تعميمو عمى

 حيػػاة فػػي الفاعػػل العنصػػر يػػيف، كتكاصػػل اتصػػاؿ أداة أصػػبحت العربيػػة المغػػة إف حيػػثك 
 خمػػػق إلػػػى كتػػػؤدؼ، حيػػػا  كرك  فكريػػػا   التبلميػػػذ شخصػػػية بنػػػاء فػػػي تسػػػيـ ألنيػػػا كالمجتمعػػػات؛ األفػػػراد

 مكاجيػة عمػى القػادرة، المتكاممة، العربية المدرسة مف تخريجيا إلى تيدؼ التي الكاعية الشخصية
 مػػف عػػالـ كخمػػق الحقيقيػػة المكاىػػب كالكتشػػاؼ جػػأش. كرباطػػة كشػػجاعة باقتػػدار الحياتيػػة المكاقػػف
 فيظير، المحكر ىك يككف  كمو ذلؾ في التمميذك  العممي. الترفيو مف مناخ يجادا  ك  كاالبتكار اإلبداع
 العربيػػة؛ المغػػة بميػػارات مممػػا   يكػػكف  أف منػػو يتطمػػب كىػػذا، كاتبػػا   أك قارئػػا   أك مسػػتمعا   أك متحػػدثا  
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 ص ـ،2012 كالعكػػػل، )خصػػػاكنة كالمأمكلػػػة المرجػػػكة عػػػاتتكقّ مل كمكافقػػػا   ناجحػػػا   االتصػػػاؿ ليكػػػكف 
182.) 

، كاإلمػبلء، كالكتابػة، القػراءة منيػا: فػركع عػدة تشمل ةياألساس المدرسة في العربية فالمغة
 الجيػد لئلفصػاح كسػائل العربية المغة فركع كل كتعد، كالقكاعد، كالتعبير، كالمحفكظات، كالمحادثة
 .(228 ص ـ،2006، كالعبيدؼ كالحيالي )الطائي السميـ كالتعبير

، شاعرهكم أفكاره عف ذالتممي بو يعبر الذؼ ييالشف التعبير سكػ  ليست عاـ بشكل فالمغة
 االسػػػتخدامات إجمػػػالي مػػػف %(90 إلػػػى %75) نسػػػبتو مػػػا تمثػػػل لمغػػػة الصػػػكتية فاالسػػػتخدامات

 كالحػػػػديث، االسػػػػتماع ىمػػػػا:، لغكيػػػػاف فنػػػػاف يتقاسػػػػميما تافالنسػػػػب كىاتػػػػاف ،اإلنسػػػػاف لػػػػدػ المغكيػػػػة
 (.68 ص ـ،2011 )الصكيركي،

 لمفػػػرد عيػػةاجتما ضػػركرة يعػػد الػػػذؼ الشػػفيي التعبيػػر المغػػكؼ  التكاصػػػل ميػػارات أىػػـ كمػػف
 مػف طكر أؼ في اإلنساف عنيا يستغني ال التي النجاح عناصر مف ميـ عنصر فيك، كالمجتمع
 شػػتى فػػي النجػػاح أف كمػػا، غيػػره إلػػى بالحػػديث نفسػػو عػػف لمتعبيػػر يحتػػاج لتمميػػذفا، الحيػػاة أطػػكار
 ديػدالع فينػاؾ، المشػافية عمػى القدرة يتطمب أصبح الحديث المجتمع في كميادينيا الحياة أغراض

، الػػديف كعػػالـ، كالمػػذيع، كالمحػػامي، كػػالمعمـ الكممػػة إجػػادة عمػػى فييػػا النجػػاح يتكقػػف الميػػف مػػف
 لذلؾ. تبعا المنطكقة الكممة أىمية زادت، حيث كغيرىـ

 بمطالػب الكفاء عمى يساعدىـ أنو في كذلؾ، لمتبلميذ بالنسبة أىميتو لو الشفيي كالتعبير
 الغرفػة فػي المعمػـ مػع التفاعػل عمى كالقدرة، أنفسيـ في عما ركالتعبي، كاالجتماعية المادية الحياة

 يبلحعك ، لمتبلميذ الشفيي التعبير تعميـ في كالمدرسة، المعمـ عمى العبء يقع ىنا كمف، الدراسية
 المختمفػػة؛ الدراسػػية المراحػػل فػػي ميارتػػو مػػف لمعديػػد التبلميػػذ امػػتبلؾ فػػي كاضػػحا   ضػػعفا   ىنػػاؾ أف
، بينيػا كالػربط أفكػارىـ ترتيػب عمػى القػدرة يممكػكف  كال، كالفكريػة المغكيػة كةالثر  قمة مف يعانكف  فيـ
 أسمكبيـ. اضطرب مع ىذا

 منيػا المجػاؿ ىػذا فػي السػابقة الدراسػات مػف العديػد إليػو تكصػمت مػا الضػعف ىذا كيؤكد
 كالتػي (2013 ك)الحػبلؽ، (،2013 رخيػة، )أبػك، (2014 )دحػبلف، (،2016 )الشػنطي، دراسة
 مجمكعػة إلػى الضػعف ىػذا منيا العديد كأرجعت، التبلميذ لدػ ييالشف التعبير عفض إلى تشير
 المػػكف  عمػػى مكضػػكعاتيـ يقصػػركف الػػذيف  العربيػػة المغػػة معممػػك صػػدارتيا فػػي جػػاء، العكامػػل مػػف
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 الشػفكؼ  التعبيػر تدريس طرائق أف كما، ييالشف التعبير دكف  الكتابي بالتعبير كاالىتماـ، التقميدؼ
 .المختمفة بيرالتع ميارات تبلميذال إكساب تيمل

 مػف تعد السميـ ييالشف التعبير عمى الطمبة قدرة تنمية أف عمى التربكييف غالبية اتفق لذا
 مػػػع كالتفػػػاىـ كمشػػػاعرىـ أفكػػػارىـ عػػػف التعبيػػػر يسػػػتطيعكف  خبللػػػو فمػػػف المغػػػة. تعمػػػـ أغػػػراض أىػػػـ

 الدراسػػية المػػكاد لجميػػع الػػتعمـ مفتػػاح تعػػد التػػي المحادثػػة عمػػاد يفيالشػػ التعبيػػر يعػػد بػػل، اآلخػػريف
 التعمػػػيـ مرحمػػػة فػػػي بػػػو العنايػػػة بضػػػركرة يكصػػػكف  لػػػذلؾ .األسػػػاس التعمػػػيـ مرحمػػػة فػػػي كخصكصػػػا  

 فػػي كالكتابػػة لمقػػراءة إعػػداده طريقػػة فػػي النفسػػية التييئػػة إلػػى السػػبيل فيػػك التمميػػذ. حيػػاة مػػف كلػػىاأل
 أكال الشػػفيي بػػالتعبير االعتنػػاء بعػػد إال تػػأتىي ال الكتػػابي التعبيػػر فػػي النجػػاح أف كمػػا، المسػػتقبل

 (.68 ص ـ،2011 )الصكيركي،

 كطرائػػػػػق كشػػػػػركطا   معالجػػػػػات   يتطمػػػػػب تدريسػػػػػو كأسػػػػػاليب الشػػػػػفيي التعبيػػػػػر أضػػػػػحى لػػػػػذا
 الدراسػػػة مػػػدار الشػػػفيي التعبيػػػر فػػػي تبلميػػػذال ضػػػعف مشػػػكمة كأصػػػبحت التعمػػػيـ، فػػػي كخصػػػائص

 فػي حػد غايػة إلى الشفيي التعبير ضكعمك  تحكؿ فكأنما كمو العربي عالمنا في كاالىتماـ كالبحث
 التصػػكر كغيػػاب الحديثػػة التربكيػػة كالطرائػػق األسػػس إلػػى المغػػة ميػػارات تعمػػيـ افتقػػار بسػػبب ذاتػػو

  الشفيي. التعبير تعميـ ألىداؼ الدقيق العممي

ذا   األسػػػػاليب فػػػػي النظػػػػر كُأمِعػػػػف، مػػػػدارسال فػػػػي التعميميػػػػة العمميػػػػة كاقػػػػع صتفحػػػػ تػػػػـ كا 
 يمكػف الػذؼ الػكافي العممػي كالتطبيػق الكػافي االىتمػاـ ينل لـ التمثيمي النشاط أف ممسي التدريسية

 كتتميػز، كطكيمػة مكتظػة فمسػطينية منػاىج ظػل فػي إيصػاليا كحسػف المعمكمة غرس في يـيس أف
  .كبير حد إلى بالصعكبة

 إكسػاب فػي فعالػة بطريقػة تسػيـ التػي االتصػاؿ كسػائل أىػـ مػف الػدركس مسػرحة عػدت لذا
 االىتمػاـ تزايػد ىنػا كمػف، ككعيػو كجدانػو تشػكيل كفػي، ييالشػف التعبيػر ميػارات مف العديد التمميذ

 ص ـ،2012 )مراد، كاع   جيل كتككيف إعداد بغية، المسرحي النشاط طريق عف كالتربية بالتثقيف
842.)  

 الحػػادؼ القػػرف  فػػي ةمػػيمال التعميميػػة اإلسػػيامات أحػػد الػػدركس مسػػرحة أف إلػػى باإلضػػافة
 مػػػقت لػػػـ اآلف حتػػػى اأنيػػػ إال، كتطػػػكيره التعمػػػيـ مجػػػاؿ فػػػي عظيمػػػة أىميػػػة مػػػف لػػػو لمػػػا ؛كالعشػػػريف
 العمميػة تطػكير فػي ميػـ كعنصػر مساعدة كطريقة األمثل االستخداـ ستخدـت كلـ الكافي االىتماـ
 (.11 ص ـ،2009 ىداؼ، )أبك المختمفة الميارات مف الكثير تنمية كفى، التعميمية
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 فػي كأساسػي فعػاؿ أسػمكبك ااسػتخدامي كمحاكلػة الدركس مسرحة عمى ضكءال بإلقاء القياـ تـ لذا
 الشفيي. التعبير ميارات بعض تنمية

 أشػار كقػد، المدرسػة فػي كالتعمػيـ التربيػة دعػائـ مف قكية دعامة الدركس مسرحة تعُّد كما
 مػف ثيربك كيتزكد كيتكامل ينضج لكي الثمينة الفرص مف لمتمميذ تيحوت كما اأىميتي إلى المربكف 
، مجمكعػة فػي العمل عمى التمميذ يدرب الرياضية كاأللعاب كىك كالمعمكمات. كالخبرات الميارات

 المدرسػػي الجػػك عمػػى يضػػفي أنػػو كمػػا، كالخمقيػػة االجتماعيػػة لممبػػادغ غػػرس مػػف عميػػو يترتػػب كمػػا
 مػف النفػكس فػي تشػيعو كما الرتيبة الحياة كطأة مف كيخمصو، كالسركر البيجةك  المرح مف الكثير
 (.4 ص ـ،2010 )الشنطي، كالتعب الممل

 مسػرحة أىػداؼ أف إلػى (Maley and Duff, 2000) كدكؼ مػالي أشػار لػذلؾ كتأييػدا
 الحيػػػاة يمثػػػل الػػػذؼ، كالتعمػػػيـ لمعمػػػـ قاعػػػدة لتمثػػػل كالعمميػػػة القصصػػػية األىػػػداؼ تتعػػػدػ الػػػدركس
 تمػػػنح حيػػث، كالتعبيػػر العممػػي الخيػػاؿ زيػػادة إلػػػى الػػدركس مسػػرحة يػػدؼت كمػػا، تبلميػػذلم اليكميػػة
 نقػػل الصػػعب مػػف فػػإف، كالدقػػة السبلسػػة بػػيف تػػكازف  لتحقيػػق فرصػػة تبلميػػذال المسػػرحية األنشػػطة
 الػدركس مسػرحةك ، مجػردة بطريقػة تعممػكا مػا إذا أخرػ  سياقات عمى تعممكه لما تبلميذال )تطبيق(
 التعمـ إلنتاج كالكاقع اؿلمخي مزج أداة فتعتبر، الكاقع محاكاة عمى تبلميذال قدرة عمى رتكزت ابدكرى

 .التعميمية األىداؼ كتحقيق

ػد (Henry, 2000) ىنػرؼ  نظر كجية كمف  الناحيػة مػف لمتنميػة أداة الػدركس مسػرحة تعُّ
 فػػالتعمـ، ذاتػي ىػدؼ لصػنع التمميػذ لػدػ الشخصػية القػدرات لتنميػة أداة أخػرػ  ناحيػة كمػف الفكريػة
 أف أجػػل "مػػف كالػػتعمـ يكػػكف" "كيػػف ـتعمػػ ىػػي نظػػره كجيػػة حسػػب الممسػػرحة الػػدركس خػػبلؿ مػػف

 ألنيا ؛البحث أشكاؿ مف كشكبل   لممعنى نشط استكشاؼ فيي األداء بفف اعتنت أنيا كبما، يككف"
 المجردة. المعارؼ تكسيع عمى تقكـ

 األسػػاس الثالػػث لمصػػف ةياألساسػػ لممرحمػػة كمعمػػـ الباحػػث عمػػل خػػبلؿ كمػػف تقػػدـ كممػػا
 القػدرة امتبلكيـ كعدـ الشفيي التعبير لميارات التبلميذ ؾامتبل في كاضحا   ضعفا   ىناؾ أف الحع
 كمػف المنطمػق ىػذا كمػف كصػحيحة سػميمة بطريقػةمشػافية  خػكاطرىـ فػي يجػكؿ عمػا التعبيػر عف

 كالصػف عػاـ بشػكل االبتدائية المرحمة في التبلميذ يكاجييا التي كالصعكبات المشاكل ىذه خبلؿ
 كالمعممػػيفيريف كالمػػد كالمختصػػيف كالمشػػرفيف لخبػػراءا مػػف العديػػد مناقشػػة تػػـ خػػاص بشػػكل الثالػػث
 أف فتبػػيف المطمػػكب بالشػػكل الشػػفيي التعبيػػر ميػػارات امػػتبلؾ فػػي التبلميػػذ ضػػعف مشػػاكل حػػكؿ
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 لػدػ جيػد بشػكل كالمعػارؼ المعمكمػات ترسػخ جديػدة كأساليب طرائق الستخداـ ممحة حاجة ىناؾ
 لػػذلؾ كاضػػح بشػػكل المغكيػػة حصػػيمتيـ يػػدكتز  أنفسػػيـ عػػف التعبيػػر عمػػى قػػادريف كتجعميػػـ التبلميػػذ
 لػػدػ كتطكيرىػػا الشػػفيي التعبيػػر ميػػارات لتنميػػة كأسػػمكب الػػدركس مسػػرحة تكظيػػف الباحػػث اقتػػرح

 التبلميذ.

  التالي: الرئيس السؤاؿ عف اإلجابة في الحالية الدراسة مشكمة تتحدد كبذلؾ

 الثالـث الصـف تالميـذ لـدى ييالشـف التعبير ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر ما
 .األساس

  التالية: الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ مف كيتفرع

 .األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ تنميتيا المراد الشفيي التعبير ميارات ما -
 لػػدػ الشػػفيي التعبيػػر ميػػارات تنميػػة فػي المسػػتخدمة الػػدركس لمسػػرحة العامػػة الصػػكرة مػا -

 .األساس الثالث الصف تبلميذ
 درجػػات متكسػطي بػيف (α ≤ 0.05) مسػتكػ  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ  كجػدت ىػل -

 المجمكعة في كأقرانيـ الدركس مسرحة خبلؿ مف تدرس التي التجريبية المجمكعة تبلميذ
 المبلحظة. لبطاقة البعدؼ التطبيق في التقميدية بالطريقة تدرس التي الضابطة

 تبلميػػذ لػػدػ الشػػفيي التعبيػػر يػػاراتم تنميػػة فػػي بالفاعميػػة الػػدركس مسػػرحة تصػػفت ىػػل -
 .األساس الثالث فصال

  :الدراسة فروض
 يمتكسػػػط بػػػيف (α ≤ 0.05) داللػػػة مسػػػتكػ  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ  تكجػػػد ال -

 فػي كأقػرانيـ الػدركس مسػرحة خػبلؿ مػف تػدرس التػي التجريبيػة المجمكعػة تبلميػذ درجات
 لبطاقػػػػػة البعػػػػػدؼ التطبيػػػػػق فػػػػػي التقميديػػػػػة بالطريقػػػػػة تػػػػػدرس التػػػػػي الضػػػػػابطة المجمكعػػػػػة
 المبلحظة.

 ميػػػػارات تنميػػػػة فػػػػي لمكسػػػػب بػػػػبلؾ معػػػػدؿ كفػػػػق بالفاعميػػػػة الػػػػدركس مسػػػػرحة تتصػػػػف ال -
 التجريبية. المجمكعة في األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ الشفيي التعبير
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  :الدراسة أىداف
  التالية: األىداؼ تحقيق إلى الدراسة تسعى

 .األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ تنميتيا المراد الشفيي التعبير ميارات تحديد -
، التجريبيػة المجمكعػة في األساس الثالث الصف تبلميذ متكسط بيف الفركؽ  داللة معرفة -

 .الضابطة المجمكعة في أقرانيـ تحصيل كمتكسط

 الصػف تبلميػذ لػدػ الشػفيي التعبيػر ميػارات تنميػة فػي الدركس مسرحة أثر عف الكشف -
 .األساس الثالث

  الدراسة: ميةأى
 التعبيػػر ميػػارات بعػػض فػػي األسػػاس الثالػػث الصػػف تبلميػػذ مسػػتكػ  رفػػع فػػي تسػػيـربمػػا  -

 الشفيي.
 فػػي اشػػراكيـ خػػبلؿ مػػف إيجابيػػة أكثػػر بشػػكل الػػدرس فػػي االشػػتراؾ مػػف التبلميػػذ تمكػػف قػػد -

 .الدركس مسرحة
 فػػػي الػػػدركس مسػػػرحة بأسػػػمكب التػػػدريس ضػػػركرة إلػػػى تػػػكجيييـ فػػػي المعممػػػيف تفيػػػد ربمػػػا -

 دريس.الت
 ميػػارات عمػػى التركيػػز ضػػركرة إلػػى المنػػاىج تطػػكير كمسػػؤكلي المشػػرفيف نظػػر تمفػػت قػػد -

 بعػػػد المنػػػاىج تطػػػكير مرحمػػػة كفػػػي، الصػػػفي المعممػػػيف أداء تقػػػكيـ أثنػػػاء الشػػػفيي التعبيػػػر
 تقكيميا.

 العربيػػة المغػػة مػػنيج فػػي الػػدركس مسػػرحة كاقػػع عػػف كحقيقيػػة صػػادقة صػػكرة تعطػػي ربمػػا -
 .األساس الثالث لمصف

 أخرػ. تعميمية كمراحل صفكؼ في مشابية أخرػ  دراسات أماـ الباب تفتح دق -

   :الدراسة حدود
 الدكليػػة الغػػكث ككالػػة مػػدارس فػػي األسػاس الثالػػث الصػػف تبلميػػذ عمػػى الدراسػػة اقتصػرت

 كاقتصػػرت ،مػػدارس (10) عمػػى مػػكزعيف تمميػػذا   (1317) كعػػددىـ التعميميػػة الشػػماؿ منطقػػة فػػي
 الدراسػي الفصػل فػي الدراسػة بتطبيق الباحث كقاـ ،ىػ االبتدائية اجبالي رذكك  مدرسة عمى الدراسة
 ميػػػػارات عمػػػػى الدراسػػػػة كاقتصػػػػرت، أسػػػػابيع (4) كلمػػػػدة ـ ـ2016 – ـ2015 العػػػػاـ مػػػػف الثػػػػاني
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 لمصػػف الجميمػػة لغتنػػا كتػػاب مػػف كالخػػامس كالرابػػع كالثالػػث الثػػاني الػػدركس فػػي الشػػفيي التعبيػػر
  .ق1435  /ـ2014 لمعاـ المنقحة التجريبية الطبعة الثاني، الجزء األساس الثالث

  الدراسة: مصطمحات
 التعبيػػػر ميػػػارات أداء عمػػػىاألسػػػاس  الثالػػػث الصػػػف تبلميػػػذ قػػػدرةبأنيػػػا  إجرائيػػػا   كتعػػػرؼ الميـــارة:
 كبير. جيد كدكف  كدقتو األداء بسرعة تتسـ بطريقة الشفيي

  الممسرحة: الدروس

 إجرائياا  الباحث اويعرفي

 سرحةمم أدكار بأداء األساس الثالث الصف تبلميذ بو يقكـ المغكؼ  المجاؿ في صفي نشاط ابأني
 بتكجيػػػو األسػػاس الثالػػث لمصػػف الجميمػػػة لغتنػػا كتػػاب فػػي المقترحػػػة العربيػػة المغػػة دركس لػػبعض

 المعمكمػػػات كتكصػػػيل كرتػػػذال كسػػػيكلة الفكػػػر تعميػػػق بيػػػدؼ حيكيػػػة مكاقػػػف فػػػي المعمػػػـ كمشػػػاركة
 .المسرحية أسمكب خبلؿ مف ييالشف كالتعبير التكاصل ميارات تنمية ك، كجذابة مشكقة بطريقة
  :ييالشف التعبير

ــاإجر  ؼعػػر ي  رسػػالتو نقػػل عمػػى األسػػاس الثالػػث الصػػف تمميػػذ ةقػػدر  أنػػو عمػػى سػػةراالد هىػػذ فػػي اا ئي
 رالمعبػػ كاألداء، الجيػػد كالنطػػق، السػػميمة كالمغػػة، المػػنظـ بػػالفكر ـتسػػي نقػػبل   المسػػتمع إلػػى يةيالشػػف

 .المناسبة المممحية تابالتعبير  كبالمصح
  يي:الشف التعبير تراميا

 الصػػػف تبلميػػػذ يمارسػػػيا التػػػي يةيالشػػػف األداءات مػػػف مجمكعػػػة عػػػف ةعبػػػار  بأنيػػػا :إجرائيػػػا   رؼعػػػت
، كالمممحيػة كالصػكتية المغكيػة الجكانػب تشػمل كالتػي، الشفيي التكاصل مكقف في األساس الثالث
 تيـاكخبػػر  ـىكمشػػاعر  ـىأفكػػار  لنقػػل كذلػػؾ كاإلتقػػاف؛ كالدقػػة بالسػػرعة األداءات ؾتمػػ تسػػـت أف عمػػى
 خػبلؿ مػف تراالميػا هىػذ استقػك ، ليػـ كاالسػتجابة معيػـ المستمع تفاعل إلى يؤدؼ بشكل ـكآرائي
 ض.ر غال ليذا المعدة المبلحظة بطاقة

   الثالع4 الصف

 حتػى األكؿ الصف مف تبدأ التي ةياألساس المرحمة صفكؼ أحد ىك بأنو: الثالث الصف يعرؼك 
 سنكات. (9-8) بيف الصف ىذا في التبلميذ أعمار كتتراكح العاشر
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 الثاني الفصل
  النـــــظري  اإلطار

 التػػػػػػػي الصػػػػػػػمبة األرض يعػػػػػػػد الػػػػػػػذؼ النظػػػػػػػرؼ  لئلطػػػػػػػار عرضػػػػػػػنا   الفصػػػػػػػل ىػػػػػػػذا يتنػػػػػػػاكؿ
 الدراسػػػػػة؛ مجػػػػػاؿ فػػػػػي تحػػػػػدثت التػػػػػي األدبيػػػػػاتك  الدراسػػػػػات عمػػػػػى معتمػػػػػدا   الباحػػػػػث منػػػػػا ينطمػػػػػق
 إلػػػػػى الفصػػػػػل ىػػػػػذا قسػػػػػـ حيػػػػػث ،تربػػػػػكؼ  منظػػػػػكر مػػػػػف الدراسػػػػػة مكضػػػػػكع إثػػػػػراء فػػػػػي يسػػػػػيـ ممػػػػػا
 ىما: رئيسيف فمحكري

  الدروس مسرحة األول: المحور

 قيمتو تبرز حيث، العشريف القرف  يف تاكاالبتكار  عاتا االختر  أعظـ فم المسرح إف
؛ بعد يكما   التعميمية  يف أك مرىقةال الكتب طةابكس فيتمق فبل جديدة مدركسل تقديمو يقةفطر  يـك
 فحركات شيقة. صكرة يف كتقديميا الشخصيات بتقمص بالتمثيل بل، مممة بطريقة المنازؿ
 الجدير كمف، التبلميذ قمكب إلى مباشرة   كتصل الحماس تبعث المسرح عمى المرئية التبلميذ
 طكيمة شرح فترة بعد إليو كصمت إذا كقميبل   العقل أثيرىات يتعدػ ال العممية الكتب أف بالذكر
 منتصف يف تتكقف ال فإنيا يالتعميم المسرح مف رحمتيا الدركس تبدأ عندما كلكف كشاقة.
 أىدافيا. تحقق حتى غايتيا إلى طريقيا يف تسير بل الطريق

 التعمـ كأف ،التعميمية العممية محكر ىك لتمميذا أف مبدأ مف التمثيمي النشاط كينطمق
 المفاىيـ تنمية خبللو مف يمكف، بعناية مخطط بنشاط التمميذ يقـك عندما يحدث الحقيقي

 النشاط كأف، كفعاال   مشكقا   التعمـ جعل رةرك ض عمى التمثيمي النشاط كيستند، كاالتجاىات
 التفاعل إلى كالجمكد التمقيف طريقة مف الدرس كتحكيل، الدراسية المناىج جكىر المدرسي
 (.993 ص ـ،0222، نس)يك  مبدع كقائد   مرب   إلى ممقف مف المعمـ بمينة كالرقى، كالحيكية

 التمثيمي النشاط عمى يعتمد نوإ حيث، التدريس أساليب أفضل مف التمثيمي النشاط كيعد
 ىداؼ، أبك) محدد تعميمي ىدؼ تحقيق أجل مف مكقف في معينا   دكرا   يتقمص الذؼ لمتمميذ
  (.99 ص ـ،0227

 الحر التعبير عمى التمميذ تدريب في تكمف دركسال ةمسرح أىمية أف الباحث يرػ  ذال
، هأفكار ، رغباتو عف المعبرة ألدكاره ارتجالو خبلؿ معاف   مف لديو ما كتطكير نفسو عف الصادؽ
 .دابوآك  االستماع فف عمى وكتدريب تمميذلم المغكية الثركة تنمية ككذلؾ، الشخصية مشاعره
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 يعتقد إذ؛ التدريس في اتباعيا يمكف التي الحديثة األساليب مف الدركس مسرحة عدكت
 المكاقف في األدكار لعب خبلؿ مف التعمـ في كيساعده، التمميذ نشاط يكّظف فعاؿ أسمكب أنو

 في قدراتو تنمية عمى كيعمل التمميذ؛ لدػ الكعي تعميق إلى فيؤدؼ، المنكعة كالخيالية الحياتية
 خبلؿ مف لتمميذفا القرارات؛ كأخذ النفس عمى االعتماد في الثقة كتعزيز الناقد كالتفكير التعبير
 زمبلئو بمساعدة أك بنفسو المعمكمة ليكتشف كميا؛ كطاقاتو أحاسيسو يستخدـ الدكر مع تفاعمو
 (.020 ص ـ،0227 كىنية، )الكخف المباشر التمقيف عف بعيدا  

 خبلؿ مف ييالشف التكاصل ميارات تنمية الدركس مسرحة أىداؼ أىـ مف فإف اكليذ
 كنقل، كاإليماءات، كاإلشارات، كالحركة، الكبلـ خبلؿ مف التعبير عمى التبلميذ قدرات تنمية

 مف كبيرة جكانب يحقق أف التمثيمي النشاط يمكف مما، االستماع كحسف األدبية، كالجرأة، األفكار
ذا، التمميذ معمـال بيف كالثقة كالحب التفاىـ إيجاد بينيا مف ،األىمية  الجكانب ىذه تحققت ما كا 
ذا، كشغف برغبة المكاد عمى فيقبمكف ، لمتبلميذ الدراسي التحصيل في كبيرا   إسياما   تسيـ فإنيا  كا 
 وفكتكي، اآلخريف مع كتفاعمو كمياراتو التمميذ قدرات نميةتل يستخدـ لمتمميذ التمثيمي النشاط كاف
 األىمية بالغة يجابيةإ نتائج إلى يؤدػ التعميمي المجاؿ في ككسيمة استخدامو فإف، البيئة مع

 مضاميف الكتشاؼ ناجحة أداة يعد إذ، معمما   أك مشرفا   النشاط ىذا مارسي مف كل يممسيا
 (.99 ص ـ،0227 ىداؼ، أبك) فعالة بطريقة عمييا كالتعرؼ المدرسية المناىج

  الدروس: مسرحة مفيوم
 الذؼ الحي المسرح إلى تحتاج جميعيا كىذه كالخياؿ كالعاطفة الفكر مف يتكلد المسرح

 .(94 ص ـ،0299 لحية، )أبك كتمثيل كغناء كرقص حركة مف الجميمة التعابير بمختمف يتألف
 ترجمة نستطيع بكساطتو كمنيجا   معرفية كعممية التعبير أشكاؿ مف شكبل   أصبح اليكـ فالمسرح
 إنسانية. تعابير إلى المجردة المفاىيـ

 ختمفكي، المتقدمة الدكؿ في العصرية المدرسة في ميما   مكقعا   حاليا   شغلت الدركس سرحةفم لذا
 يتـ التعميمية العممية مف األكلى المراحل ففي، ااستغبللي مف اليدؼ باختبلؼ ابي العمل تكظيف
مكانات قدرات تنمية أجل مف التعميمية العممية في الدركس مسرحة تكظيف  أفضل عمى التمميذ كا 

 (.52 ص ـ،0222 ،العزازؼ ) كرةص

 يستعرض، نشأتو حكؿ النظر كجيات كتعدد، بالمسرح الخاصة التعريفات لتعدد كنظرا  
  :خاصة الدركس كمسرحة، عامة   المسرح تناكلت التي التعريفات بعض الباحث
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 مثل كيقاؿ، كالمبالغة التشديد حالة في كمّثل مّثل مادة مف تأتي العربية المغة في التمثيل
 كتمثل، إليو ينظر كأنو حتى كغيرىا بكتابة كصكره كقدره، شبيو أؼ تمثيبل   بالشيء الشيء
َهاِّفََأْرَسْلَنا العزيز التنزيل كفي، لو الشيء تمثل كيقاؿ مثالو تصكر أؼ بالشيء الشيء ُِّروَحَناِِّإلَي ْ

 ممؾ" صكرة في كاف أف عدب إنساف صكرة إلى تحكؿ أؼ .]95 مريـ:[ َسِوّيَِِّّبَشًراََِّلَاِّفَ َتَمثَّلَِّ
 (.25 ص ـ،9777، الزنارؼ )

، مسارح كالجمع: .المسرحية عميو تمثل مكاف فيك الحديث المصطمح في المسرح أما
 إلى يرمي أدبي عمل كىي" الدرامي العمل أك الدراما أيضا كتسمى لمتمثيل تعد قصة، المسرحية
 شخكص يتقمصكف  ممثميف اطةبكس، الُنظار لجميكر الحياة شئكف  مف شأف عرض أك تفسير
 (.214 ص ـ،2005، سميماف) "أخرػ  بأدكار   كيقكمكف  أقكاليـ كيمُقكف ، يمثمكنيـ الذيف

، األدب أشكاؿ مف فني شكل "بأنيا (090 ص ـ،0223) سميماف فيعرفيا المسرحية أما
 الحدث كتجسيد الصراع تصكير في عنيا كاختمفت، كالقصة بالركاية المغة حيث مف ارتبطت

 النثر". شكل تأخذ كقد العقدة تكثيفك 

 كتجسيدىا الدركس إحياء ىك" الدركس مسرحة بأف (93ـ، ص 0225) يكسف كيرػ 
 الحركؼ جمكد مف ِلَتخُرج كالحركة بالحياة تنبض شخصيات عمى تعتمد مسرحية صكرة في

 ".الكتب صفحات عمى المكتكبة

 يمكف خبلليا مف أساسية مكرأ عدة في كيتفقاف يمتقياف كالمسرحية التدريس أف كيتضح
 كالتفاعبلت العبلقات مف متكاممة ىادفة تربكية منظكمة :بأنو الدركس مسرحة تعريف استنتاج

 لممادة العممي المحتكػ  تنظيـ إعادة كيتضمف كمخرجاتو، عممياتو أك، كخطكاتو مدخبلتو لو
 كاألفكار لعناصرا عمى التركيز مع ممسرحة، ىادفة كأنشطة مكاقف في كتشكيميا الدراسية
 -المعمـ) عناصر عدة عمى معتمدا   المنشكدة التربكية األىداؼ لتحقيق؛ تكصيميا المراد الميمة
 مف ةياألساس االتصاؿ كسيمة المغكؼ  النشاط فييا يشكل (التدريس بيئة -الدراسية المادة -التمميذ
 داخل تمميذلم التعميمية خبراتكال، كالقيـ، كاالتجاىات، كالمفاىيـ، كالمعارؼ، الحقائق تقديـ أجل

 (.02 ص ـ،0226، المكح)المتكامل النمك لتحقيق الدراسي الصف

 قالب في كتنفيذىا الدركس تنظيـ ىك" :الدركس مسرحة أف فيرػ  ـ(0292) الزىراني أما
 كاالتجاىات؛، كالقيـ، كالمفاىيـ، كالميارات، المعارؼ التبلميذ سابتكإ بيدؼ درامي؛ أك مسرحي
 تتضمف كالتعمـ لمتدريس كطريقة، الدراسي المحتكػ  لتنظيـ نمكذج ىيك  ."كمشكقة محببة بصكرة
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 التبلميذ قبل مف تنفيذىا يتـ درامية كمشاىد حكارات صكرة في التعميمية الخبرات تنظيـ إعادة
 قياتطبي يمكف لمتعمـ عمميا   كنمكذجا  ، نظريا   إطارا   تتضمف التعميمية المسرحية فإف كعميو لمتعمـ".
 التعمـ بيئات في تنفيذىا كيمكف المناىج أىداؼ تحقيق أجل مف خارجو أك الدراسي اليكـ داخل

 كخارجيا. المدرسة داخل المتنكعة

 كالمسرح، المدرسي المسرحالتفريق بيف  يجب الدركس لمسرحة التعريفات ىذه كبعد
 أعماؿ بتقديـ المدارس تبلميذ مف فرؽ  فيو قكـت المدرسي فالمسرح، الدركس مسرحةب يقكـ الذؼ

 ،تيـذكأسات زمبلئيـ مف يتككف  لجميكر دراسي منيج عمى قائمة بالضركرة ليس مسرحية
 أساسا   تعتمد كلكنيا ؛عمييا المرشديف إشراؼ درجة كفي، إتقانيا درجة في األعماؿ ىذه كتتفاكت

 المسرحية الياأعم تعرض التي يلثالتم جمعيات عمى أساسا   كتنطبق مثيلالت ىكاية إشباع عمى
 كالمعمميف المدرسة تبلميذ مف عريض ميكرج أك يلثالتم جمعية مع يتعاطف معركؼ لجميكر
 أما، المدرسي التمثيل حفل بحضكر كالمسؤكليف الحي أىالي بعض ييتـ كقد، األمكر كأكلياء
 كال مناسب   مكاف   في المسرحية كتؤدػ الدراسية المكاد عمى أساسا   دعتمفت الدركس مسرحة
  (.52ـ، ص 0221)المشرفي،  المفيكـ بالمعني حر مس خشبة المكاف ىذا يككف  أف يشترط

  :التمثيمي المسرح ناصرع
 جعل مف فمنيـ ة،ياألساس المسرحية عناصر حصر في المتخصصكف  يتفاكت

 كال ة،ياألساس ىي كالعقدة"، كالحكار، كاألحداث، كالشخكص، كالزماف، "المكاف التالية العناصر
، "بالحكار يعتد مف كمنيـ أساسية. يعتبركنيا ال كلكنيـ المسرحية، عناصر سائر ذكر ف ييممك 

 األخرػ  العناصر ييممكف  ال أيضا كىؤالء المسرحي" كالبناء، كالصراع، كالشخكص، كاألحداث
 (.39 ص ـ،0299 لحية، )أبك

 ـ،0223) سميماف ذكرىا كما لممسرحية كأساس التالية العناصر عمى الباحث كيركز
  (:093 ص

 العمل في يبعث تطكرىا إف حيث، المسرحية في أساس عنصر كىك األحداث: عنصر -
 المشاىدة. متعة كتزيد كالنشاط الحركة المسرحي

 درجاتو تزداد كقد ،دائـ بشكل متحفزيف كجعميـ المشاىديف استثارة كىي :التشويق عنصر -
 كاإلعجاب.، كالحب، كالخكؼ ،كالشفقة عكاطف تثير فيي، المسرحي الكاتب لمكىبة تبعا  
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 التي التعقيد قمةلمكصكؿ إلى  المسرحي العمل في تجرؼ  التي األحداث سمسة كىي بكة:الح    -
 ،المشاىد مماثل عند انفعاؿ ينتج فإنو الممثميف انفعاؿ يشتد المسرحية، حيث أحداث تبمغيا
  شركطيا: كمف

 طبيعية. بصكرة تتحرؾ أف -
 مقبكلة. بطريقة مركبة تككف  أف -

 التي تمؾ كخاصة جديدة شخصيات عمى التعرؼ في لذة المُشاىد يجد كقد الشخصيات:  -
 كعقمو. قمبو تستيكؼ 

 خشبة عمى عرضيا زمف ىك كالزماف، المسرح خشبة ىك كالمكاف والزمانية: المكانية البيئة -
 .المسرح

 كبما ساءكن رجاؿ مف فييا بما الحياة ىك المسرحي العمل مدار إف حيث القيمة: أو الفكرة -
 العمل ىذا خبلؿ مف عرضيا يريد فكرة أك قيمة مف فبلبد، أحاسيس مف داخميـ في يفتعل
 كالتعاكف. كاإلنسانية كالصدؽ اإلخبلص كقيـ

 أىدافو لتحقيق كسائمو استغبلؿ خبلليا مف الكاتب يستطيع التي الطريقة كىك األسموب: -
 .الفنية

 كىك الشخصيات رسـ في المسرحي الكاتب عمييا يعتمد التي الكسائل أىـ كىك الحوار: -
 رسـ في ككذلؾ الدراما عنصر تقكية في بدكره الناجح الحكار يتميز أف فبلبد المتعة. مصدر

 سميما . طبيعيا   الحكار يككف  كأف الشخصيات
  إلى: كينقسـ الصراع: -

 .الدرامية الشخصية داخل في يقكـ الذؼ كىك  داخمي: صراع -

 المسرحية. شخصيات بو تقكـ الذؼ الصراع خارجي: صراع -

 عناصر عدة عمى عتمدت الدركس مسرحة أف (22 ص ـ،0227) ىداؼ أبك كيرػ 
  :اآلتي في تتمثل

 معينة دراسية لمادة كمعمـ بدكره يقكـ فيك مزدكجة بميمة القياـ منو يتطمب الذؼ :المعمم -
 ىنا فالمعمـ، ةالممسرح الخبرات بإدارة قيامو أثناء المخرج بدكر يقكـ نفسو الكقت كفي

 أىـ كمف .كمخرجا   ،كمكجيا   ،كمرشدا   ،ميسرا  ك  ،مخططا   المسرحي التدريس في يصبح
  المعمـ: كاجبات
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 ىدفو. كتحديد الدرامي النشاط شكل كتخطيط اختيار في التبلميذ مساعدة -
 بما الخطة مف فيعدؿ، التبلميذ يطرحيا قد التي المستجدات مع بالتأقمـ كذلؾ المركنة؛ -

 المستجدات. ىذه مع سبيتنا
تقانو. تنفيذه في الجدة كل جادا  ، لو مخمصا  ، لعممو محبا  ، لمتبلميذ محبا   يككف  أف -  كا 
 بينيـ. العدالة مبدأ كتكخي، التبلميذ بيف التعاكف  ركح نشر -
 .متنكعة بكسائل دائما   التبلميذ جذب عمى العمل -
 نظرىـ. اتكجي إدراؾ كمحاكلة، كتقديرىـ، كاحتراميـ، التبلميذ فيـ -
 عف تكشف التي األسئمة بإثارة كذلؾ، التبلميذ مع الدرامي النشاط تقكيـ المعمـ عمى -

 خبرات إلى التعرؼ في إسياميا كمدػ، الدرامية التجربة مع التبلميذ تفاعل مدػ
 مكسى) كأحاسيسيـ التبلميذ نفكس مكنكنات عف الكشف عمى قدرتيا كمدػ، جديدة

 (.34 ص ـ،1992، كآخركف 
 التعميمية. العممية محكر أؼ كمتفاعبل   يجابيا  إ مشاركا   يصبح :مميذتال -
 مكاقف ىيئة عمى ممسرح عمل إلى بتحكيميا يقكـ التي الخاـ المادة دكتع :العممية المادة -

 بتمثيميا. التبلميذ يقكـ حكارية كأنشطة
 مع املكتتك تترابط التي كاألفكار الحقائق مف مجمكعة بيا كيقصد التعميمية: المادة -

 كاتجاىاتو ميكلو تنمي بخبرات المركر التمميذ عمى كتيسر تسيل بطريقة بعضا   بعضيا
 كما، األىداؼ في لمتنكع طبقا   الخبرات ىذه كتتنكع، اليكمية لحياتو البلزمة كمياراتو كقيمو

 كسيككلكجيتو التمميذ كخصائص المجتمع مف المشتقة التربكية لؤلىداؼ ترجمة إال الخبرات
 (.181 ص ـ،2008، كأحمد عفانة) المتخصصيف كآراء، التربكية مسفةكالف

 المسرح بيئة كتمثل الكقت معظـ التبلميذ فيو يقضي الذؼ المناخ كىي :التدريس بيئة -
 إعدادىا في التبلميذ يسيـ داخمية مؤثرات مف بيا يحيط كما الفصل حجرة في التمثيمي
 .(25 ص ـ،2008 كأحمد، )عفانة كتجييزىا

 المغة تمثمو أف بد كال ،الممسرح التدريس في األساسية االتصاؿ كسيمة المغكؼ  النشاط دكيع 
 تمثيل عمى كقدرتيا التبلميذ ميكرج لدػ قبكليا كسرعة لسيكلتيا كذلؾ ؛الفصحى العربية

 المغكية الميارات تنمية في كتسيـ ،تمثيل خير المسرحي الحدث في المتحركة الشخصيات
 ص :1992 كآخركف، )مكسى المغكية" حصيمتو يثرؼ  مما تمميذال لدػ غكؼ الم المعجـ كزيادة
32.) 
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 متكاممة المسرحية عناصر كانت كمما أنو (56 ص ـ،2011) لحية أبك ترػ  كما 
 أكبر بشكل المشاىديف انتباه جذب إلى تؤدؼ فإنيا بعضيا كتكمل بعضا ، بعضيا مع كمترابطة
 جيد حكار مف العناصر ىذه تكافر إف حيث بير،ك بشكل الفكرة إيصاؿ إلى كأيضا   كأكسع
 فكرة تككف  أف يجب كما المستخدمة، المادة أىداؼ لتحقيق المعمـ يستغميا كأسمكب كطريقة

 يعيشيا التي البيئة مف كنابعة ،كحاجاتيـ التبلميذ لمستكػ  كمناسبة كبسيطة كاضحة المسرحية
 نجحت كاألحداث المكاقف كتفسير المسرحية لفكرة حل إلى الجميع تكصل فكمما التمميذ،

 عنصر أؼ فقداف يتـ أال ينبغي لذا لمتبلميذ؛ كأكبر أكضح بشكل األفكار إيصاؿ في المسرحية
 مفيدة كتككف  إليو تسعى الذؼ اليدؼ المسرحية تحقق لكي السابقة المسرحية عناصر مف

 .كجذابة

  المسرح: اتخذىا التي الصور

 : التالي نحكال عمى صكر عدة المسرح اتخذ كقد

  التعميمي(: )المسرح التعميمية الدراما -

 شكلب الدراسية المناىج لتقديـ تعميمية ككسيمة المسرح استخداـ محاكلة عمى فكرتو تقـك
، المدرسة مسرح عمى أك الصف داخل إما التبلميذ كيقدميا ،"المناىج "مسرحة كيسمى مسرحي
 كممثميف التبلميذ أذىاف في التعميمية ركسالد ترسيخ في الكسيمة ىذه نجاح مف الرغـ كعمى

 التكازف  عمى يحافع نص في كتابتو يتـ لـ إذا محدكدة تبقى تأثيره إمكانية أف إال كمتفرجيف
 المسرحي العمل كمعكقات خصائص كبيف كمصدرىا، التعميمية المادة طبيعة بيف الدقيق

 (.54 ص ـ،2010، )اليباش

   التربوي: المسرح -

 ييدؼ، عاـ كتربكؼ  كاجتماعي ثقافي طابع ذات المدرسة داخل شاطالن مف لكف  كىك
ثراء كالسمككية كالدينية األخبلقية القيـ مف نظاـ كبناء، االجتماعية التنشئة عممية في لممساىمة  كا 
 كىذا كتعميميـ التبلميذ تربية في المدرسة مسئكلية نطاؽ يدخل مما، العامة التمميذ معمكمات

 النص إمكانية مع يتناسب بما العمل لتقديـ مييئا   كمكانا   سمفا   معدا   سرحيا  م نصا   يتطمب النكع
 .كالمدرسة
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  :التمقائي المسرح -

 كال، مسبقا   مكتكب نص إلى يستند كال، التحميمي المعب خبلؿ مف النشاط ىذا كيتـ
 يمثمكف  التبلميذ كيترؾ، دكره تمميذ لكل المشرؼ يحدد حيث، كمشاىديف مسرح إلى يحتاج

 كنطق الحركات أداء عمى كتدريبيـ األساس التعميـ مراحل في النشاط ىذا مثل كيتـ، كيخرجكف 
 مع التفاعل بقكة كيشعركف  لدييـ المبلحظة قكة كتنمي، التمثيمي خياليـ يشبعكف  كبذلؾ العبارات
 .اآلخريف

 )الدمى(: العرائس مسرح -

 لمتمميذ يتيح مما، المؤلف اؿخي أبدعيا خيالية مخمكقات عمى المسرحي النكع ىذا يعتمد
 كعالـ الناطقة الحيكانات حيث، المبدع الخياؿ عالـ في يسبح أف االبتدائية المرحمة في كخاصة

 (.57 ص ـ،1993، كبدير )السريع الكاسع األساطير

 فيـ عمى التبلميذ مساعدة في كبيرة أىمية الدركس لمسرحة أف الباحث يرػ  سبق مما
 كثركتو قدرتو مف كيزيد لذاتو كاحترامو بنفسو التمميذ ثقة كيعزز مةالمقد الدركس كاستيعاب
 أكسع بشكل األخريف مع كالتعاكف  التكاصل كأساليب كسائل كتحسف كالفكرية كالعقمية المغكية
 عممية في دكرىا أف إال المسرحية األشكاؿ ىذه في العيكب بعض كجكد مف الرغـ عمى كأكضح
 العيكب. ىذه عمى يطغى التمميذ شخصية جكانب كتحسيف التدريس

  التالميذ: تعمم في الدروس مسرحة أدوار
 جكانب عمى يشتمل متكامل نظاـ يى إنما، بسيطا   شيئا   تليس الدركس مسرحة إف

 تمؾ نطاؽ في دخلت التي يةك الترب كاألغراض المقاصد مف العديد تحقيق إلى سعىتك ، عديدة
 لذا، تبلميذلم العقمية التنمية في امساىمتي إلى باإلضافة، كاألخبلقية الجمالية التربية األغراض

 ابي الرقي شأنو مف ما كل الي كفرت كأف، االىتماـ مف احقي الدركس ةمسرح ىعطت أف البد
 .التعميمية العممية في المنشكد ادكرى دؼتؤ ل ؛األماـ إلى اكدفعي

  يذ:التالم لدى العقمية الجوانب تنمية في الدروس مسرحة دور أولا:

 كالسيناريك كالشخصيات باألدكار كالمتعمقة مككنات مف تحتكيو كما الدركس مسرحة إف
 عادات يكتسبكف  المسرحية في األدكار دكف يؤ  الذيف لتبلميذفا، العقمية الجكانب لتنمية تسعى
 ينقل أف يمكف التبلميذ لدػ العادات ىذه مثل تنميةف .المشكبلت كحل كالتقصي كالبحث عقمية
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 الصعكبات مف مجمكعة يكاجيكف  التبلميذ أف ذلؾ، المختمفة الحياة مكاقع إلى لؾذ بعد
 التعامل كيفية في عقمية عادات تكظيف إلى بحاجة كىـ، العامة الحياة في كالمكاقف كالمشكبلت

، الدركس مسرحة تكظيف  خبلؿ مف مشابية مكاقف في العادات تمؾ ممارسة يتـ كعندما، معيا
 )أمبكسعيدؼ، المدرسة داخل قبل مف ىامارسك  ألنيـ، ذلؾ بعد عمميا عبكف يستص ال بذلؾ فيـ

 .(41 ص ـ،2012

 يقـك فعندما .الناقد كالتفكير االبتكارؼ  كالتفكير المختمفة التفكير عادات تنمية يتـ كما
 ككذلؾ كالحكار السيناريك في مبتكرة أفكار عف البحث إلى بحاجة فيـ ما مسرحية بتأدية التبلميذ

 الرسالة تكصيل يمكنيـ حتى مبتكرة بطريقة الشخصيات ىذه لو ترمز ما كعمى الشخصيات في
 )الناصر فعالة بطريقة اآلخريف المجتمع أفراد أك المدرسة في تبلميذا   أكانكا سكاء الجميكر ىإل

 .(111 ص ـ،2011 كحمدؼ،

 اإلعداد أثناء ذالتبلمي ألف ؛الدركس مسرحة خبلؿ مف تنميتو يتـ الناقد التفكير أف كما
 التي كالمككنات كاألحداث المكاقف لكل كتحميل كتقكيـ نقد بعممية يقكمكف  لممسرحية كالتنفيذ

 .بتأديتيا يقكمكف  مرة كل في كتحسينيا تعديميا عمى فيعممكف  ،المسرحية تتضمنيا

، التبلميذ لدػ كاإلنصات كالتحدث القراءة ميارات تنمية عمى الدركس ةمسرح عملت كما
 كمعارؼ معمكمات عمى االطبلع ككذلؾ، المسرحي العمل كحكار سيناريك قراءة خبلؿ مف

 يتـ المسرحي العمل تأدية خبلؿ مف كأيضا  ، القراءة ميارة لدييـ يفتنم المسرحي بالعمل مرتبطة
 .(105 ص ـ،2007 المنعـ، )عبد تبلميذال لدػ االستماع أك كاإلنصات التحدث ميارات تنمية

 كالعادات التفكير ميارات التبلميذ باكتساب كثيقا   ارتباطا   يرتبط لدراسيا التحصيل إف
 عميا عقمية ميارات التمميذ امتبلؾ تتطمب كالرياضيات كالعمكـ المكاد فبعض .المختمفة العقمية
 كعندما .العممية كالنظريات بالقكانيف يتعمق فيما المكاد ىذه متطمبات مع التعامل يستطيع حتى
 الدركس كمسرحة المناسبة التدريس أساليب باستخداـ الصفية الغرفة داخل لمتبلميذ اإكسابي يتـ
 التمميذ لدػ الدراسي التحصيل مستكػ  رفع عمى نعمل فإننا، األدكار كمعب ابي رتبطي كما

 المتعمقة المعرفية الجكانب في الميارات ىذه سيكظف ذلؾ بعد تمميذال ألف مباشرة؛ غير بطريقة
 .(42 ص ـ،2012 )أمبكسعيدؼ،العممية كالنظريات بالقكانيف طةرتبالم المسائل بحل
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  :التالميذ لدى الوجدانية الجوانب تنمية في الدروس مسرحة دور ثانياا:

 مف رفعن أف يمكف اخبللي فمف، الجانب ىذا في خطيرا   دكرا   الدركس ةمسرح دؼتؤ 
 األخبلقيات ىذه مف تحط التي انبالجك  بعض ؿاصإي يمكف كما، مجتمعال كأخبلقيات كجدانيات

 الحسنة كاالتجاىات القيـ تككيف أك غرس عمى الدركس ةمسرح عملت الجانب ىذا ففي .كالقيـ
 قياـف .النص يتضمنيا التي كالشخصيات المسرحي النص مضمكف  خبلؿ مف التبلميذ لدػ

 أفضل يعد وفإن، كالتجييز التخطيط حيث مف البناء محكـ دكر لعب أك بمسرحية التبلميذ
 المكقف خبلؿ مف كاقعيا   تجسيدىا يتـ المسرحية في ألف، السرد أك اإللقاء مف بدال   أسمكب

  (.62 ص ـ،2008 مكسى، )أبك المطركح

، تبلميذال لدػ المكبكتة الرغبات تنفيذ مف ا  نكع الدركس ةمسرح خبلؿ مف نجد كما
 الدركس مسرحة في أف ذلؾ، ةالمختمف النفسية كالضغكط الخكؼ عقد مف شخصياتيـ كتتحرر
 يحسكف  قد تبلميذال بعض فإ السياؽ ىذا فيك  .ىادفة حركية بطريقة الرغبات عف لمتعبير فرصة

 أك المعمـ ذلؾ فيغضب، الخطأ في الكقكع مف الخكؼ نتيجة الصف داخل الكبلـ مف باإلحراج
 ةمسرح خبلؿ مف أما .صحيحا   يككف  أف بالضركرة ليس اعتقاد كىك التبلميذ هؤ زمبل منو يضحؾ
 الذؼ تبلميذال قبل مف متكامل عمل المسرحي العمل ألف يتحرر؛ الخكؼ ىذا فإف الدركس

 كالمتعة التركيح في التعميمي المسرح بدكر الخاص بالجزء الجزء ىذا كيرتبط .المسرحية دكف ؤ ي
  .ككمتفرجيف كمشاركيف لمتبلميذ يقدميا التي

 في التبلميذ بيا يقتدؼ الحسنة لمقدكة ذجك نم يـتقد الدركس مسرحة خبلؿ مف يتـ كما
 إنجازاتيـ إبراز فيو يتـ العمماء مف عالـ لشخصية مسرحي بعمل التبلميذ قياـ أف ذلؾ، حياتيـ
 العمـ لطالب نمكذجا   لمتبلميذ يقدـ أف شأنو مف حياتيـ في كاجيتيـ التي كالصعكبات العممية
 الجانب في فقط بيذا كتفيت ال الدركس رحةمس إف .مجتمعاتيـ خدمة في العمماء كلدكر

 كجدانية عادات المسرحي العمل في فيالمشارك التبلميذ إكساب إلى سعىت انيإ بل، الكجداني
 التي كالشخصية بالكقت كااللتزاـ عياالجم العمل كتنمية اآلخريف مع التعامل حسف مثل ميمة

 .(78 ص ـ،2000 )العزازؼ، ديياؤ ي

 يمكف التي األشياء مف أيضا   فيي بيا كالثقة الذات احتراـ نببجكا يتعمق فيما أما
 في كقدراتو وتإبداعا إظيار لمتمميذ الفرصة عطيت ياأن ذلؾ، الدركس مسرحة خبلؿ مف تنميتيا
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 كاحتراـ، بالنفس ثقة لديو يصبح ذلؾ في ينجح كعندما، المسرحي العمل مف المختمفة الجكانب
  .كقدراتو لذاتو

 :التالميذ لدى والميارية السموكية الجوانب تنمية في الدروس سرحةم دور ثالثاا:

 خبلؿ مف معرفي فيك، ا  كسمككي ا  معرفي بل  عم يعد الدركس مسرحة خبلؿ مف العمل إف
 مف سمككي عمل ىك نفسو الكقت كفي، المسرحي لمعمل دكف مؤ ال األفراد يستخدميا التي الكممات
 ذات الجكانب مف العديد فإف ىنا كمف .التبلميذ الءؤ ى ابي يقكـ التي األدائية لحركاتا خبلؿ
 األدكار كلعب الدركس مسرحة خبلؿ مف تنميتيا يمكف التبلميذ عند الحركي بالذكاء العبلقة

  ـ(.2009، كالبمكشي سعيدؼ أمبك)

، الحركة سرعة الدركس مسرحة خبلؿ مف تنمى التي الحركية الجكانب ضمف كمف
 مثبل   عنيا معركؼ شخصية تقمص بسبب معينة حركات كتقميد، ختمفةالم لممكاقف كاالستجابة

 في الحركات ىذه تنمية خبلؿ كمف .ذلؾ شابو كما الرجل أك بالعيف معينة حركة لدييا أف
 فيككف ، العادية حياتو إلى المركنة تمؾ فينقل الحركة في مركنة التمميذ يكتسب، الدركس مسرحة
 .فيو يككف  الذؼ المكقف يتطمبيا التي الحركات مع كالتعامل التكيف عمى قادرا  

  الدروس: مسرحة 
 الممقف المعمـ دكر كانحسار، ذاتيا التعميمية بالعممية لحق الذؼ الكبير التطكر مع

 أساس نفسو ىك ليصبح تطكر الذؼ التمميذ دكر كبركز، التعميـ كثقافة تكنكلكجيا كبركز، الشارح
 تسيـ تربكية كسيمة الكاسع التطكر ىذا إطار في الدركس مسرحة تفأصبح، التعميمية العممية

، الصف غرفة كجعل بل، المدرسة داخل كىكذا، كاالجتماعية العقمية التمميذ قدرات تنمية في
 الخبرات الكتساب ككسيمة استخدامو إلى باإلضافة، كثقافية، كتعميمية، تربكية ككسيمة أيضا

 (.105 ص ـ،1995 )شكرؼ، المجتمع مع كالتكيف

 ليا لما، لمتبلميذ نقميا المراد كاألفكار المعمكمات إليصاؿ ناجح طريق الدركس مسرحةف
 كمف، مناسب بأسمكب كتبسيطيا، المطمكبة العممية لممادة المفيكـ تأكيد في فاعل دكر مف

 ىذه مسرحة يجب لذا، مكجكد المقرر المنيج أف كبما المناىج:ك  الدركس مسرحة متطمبات
 الذؼ الدرس اختيار اإلمكاف قدر كلكف، ذلؾ في صالتخص عمى يؤكد ال ىذا كفي، راتر المق

 اختيار تطمبكي الحكار ةكتاب ثـ، شخصيات إلى "البنكد" األفكار تحكيل ثـ، المسرحة إلى يحتاج
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 لمغة كمتطمباتيـ العاـ التبلميذ مستكػ  كفيـ، التعبير في الرمزية عف كاالبتعاد، كالعبارات األلفاظ
 التبلميذ مف ممكف عدد أكبر مشاركة ثـ الحكار خبلؿ مف التشكيق عنصر ككضع، الحكار
 كالتربكية السمككية األىداؼ كخدمة، كتعميمية تربكية أفكار عمى النص يحتكؼ  أف عمى، بالتمثيل

، )حمس الكطف كحب كالكطنية اإلسبلمية الركح لغرس الدركس ىذه كاستغبلؿ، الحكار خبلؿ مف
 (.162 ص ـ،2007

 معمـ أقكػ  فيي، الحديثة الفنكف  أعظـ مف لمتبلميذ كالدركس المناىج مسرحة إفف الذ
 بالكتب تمقى ال الدركس ألف اإلنساف؛ عبقرية إليو اىتدت الطيب لمسمكؾ دافع كخير ،لؤلخبلؽ
 كتصل الحماس تبعث التي المتطكرة بالحركة بل، ممل بأسمكب المنزؿ في أك، مرىقة بطريقة
 .الدركس ليذه كعاء أنسب تعد كالتي التبلميذ قمكب إلى مباشرة

  الدروس: مسرحة أىداف

 متعددة أىداؼ تحقيق خبلليا مف يمكف جدا   ميمة طريقة ذاتيا بحد الدركس مسرحة
 االبتدائية المرحمة تبلميذ أف الجميع كيرػ ، تحقيقيا عمى العمل يجب التي األىداؼ تعدد بقدر
 االتجاىات كأغمب كالميارات كالقيـ الضمير فييا يتككف  التي عمرىـ مف األكلى المرحمة كىى

 شبابو طكاؿ حياتو في تأثيرىا كيستمر، لمتمميذ الشعكرية الذات عمى ذلؾ بعد تييمف التي النفسية
  (.39 ص ـ،2006 )مكسى، كشيخكختو

 القيـ مف كالكثير الكثير لدييـ لتنمى لمتبلميذ العمرية الفترة ىذه استغبلؿ ينبغي لذا
 في ليـ كتقديميا، عمييـ المقررة الدركس مسرحة طريق عف المختمفة كاالتجاىات، المياراتك 

  لدييـ. المختمفة الميارات تنمية لممعمميف يتسنى حتى، الصف غرفة
 يمكف يتال األىداؼ مف العديد تحقيق إلى ةفالمختم نكاعياأب المسرحيات كتسعى

  :يمي ماب اختصارىا
 تعمـ يتناكؿ ألنو ؛الدركس ةلمسرح الميمة األىداؼ مف ليدؼا ىذا :يميتعمال اليدف -

 بعض أك، الميارات بعض تعميـ في يحدث كما، يموعمت في المدرسة ترغب ما التمميذ
 حياتو. في تيمو التي المكاقف
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 مكاطنا   ونم تجعل يتال، العميا بالمثل التمميذ تحصيف أجل مف كىك :األخالقي اليدف -
صبلح، ضيمةفال كنشر، التعميمية التربكية العممية كلخدمة، كاآلخريف لنفسو صالحا    ما كا 
   األياـ. أفسدتو

 في عضيابب العربية البمداف ربط إلى  الممسرحة الدركس ضبع تيدؼ :القومي اليدف -
 القضية ذلؾ عمى دليل كخير .كاحد كالتاريخ كالمصير كالديف المغة ألف المجاالت؛ جميع

 كقكميتو. عركبتو ك دينو عمى غيكر عربي كل ابي يشعر يتال، الفمسطينية

، الصادقة الكطنية بالمبادغ التبلميذ تزكيد تـي الدركس مسرحة طريق عف :الوطني اليدف -
 كيرتذك ، كسنفال في المؤثرة الدراما خبلؿ مف، االحتبلؿ مف كالتخمص كاالستقبلؿ كالحرية
 ماف.اإلي مف الكطف حب ألف، عنو كالدفاع، الكطف بحب التمميذ

 إلدخاؿ مناسبة ككسيمة، التمميذ عف مترفيول الدركس ةمسرح يدؼت :الترفييي اليدف -
 (.74 ص ـ،2008 مكسى، )أبك عنو كالتخفيف لمنفس راحة ك، عميو كالسعادة ررك الس

  إلى: تيدؼ الدركس مسرحة أف (354 ص ـ،2005) معاؿ أبك كيرػ 
 .التبلميذ عند النطق تحسيف  -
  .يةاألدب الجرأة تعكيدىـ -
  .المغكية مفرداتيـ زيادة -
  .أفكارىـ كتنمية مداركيـ عيستك ك  -
 .الحياة في تفيدىـ يتال كالسمككية يةقالخم القيـ مف مجمكعة إعطائيـ -
 .كالتعاكف  الجماعي كالعمل، المشاركة تعكيدىـ -

 التعميمي المسرح يسعى التي األىداؼ أف (40 ص ـ،2009) ىداؼ أبك كيذكر
 التعميمية المؤسسات داخل المنكعة كأنشطتو الدركس مسرحة يفتكظ خبلؿ مف لتحقيقيا
  :كاآلتي

 كاقع مف القريبة السيمة الفصحى العربية المغة استخداـ مجاؿ في التبلميذ قدرات تنمية -
كسابيـ التمميذ  .السميـ كاإللقاء بالمساف البياف حسف كا 

 .منيا التقميدية عف كالبعد، المستخدمة التدريس طرائق كتحسيف تنكيع -
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 كخبرات مكاقف إلى األسمكب كجفاؼ بالصعكبة يتسـ ما منيا التي الدراسية المناىج تحكيل -
 .النفس إلى محببة كبصكرة كيسر بسيكلة فيميا تمميذلم يكفي معنى ذات

 العمل عميو ينطكؼ  لما بالجماؿ اإلحساس خبلؿ مف التبلميذ لدػ الفني التذكؽ  تنمية -
 .المكسيقي كالتشكيل الحركي المغكؼ  األداء فف في لتتمث متعددة فنكف  مف المسرحي

 تنميتيا عمى كالعمل المتنكعة قدراتيـ عف الكشف خبلؿ مف التبلميذ مكاىب صقل -
 مف كغيرىا كالتكجيو، كاإلدارة الديككر كتصميـ كالرسـ كالتمثيل الخطاب مثل كتكجيييا
 .القدرات

 تقرىا كالتي كاالجتماعية كاألخبلقية الدينية بالقيـ تتمثل التي المتنكعة القيـ التبلميذ إكساب -
 المناىج.

 كخارجيا. الصفية الغرفة داخل تبلميذمل يالشفي االتصاؿ ميارات تنمية -
 العمل خبلؿ مف االجتماعية المشكبلت تشخيص طريق عف التبلميذ سمكؾ تيذيب -

 لممشكبلت. مناسبة حمكؿ ككجكد المسرحي
 كتنمية تعكيضية كطريقة رغباتيـ، تحقيق خبلؿ مف االنفعالية التبلميذ شحنات تفريغ -

 البيئة تعرضيا التي النفسية كالضغكط كالغضب كالسخط الضيق مف التخمص عمى قدراتيـ
 حكليـ.

 متضمنة اختيارىا يتـ التي المسرحية مكضكعات خبلؿ مف الكطف كحب االنتماء تنمية -
 اإليجابية النماذج بعض دـتق التي أك الكطف تاريخ في الميمة التاريخية األحداث بعض
 الكطف. تاريخ في المؤثرة الشخصيات مف

 الصفكؼ بيف دكرية مسابقات عقد خبلؿ مف التبلميذ بيف الشريف الحر التنافس ركح تنمية -
 العمرية. لممرحمة المناسبة القصيرة المسرحيات بعض لتقديـ

  الدروس: مسرحة أىمية
 منيا كالتمكف العربية المغة تعمـ عمى عيفي نوإ حيث تربكية أىمية الدركس لمسرحة إف

 فضبل   كالتجربة كالفعل الحركة مف بد ال بل التقميدييف كاالستماع القراءة مف يأتياف ال افذكى
 .تشكيقا   أكثر بطرؽ  التعامل مف التمميذ تمكف نافعة تربكية كسيمة اأني مىع

 في الكافي االىتماـ بو ُييتـ لـ اآلف حتى أنيا إال الدركس مسرحة أىمية مف كبالرغـ
 تمعبو أف يمكف الذػ الكبير التأثير تكضيح في الدراسة ىذه أىمية ظيرت لذا، التعميمية العممية
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 االستيعاب عمى التمميذ قدرة زيادة ثـ كمف، التعميمية العممية تطكير في الدركس مسرحة
، الصفية الغرفة اخلد العمل ممارسة طريق عف الميارات مف الكثير تنمية ككذلؾ كالتحصيل.
 متعددة مجاالت في مختمفة جيكدا   يتطمب جماعي كعمل الدركس فمسرحة كالتعاكف. كالمشاركة

 كاكتساب كاالجتماعية كالعقمية الفنية الميارات مف العديد التمميذ اكتساب إلى بالضركرة يؤدؼ
  :ياككن مف الدركس ةحمسر  أىمية كتأتي المناسب. الكقت في السميـ التصرؼ عمى القدرة

 في كتثبيتيا، لمتبلميذ المعمكمات تكضيح في غيرىا فكؽ ت التي التعميمية األساليب مف -
 كة.ر متح ناطقة ماثمة أماميـ األشياء كف ر ي ألنيـ، سمككيـ في تأثيرىا ك، أذىانيـ

نكار كالمكاظبة كالصبر التعاكف  عمى نجاحو يتكقف، جماعي عمل مسرحيال التمثيل -  كا 
 .الرجكلة صفات التبلميذ في يخمق مما ذلؾ كغير، النفس عمى دكاالعتما الذات

 .كاالنطكاء العزلة إلى كيميمكف ، كالتييب الخجل عمييـ يغمب الذيف لمتبلميذ ناجح عبلج -
 يتال التمثيمية المكاقف طريق عف الخياؿ كتنمي، العكاطف بذكتي، كالمشاعر العقل تربي -

 .التمميذ يشاىدىا
 كاتساقو، الحياة بفف كتمرسو، شخصيتو كاكتماؿ، التمميذ نضج مىع المساعدة العكامل مف -

 فيو. يعيش الذؼ المجتمع مع كانسجامو، نفسو مع
 داءاأل عمى دربوتف، كالميارات الخبرات مف يرةثك بأنكاع زكدهتك ، ماتبالمعمك  التمميذ مدت -

 يقتضيو ما كرعاية، الصكت كتنكيع، الجيد اإللقاء عكدهت كما، الكاضح كالنطق، المعبر
  السمكؾ. ألكاف مف المقاـ

 .الخمكؿ عف بعدهتك ، المدرسة إليو حببتك ، ذيتممال نفس في المرح بعثت -
 أك، اجتماعية أدكار مف البيئة يف ما كمعالجة، كبيئتيا المدرسة بيف العبلقة كثيقت  -

 (.185 ص ـ،2003، كالحكامدة )عاشكر ذلؾ نحك أك، سمككية انحرافات

ك األفكار تكضيح في فاعبل   مدخبل   دُّ تع الدركس فمسرحة  كالقيـ، المفاىيـ سابتكا 
 االتصاؿ طرائق أكثر مف التمثيل يعد كما، الدراسية المناىج في المتضمنة المختمفة كاالتجاىات
 المجسدة الخبرة عمى العتماده جميعا ، االتصاؿ طرؽ  عمى يتفقكف  حيث تأثيرا ، باآلخريف
 محتكػ  كمعالجة كالمشاىديف الممثميف بيف يجمع الذؼ المباشر اإلنساني كالتفاعل كالمرئية
 لدػ المتكافرة كالطاقات القدرات معظـ إلى كيحتاج جماعي كعمل درامية بصكرة كتقديمو المنيج
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 (؛121 ص ـ،2004، قرافل)العمل ىذا إلنجاز كتبلميذه المعمـ بيف الجيكد كتضافر التبلميذ
  يمي: ما (168 ص ـ،2000) كسبلمة مغمي أبك ذكره ماك ميميالتع لممسرح التربكية الفكائد كمف

 .داخمو يف عما التعبير عمى التمميذ قدرة يثرؼ  -
 التكيف كيحاكؿ، ليا حمكال   ضعيك ، المختمفة الحياة مكاقف التمميذ ليجرب الفرصة يتيح -

 .معيا
 ةقدر  أكثر صبحي كبذلؾ، لشخصياتيـ تفحصو خبلؿ مف كذلؾ، باآلخريف التمميذ يعرؼ -

 .معيـ التعامل عمى
  .كالكبت الضارة االنفعاالت ضبع مف التمميذ تخميص في ساعدي -
 .شخصيتو تنمية في ساعدي كىذا، كمكاىبو، كقدراتو، لنفسو التمميذ فيـ يف ساعدي -
 كالرقص، الحركي كالتعيير، الدرامي المعب خبلؿ مف، الحكاس كينمي، الجسـ يركض -

  .اإليقاعي
  التعمـ. عممية في ساعدي كمو كىذا، بالنفس لثقةكا الصداقة رابطة يقكؼ  -
 كضبط، عاكف تكال، األقراف طاعة مثل:، اإليجابية االتجاىات بعض ةتنمي عمى يساعد -

 المكاقف كمعايشة، المختمفة األدكار تقديـ خبلؿ مف كذلؾ، الكجدانية كالمشاركة، النفس
 .يشاىدىا أك يمثميا التي

  التبلميذ. ؿخيا ينمي كما معمكماتال مف يزيد -
 .كالبيجة بالمتعة التبلميذ كيشعر النقدؼ كالحس الجمالي كؽ ذالت ينمي -

 كالمعمكمات األفكار فيـ عمى التبلميذ مساعدة في فاعبل   نشاطا   عدت الدركس مسرحةف
 ىذا يتفيـ سكؼ مسرحية خبلؿ مف معينا   تاريخيا   حدثا   يشاىد الذؼ فالتمميذ كيسر بسيكلة
 أحد نفسو التمميذ يككف  عندما قكة أكثر يرهثتأ كيككف  طكيمة فترة كرتوذا في كيثبت الحدث

 (.22 ص ـ،2004، )محمكد معيف لدكر كأدائو تمثيمو خبلؿ مف الحدث ىذا شخصيات

  الدروس: مسرحة فوائد
     التعميمي: المجال أولا:

 لةفعا كسيمة التمثيل يككف  كبحيث، ببعض بعضيا الدراسية المكاد ربط عمى ساعدت
 تقميدية غير فعالة بطريقة الدركس استيعاب عمى التبلميذ كمساعدة الدراسي المنيج لتبسيط
 طريقيا عف يتـ متميزة تعميمية كسيمة المعمميف أيدؼ بيف يككف  كىكذاالدركس،  مسرحة أساسيا
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 صـ، ص 1995 )شكرؼ، كيسر بسيكلة استيعابيا يمكف سمسة مكاد إلى، الجافة المادة تحكيل
106 - 109 .) 

 رجاؿ خبلليا مف يصل أف يستطيع، خاص طراز مف مدرسة تعد الدركس مسرحةف
 أساسية أداة تعد الدركس مسرحة فإف لذا، كيسر بسيكلة غايتيـ إلى كالتربية كالفكر اإلصبلح

 كسائل مف ميمة كسيمة فيي يتجاىميا، أف اإلنساف يستطيع ال التي الحديثة التربية أدكات مف
 (.22ـ، ص 2001، كالمقاني )القرشي كالمتعة النشاط عمى تعتمد التي التربية
   :التثقيفي المجال ثانياا:

 تقديـ في لممشتركيف بالنسبة ال، التثقيفي المجاؿ في ميما   دكرا   تمعب الدركس مسرحة
 المسرحية. العركض يحضركف  الذيف المدرسة تبلميذ لكافة بالنسبة بل، فحسب المسرحيات

  الفنية: المواىب تنمية ثالثاا:

 الفنكف  خرجت قد ألنيا بل، قبميا بدأ قد أنو ذلؾ معنى كليس، الفف أدب ىك المسرح إف
 كعناصر كالممثميف، كنص المسرحية يحتضف يزاؿ ال كألنو، عباءتو مف كحديثيا قديميا، جميعا  
 .األخرػ  العناصر ككافة المسرحية في بشرية
   الميارات: تنمية مجال رابعاا:

 تؤدؼ، متعددة مجاالت في مختمفة جيكدا   تتطمب، جماعي كعمل الدركس مسرحة إف
 عمى القدرة كاكتساب، كالعقمية كاليدكية الفنية الميارات مف العديد التمميذ اكتساب إلى بالضركرة
 المناسب. الكقت في السميـ التصرؼ
   المغوي: المجال خامساا:

 المغة أسرار أمامو كتتفتح، كبيرة لغكية ةثرك  التمميذ يكتسب، الدركس مسرحة طريق عف
 مع عديدة لغكية ميارات كاكتساب السميـ كالنطق، السميـ التعبير جماؿ مف تعبيراتيا في كما

 كالتعبير األدبي بالذكؽ  كالنيكض، الصحيحة الحركؼ كمخارج الصكت في التحكـ عمى القدرة
 الصادؽ. الحر
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   الجتماعي: المجال سادساا:

ـ   بدكر  لدركس ا رحةمس تقكـ  كالتكيف االجتماعي التكيف عمى التمميذ مساعدة في ىا
 المجتمع في اندماجا   فيزداد كتفاؤؿ   كمرح   كنشاط   متعة   مف التمميذ عميو يحصل بما، المدرسي
 .كالحياة بو المحيط كالمجتمع، المدرسي

   الترويحي: المجال سابعاا:

 متعة عمى نفسو الكقت في يحصمكف  مسرحةالم الدركس في المشتركيف التبلميذ إف
 كيكسر كالبيجة السعادة مف جكا   المدرسة في العاـ الجك عمى يضفي أنو كما، كبيرة تركيحية

 المدرسة. داخل الرتيبة كالحياة الممل حدة
  النفسية: الصحة مجال ثامناا:

 الصحة يذالتمم كاكتساب، الميمة النفسي العبلج كسائل مف ذاتو حد في التمثيل يعد
 عمى التغمب المسرحي النشاط في كمشاركتو ممارستو خبلؿ مف يستطيع يجعمو السميمة النفسية
 االنفعاالت في التحكـ عمى كالقدرة بالنفس الثقة بذلؾ كيكتسب، كالتردد كالخجل االنطكاء حاالت
زالة  .النفسي التكتر كا 

 درامي سياؽ في لمتبلميذ ةالعممي المادة تقدـ الدركس مسرحة أف الباحث يرػ  سبق مما
 لمعرفة دافعيتيـ إثارة عمي يساعد مما يشاىدكنو لما التخيل آفاؽ ليـ كيفتح السركر ليـ يجمب

 كثقتيـ قدراتيـ مف كتزيد كاالنطكاء الخجل عمى التغمب عمى تساعدىـ ككذلؾ، سيحدث ما
 العقمية الميارات بيـكتكس كيسر بسيكلة اآلخريف مع كاالندماج التكيف عمى كتساعدىـ بأنفسيـ
 عمى تساعدىـ بذلؾ فيي كالسعادة البيجة مف جك في السميـ كالنطق كالتعبير كالمغكية كالفكرية

 المجاالت. شتى في حياتيـ في تفيدىـ بطريقة الدرس فيـ

  ىي: التعميمية الدروس مسرحة في الحديثة التجاىات أبرز ومن

 :اإلبداعية الدراما

 كالنص كالمكقف فالفكرة نص؛ كجكد عمى تعتمد ال الدراما مف يقةطر  اإلبداعية الدراما
 لتنفيذ يمـز مما ذلؾ كغير التمثيل مكاف تجييز ككذلؾ، المعمـ إشراؼ تحت التبلميذ إبداع مف

 .(44 ص ـ،2011 لحية، )أبك الدراسي بالصف التمثيل عممية
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 معينة كشخصيات مكاقف عمى كتقـك التبلميذ، في الكامف اإلبداع عف لمكشف كتيدؼ
 في كحكار كشخصيات مكاقف سرد في الجميع يبدأ ثـ التبلميذ. مف استخبلصيا المعمـ يحاكؿ
 تحت التبلميذ خبلؿ مف الفكرة ابتداع فيتـ نص، كجكد عمى الدراما تعتمد كال، الفكرة إطار
 اىذ في ذالتبلمي إف حيث االبتدائية، المرحمة في األكلى الصفكؼ في كتستخدـ المعمـ، إشراؼ
 ألعاب باستخداـ اإلبداعية الدراما استخداـ كيمكف، الفنية التعقيدات إلى بحاجة ليسكا السف

 الكركت في المتضمنة األفكار عف بالتعبير كيقكـ ما كرتا   التمميذ فيختار، الكرقية الكركت
 (.17 ص ـ،2011 )النباىيف، كالعمرية الدراسية المستكيات كطبيعة باألىداؼ

  الدروس: بمسرحة ومقي الذى ممعمال سمات
 مجاالت خمق دكره أف في يتميز تدريسو في الممسرحة الدركس يستخدـ الذؼ المعمـ إف

 أك مكضكع لترجمة ذلؾ التعمـ؛ عممية في طبلبو لمشاركة الدائـ كاستعداده، لمتمقيف كليس لمتعمـ
، دالالت   ذات كأفعاؿ أحداث إلى إلييا التعرؼ المراد الدرامي النشاط فكرة  ُبعدا   إلعطائيا كمعاف 

 يمي: ما المعمـ مكاصفات أىـ أف (65 ص ـ،1993) العناني كيذكر مجسدا ، إنسانيا  

 أسمكبب بالتدريس يقـك أف يستطيع ال المكىبة ىذه كبغير، إبداعية ممكة ذا يككف  أف  -
 الدركس. مسرحة

 المسرحيات كتابة تككف  فكأ، المسرحي التأليف عمى القدرة لديو، الخياؿ كاسع يككف  أف -
 .كممتعا   سيبل   أمرا   لديو

 بيـ يستخف كأال، نظرىـ كجية يدرؾ كأف، يحترميـ كأف جيدا ، فيما   التبلميذ يفيـ أف -
 كما العطف مشاعر مف صدكرىـ في يحرؾ كما انتباىيـ يشد ما يعرؼ كأف، كبذكائيـ
 قمكبيـ. بملء الضحؾ إلى يدفعيـ

 .التبلميذ بأدب جيدة معرفة ذك كيككف  المسرح، فف في الجيدة الكتب يقرأ أف -
 .التبلميذ صفكؼ بيف حقيقية تجربة كيعيش التمميذ، دراما تطكرات يكاكب أف -
 ىذا ألف دائمة؛ ليـ مراقبتو تككف  ال بحيث، نجاحيـ كيراقب سركرىـ التبلميذ يشارؾ أف  -

 الخجل. لدييـ يكلد

  يمي: ما الصفات تمؾ إلى (85 ص ـ،2000) العزازؼ  كتضيف

  .كتبلميذه كمادتو لعممو محبا   -
 .بخاصة التمثيمي كالنشاط، بعامة النشاط بفاعمية مقتنعا   -
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 .لمتبلميذ بتدريسيا يقكـ التي المادة لمحتكػ  كمتفيما   دارسا   -
 .التبلميذ كميكؿ ألفكار دارسا   -
 .التبلميذ احتياجات اكتشاؼ في كراغبا   متحمسا   -
 .كالتدريب التكجيو في المشقة كتحمل، التبلميذ مع تفاعلال مف لمزيد جيد بذؿ في راغبا   -
 .كالطاقات اإلمكانيات مف تبلميذه لدػ ما عالما   -
 .كلمدرس، كلممادة، التعميمية لممرحمة العامة باألىداؼ ممما   -
 ماك، كخارجو، الفصل داخل كحركتيـ التبلميذ لسمككيات الدقيقة المبلحظة عمى ا  قادر  -

م تمميذ لكل المميزة السمات يبلحع  .اناتوككا 
شاعة، ديمقراطية بركح التبلميذ مع كمناقشتو حكار إلدارة مستعدا   -  بيف االرتياح مف جك كا 

 .المثبطة الركح عف مبتعدا التبلميذ
 .انياتكاإلم بأبسط العمل في خبرة كلديو التعميمي لممسرح كدارسا   متمرسا   -

  الممسرحة: الدروس لكتابة اإلرشادية المفاىيم

 العممية في التعميمي المسرح لتكظيف بالنسبة، عمييا المتفق المفاىيـ مف مجمكعة ىناؾ
 كمف المناسب لمعمل تقكد مؤشرات عف عبارة كىي خاصة. الدركس كلمسرحة، عامة التعميمية

  تتضمف: الممسرحة بالدركس المرتبطة كالمفاىيـ اإلرشادية القكاعد أىـ

 بيف ما تجمع فيي، التعميمي المسرح ناصرع مف عنصرا   الممسرحة الدركس اعتبار -
 التعميمية. كالكسيمة المسرحية الكتابة خصكصية

 أف بمعنى، التعميمية كالعناصر التعميمي المسرح عناصر استخداـ في تكازف  ىناؾ يككف  أف -
بداع، الدرامية الكتابة تقنيات في اإلغراؽ متاع كتسمية جذب عكامل كا  ، الدرامي البناء في كا 

 كمناقشة، التعميمية في كاإلغراؽ، التعميمية بالعناصر االىتماـ عف النظر تصرؼ قد
 التبلميذ. جذب عمى القدرة كيفقدىا، الممسرحة الدركس بناء يضعف قد الدراسية، العناصر

 كتكظف، التعميمية كالنظـ الدراسية المناىج مصادر مف عناصرىا الممسرحة الدركس تستمد -
 تتناكلو الذؼ الدراسي لممكضكع، كالفيـ التفسير مف مزيد قتحقي عمى المعمميف لمساعدة

 المسرحية.
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 كالتبلميذ كالفنانيف المعمميف بيف لممشاركة كنتاج تأتي كأف البد، الممسرحة الدركس -
 كنقاش متابعة بجمسات تمحق أف كيجب، تمثيميا قبل عمييا التدريب كيتـ، كالمؤلف
 الكتابة. بعد بيا يظير قصكر أؼ كتصحيح، لتطكيرىا

 كتابة فنية في، المعركفة الدرامية كالمناىج كاألساليب األجناس كافة استخداـ يمكف -
اف، الممسرحة الدركس لكتابة، المسرحية  في شيكعا   األكثر ىك الكاقعي األسمكب كاف ك 
 االستخداـ.

 ص التاريخية: األحداث لبعض المجازؼ  االستخداـ، الممسرحة الدركس صياغة في يمكف -
 عمى يساعد آخر فني عنصر أؼ أك، الميمكدراما، الككميديا، االستعراضات، العممي اؿالخي

  (.903 ص و,0223، )حسيف األىداؼ تحقيق

 كركائز أسس عدة عمى تركز الممسرحة الدركس أف (32 ص ـ،0299) لحية أبك ترػ  لذلؾ
 كأف منيا، كأكضح أسرع بشكل التعميمية المادة تعمـ في التبلميذ مساعدة في ميمة إرشادية
 تعاكنيا   نتاجا   تككف  كأف التبلميذ بيف الفردية الفركؽ  تراعي كأف التبلميذ لمستكػ  مناسبة تككف 
 كالتبلميذ. المعمميف بيف

  الدروس: مسرحة عمييا تقوم التي الخطوات
  :ىما أساسيتيف مرحمتيف التربكية الدركس مسرحة تعتمد

 لمدركس النظرؼ  التخطيط مرحمة تعتمد حيث الدركس، لمسرحة النظرؼ  التخطيط مرحمة :أولا 
  :التالية الخطكات عمى الممسرحة

 مجمكعة أك الدرس بتحديد المعمـ يقكـ حيث :مسرحتو المراد المكضكع أك الدرس تحديد -
 تاـ بشكل المعمـ يقتنع أف كبعد دركسال مسرحة باستخداـ تدرس أف يمكف التي الدركس

 .لمتدريس األمثل المدخل ىي الدركس مسرحة استخداـ بأف

 تدريسو المراد النص أك الدرس اختيار بعد :الدرس لمكضكع كالمتأنية المتعمقة القراءة -
 كذلؾ الدرس لمكضكع كالمتأنية المتعمقة بالقراءة المعمـ يقـك الدركس مسرحة باستخداـ
  :بيدؼ

 .الدرس لمكضكع األساسية األىداؼ تحديد -
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 محتكػ  في المتضمنة كالقيـ كاالتجاىات كالميارات كالمفاىيـ المعمكمات تحديد -
 .الدرس لمكضكع الدرامية المعالجة في لتضمينيا تمييدا   الدرس

 .الدرس لمكضكع األساسية األىداؼ تحديد -
 مف الصعكبة مكاطف لتذليل الدرس مكضكع في كالسيكلة الصعكبة مكاطف تحديد -

 .الدرس لمكضكع الدرامية المعالجة خبلؿ
 لمكضكع المخصص الكقت يتناسب بحيث الممسرح، الدرس أحداث ةبداي تحديد -

 .درامية بطريقة الدرس لعرض المخصص الزمف مف الدراسة خطة في الدرس

 المراد كلمدرس السمككية اإلجرائية األىداؼ بصياغة المعمـ يقكـ الدرس: أىداؼ صياغة -
 تشتمل كأف كمحددة، ةكاضح تككف  أف أىدافو في مراعيا   الدركس مسرحة باستخداـ تدريسو
 عند التبلميذ مف المتكقع األداء عف تعبر كأف كالكجدانية، كالميارية المعرفية الجكانب عمى
 خبرات مستكػ  مع األىداؼ تتناسب كأف (.36 ص ـ،2004، )رجب الدرس نياية

 إعداد ميارة مثل التمثيمي بالنشاط المتعمقة الميارات عمى األىداؼ تشتمل كأف، التبلميذ
، كالتمكيف الرسـ كميارة، الديككر كتنسيق كا عداد، التعميمي المسرح أك الصف رفةغ

دارة، اإلضاءة في كالتحكـ، كالقيادة، كالتمثيل  الميارات مف كغيرىا التعميمي المسرح كا 
 (.152 ص ـ،2001، كالمقاني )القرشي

 األساسية صياتكالشخ األدكار المعمـ حددي تمثيميا: المطمكب كالشخصيات األدكار تحديد -
 التبلميذ مف كل انتباه تشتيت عدـ مراعاة مع، الثانكية كالشخصيات المسرحية( أبطاؿ(

، )رجب محددة أدكار ليا ليس التي الشخصيات بكثرة المشاىديف أك التمثيل في المشاركيف
 أبعاد، ثبلثة شخصية لكل أف، الدراما معمـ أك المعمـ يراعي أف عمى (.36 ص ـ،2004
 مف درجة عمى نرػ  كما األبعاد كىذه، النفسي البعد، االجتماعي البعد، المادؼ لبعدا كىي:

، جيد نحك عمى شخصياتو رسـ في ينجح حتى بيا اإللماـ المعمـ عمى كينبغي األىمية،
 لتحقيق المعمـ كيكظفيا يحركيا التي كاألدكات الكسائل بمثابة الشخصيات ىذه تعد حيث
 (.153 ص ـ،2001 قاني،كالم )القرشي الدرس أىداؼ

 مثل، خاصة ميارات إلى المعمـ مف تحتاج المعالجة كىذه درامية: بطريقة المحتكػ  معالجة -
 التي األساسية الفكرة عمى أكال   يده يضع أف فعميو الدرس، لمكضكع الدرامية الحبكة ميارة

 ـكرس المحكرية الشخصية اختيار ذلؾ كيمي المسرحي، الدرامي عممو حكليا سينسج
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 المسرحية أحداث تبدك بحيث بينيا فيما التناسق إقامة عمى كالعمل، األخرػ  الشخصيات
 تمك بعضيا األحداث تتابع بيا يقصد التي الدرامية الحبكة يحقق ما كىك كاحد، ككائف
 .منطقية درامية بحتمية األخرػ 

 ألىداؼ المبلئمة كالكسائل األدكات تحديد يتـ كاألنشطة: المعينة الكسائل أك األدكات تحديد -
شراؾ، الدرس كطبيعة  قبل كذلؾ المعمـ. إشراؼ تحت كا عدادىا تصميميا في التبلميذ كا 
 ككذلؾ المسرحي. لمعمل المكممة التعميمية األنشطة كتحديد كاؼ. بكقت المسرحية تنفيذ
 .التمثيل عممية إلجراء المناسب المكاف تحديد

 كبيف التقكيـ أساليب بيف الربط مراعاة مع لتقكيـا أساليب تحديد يتـ التقكيـ: أساليب تحديد -
 .الممسرح الدرس مف المرجكة األىداؼ

 مرحمة في المعمـ بو قاـ لما استكماال   تعد حيث ؛الدركس لمسرحة العممي التطبيق مرحمة ثانيا:
 النظرؼ  التخطيط كاف فكمما لذلؾ، األخرػ  تكمل المرحمتيف مف كبل   إف حيث النظرؼ؛ التخطيط

 كتشمل .الدركس لمسرحة العممي التطبيق عمى إيجابية بصكرة ذلؾ انعكس، جيد مستكػ  عمى
  :التالية الخطكات عمى الدركس لمسرحة العممي التطبيق مرحمة

 كمحتكػ  أىداؼ طبيعة مع المناسبة األساليب بأحد التمثيل لعممية التبلميذ كتنشيط تييئة -
 أداء عمى التبلميذ بتدريب البداية في القياـ مـالمع عمى ينبغي كما، التمميذ كطبيعة، الدرس
 .التمثيل لعممية لتييئتيـ البسيطة التمثيمية األنشطة بعض

 الختيار يـأمام الفرصة إتاحة مع، التبلميذ عمى األدكار كتكزيع الدرس مكضكع عرض -
 األفكار عمى المكضكع عرض في االقتصار كمراعاة، أدائيا إلى يميمكف  التي األدكار

 .الممسرح الدرس خطكات بقية لتنفيذ المخصص الزمف لمراعاة ساسيةاأل
 مراعاة مع التمثيمي المكقف طبيعة مع يتناسب بما التمثيل فيو سيجرػ  الذؼ المكاف إعداد -

 .التمثيل عممية أثناء الصف حجرة داخل المكجكدة األشياء كتكظيف استغبلؿ
 متى عرؼ قد تمميذ كل أف مف التأكد بعد كالمشاىديف المشاركيف لمتبلميذ التكجييات إعطاء -

 عممية سير في يؤثر كارتباؾ فكضى يحدث ال حتى التمثيل؛ في دكره ينتيي كمتى يبدأ
 أنيـ إلى التبلميذ تنبيو مراعاة مع، الحكار لعبارات المشاىديف سماع درجة كفي التمثيل

 النشاط يأخذكا حتى كأحداث مكاقف مف أماميـ تمثيمو يتـ فيما لممناقشة سيتعرضكف 
 الجد. مأخذ الدرامي



  
 

 12 

 ذلؾ عف معبرا   أخرػ  لشخصية شخص تقمص بأنو التمثيل كيعرؼ التمثيل: بعممية القياـ -
 كمف الحكار ىذا في الكامنة المشاعر عف المعبرة المناسبة الصكت كنبرة الحكار خبلؿ مف

 عمى تدريبيـ فع فضبل   كالشخصية، لممكقف المناسبة الجسـ كحركات الكجو تعبيرات خبلؿ
 الجيد اإللقاء كعمى المختمفة، التمثيمية لممكاقف أدائيـ أثناء التركيز عمى قدرتيـ إظيار
 مف نكعا   التمثيمية المكاقف يتخمل أف ينبغي، كاضحا   بالتمثيل يقكـ مف كبلـ يككف  حتى
 .بالممل التبلميذ يشعر ال حتى، اليادفة كالفكاىة المرح

 بمعنى الدرامي المدخل خطكات لجميع كمكازية متتابعة صكرةب التقكيـ عممية تسير أف -
 تمثيمي مكقف كل عقب بتمثيمو قامكا فيما التبلميذ مف ممكف عدد أكبر مناقشة ضركرة
 (.36 ص ـ،2004، )رجب

  الدروس: مسرحة معوقات
 كمف المدرسة في الدركس كمسرحة المسرحي النشاط استخداـ عمى تؤثر معكقات ىناؾ

  معكقات:ال ىذه أىـ

 إعداده عند المعمـ أماـ صعكبة يشكل مما المدارس معظـ في المادية اإلمكانات قمة -
 المسرحية. إلخراج البلزمة المختمفة لمتجييزات

  .المدرسي حر المس عمى باإلشراؼ المعمميف خبرة قمة -
  .المدارس معظـ في مدرسي مسرح كجكد عدـ -
 .دريستال في يميثالتم النشاط اـاستخد بأىمية المعمميف بعض كاقتناع كعي عدـ -
 نظرا   تعميمية يميةثتم تطبيق فرصة لممعمـ يتيح ال الصف حجرة داخل تبلميذال عدد كثرة -

 .صفال داخل النظاـ عمى لمسيطرة تكاجييـ التي لمصعكبات
 يقـك التي الحصص كثرة في تتمثل كالتي المعمـ عاتق عمى الممقاة األعباء كثرة -

 (.109 ص ـ،2001، دريسيا)المكحبت

 الدركس رطجٛقٓى ػُذ انًؼهًٍٛ رٕاخّ انزٙ كالمعكقات، الصعكبات فم مجمكعة كىناؾ
  يمي: ما (205 ص ـ،2001كالمقاني) القرشي ذكره ما حسب الصعكبات ىذه كمف ،الممسرحة

 عمى المعمميف التبلميذ بتدريب، التربية بكميات المعمميف التبلميذ إعداد برامج اىتماـ قمة -
 .الدركس مسرحة كتنفيذ تخطيط ميارات باكتسا
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 األنماط استخداـ ميارات عمي بتدريبيـ، الخدمة أثناء المعمميف تدريب برامج اىتماـ قمة -
 درامية. صياغة المحتكؼ  صياغة ميارات كعمي، المختمفة الدرامية

 التكجيو مستكػ  عمى أك المدرسة إدارة مستكػ  عمى سكاء، التربكية القيادات بعض كجكد -
 بأىميتيا اقتناعيـ لعدـ، التمثيمية األنشطة تطبيق عمي المعمميف تشجع ال التي، لفنيا

 التربكية.
 مما، إعدادىـ كضعف قمة بسبب، المدرسي النشاط مشرفي لبعض الفني المستكػ  ضعف -

 فعالية كفي، المسرحية األنشطة عمي يشرفكف  الذيف المعمميف كفاءة مستكػ  في بالتالي يكثر
 .مثيميةالت األنشطة

 .المسرحية الدراما في كمينيا   أكاديميا   إعدادا   كالمعد المتخصص المعمـ كجكد ندرة -
 يقـك التي الحصص عدد كثرة في تتمثل التي، المعمـ عاتق عمي الممقاة األعباء كثرة -

 يجعمو مما، المدرسة إدارة قبل مف بيا يكمف التي اإلدارية األعماؿ إلى باإلضافة، بتدريسيا
 .مسرحةالم الدركس لتطبيق البلـز الكقت تكفير في صعكبة يجد يايةالن في

 الفرصة يتيح ال، مساحتيا ضيق إلي باإلضافة، الصفكؼ حجرات داخل التبلميذ أعداد كثرة -
، ستكاجيو التي لمصعكبات نظرا   ،الصف حجرة داخل، المسرحي المدخل لتطبيق المعمـ أماـ
 .صلالف تبلميذ عمي السيطرة مف يتمكف لكي

 .تعميمي مسرح إلى تحكيميا يمكف قاعات أك، مدرسي مسرح تكافر عدـ -
 بالمدارس. المسرحية األنشطة عمي لئلنفاؽ المكجية المالية المخصصات قمة -

 المقترحات خبلؿ مف كقاتوعم مف الحد يمكف التمثيمي النشاط أف  شحاتة: حسف كيرػ 
  التالية:

 أىداؼ خبلؿ كمف الدراسية بالمناىج رسيالمد المنيج كخاصة المدرسية األنشطة ربط -
 المسرحي المدرسي النشاط ممارسة خبلؿ كمف الدرس قاعات داخل تحقق معمنة تعميمية
 .السكاء عمى

 المقررات تخدـ مدرسية مسرحيات تتضمف كالتي المدرسي لممنيج المصاحبة الكتيبات تكفير -
 كتكفيرىا المبدعيف مف مؤلفييا اءكبأسم بيا تنكييات المدرسي الكتاب يتضمف بحيث الدراسية

 المعمميف. كمتابعة إشراؼ تحت الحرة القراءة قصص في لتقرأ المدرسية المكتبات في
 المسرحي. لمتأليف مسابقات كتنظيـ تعميمية مرحمة لكل المناسبة المسرحية النصكص تكفير -
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 المدرسة بناء عند مدرسة لكل مسرح شعار نرفع بحيث المدارس في المدرسية المسارح إنشاء -
 الحديثة.

 كالمقركء كالمسمكع المشاىد اإلعبلـ رعب المسرحيات لتسجيل اإلعبلـ كسائل لدػ السعي -
 لمناقشتيا. الندكات كعقد

 كزارة مستكػ  عمى سنكيا   المدرسي حر المس أنشطة فييا صدر ت المدرسي حر لممس مجمة إنشاء -
 المدرسي كالمسرح المناىج رحةبمس المرتبطة لمبحكث ممخصات كتعرض ،لتعميـكا التربية
بداعات حديثة حيةر مس بنصكص كالتنكيو سبلمية عربية كا   حر المس مجاؿ في كأجنبية كا 

 المدرسي.
، )شحاتة قفيفثالم المسرح كنقاد المشيكريف كالممثميف المبدعيف المؤلفيف مع لقاءات عقد -

 (.234 ص ـ،2000

  الدروس مسرحة محور عمى التعقيب
 كليدة ىي بل، مجتمع كل كفي عصر كل في كاحدة ليست كطرائقو سالتدري أساليب فإ
 التعميمية األىداؼ تغيرت كمما تتغير ثـ كمف معينة اجتماعية كمطالب كحاجات ظركؼ

 مصادر كالتغيير كالتبديل التعديل يشمل كما، كحاجاتو المجتمع متطمبات لمكاجية كاالحتياجات
 .عاـ بشكل لمجتمعا ثقافة التغيير رياح ىبت كمما المعرفة

 نوأ إذ، التدريس في الحديثة األساليب أفضل مف الدركس ةمسرح أسمكب تكظيف إف
 مف دركسال ألف، اإلنساف عبقرية إليو اىتدت الطيب لمسمكؾ دافع كخير، لؤلخبلؽ معمـ أقكػ 
 التي المتطكرة بالحركة بل، ممل بأسمكب المنزؿ في أك، مرىقة بطريقة بالكتب تمقى ال خبللو
 الدركس. ليذه كعاء أنسب تعد كالتي التبلميذ قمكب إلى مباشرة كتصل الحماس تبعث

 المباشر التقريرؼ  الجامد سياقيا مف الدراسية المناىج تحكيل أف التربكيكف  يرػ  حيث
 المشاركة فرصة الطبلب إعطاء مع، مشكؽ  مسرحي قالب في متحركة ناطقة جمالية بنية إلي

 عممية تعد لذا الممسرحة. المكاد ليذه العممي التحصيل عمى ـقدرتي مف سيزيد كالتكاصل
 يف منيا  االستفادة يمكف يالت التعميمية األنشطة مف ىاـ نشاط مناىجلكا لمدركس المسرحة
 الممسرحة الخبرة اتخاذ الممكف مف كأنو الممسرحة الخبرة اسـ عميو مقيطك  التدريس عممية

  .التدريس أساليب مف أسمكبك
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 تعميمية. طريقة المسرحية أف باعتبار يمسرح إطار يف الجيدة المناىج تكضع حينماف
 كمشاىدة. مشاركة إيجابيا   التمميذ يككف  الحالة ىذه كفى، لديو حاسة مف أكثر تخاطب بذلؾ يفي

 كقمة المناىج لتكدس ا  ر نظ ألنو بيا االىتماـ إلى تسعى قديمة فكرة المناىج مسرحة فكرة فإ لذلؾ
 مف حظيا تأخذ حتى التربكية الساحة عمى حاليا نفسيا تعرض الفكرة ىذه بدأت تاار المي تنمية
 مف بعض التبلميذ اكتساب عمى تساعد الطريقة بيذه الدركس مسرحة ألف ا  نظر  سةاكالدر  البحث
 .التعميمية العممية يف إيجابييف مشاركيف تجعميـ أنيا حيث االجتماعية تاالميار 
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 الشفيي رالتعبي :الثاني المحور
 نفسػػو عػػف التعبيػػر لػػو تتػػيح فيػػي، اإلنسػػاف بيػػا هللا اخػػتص إنسػػانية قيمػػة ذات المغػػة تعػػد

بػػداء، كآالمػػو كآمالػػو كمشػػاعره كأفكػػاره ظيػػار، رأيػػو كا   مػػف باإلنسػػاف خاصػػة نعمػػة كىػػذه، مشػػاعره كا 
 كيسػػتطيع، اآلخػػريف مػػع يتكاصػػل أف خبلليػػا مػػف يسػػتطيع التػػي األداة كىػػي، الكائنػػات سػػائر بػػيف
 الدقيقػػة التعريفػػات مػػف ـ(1990) جنػػي ابػػف عنػػد المغػػة تعريػػف كيعػػدِّمعػػو، يتكاصػػمكا أف آلخػػركف ا

 تعريػػف كىػػذا "أغراضػػيـ عػػف قػػكـ كػػل بيػػا يعبػػر أصػػكات المغػػة حػػد فإ" :قػػاؿ حيػػث بعيػػد حػػد إلػػى
 ذكػر كمػا، لمغػة الصػكتية الطبيعػة أكال   جنػي ابػف كأكد ،لمغة المميزة الجكانب مف كثير ا يذكر دقيق
 قػػكـ فمكػػل مجتمػػع فػػي تسػػتخدـ أنيػػا أيضػػا كذكػػر، الفكػػر كنقػػل التعبيػػر فػػي االجتماعيػػة تيػػاكظيف
 االستماع) األربع: المغة ميارات استخدامو عند، لغكيا   حكلو مف مع اإلنساف يتكاصل كما ،لغتيـ

، يكتػب أك فيػتكمـ مرسػبل   إمػا، حكلػو مػف مػع يتكاصػل الذؼ فاإلنساف (كالكتابة، كالقراءة، كالتحدث
ما  يقرأ. أك فيستمع مستقببل   كا 

 كفي، جميعا   الناس حياة في عنيا االستغناء يمكف ال حياتية ضركرة فالتعبير لذا
 عممية تتطمبو كما، مقاصد مف تحقيقو يريدكف  ما خبللو مف يحققكف  ألنيـ، المختمفة مراحميا
 تمؾ لتحقيق كسائل األخرػ  العربية المغة كفركع بذاتو، غاية التعبير عُّد كقد، كالتكاصل االتصاؿ
 عمى مسجل ممفكظ لتعبير خطية رمكز كالكتابة، مكتكب تعبير القراءة أف اعتبار عمى، الغاية
 ميمة عممية التعبير كيعد (.81 ص ـ،2009 )السامرائي، كأفكار معاف عف ليعبر الكرؽ 
 أك قارغ  أك تحدثم إما فيك فييا، طرفا   يككف  أف مف البد فرد فكل االجتماعية، لمحياة مبلزمة
 فيو يعيش الذؼ المجتمع مع يتكيف أف عمى التمميذ التعبير يساعد ككذلؾ كاتب، أك مستمع
 مف الزمف مسيرة عبر يتكاصمكف  الكاحد المجتمع أبناء كيجعل كاألماف، كالمحبة األلفة يحقق كبما
 ل.جي إلى جيل مف اإلنساني التراث نقل ككذلؾ لؤلمة. الحضارؼ  التراث نقل خبلؿ

، المغة ميارات مف التمميذ تعممو ما جميع يتضمف المغة مف التعبيرؼ  الجانب إف
، المغة لتعمـ رئيسا   ىدفا   المتخصصيف مف كثير يعده كلذلؾ كتراكيبيا؛، كمفرداتيا، كقكاعدىا
 غيره مع يتكاصل حينما التمميذ؛ يحتاجيا التي المغكية الميارات جميع لتطبيق كاسعا   كمجاال  
 األفراد؛ بيف التكاصل عممية في بارزة مكانة الكبلـ يمثمو الذؼ الشفيي التعبير كيحتل .بنجاح
 ص ـ،2007 )البشرؼ، المختمفة التكاصمية المكاقف في تأثيره كلعمق، استخدامو لكثرة كذلؾ
2).  
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 ككنو كمف، لئلفياـ كسيمة ككنو مف أىميتو يستمد الشفيي التعبير أف الباحث كيرػ 
 التفكير عمى كيعكده أفكاره دائرة يكسع أنو إلى باإلضافة نفسو في عما لمتعبير ميذ؛لمتم متنفسا  

 عمى كالقدرة المساف فصاحة تتطمب التي الحيكية لممكاقف كيقكده، األفكار كترتيب، المنطقي
 المغة. فنكف  بقية في التبلميذ أداء تحسيف في يسيـ إنو بل، االرتجاؿ

  :رئيسة جكانب خمسة الشفيي لتعبيرا أثناء المتكمـ لدػ تظير كما

، الفكرؼ  مخزكنو مجمميا في تعكس التي الميارات مف لعدد المتضمف الفكرؼ  الجانب -
 .عرضو كمنطقية

 فيو تبرز صحيحا   استخداما   المغة استخداـ عمى مقدرتو فيو تظير الذؼ، المغكؼ  الجانب -
  .المعبرة المغكية كاألساليب، كالتراكيب المفردات

 ، المستمعيف إلى يريد ما تكصيل في كلسانو صكتو فيو يكظف الذؼ الصكتي الجانب -
 يريد التي لممعاني كمؤكدة، مكممة لتككف  ؛الجسد لغة بتكظيف الخاص المممحي الجانب -

 ، المستمعيف إلى إيصاليا
 كجرأة ثقة بكل يريد ما تكصيل عمى قدرتو لمدػ صكرة يعطي الذؼ، الشخصي الجانب -

 .(18 ص ،ـ2007 )الخرماني،

، المدرسي تعميمو لنجاح ضمانا   التمميذ لدػ الشفيي التعبير تنمية في النجاح يعد لذلؾ
 عمى التبلميذ تدريب أصبح كبذلؾ، المستقبمية الحياتية المكاقف في نفسو تعميـ مف كتمكينو بل

 ستطيعت برامج مف بيا كما كالمدرسة كالمجتمع التمميذ حاجات أبرز مف الشفيي التعبير سبلمة
قناع. كمنطقية تسمسل في الرأؼ إبداء عمى قادريف مكاطنيف لممجتمع تقدـ أف  كا 

  التعبير: مفيوم
 لمكصكؿ بينيا فيما تتكامل المغة ففركع المغة، تعمـ مف النيائية المحصمة التعبير يعد

 كميكلو كقدراتو مكاىبو إبراز التمميذ يستطيع التعبير خبلؿ كمف اإلتقاف، مستكػ  إلى بالتمميذ
 خارجيا. أك المدرسة داخل سكاء   غيره مع التكاصل ككذلؾ

، تعبيرا   الرؤيا "عبر ىك (530 ص ـ،2003) منظكر ابف عند كما المغة في كالتعبير
نْجهمِِْنِْإ تعالى: قاؿ العزيز التنزيل كفي، أمرىا إليو يؤكؿ بما كأخبر فسرىا عبرىا كعبارة ْؤيَاِكه ِل لرُّ

ونَِ ه  كيقاؿ تعبيرىا، سألو أؼ إياىا كاستعبره لمرؤيا، تعبركف  كنتـ إف أؼ :]43 يكسف:[ َتْعُبه
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 كالَعبارة، كالِعبارة العبرة، كاالسـ عنو أعرب غيره: عف كعبر كبيف، أعرب نفسو، في عما َعّبر
 الضمير. في عما يعبر كالمساف عنو تكمـ فبلف عف كعبر

 ىك االصطبلح في التعبير بأف (197 ص ـ،2003) كالحكامدة عاشكر كيرػ 
 كالمكاتبة، بالمحادثة، كخاصة المغكية، بالطرؽ  كمشاعر أفكار مف النفس في عما "اإلفصاح

 كقدراتو مكاىبو كعف الكاتب، أك المتحدث، شخصية عف الكشف يمكف التعبير طريق كعف
 كميكلو".

 العمل بأنو التعبير فيرػ  (437 ص ـ،2009) كالكائمي الدليمي نظر كجية مف أما
 مف يمكنو مستكػ  إلى بالتمميذ لمكصكؿ متكاممة؛ خطة كفق يسير الذؼ المنيجي مدرسيال

 كفق سميمة بمغة كالكتابة شفاىة، الحياتية كخبراتو كمشاىداتو، كأحاسيسو كمشاعره أفكاره، ترجمة
  معيف. فكرؼ  نسق

 مف نفسو في عما التمميذ إفصاح بأنو التعبير فيعرؼ (16 ص ـ،2014) السممي كأما
 كصحيحة، سميمة، بمغة معا ، بيما أك الكتابة، أك بالحديث كنحكىا كحاجات، كمشاعر أفكار،
 اآلخريف. مع التكاصل يستطيع خبلليا كمف كاستيعابيا، فيميا في منظمة كبطريقة

 يقكؿ: حيث ـ(1976) مجاكر ذكره ما الشفيي لمتعبير التعاريف أجمع مف كلعل
 أك ىاجسة، مف نفسو في عما المتكمـ بو يعبر الذؼ لمنطكؽ ا الكبلـ ذلؾ ىك الشفيي "التعبير
حساسات، مشاعر مف بخاطره يجكؿ كما خاطرة،  كما فكر، أك رؤػ  مف عقمو بو يزخر كما كا 
 التعبير في صحة مع كانسياب بطبلقة ذلؾ نحك أك معمكمات، مف غيره بو يزكد أف يريد

 (.26 ص ـ،2007 )الخرماني، األداء" في كسبلمة

 الذؼ الكبلـ" :بأنو الشفيي التعبير تعريف ذكر فقد (11 ص ـ،2007) لبشرؼ ا أما
حساسات كمشاعر خكاطر مف نفسو في عما المتكمـ بو يعبر  طبلقة في كمعمكمات أفكار أك، كا 

 ".سميـ كنطق، كاضحة كأفكار، مناسبة ككقفة معبر كبصكت، كانسياب

 المغة التبلميذ "استخداـ بأنو الشفيي التعبير (129 ص ـ،2008) الطكرة كيعرؼ
 بألفاظ خياليـ، عف كالتعبير حاجاتيـ، لقضاء األداء، في كسبلمة كانسياب، بطبلقة العربية
 شعكره مع المسعفة المغكية المقدرة التمميذ امتبلؾ يتطمب كىذا المعنى. عف معبرة سيمة

 أك أفكار، مف سونف بو تجكؿ عما ليعبر داخمية برغبة الحديث إلى يندفع حتى باالطمئناف،
   الكبلـ". عمى تحفزه خارجية لدكافع يستجيب
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 نظر كجية مف الشفيي التعريف إجماؿ يمكف لمتعبير السابقة التعاريف خبلؿ كمف
  بأنو: الباحث

 المكضكع. تناسب كممات كاختيار كالشعكر، لمتفكير ككسيمة المغة عمى السيطرة عمى القدرة 
 الحديث. مف اليدؼ كفيـ كامل، بشكل دالمحد المكضكع إدراؾ عمى القدرة 
 المتحدث. ىدؼ لتكصل ببعضيا ترتبط بحيث األفكار تنظيـ عمى القدرة 
 الحكار. أك المكضكع فيـ مدػ يعكس ىادؼ، حكار إخراج عمى القدرة 
 المكضكع. نكعية تحديد عمى القدرة 
 معيف. لمكضكع مناسبا   ليس كما مناسب ىك ما تمييز عمى القدرة 
 كالشعكر. كالقكة المزاج بيف االختبلفات عف بكضكح التعبير ىعم القدرة 

  بينيما: والفرق  واإلنشاء التعبير
 فبعضيـ أفضل، أّييما )إنشاء( أك )تعبير( كممة استخداـ حكؿ المربيف آراء تباينت

 المرحمة في تعبير كممة استخداـ يرػ  كثالث )إنشاء( كممة كاآلخر )تعبير( كممة استخداـ يفّضل
 عمى الحديثة التربية استقرت كلكف الثانكية، المرحمة في )إنشاء( كاستخداـ كالمتكسطة، بتدائيةاال
 اختبلفيا عمى ألكانو تشمل كألنيا النفس، كبيف بينو االرتباط عمى تدؿ ألنيا كذلؾ )تعبير(، لفع

 (.16 ص ـ،2007 )الخرماني، كاإلبداعي كالكظيفي كالكتابي، منو الشفيي

 فبل، لو المتعددة المفاىيـ بيف يفرؽ  ال قد التعبير تعميـ عمى فيالقائم مف فالكثير لذا
 عمى صين الدركس جدكؿ أف حتى ،عندىـ سياف كىما، اإلنشاء مفيـكك  التعبير مفيكـ بيف فرؽ 
 تراقد مف مطمكب ىك ما مع اسبنيت ال أنو حيف في ،االبتدائية المرحمة في اإلنشاء مفيكـ أف

 ضكء كفي المناىج كاضعي أف إال، الدقيق بمعناه التعبير بو داكير  االبتدائية المرحمة في تعبيرية
 اإلنشاء مفيـك فأبدؿ، أكبر بدقة يمتاز تحديدا   التعبير مفيكـ أعطكا قد التربكية النظرية طكرت

 مف تتطمبو كما، سيةاالدر  مرحمةال لطبيعة عاةا مر  المدرسية الجداكؿ في التعبير مفيكـ الى
  (.86 ص ـ،2009 )السامرائي، بيريةتع تاميار 

 الى دعت يتال الكظيفة ةيالنظر  ىي التعبير مفيكـ تطكر مجاؿ في نظرية أىـ كلكف
 مفيكما   التعبير إعطاء الى أدػ كىذا، كالمجتمع، التمميذ كحاجات المتعممة المادة بيف الربط
 المرحمة ضمف التمميذ حياة مطالب اعتماد الى يدعك الذؼ الكظيفي التعبير كىك أال جديدا  

 الذؼ المجتمع يتطمبيا التي الميمات أك بالمطالب كالقياـ، المغكية توراقد حدكد كفي الدراسية
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 كضمف، اآلخريف مع لبلتصاؿ األساسية الحاجات لقضاء لغكية تعابير مف التبلميذ فيو يعيش
 كعميمات، )ىزايمة ائلسالر  كتبادؿ كالمناقشة المحادثة مجاؿ في تومكمي، لمتمميذ العقمية تراالقد

 (.156 ص ـ،2012

 كالمشاعر األفكار عف جميل فني تعبير فيك اإلبداعي التعبير أك اإلنشاء مفيكـ أما
 تعبر لغكية كسبلمة خصب كخياؿ عميق كفكر سميمة كصياغة متقف بأسمكب كالنفسية الكجدانية

 ال ما كىذا، المكاقف لتصكير عالية ذاتية قدرات الى كيحتاج، الكاتب أك المتحدث خبرات عف
 المحسكسات حدكد في التعبير ىك يستطيعكنو ما ككل، االبتدائية المرحمة تبلميذ لدػ يتحقق

  (.86 ص ـ،2009 )السامرائي، بيـ المحيطة

 طياتيا بيف تعني اإلنشاء كممة أف يرػ  (174 ص ـ،2010) طاىر نظر كجية مف لذا
 خياؿ، فييا صفحات اإلنساف يبدع أف إلى تميل فيي الحرفي، مدلكليا في مما أكثر أشياء
 كىذا كالكتاب، الشعراء يفعل كما الذكؽ  عالية كآفاقا   ينتيي ال كفكرا   كجماؿ، عاطفة فييا كصكرا  
 في تككف  ال كىي خاصة، مكىبة يقتضي ألنو التبلميذ كعقكؿ أعمار مع يتناسب ال المعنى
نما التبلميذ جميع  باإلبداع مطالبكف  بذلؾ فإنيـ باإلنشاء التبلميذ مطالبة تـ فإذا معينة، فئة في كا 
 فيو كاإلبداع بالتعبير يقكمكا أف يستطيعكف  قد أنيـ ظل في عمييـ اليسير باألمر ليس كذلؾ
 كمكاىبيـ. عقكليـ حسب

  الشفيي: التعبير أىمية
 تعميمو،ب االىتماـ كأصبح كالتعميمية، التربكية العممية في ميمة مكانة التعبير احتل

 المرحمة كخاصة المراحل، كل في العربية المغة تعميـ أىداؼ مف أساسيا   ىدفا   مياراتو كتنمية
 االىتماـ عمى دليل كخير قادمة، لمراحل التبلميذ كُتعد تأسيسية، مرحمة باعتبارىا االبتدائية
 إلى ريسوتد كطرؽ  كمجاالتو كأىدافو، بتعريفو، المغة أىل مف المتخصصيف اىتماـ بالتعبير
 العربية المغة معممي كعمى تعابيره، في بارعا   لغتو، في متمسكا   جيبل   لنا ليخرج ذلؾ؛ ككل تقكيمو
 ص ـ،2014 )السممي، النجاح لطريق بأيدييـ كاألخذ التبلميذ، كمساعدة األىمية ىذه إدراؾ
18.) 

 كالنجاح، اآلخرك  التمميذ بيف السريع االتصاؿ أداة أنو في تبرز الشفيي التعبير فأىمية
 بأنو يتسـ نعيشو الذؼ فالعصر .كدركبيا الحياة مياديف شتى في األغراض مف الكثير يحقق فيو

 كتطبيقاتو العمـ عصر بأنو يتسـ كما، يتضاعف المعرفة فحجـ، المعرفي االنفجار عصر
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 فيما ريفك أف اإلنساف مف يتطمب ىذا ككل، الديمقراطي المد عصر بأنو يتسـ كما، التكنكلكجية
 كال، سيقكؿ لما كيخطط، معقكلة منطقية بصكرة فكره كيعرض، كأفكاره كمماتو ينتقي كأف، يقكؿ
 كثير في بالغ اىتماـ يكجد ىذا أجل كمف، المنظـ التعمـ مف بنكع إال ىذا كل يحدث أف يمكف
 لمجاالتا في الحديث إتقاف عمى التمميذ تساعد التي كبالشركط، الكبلـ بمغة المتقدمة الدكؿ مف

 (.82 ص ـ،2010 ،المرسي كخمف هللا) المختمفة الحيكية

 مف بو يقكـ ما خبلؿ مف كالتعبير كقيمتو، أىميتو تحدد التي ىي لمتعبير التمميذ فحاجة
 أؼ في عنو االستغناء يمكف كال ، كبيرا   أـ كاف صغيرا   لمتمميذ ممحة حاجة يمثل الحياة في دكر
 فإتقاف األخرػ، الدراسية المكاد بقية في تأثيره خبلؿ مف بيرالتع أىمية كتظير كمكاف، زماف
خفاقو كالتفكؽ  النجاح، طريق لو يميد التمميذ  فقد كأىمية قيمة مف لمتعبير كلما لمفشل، يؤدؼ كا 
 تتمثل الشفيي التعبير أىمية أف (18 ص ـ،2007) الخرماني فيذكر اىتماميـ الباحثكف  أكاله
  يمي: فيما

 عمى قادريف ليصبحكا  الناشئة؛ عمييا ُيمرف  أف يجب التي المغة فركع أىـ الشفيي التعبير 
 بيـ. كيحيط خكاطرىـ في يجكؿ عما التعبير

 المغكؼ. النشاط ألكاف لكافة النيائية المحصمة الشفيي التعبير يعد 
 عممية المغة أف منطمق مف المغكؼ  لمتعميـ الشامل النيائي اليدؼ الشفيي التعبير يعد 

 كعفكية كصدؽ بكضكح التعبير مف اإلنساف يتمكف ما كبقدر اجتماعي، تفاعلك  تكاصل
 معيـ. كيتفاعل اآلخريف في يؤثر أف يستطيع كحاجاتو كمشاعره أفكاره عف

 ميارات كافة فيو تمارس الذؼ كالميداف كاألدبية المغكية الدراسة ثمرة الشفيي التعبير يعد 
 العربية المغة دركس في كال كحدىا، التعبير دركس في ال كخارجيا، المدرسة داخل المغة

 ىذا خدمة أجل مف جميعيا، المدرسية كاألنشطة الدراسية المقررات في بل فحسب،
 النبيل. اليدؼ

 بيف األساسية االتصاؿ كسيمة لككنو العصر ىذا في الشفيي التعبير أىمية كتزداد
 فالتعبير، كأفكار معرفة مف لديو كما اإلنساف ثقافة تظير خبللو كمف، المجتمع أفراد مختمف
 العقمي كالنضج الفكرؼ  العمق عمى مؤشرا كتعطى التمميذ شخصية عف تكشف ميارة الشفيي
، اليكمية الناس حياة مف حيكؼ  جزء الشفيي فالتعبير، كالتنسيق كالتفسير العرض عمى كقدرتو
 .(396 ص ـ،2012 المبف، كأبك )عطية المجتمع جماعات بيف فعالة صبلت تقكـ ال كبدكنو
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 لمتمميذ متنفسا   ككنو كمف لئلفياـ، كسيمة ككنو مف أىميتو يستمد الشفيي التعبير أف كما
 كترتيب المنطقي، التفكير كيعكده أفكاره، دائرة يكسع ككنو كمف نفسو، بو تجيش عما بالتعبير
 االرتجاؿ عمى درةكالق المساف فصاحة تتطمب التي الحيكية لممكاقف كيقكده كاالستعداد، األفكار،
 (.438 ص ـ،2009 كالكائمي، )الدليمي

 التعبير أف في تكمف الشفيي التعبير أىمية أف (178 ص ـ،2010) السفاسفة كيرػ 
 .يكتب أف قبل بيا يتحدث التمميذ لككف ، السميمة كالقراءة، الكتابي التعبير لتعمـ كسيمة الشفيي

 الرأؼ إبداء في كالجرأة، الحديث في الطبلقة التمميذ تعكيد في يسيـ الشفيي التعبير أف كما
تقانيا، المغة كضبط الناس، مكاجية في كالشجاعة  التعبير أف إلى باإلضافة كاستعماليا؛، كا 
 مشكبلتو كمف، التبلميذ بعض لدػ كالنفسية النطقية العيكب بعض معالجة في يساعد الشفيي

 لمفصحى. العامية مزاحمة الميداف في

 المغكية بالميارات عبلقتو في تتمثل التعبير أىمية أف  (23 ص ـ،2014) الزؽ  كيرػ 
 أك يتحدث أف دكف  يعيش أف اإلنساف عمى يصعب إذ المغة، ميارات جامعة ميارة فيك األخرػ،
 التعبير عمى القدرة التمميذ إكساب في فشمت إذا التعميمية العممية محاكالت كل كتفشل يكتب،

 التعبير كأداة كاالستيعاب، الفيـ عمى القدرة تتاح أف البد الكتابة عمى القدرة تتاح كحتى كالكتابة،
 عف معزكال   مستقبل   لغكيا   فرعا   ليس فالتعبير كتابة، أك مشافية النقل عمى القدرة امتبلؾ ىي
نما العربية، المغة فركع باقي   نفسيا. العربية المغة فركع كافة مع ميارتو في كمتشابؾ متداخل كا 

 اإلنساف، حياة في المغة أىمية مف العامة أىميتو يستمد الشفيي التعبير أف باحثال كيرػ 
 المنتظر اإلسياـ كمف الدراسة، مكاد بيف المتميزة مكانتو مف فتأتي الخاصة، التربكية أىميتو أما
 بغيره كاالتصاؿ نفسو عف اإلفصاح إلى بحاجة إنساف كل ألف؛ التبلميذ شخصية تككيف في

 تنمية إلى بالتالي يؤدؼ لكي كالكتابة التعبير تقنيات عمى كالتمرف  كمشاعره، أفكاره عف كالتعبير
 كتخيل األفكار، كابتكار المعاني، كتكليد التعبيرؼ، أسمكبو كتطكير كالمنيجية، المغكية قدراتو

 الصكر.

 التعبير تدريس أىداف
 المغة معمـ عمى عامة أىداؼ كلمتعبير المغة، تعمـ بأىداؼ التعبير تعميـ أىداؼ ترتبط

 كالمتخصصيف الباحثيف مف جمع األىداؼ ىذه ذكر كقد تحقيقيا، عمى كالعمل معرفتيا، العربية
  األىداؼ: ىذه كمف لتحقيقيا، المعمـ يسمكو لمطريق منارا   لتصبح العربية؛ المغة تعميـ في
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 ككاضحة، ميمةس بعبارات يشاىدكنو، عما أك نفكسيـ، في عما التعبير مف التبلميذ تمكيف 
  كصحيحة.

 بعضيا كربط عرضيا كحسف كتكضيحيا، األفكار، كترتيب السميـ، التفكير التبلميذ تعكيد 
 المناسب. كاألسمكب المناسبة، الكممات باستخداـ ببعض،

 فساح األدبي، الذكؽ  تنمية   اليادؼ. التعبير في لمخياؿ المجاؿ كا 
 كالكتابة. الحديث، في الطبلقة التبلميذ تعكيد 
 التعبير، في عمييا يرتكز التي كاألفكار كالمعمكمات، الخبرات مف بالثركة التبلميذ تزكيد 

 األخرػ  المغة فركع في الدراسة طريق عف عنو يكتب أك فيو، يتحدث أف إليو يطمب مما
  (.250 ص ـ،2004 )الخميفة،

 ظيارىا، التبلميذ، مكاىب عف الكشف  ة.كالتنمي كالصقل، بالرعاية، كتعيدىا كا 
 التعبير. إلى فييا يحتاجكف  التي المختمفة الحياتية المكاقف لمكاجية التبلميذ تييئة  
  استخداميا عمى كمساعدتو كحثو لغكية، ككحدات بالكممات التمميذ كعي كتنمية تطكير 

 (.230 ص ـ،2006 )مدككر، بدقة
 عبير.الت كتعميق التفكير، إلثراء كأساسيف الكاضح كالفيـ المبلحظة قكة تنمية 
 ببعض بعضيا كربط كتسمسميا، األفكار، كترتيب المنطقي، التفكير عمى التبلميذ تعكيد 

 (.82 ص ـ،2008 )السميتي، كركعتو جمالو عمى كالحرص التعبير، في الدقة مع

 ينبغي كىنا العربية، المغة لميارات كشمكليتيا تنكعيا، األىداؼ ىذه عمى المبلحع إف
 أف يمكف ال االبتدائية المرحمة فتمميذ األىداؼ، ىذه تحقيق في لتدرجا العربية المغة معمـ عمى

 لممستكػ  كيصل تتحقق حتى بعدىا؛ كما المرحمة ىذه في بالتدرج كلكف جميعيا، يحققيا
 تبلميذ تناسب التي المكضكعات اختيار في المناىج كاضعي األىداؼ ىذه تفيد ككذلؾ المنشكد،

 عمى تساعدىـ التي قائكالطر  باألساليب، المعمميف كتبصير مناىجيـ، بناء عند المرحمة ىذه
  األىداؼ. ىذه تحقيق

 المغة لتعميـ أىداؼ بتحديد ـ(1998) كالتعميـ التربية كزارة قامت التعبير تعميـ كألىمية
 أف المعمـ يجد حيث األكؿ، الفمسطيني لممنيج العريضة الخطكط في كذلؾ عاـ بشكل العربية
  يمي: كما ىي األىداؼ كىذه التعبير، تعميـ حكؿ تدكر مكنيامض في األىداؼ ىذه

 ككطنيـ. كعركبتيـ كلغتيـ بدينيـ االعتزاز 
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 اإلنترنتك  كالحاسكب المغة دراسة في الحديثة التقنية الكسائل مف اإلفادة. 
 مختمفة. صفية كال صفية، منيجية كال منيجية نشاطات في المشاركة 
 يسمع. ما يعابكاست االستماع ميارة عمى التدرب 
 معبرة. سميمة جيرية قراءة كميا أك جزئيا مشككلة مادة بفيـ القراءة 
 المقركء. النص مع يتناسب زماف في كاعية صامتة قراءة مادة قراءة 
 كاضحة. سميمة فصيحة بمغة ككتابيا شفكيا التعبير 
 سميمة. عربية بمغة كمسمكعة مقركءة مادة تمخيص عمى التدرب 
 كتاباتيـ. في النسخ خط جانب إلى الرقعة خط قكاعد مراعاة 
 العربي. الخط أنكاع أبرز إلى التعرؼ 
 ككتاباتيـ. أحاديثيـ في كتكظيفيا المغكية ثركتيـ زيادة 
 ككتاباتيـ. أحاديثيـ في كالنحكية كالصرفية الصكتية القكاعد تكظيف 
 كتاباتيـ. في كالترقيـ اإلمبلء قكاعد مراعاة 
 المختمفة. المجاالت في رةالح المطالعة عمى اإلقباؿ 
 (كالصكر كاألسمكب )المغة األدبي لمنص الفنية العناصر إلى التعرؼ. 
 مختارة. أدبية نماذج حفع 
 كالمكسكعات. المغكية المعاجـ استعماؿ 
 بجمعيا. يقكمكف  التي المعمكمات تكثيق عمى التدرب 
 كتصحيحو. الخطأ مبلحظة مف يمكنيـ مرىف لغكؼ  حس تنمية 
 (.45 ص ـ،1998، العالي كالتعميـ التربية )كزارة إيجابية كقيـ كعادات اىاتاتج اكتساب 

 ليذه االبتدائية المرحمة تمميذ اكتساب أىمية عمى ترتكز أنيا يمحع سبق لما المتأمل إف
 التمميذ تمكيف كىي الكبرػ  الغاية لتحقيق بينيا؛ فيما العربية المغة فركع ترابط خبلؿ مف األىداؼ

 أداء يكاكب أف ينبغي كىنا خاصة، بصفة كالتعبير عامة، المغة ميارات امتبلؾ مىع القدرة مف
 كسائل، مف التعميمية بيئتو في يساعده ما كتكفير الكاقع، عمى األىداؼ ىذه تحقيق أىمية المعمـ

   األىداؼ. ىذه التمميذ إلكساب كنحكىا كتجييزات
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 التعبير تعميم أسس
 عمى كيتكقف فيو، كتؤثر التبلميذ بتعبير ترتبط كالحقائق المبادغ مف مجمكعة ىي

 المكضكعات اختيار حيث مف التعبير دركس في المعمميف نجاح عمل إلى كترجمتيا فيميا
 ص ـ،2003 كالحكامدة، )عاشكر التدريس في الجيدة كالطرائق األساليب كانتقاء المبلئمة
 ثبلثة أنيا يرػ  مف فمنيـ األسس، ىذه تصنيف في بينيـ فيما كالكتاب الباحثكف  كاختمف (،200
 تتعمق كأسس المغكية؛ بالثركة تتعمق كأسس التعبير؛ بمكضكعات تتعمق أسس منيا مختمفة أقساـ
   (.207 ص :1984 كالحمادؼ، )ظافر التدريس بطريقة

 عمى كيقع كلغكية، كتربكية نفسية أسس عمى يعتمد التعبير أف أخركف  باحثكف  كيذكر
 كطريقة المكضكعات، اختيار عند كمراعاتيا األسس، ىذه مف نطبلؽاال في الدكر المعمـ

 تنقسـ األسس ىذه إف حيث التعبير، ميارات التبلميذ إكساب في اإلسياـ تضمف كالتي عرضيا
  كىي: أقساـ ثبلثة إلى

 النفسية األسس  

 النكاحي جميع مف كتطكره نمكه كيفية معرفة لمتبلميذ منيج اختيار عند الميـ مف
 التعميمية، كالمكاد األىداؼ، المناىج ىذه لتضمف كذلؾ كغيرىا، كاالنفعالية كالعقمية، سمية،الج

 النفسية األسس كمعرفة المكضكعة، األىداؼ تحقيق عمى تساعد بدكرىا التي التربكية كالخبرات
 كطرائقو التدريس، كاستراتيجيات التبلميذ، لسف المناسب التعميمي المحتكػ  تحديد عمى يساعد
 كتحديد، المناىج بناء عند بيا كاألخذ النفس عمـ نتائج إليو تكصمت ما مراعاة مف فبلبد

 عرفةم المعمـ لدػ كاف إذا كأسرع، أفضل بشكل يتعمـ فالتمميذ، تطبيقيا كأساليب، محتكياتيا
 ىذه مف كيتفرع، (251 ص ـ،2004 )الخميفة، كمشكبلتو، كميكلو، كحاجاتو، بخصائصو

  يمي: ما األسس

 كينظمو الميل ىذا يستثمر أف بالمعمـ كيحسف نفكسيـ، في عما التعبير إلى التبلميذ ميل .1
 .التعبير في الخجكليف التبلميذ يشجع أف طتوابكس كيستطيع تبلميذه، عند

 المجاؿ يفسح أف المعمـ عمى لذا المجردات؛ مف كنفكرىـ المحسكسات، إلى التبلميذ ميل .2
 أجل مف صكرىا أك شياء،األ بنماذج كاالستعانة سة،المحسك  شياءاأل عف لمحديث ليـ

 عنيا. لمحديث التبلميذ تشجيع
 كالحافز. الدافع، لدييـ كجد إذا التعبير إلى التبلميذ ينشط .3
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 ثركتو إلى بالعكدة المفردات يسترجع فيك ذىنية، عمميات بعدة التعبير أثناء التبلميذ يقـك .4
 كبعد التحميل، تسمى العممية كىذه فكرتو، بيا ؤدؼي التي لفاظاأل بينيا مف ليتخير المغكية؛

 أراد، عما تعبر مكتكب أك لفظي شكل عمى ليخرجيا كاألفكار؛ المفردات، ترتيب يعيد ذلؾ
 .(تركيب) العممية ىذه كتسمى

 التبلميذ بعض عمى كالتييب بالصف، زمبلئو سخرية أك المعمـ، مف كالخكؼ الخجل، غمبة .5
 كالدعـ. كالتشجيع، كالصبر بالميف، كأخذىـ يـ،عتشجي عمـالم عمى ينبغي ىؤالء كمثل

 في لغتو تككف  أف عمى المعمـ مف الحرص يجب لذا كالتقميد؛ لممحاكاة، التبلميذ ميل  .6
 .(200 ص ـ،2003 كالحكامدة، )عاشكر التبلميذ يحاكييا بأف جديرة سميمة الصف

 التربوية األسس 

 المغة، فركع تكامل مستكػ  عمى التبلميذ يناسب ما اختيار كيفية مف االستفادة كىي
 كتكفير كتكظيفيا، المعمكمات تقديـ في كالتدرج المغكية، الميارات جميع بيف التكازف  ككذلؾ
 ىذه مف كيتفرع المغكؼ، التعمـ محكر ىك التمميذ كأف المغكية، لمممارسات لمتبلميذ حقيقية فرص
  يمي: ما األسس

 المفردات كاختيار المكضكعات، بعض اختيار في رالتعبي في بالحرية التمميذ إشعار .1
 أفكاره. أداء في كالتراكيب

 عمى المعمـ فيعمل مستمر، لغكؼ  نشاط ىك بل محددة، حصة أك معيف، زمف لمتعبير ليس .2
 عمى ذلؾ يقتصر كال المختمفة المكاقف في كالسميـ الصحيح، التعبير عمى التبلميذ تدريب
 التعبير. ةحص

 يتحدث، أف التمميذ يستطيع ال إذ، كميمة ضركرية، مكضكع أؼ عف محديثل السابقة الخبرة .3
 مف التعبير مكضكعات يختار أف المعمـ عمى ىنا فمف بو، لو معرفة ال شيء عف يكتب أك

 التصكيرية. قدرتو أك التمميذ، خبرة مجاؿ
 عند رالتفكي ميارات تنمية شأنيا مف التي المناسبة كاألساليب التدريس، طرائق استخداـ .4

 التبلميذ.
 المسرح. كجماعة المدرسية، كاإلذاعة الحرة االنشطة ممارسة .5
 تنمية إلى يؤدؼ ذلؾ؛ عمى كتدريبيـ ذاتيّا، تقكيما   تعبيراتيـ لتقكيـ بمعايير التبلميذ تزكيد .6

 .(234 ص ـ،2002)جابر، مممكسة بصكرة التعبير في التبلميذ ميارات
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 المغوية األسس  

 الخصائص مف أك العاـ، العربية المغة مفيـك مف منطمقا   العربية المغة عمـم إليو يستند ما كىي 
  األسس: ىذه مف كيتفرع لغات، مف غيرىا عف اتميزى التي

 الكتابي. التعبير مف التبلميذ عند االستعماؿ في أسبق الشفيي التعبير .1

 بالطريقة صكؿالمح ىذا إنماء عمى العمل يتكجب كىذا التبلميذ، لدػ المغكؼ  حصكؿمال قمة .2
 .كاالستماع كالقراءة، الطبيعة

 خبلؿ مف السميمة المغة إلى يستمع فيك كالعامية الفصحى، التبلميذ حياة في المغة ازدكاجية .3
 عمى يعمل ىنا فمف بالعامية، اليكمية حياتو في كيتعامل المدرسة، في العربية المغة معمـ
 )الدليمي القصص قراءة كسماع األناشيد، طريق عف الفصيحة العربية بالمغة التبلميذ تزكيد

 .(442 ص ـ،2009 كالكائمي،

 التعبير تقديـ عمى يساعدىـ السابقة األسس مف فيالمعمم انطبلؽ أف الباحث كيرػ 
 كينعكس تبلميذه، مع التعامل في صعكبة المعمـ لدػ يجعل كا غفاليا لتبلميذىـ، محببة بصكرة
 التعمـ. في يذهتبلم رغبة كعمى أدائو، عمى بالسمب ذلؾ

 الجيد التعبير سمات
 مف يتمكف فمف العممية، الحياة في كتميز دراسي، تفكؽ  عمى يدؿ الجيد التعبير إف
 دائما   شخصا   يككف  بكضكح اآلخريف إلى أفكاره يكصل كأف ، جيد بشكل اآلخريف مع التكاصل

 اليادفة لكممةا عمى السيطرة مف يتمكف التعبير ميارات عمى يسيطر مف إف المقدمة، في
   كتفكؽ. بنجاح حياتيـ في طريقيـ يشقكا أف عمى التبلميذ كيمكف يتيح كىذا الجيدة، كالعبارات

 أف (247 ص ـ،2001) البجة فذكر كثيرة، كعكامل عديدة، سمات الجيد ممتعبيرف
 ص ىما: يفيأساس ركنيف عمى يقكـ الجيد التعبير

 تو.اكمشاىد كاطبلعاتو، قراءاتو كمجمكع ،ميذالتم تجاكب كمصدرىا ،فكاراأل كىك :المعنوي  -

 كالسامع، ،لمقارغ  برازىاإ ككسائل فكار،األ أكعية كىي كاألساليب، العبارات، كىك :لفظي -
 مع تعبيره في عمميا   يستخدمو أك يقرأه، أك يسمعو، كما ،ميذالتم مطالعات كمصدرىا
 اآلخريف.
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 :عنصريف عمى  يقكـ الجيد تعبيرال أف فيرػ  (265 ص ـ،2009) كالدليمي الكائمي أما
، كاطبلعو قراءتيا كمساحة، كسعتيا الفكرية التمميذ تجارب مف تأتي التي كىي :األفكار -

 مف األدب كتب تتضمنو ما إلى كتعرفو كمطالعاتو التمميذ قراءات اتسعت فكمما كمشاىدتو،
 كسعتيا. قراءتو لزيادة تبعا كتزداد تتسع األفكار كىذه، جديدة أفكار لديو تكلد أفكار

 الكممات طريق عف القارغ  إلى الكاتب مف تنقل بيا، األساليب أكعية ىي :األساليب -
 إلى االستماع عمى زيادة متنكعيف، لكتاب متنكعة قراءات ىك األساليب كمصدر، كالتراكيب

 كالمسرحيات، كالندكات، كالمحاضرات متعددة كسائل خبلؿ مف المختمفة األدب فنكف 
 كغيرىا.

 األخرػ  المغة فركع كتأتي، المغكية الدراسات جميع غاية ىك فالتعبير ذلؾ خبلؿ فكم
، كأساليبو كأفكاره التعبير بميارة التمميذ تمدّ  القراءة كانت فإذا، الغاية ىذه لتحقيق كسائل بكصفيا

ذا ذا صحيحة، سميمة بمغة األداء مف يمكنو النحك كاف كا   ثركة تزيد األدبية النصكص كانت كا 
ذا، المغكية لتمميذا  الحصيمة ىك التعبير فإف الكممات، رسـ صحة عمى يساعده اإلمبلء كاف كا 

 التكجيو كتكجيييـ تبلميذه، تذكير المعمـ عمى كىنا ككتابة. قكال   الفركع ىذه الستعماؿ النيائية
  ىي: بسمات، متسما   تعبيرا   لنا يخرج مما السميـ

 حاسيس،األ مف نابعا   يككف  بحيث كالصدؽ، لحيكية،با الجيد التعبير يتصف حيث الحيكية: -
 بحياتيـ، التبلميذ فييا يكتب التي المكضكعات ترتبط كأف الذاتية، كالدكافع كالتجارب،
 .ككاقعيـ

، كاضح لتعبير يترجـ التفكير كضكح ألف، كاضحة المكضكع أفكار تككف  حيث الكضكح: -
 صحيح. كالعكس

 العبارة سبلمة ص أىميا: مف لعل جمالية بعناصر الجيد التعبير يمتاز الخياؿ: عنصر -
 كفي كعذكبتيا، األلفاظ بيف كاالنسجاـ، المعنى كتمثيل، كاإلطالة الحشك مف كخمكىا
 نحكه. كبجذبو، السمع في يؤثر بحيث مناسبا   تكظيفا   الخياؿ تكظيف

جبار مكاضعيا غير في الكممات كحشر، الكتابة تصنع عدـ كيعني التكمف: عدـ -  تبلميذال كا 
 مكقعيا. يدرككف  ال كتراكيب بأساليب التقيد عمى

 يقرأ. لما مشدكدا   القارغ  أك، السامع يجعل الذؼ التعبير بو كيقصد التأثير: -
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 في اقتباسيا عند أصحابيا إلى كاألشعار كالحكـ،، األفكار نسب كىي العممية: األمانة -
 كتابتو. أك، حديثو

 عمى يحتكؼ  منيا كل فقرات، إلى مكضكعو تقسيـ مميذالت يجيد أف كاألصكؿ: القكاعد مراعاة -
 اإلمبلئي الرسـ كصحة الخط بحسف نفسو كيأخذ، الترقيـ بعبلمات كيعنى، معينة فكرة

 (.34 ص ـ،2014 )السممي،

 مراحميـ كمراعاة، السمات ىذه عمى التبلميذ تدريب المعمـ عمى أف الباحث يرػ  لذلؾ
 لغة المميزة بالنماذج كتزكيدىـ، المستمرة كالمطالعة، ءةالقرا عمى تدريبيـ كضركرة، العمرية
 إتقانيا االبتدائية المرحمة تمميذ يستطيع ال قد السمات بعض أف االعتبار في األخذ مع، كتعبيرا  
 مراحمو في يفيد قد السمات بيذه تزكيده كلكف، كالرابع الثالث األسمكبيف في كما كبيرة بدرجة

 المتقدمة. الدراسية

  التعبير: أنواع
 مف يصطنع كما، أسس مف عميو يرتكز بما اآلخر عف منيا كل يتميز أنكاع لمتعبير

  يمي: ما إلى التعبير كيقسـ، كسائل

 والطريقة: الشكل حيث من أولا:

 الشفيي: التعبير  .1

 كقد، أماميـ التحدث طريق عف لآلخريف كمشاعره، كأحاسيسو، أفكاره التمميذ يظير كفيو
 نفسو في عما المتكمـ بو يعبر الذؼ المنطكؽ  "الكبلـ بقكلو: (257 ص ـ،2004) الخميفة عرفو
 بو يزكد أف يريد كما فكر أك رأؼ مف عقمو بو زخر كما، مشاعره مف يجكؿ كما، خكاطر مف
 األداء". في كسبلمة، كانسياب، طبلقة في ذلؾ نحك أك معمكمات، مف غيره

، كمشاعره، أفكاره عف بمسانو التمميذ إفصاح بأنو (80 ص ـ،2008) السميتي كعرفو
 إبداء في كالجرأة، الحديث في الطبلقة التمميذ كيعكد، كغيره التمميذ بيف األسرع االتصاؿ أداة كىك
تقاف، المغة كضبط، الرأؼ  استعماليا. كا 

 األساس ،كىك كغيره التمميذ بيف االتصاؿ أداة فيك كبيرة، أىمية التعبير مف النكع كليذا
 فيجب، يكتب مما أكثر كيتحدث، يكتب أف قبل يتحدث فالتمميذ، الكتابي التعبير عميو نييب الذؼ
 عنيـ كيبعد، المناسب الجك ليـ كيييئ، بأنفسيـ كالثقة، الفرصة التبلميذ يعطي أف المعمـ عمى
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 المعمـ يكتفي كأال، كالحكار المحادثة عمى كتدريبيـ مناقشتيـ خبلؿ مف كذلؾ، كالخجل الخكؼ
 التبلميذ. قبل مف المختصرة جاباتباإل

 الشفيي التعبير تدريس "كيسبق (196 ص ـ،1999) زقكت يضيف نفسو اإلطار كفي
 يبدأ كقد، لمتحريرؼ  كأخرػ ، الشفيي لمتعبير حصة المعمـ يجعل فقد، التحريرؼ  التعبير غالبا  

 الشفيي التعبير ـتعمي كيساعد .لمتحريرؼ  منيا الباقي الجزء يخصص ثـ الشفيي بالتعبير الحصة
 ".التحريرؼ  التعبير في الكتابة عمى التبلميذ

 تجد فقمما، كتابة التعبير مف النفس عمى أشق الفصحى العربية بالمغة مشافية كالتعبير
 لذا (،45 ص ـ،2006 )المصرؼ، كتابة التعبير يستطيع كال مشافية التعبير يستطيع تمميذا  
 إلى يحتاج الشفيي التعبير بأف ذلؾ مرد أف دنيا حمةمر  كمعمـ تجربتو خبلؿ مف الباحث يرػ 
 إلى بحاجة التمميذ أف إلى باإلضافة لممعاني المبلئمة األلفاظ استحضار عمى كقدرة سرعة

 المناسب. الكقت في استخداميا مف تمكنو التي كالمفردات الكممات مف كفيرة حصيمة

 في التعبيرؼ  النشاط التمجا لمعرفة (جكنسكف ) األمريكي المربي بو قاـ بحث كفي
 مجاالت لمعرفة، كاإلناث الذككر مف مختمفة طكائف عمى استفتاء بإجراء قاـ، األمريكي المجتمع
 في صنفيا، النشاط ألكاف مف مجاال   (73) إلى تكصل كقد، بيا يقكمكف  التي المغكؼ  النشاط
 إعطاء، الكممات، بالخط، المحادثة :ىي المراكز كىذه، (الكظيفية المراكز) سماىا، محاكر

 كتابة، الرسائل كتابة، القراءة، المناقشة، كالفكازير القصص حكاية، كاإلرشادات التعميمات
 .كالجمسات، المحاضر، الممخصات، المذكرات، التقارير

 تندرج المغكؼ  النشاط عمييا يقـك التي المراكز ىذه أكثر أف يتضح النتيجة ىذه كمف
 أجمميا حيث، كثيرة المدارس في الشفيي التعبير أشكاؿ أف لؾذ كمعنى .الشفيي التعبير تحت
   يمي: فيما (54 ص ـ،2002) كنصار حماد

 .فيو األفكار عرض كطريقة مفرداتو باختيار الحر التعبير -
 .المختمفة الصكر عف التعبير -
 .كالتمخيص، األسئمة عف كاإلجابة، بالتفسير المتمثل القراءة دركس في التعبير -
 .كتمخيصيا، القصص قص في ذلؾ ثلكيتم، القص -
 .كأعماليـ، كرحبلتيـ، زياراتيـ :التبلميذ نشاطات عف الحديث -
 .كنباتاتيا البيئة حيكانات عف الحديث -
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 .المجتمع في كمينيـ، الناس أعماؿ عف الحديث -
 .كغيرىا كالكطنية الدينية المكضكعات عف الحديث -
 .المختمفة المناسبات في الخطابية المكاقف -

  الشفيي: التعبير ميارات
 التعبير مف التمميذ تمكف التي األداءات مف مجمكعة بأنيا التعبير ميارات تعريف يمكف

 )السميتي، التمميذ يتقنيا أف يجب التي المغكية الميارات مف جزء بذلؾ كىي ككاضحة. متقنة بمغة
 (.94ـ، ص 2008

 أما االستماع، ميارة بعد يةالمغك  الميارات مف الثانية المرتبة في الشفيي التعبير يقع
 أف ذلؾ يعني كال كالقراءة. كالتحدث، االستماع، بعد الرابعة المرتبة في فيقع الكتابي التعبير

 كعندما سمعيا، التي بالكممات إال يتحدث ال فالتمميذ مترابطة، بل منفصمة المغكية الميارات
 الميارة، بو تتقدـ كعندما بيا، كتحدث اسمعي التي الكممات إال فيـ قراءة يقرأ ال القراءة، يتعمـ
 قارغ  ككل قارغ، كاتب فكل قرأىا، أك بيا، كتكمـ سمعيا التي الكممات فيكتب يكتب أف إلى

 بعض، مع بعضيا يتفاعل الميارات تمؾ عنده تتضح عندما فالتمميذ مستمع، متكمـ ككل متكمـ،
 (.39ـ، ص 2007 )الخرماني، بينيا الفصل يمكف كال

 القدرة في تتمثل الشفيي التعبير ميارات أف (199ـ، ص 2012) عكف  كريذ لذلؾ
 كصياغة الختاـ؛ صكغ كحسف، البداية صكغ كحسف الحديث؛ في كتكصيميا األفكار ترتيب عمى
 الصيغ تقديـ عمى القدرة إلى باإلضافة السامعيف؛ مستكػ  ضكء في الفكرة كعرض، العبارة

 بنتائج كاإللماـ اآلخريف؛ لمشاعر االستجابة عمى كالقدرة ؛كاإلمتاع، اإلقناع لتحقيق المناسبة
 .محددة كاضحة بعبارات ممخص كتقديـ، الحكار

 إنو إذ، مدارسنا في قصكػ  أىمية لو الشفيي التعبير أف (29ـ، ص 2014) الزؽ  كيرػ 
 المعمميف عمى يجب لذا، كالخجل كالتردد الخكؼ عنو كيزيل، بالنفس الثقة التمميذ يعطي
 المعمـ دكر يقتصر كال، كالمناقشة كالحكار الحديث عمى التبلميذ تدريب خبلؿ مف بو تماـاالى
 أمر الشفيي التعبير لميارات التمميذ كاكتساب، فقط الشفيية األسئمة عف باإلجابة االكتفاء عمى

 مناقشات في كاالنخراط، الميارات لتمؾ إجادتو تتطمب لمكاقف يتعرض ما كثيرا   ألنو ضركرؼ؛
 .ذلؾ غير إلى زمبلئو ك معمميو أماـ بالخطابة قيامو أك، لندكة تنظيمو أك، زمبلئو، أساتذتو عم
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 يعبر حيف لمتمميذ المغكؼ  األداء دقة بأنيا الشفيي التعبير ميارات الكمباني عرفت لذا
 المعنى، في كدقة األفكار في كسبلمة لغكية، صحة في الحياتية المكاقف في كأفكاره نفسو، عف
  ىي: الميارات كتمؾ كالجيد. الكقت في كاقتصاد العبارة، في ضكحكك 

 التحدث. ىدؼ تحديد عمى القدرة 
 كاضحا . صحيحا   نطقا   العربية األصكات نطق عمى القدرة 
 كالطكيمة. القصيرة الحركات بيف النطق عند التمييز عمى القدرة  
 الصرفية. يةالبن حيث مف صحيحا   نطقا   العربية الكممات نطق عمى القدرة 
 المعنى. ليناسب كتقكيمو كالتنغيـ، النبر استخداـ عمى القدرة  
 كالكقف. كالكصل الفصل استخداـ عمى القدرة  
 العربية. الثقافة ضكء في سميما   استخداما   كالتحية المجاممة عبارات استخداـ عمى القدرة 
 التحدث. أدب مراعاة عمى القدرة  
 حيث مف أك الحديث سرعة حيث مف سكاء ستمعيفالم ظركؼ مع التكيف عمى القدرة 

  مستكاه.
 ىك كال الممل، بالطكيل ىك فبل المغة مف المناسب بالقدر األفكار عف التعبير عمى القدرة 

 المخل. بالقصير
 ىذا فيو يصاغ الذؼ المغكؼ  الشكل عمى كليس المعنى، عمى الكبلـ عند التركيز عمى القدرة 

  المعنى.
 بالنفس، الثقة عف ينبئ مما مقبكلة، زمنية لفترات كمترابط متصل بشكل التحدث عمى القدرة 

 عجز. عف ينبئ تكقف دكف  اآلخريف، مكاجية عمى كالقدرة
 أك أفكاره، ترتيب إعادة المتحدث يريد عندما الكبلـ، أثناء مناسبة فترات التكقف عمى القدرة 

  األلفاظ. بعض صياغة مراجعة أك منيا، شيء تكضيح
 المتخصصة. كالمصطمحات الدقيقة الكممات استخداـ عمى القدرة  
 كالتعابير. المفردات اختيار في المقاـ مراعات عمى القدرة 
 صحيحة. لغكية تراكيب استخداـ عمى القدرة 
 المناسبة. الربط أدكات استخداـ عمى القدرة 
 اإلعرابي. لممكقع تبعا   لمكممات السميـ الضبط عمى القدرة 
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 يريد عنا معبرا   استخداما   المفظية غير كالحركات كاإليماءات اإلشارات اـاستخد عمى القدرة 
 تكصيمو. المتحدث

 منظمة. أفكار تقديـ عمى القدرة  
 كاضحة. أفكار تقديـ عمى القدرة 
 كالشكاىد. المنطقية األدلة استخداـ عمى القدرة 
 المختمفة. جكانبو كتناكؿ الحديث بمكضكع اإلحاطة عمى القدرة 
 المكضكع. في الميمة األجزاء عمى التركيز عمى القدرة 
 لمجرد الحديث كليس عنو، يتحدث شيء المرء لدػ يككف  أف أىمية إدراؾ عمى القدرة 

 الحديث.
 المستمع. انتباه جذب عمى القدرة 
 أشكاؿ فييا ينكع تمقائية استجابة حديث، مف المتحدث أماـ يدكر لما االستجابة عمى القدرة 

 الكبلـ. في التقميدية القكالب مف تحرر عف ينبئ بما لتراكيبا كأنماط التعبير
 ذلؾ. المكقف يتطمب عندما بكفاءة الحديث مجرػ  تغيير عمى القدرة 
 فييا. الكبلـ ينبغي ال التي كالمكاقف األكقات معرفة عمى القدرة 
 يطرح. الذؼ بالمكضكع كاالنفعاؿ الحماس إظيار عمى القدرة  
 يفيـ. عما المستمع سؤاؿ عمى القدرة  
 (.10-7ص ص :ق1418 )الكمباني، الغامضة األمكر عف المستمع سؤاؿ عمى القدرة 

 أربعة إلى تقسـ أف يمكف الشفيي التعبير ميارات أف (30ـ، ص 2014) الزؽ  كيذكر
 ص :ىي الجكانب كىذه، كمككناتيا الشفيي التعبير عممية طبيعة مع تتفق رئيسة جكانب

  :الفكري  الجانب

 مشكقة قدمةبم يستيل. 
 كمقترحات حمكال   يقدـ. 
 بكضكح الفكرة عف يعبر. 
 لممكضكع األساسية العناصر يستكفى. 
 تاريخيا   أك منطقيا   ترتيبا   األفكار يرتب. 
  األفكار لتدعيـ متنكعة أدلة يسكؽ. 
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 األخرػ  تمك فكرة يكلد.  
 النتائج يستخمص. 

  المغوي: الجانب

 لمسياؽ مناسبة كممات يستخدـ. 
 تركيبيا. في صحيحة بل  جم يستخدـ 
 المعنى عف تعبر جمبل   يستخدـ. 
 الداللة. محددة بكممات يعبر 
 لمجمل. متنكعة أنماطا   يستخدـ 
 للمعنى. خدمة الببلغية رك الص يكظف 

  الصوتي: الجانب

 كاضح بصكت يتحدث.  
 مناسبة صكتية طبقة يستخدـ. 
 كالكصل الفصل مكاطف يرعى. 
 ارباؾ. دكف  النفس يف قةثب يتحدث 
 المناسبة. بالسرعة يتحدث 
 المختمفة يةتالصك  الظكاىر بيف يميز. 

  المممحي: الجانب

 عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ. 
 المعنى كفق جسمو أعضاء يحرؾ. 
 األركاف جميع في بنظره كيجكؿ المستمعيف يكاجو. 
 المناسبة اإليماءات يستخدـ. 
 شارات حركات يستخدـ   .إليو المستمعيف اهانتب جمب في تسيـ كا 

 االتصاؿ ميارات بيف األكلى المرتبة في تأتي الشفيي التعبير ميارات أف الباحث كيرػ 
 يعممكف  المدرسيف أف الخطأ فمف، كصكتية نفسية تييئة كالكتابة لمقراءة تييئ أنيا ذلؾ، األربع
 كالطريق، بتدائياال األكؿ الصف في المدرسة التبلميذ دخكؿ منذ كالكتابة القراءة تعميـ عمى
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 تتـ كىي، كاستعداد تييئة مرحمة تسبقيما أف بد ال كالكتابة القراءة أف ىك المغة تعميـ في الطبيعي
 التبلميذ كا عطاء الشفيي التعبير ميارات تنمية المعمميف عمى ينبغي لذلؾ المحادثة، خبلؿ مف

 المرحمة تبلميذ مع يتناسب لذؼا ىك الشفيي التعبير لذلؾ الميارات. ىذه إلتقاف الكافية الفرصة
 يتحدث أف التمميذ استطاع فمتى الكتابي، التعبير كميارات المغة لتعميـ كمنطمق الدنيااألساسية 

 أىـ كمف األفكار. ىذه بعد فيما يكتب أف يستطيع كبذلؾ كطبلقة بثقة خاطره في يجكؿ عما
   : يمي ما الباحث ليا صلتك  التي األساس الثالث الصف لتبلميذ الشفيي التعبير ميارات

  :المغوي  الجانب أولا:

      .الجممة أركاف يكمل 1
     .مفيدة جمل في المفردات يكظف 2
      .المناسبة المغكية التراكيب يكظف 3
      المناسبة. الربط أدكات يستخدـ 4
      .سميمة بمغة المشيد عف يعبر 5

  :الصوتي الجانب ثانيا:

      ح.كاض بصكت يتحدث 6
     .مناسبة سرعة ك بطبلقة يتحدث 7
       كالكقف. الكصل مكاضع يراعي 8
      .لممعنى كفقا   الصكتي األداء في ينكع 9

  :الجسد" لغة " المممحي الجانب ثالثا:

      .عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ 10
     .ارتباؾ دكف  كجرأة بثقة المستمعيف يكاجو 11
        .المناسبة المعتدلة الكقفة يتخذ 12

  :الفكري  الجانب رابعا:

      .بكضكح األفكار عف يعبر 13
      .كيسمسميا األفكار يرتب 14
     . مناسبة بخاتمة المكضكع يختـ 15
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 لدػ الشفيي التعبير ميارات تنمية في النجاح أف (3ـ، ص 2007) البشرؼ  يرػ  كما
 الحياتية المكاقف في نفسو تعميـ مف كتمكينو بل، المدرسي وتعميم لنجاح ضماف التمميذ

 التمميذ حاجات أبرز مف الشفيي التعبير سبلمة عمى التبلميذ تدريب أصبح كبذلؾ، المستقبمية
 إبداء عمى قادريف تبلميذ لممجتمع تقدـ أف تستطيع برامج مف بيا كما  كالمدرسة، كالمجتمع

قناع. كمنطقية تسمسل في الرأؼ  كا 

  الكتابي: التعبير  .2

 التمميذ لدػ ما يظير النكع ىذا كفي، المغة مف المكتكب الجانب الكتابي التعبير يمثل
براز، الكتابة طريق عف كرغبات كميكؿ، كاتجاىات، مشاعر مف  )السممي، لآلخريف لديو ما كا 

 (.26 ص ـ،2014

 المسافات عنيـ تفصمو ممف كغيره التمميذ بيف االتصاؿ كسيمة ىك الكتابي كالتعبير
، كاألخبار، كالمقاالت الرسائل كتابة  :منيا عديدة كصكره، ماسة إليو كالحاجة، كالمكانية الزمنية

، المذكرات ككتابة، القصص كتأليف، المسمكعة أك المقركءة كالمكضكعات القصص كتمخيص
 الكتابي بالتعبير يقصد كما (؛46 ص ـ،2006 المصرؼ،) ذلؾ كغير، كاليكميات، كالتقارير
 بقدر األخطاء مف تخمك سميمة بعبارات ألفكارىـ المترجمة الكتابة عمى التبلميذ "قدرة :تربكيا
 الفني الجماؿ مف قدر عمى بأسمكب الكتابة عمى تدربيـ ثـ كمف، المغكية قدرتيـ مع يتبلءـ

، سمسمياكت، كتبكيبيا، األفكار كجمع، المبلئمة األلفاظ اختيار عمى كتعكيدىـ، ليـ المناسب
  (.323 ص ـ،2000، البجة) "كربطيا

، المغة في متعددة    ميارات يحتاج أنو في الشفيي التعبير عف التحريرؼ  التعبير كيتميز
 البيئة حدكد كأساليبو مكضكعاتو في يتعدػ كأنو، األفكار عرض كطريقة، كالنحك كاألسمكب،
 كتابية كميارات مناسبة عقمية قدرات الى تحتاج التي المعنكية األشياء إلى لمتمميذ المحسكسة

 أسمكبا   األفكار تمؾ عرض أسمكب يككف  كأف، بيئيا   كضكحا   األفكار بكضكح كيمتاز، جيدة
 (.89 ص ـ،2009 )السامرائي، الجيد كالتنظيـ كالتسمسل بالدقة كيتسـ، متميزا  

  منيا: كثيرة الكتابي التعبير مجالت أن (452 ص م،2005) والوائمي الدليمي ويرى 

 سائل.ر لا كتابة -
 .تقاريركال تاكر ذالم كتابة -
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 لممخصات.ا كتابة -
 رىا.ثكن الشعرية األبيات حر ش -
 الكممات. إعداد -
 كاالجتماعات. الجمسات محاضر كتابة -
 مي.ثيتم حكار إلى صةقال تحكيل -
 االمتحانات. أسئمة عف اإلجابة -

  :وىي (464 ص م،2000) البجة فيذكرىا الكتابي التعبير ىدافأ أما

 التي دالمكا سةراد في يكسبيا التي المغكية الثركة استخداـ عمى ا  قادر  تمميذال يصبح أف -
 العربية. بالمغة يتعمميا

 كسيكلة. بيسر هكأفكار  هاعر شكم أحاسيسو عف التعبير عمى ا  قادر  يصبح -
 فكير.لتا عمى رثأك ةكسيطر ، يزككتر ، حك بكض الكتابة عمى التبلميذ يدرب -
 .ةالكبير  المسافات عنيـ تفصمو ممف هكغير  التمميذ فبي االتصاؿ كسيمة -
 يـ.قالتر  كعبلمات بالخط كاالىتماـ، كعالمكض يبتر تك ، الكتابة آداب تحقيق -
 كتيذيبيا. كتنقيحيا، المغكية األساليب الختيار الكافية صةفر ال التبلميذ يعطي -
 اإلبداع. مرحمة إلى الكصكؿ فرصة لمتبلميذ تيحي -

 فيما تتمخص الكتابي التعبير تراميا أن (454 ص م،2005) ميوالوائ الدليمي ويرى 
  يمي:

 كأسمكبو. ىدفو فييا مكضحا   يكتب لما خطة كضع عمى التمميذ ةقدر  -
 كتكامميا. يبياتتر  كمراعاة هأفكار  تحديد عمى التمميذ ةقدر   -
 بيا. رثتأ مناسبة أؼ في هأفكار  عف كاضحة رةك ص نقل عمى التمميذ ةقدر  -
 كالتصنيف. التنظيـ في كالدقة الكتابة في كالتتابع سلمتسال عاةا مر   -
 ع.ك لممكض المناسبة كالشكاىد األمثمة استحضار عمى ةالقدر   -
 يكتبو. ما ـيقك ت عمى التمميذ ةقدر  -
 .ةلمعبار  ء  كبنا لمجممة تركيبا  ك  ا  رسم السميمة الكتابة عمى ةالقدر   -
 قيـ.تر ال عبلمات استخداـ في الدقة -
 جع.االمر  ببعض ا  مستعين ييمو مكضع في كتابةال مف التمميذ تمكف -
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 اليكمية. الحياة شؤكف  مف شأف في كظيفية رسالة كتابة مف التمميذ تمكف -
 .امبل  ش كصفا   مشيد أك حادثة كصف مف التمميذ تمكف -
 بو. القياـ كمف عمل أك رحمة أك ةزيار  عف يرر قت كتابة عمى التمميذ ةقدر  -
 سانية.نكاإل كالقكمية كالكطنية االجتماعية المناسبات في الكتابة عمى ةالقدر  -
 إلييا. استمع ةمحاضر  أك حضرىا ندكة عمى تعميق كتابة عمى التمميذ ةقدر  -
 كاإلحاطة، المعنى كدقة، اليدؼ عمى صالحر  مع ما عك مكض تمخيص ىعم ةالقدر  -

 .األساسية بالعناصر

  :منو المراد الغرض حيث من  ثانياا:

 الوظيفي. التعبير .1

 كقضاء حياتيـ لتنظيـ، لو استخداميـ خبلؿ مف التبلميذ حياة في أىمية كعالن كليذا
 المعنى عمى كالداللة، األلفاظ في الجدة ىنا التعبير عمى كيغمب، رغباتيـ كتمبية، حاجاتيـ
 كالمعمكمات.، األفكار تكصيل في االختصار ككذلؾ، مباشرة

، العامة حياتو في نسافاإل يستخدمو تعبير "كل بأنو (180 ص ـ،2010) طاىر عرفو
 كتسييل، معيشية أمكر لتدبير أك، حاجاتو لقضاء أك، حياتو لتنظيـ بالناس اتصالو لتيسير
 ميامو".

 المكاقف عف الشخص فيو يعبر الذؼ "ىك بأنو: (198 ص ـ،1999) زقكت عرفو
 يحتاجوك ، الحياة في خاصة كظيفة يخدـ فيك، كقضايا، مشكبلت مف فييا بما المختمفة الحيكية
 العامة". حياتو في اإلنساف

 مف االىتماـ مف بمزيد يحظى أف يجب كتابيا   أـ شفييا   كاف سكاء   الكظيفي التعبير إف
 يخدمو ما عمى كتدريبو، لتعكيده كذلؾ، االبتدائية المرحمة تمميذ كخاصة، العربية المغة معمـ قبل
 التعبير. مف النكع ىذا إلتقاف تعميمو بداية في بحاجة فيك، حياتو في

 كثيرة استعمالو كمجاالت، الكتابة أك المشافية بطريقة الكظيفي التعبير كيؤدػ
 كالمذكرات كالتقارير المبلحظات ككتابة، كالبرقيات، الرسائل ككتابة، الناس بيف كالمحادثة
 ـ،2003، كالحكامدة عاشكر) ما لغرض الناس إلى تكجو التي كالتعميمات اإلعبلنات مف كغيرىا
 (.198 ص
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 كتابتو يزخرؼ كال، كمشاعره كعكاطفو، الكاتب شخصية تظير ال التعبير مف النكع كىذا
 المعنى عمى الدالة األلفاظ يككف  بل، الصكتي كالتمكيف، المكسيقي كبالجرس، المكحية بالكممات

 .تمكيف أك إيماء غير مف

 إنما، الجماؿ ينشر كال، التصنع يستمـز ال كالكتابي الشفيي بنكعيو الكظيفي فالتعبير
 كيمكف، الممتقى عند كضكحا   كأكثر، كأيسره الكبلـ بأقصر الكظيفية المقاصد تحقيق إلى يرمي

 (.229 ص ـ،2007، عطية) اليكمية حاجاتو قضاء مف صاحبو

، طكيل كا غفاؿ إىماؿ بعد التعبير ألكاف بيف بارزا   مكانا الكظيفي التعبير احتل كقد
 التدرب ناحية كمف، بمجالو العناية ناحية مف المغكية التربية عمى ئميفالقا اىتماـ مكضع كأصبح
 .كمياراتو قدراتو عمى

  اإلبداعي: التعبير .2

 كقد كالثانكية المتكسطة سكاء المتقدمة مراحميـ في التبلميذ تقدـ مع يظير النكع كىذا
، مشكقة بصكرة ريفاآلخ كجذب، لئلبداع كصل قد التبلميذ تعبير كيككف ، الجامعية لممرحمة تصل
 كنقميا، النفسية كالخكاطر األفكار عف "التعبير بأنو (283 ص ـ،1998) العمي يعرفو حيث

 جميل". أدبي بأسمكب كمثيرة، جذابة بطريقة لآلخريف

 عف كاإلفصاح، المشاعر إظيار بأنو: (229 ص ـ،2010) هللا كخمف المرسي كعرفو
 بميغة، النسق جيدة، المفع منتقاة باراتبع اإلحساس كترجمة، النفس كخمجات العكاطف
 الكجدانية لممشاركة قارئيا أك سامعيا ينقل بحيث، كنحكيا  ، لغكيا   صحتيا يتضمف كبما الصياغة،

   كاالنفعاؿ".، اإلحساس معايشة بيدؼ كتبيا لمف

 أدبي بأسمكب فياآلخر  إلى كنقميا النفسية كالمشاعر األفكار عف "التعبير :ضا  يأ كىك
 (.220 ص ـ،2005، كمقدادؼ رك )عاش سامعيف"لكا فئيالقار  نفكس في يرثالتأ بقصد ،عاؿ  

 بأسمكب المختمفة حساساتكاإل، النفسية كالخمجات، العكاطف عف "التعبير أيضا: كىك
 يسميو ىنا كمف مؤلف.لم ةالكجداني ةركامشال إلى القارغ  كأ السامع ينقل جميل كنسق، بميغ

 (.452 ص ـ،2005، كالدليمي )الكائمي الذاتي" التعبير كأ األدبي يربالتع بعضيـ

 ما كنقل، نفسو في عما اإلبانة مف ميذالتم يمكف إذ قصكػ  أىمية التعبير مف عك الن كليذا
 مف يراه عما التعبير مف يمكف كىذا اآلخريف إلى أفكار مف كدهاير  كما عكاطف مف بو يحس
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 ص ـ،2010، )طاىر شخصيتو فيو يعكس قادقي ا  تعبير  أشياء أك أشخاص أك أحداث مف حكلو
180.) 

  اإلبداعي: التعبير ألوان ومن

 الكجدانية. الرسالة -
 القصيدة. -
 األقصكصة. -
 الخطبة. -
 الجمالي. الكصف -
 القضايا. مف قضية أك ةفكر  يعالج الذؼ المقاؿ -
 أمنية. أك اتجاه أك ميل عف يعبر الذؼ كعالمكض -
 .كالتكريـ كالتأبيف الترحيب كممات -

 إذ، افسإن لكل يافكر ضر  التعبير مف النكعيف يفذى أف (35 ص ـ،2014) الزؽ  كيرػ 
 الحياة في ثريؤ أف مف يمكنو كالثاني، كاالجتماعية يةالماد المطالب مف حاجتو لو األكؿ يحقق
  .ةفالمختم الحيكية كاقفلمم عدادىـا  ك ، عمييا التبلميذ تدريب ينبغي لذا، كشخصيتو هبأفكار  العامة

  الشفيي: التعبير تدريس عند مراعاتيا من لبد قائوطر  وسائل
 التبلميذ كجعل ،لتحقيقيا كالمعمـ كالمنيج المدرسة تسعى التي أىدافو التعبير يحقق لكي

 تدريس كطرؽ  كسائل تكافر مف البد كالتحريرية الشفيية التعبيرية تراالقد في جيد مستكػ  عمى
 ذكرىا ما الكسائل ىذه ىـأ  مفك ، التبلميذ لدػ رالتعبي تنمية عمى تساعد أف مكفالم مف ةكثير 

  كىي: (93-91 ص ص ـ،2009) السامرائي

 الحرية بإطبلؽ ذلؾ كيتـ ،التبلميذ لدػ الدافع ينمي أف مقامو يقـك مف أك المعمـ عمى -
 أكؿ في كبخاصة عنيا التعبير يريدكف  يتال المكضكعات اختيار في كالحرية ليـ التعبيرية

 عددا المعمـ عطيي أف أك، ةمقيد غير ةحر  المكضكعات تككف  بحيث ،لتعبيربا التبلميذ عيد
 المرحمة في كبخاصة، تيـراقد مف با  قري يركنو ما اختيار منيـ كيطمب المكضكعات مف

 .االبتدائية سةاالدر  مف ةالمتأخر 
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 كل في ألف، أيضا األخرػ  سيةاالدر  كبالمكاد، األخرػ  العربية المغة عك بفر  التعبير درس طبر  -
 يمارسكف  فيـ كبيذا، كتابيا أك شفييا يعبركا أف التبلميذ مف المكقف يتطمب مادة ؼكأ درس

 عف النظر غضب المعمميف عمى يجب الصدد ىذا كفي، يشعركف  ال حيث مف التعبير
  يد.ج بشكل جيييـتك ك  الجيد التعبير عمى التبلميذ لتشجيع؛ بينيـ مافي التعاكف  صالتخص

 كعدـ مختمفة، مجاالت في يةتعبير  مكضكعات التبلميذ إعطاء مف ركاثيك أف المعمميف عمى -
 أف مف بدال   التبلميذ نفكس في الممل غرس الى يؤدؼ قد الذؼ المكضكعات مف بنكع التقيد
 .التعبير دركس نحك اتجاىاتيـ ينمي

 .التبلميذ ضبع نفكس مف التردد أك االضطراب أك الخجل أك، الخكؼ لةاإز  عمى العمل -
 عمى تعينيـ يتال المعمكمات مصادر عمى كاالطبلع، ةرجيالخا المطالعات عمى لتبلميذا ثح -

 المبلئمة الكتب أك المكتبات كفيرت كالمعمـ لمدرسةا مف طمبتي كىذا، الحديث أك الكتابة
 .إلييا ادىـشإر  أك لمستكاىـ

 التمميذ مدت نياأل، رؼ التعبي المكضع تعقب التي كالتعميقات كالتصكيبات بالمناقشات االىتماـ -
 األخطاء كاكتشاؼ، لمكتابة الصحيحة باألصكؿ يةراكد ةبين عمى كتجعمو، إليو جيحتا بما

 فيالتعبير  كبل كفي معاف   أك إمبلئية أك نحكية أك أسمكبية أك "لغكية نكاعياأك ، المتنكعة
 رؼ.كالتحري الشفيي

 التبلميذ يساعد بما جمي بشكل عنو رالتعبي داالمر  عك المكض عناصر يكضح أف المعمـ عمى -
 تبيف التي األساسية العناصر ضكء في األفكار ضعر  كتنظيـ التعبير في االنطبلؽ عمى
 .محدد عنصر حكؿ يدكر المكضكع جعل أك العشكائي التخبط عنيـ يبعد كىذا، ليـ

 التعابير مف كخاليا  ، فصيحا   حديثو يككف  فأك ، ةجالدار  المغة مف بمغتو ىقير  أف المعمـ عمى -
 .التبلميذ كسيكلتيا بجماليا يشعر ال يتال الجامدة أك، المعقدة

 قكمية أك كطنية مكاقف مف بيـ يحيط كما التبلميذ بحياة ةقعبل ليا ىادفة مكضكعات اختيار -
 .ىار كغي اجتماعية أك دينية أك

 كلذا، التبلميذ ةاستشار  غير مف المعمـ يحددىا مكضكعات في بالكتابة التبلميذ تقييد عدـ -
 .أحدىا في الكتابة التبلميذ مف كيطمب مكضكعات عدة المعمـ يحدد أف يجب

 ظيميانت ككيفية، المغكية كاألساليب كيباكالتر  الجمل استعماؿ كيفية عمى التبلميذ بيتدر  -
 .الكتابة عند كتسمسميا
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 كتحسيف التضميف في ليـ عكنا   تككف  كي األدبية، النصكص حفع عمى التبلميذ بيتدر  -
 .تيـراقد يناسب كبما، ياب التعبير

 .فييا الضعف أك القكة كبياف التبلميذ تعابير بتصحيح االىتماـ المعمـ عمى -

 طريقة تدريس التعبير الشفيي: 
  :التالية الخطكات كفق ينفذ الشفيي التعبير تدريس أف (141 ص ـ،2011) عيد يرػ 

 أعدّ  قد المعمـ كيككف ، فيو ثكاليتحد اختياره تـ الذؼ بالمكضكع تبلميذه المعمـ يعرؼ :التمييد -
 قصة طريق عف أك، لو التبلميذ اختيار أك، لممكضكع ىك اختياره مف إما، مسبقا   لممكضكع
 .قصيرة

 منو جكانب عمى الضكء كيمقي، السبكرة عمى المكضكع عنكاف المعمـ يكتب :الموضوع عرض -
 .ميذلمتبل أسئمة يكجو ثـ، ذلؾ األمر كجب إذا تعميمية كسائل باستخداـ

، منطقيا   متسمسبل   ترتيبا   معيـ كيرتبيا، لممكضكع الرئيسة العناصر في تبلميذه المعمـ يناقش -
 .عنصر كل عف التحدث التبلميذ بعض مف يطمب ثـ

 الفكرة في أغبلطا   أك، صرفية أك نحكية أك لغكية األخطاء تككف  فقد :األخطاء تصحيح -
 عيكب ىناؾ يككف  كقد، مخارجيا مف ؼالحرك  إخراج عدـ أك، الجمل كصياغة كالتعبير
  .مكاجيتيا عمى المعمـ فيعمل بالنفس الثقة كعدـ كالخجل نفسية

 المرجكة أىدافو يحقق أف يستطيع التعبير تدريس أف (8 ص ـ،2007) المطاكعة كترػ 
   :التالية الخطكات يتبع أف المعمـ استطاع إذا

 كالتمميذ. المعمـ ذىف في اضحا  ك  اليدؼ يككف  أف ينبغي :التعبير من اليدف تحديد -

 كتجاربيـ التبلميذ بميكؿ مرتبطة المكضكعات تككف  أف المفضل مف :التعبير موضع اختيار -
 كاإلقباؿ بيا ألفة أكثر يككنكف  ثـ كمف، حاجاتيـ كترضي، رغباتيـ تشبع كي، الشخصية

 فييا. المشاركة عمى

 اختيار يربط أف المعمـ عمى الكاجب مف أف (39 ص ـ،2014) دحبلف كيرػ 
 إلى المعمكـ كمف، الصعب إلى السيل مف بالتبلميذ فينتقل العامة التدريس بقكاعد المكضكعات

 الصكر إلى كالمعقكالت، المعنكيات إلى المحسكسات كمف، المركب إلى البسيط كمف، المجيكؿ
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شباع، بتجاربيـ ذلؾ في االستعانة مع، المجردة كاألفكار كاألخيمة رشادك ، أمانييـ كا  ، رغباتيـ ا 
 .عمييـ يفرضيا أف ال تبلميذه مع باالشتراؾ المكضكع يختار أف المعمـ كعمى

 عمى تبلميذه المعمـ يشجع أف ينبغي :أنفسيم في الثقة وبث لمتعبير التالميذ أذىان تييئة -
 طرؽ  عف كذلؾ، التعبير في لممشاركة الفرصة ليـ يتيح كأف ،الثقة فييـ يبث كأف، التعبير
رشادىـ أذىانيـ تييئة  مصادرىا مف لممكضكع البلزمة كاألفكار المعمكمات جمع إلى كا 

 المختمفة.

 في تبلميذه المعمـ يناقش، السبكرة عمى كتدكينو المكضكع تحديد بعد :التالميذ مناقشة -
 عناصره. كفي المكضكع

 إلبداء ةكافي فرصة زمبلءه يعطي، تاما انتياء حديثو مف التمميذ انتياء بعد :المتحدث نقد -
 مف تمكنو كمدػ، كاألسمكب المعنى حيث مف زميميـ قالو فيما كمقترحاتيـ مبلحظاتيـ
 أخطأ مما محل تحل التي الصحيحة كاألفكار المبلحظات ىذه تدكيف المعمـ كعمى، الميارات

 .فيو

 يعرض المكضع في كمناقشتيـ، التبلميذ أحاديث مف عدد إلى االستماع بعد :نماذج عرض -
 أك المعمـ بصكت أك، التعبير في المجيديف التبلميذ بصكت الجيدة النماذج عضب المعمـ
 .اإللقاء فف يجيدكف  ممف غيرىما

 يكمف نفسو المكضكع في المسجمة النماذج بعض كعرض، التبلميذ تحدث بعد :موازنة عقد -
 الضعف نقاط معرفة بيدؼ المبسطة النماذج كبيف، أحاديثيـ بيف مكازنة بعقد تبلميذه المعمـ
 .كمييما في كالقكة

 الشفيي: التعبير في التالميذ ضعف أسباب
 الدراسات مف الغايات كغاية، األىداؼ ىدؼ باعتباره التعبير أىمية مف الرغـ عمى

 عمى الشفيي التعبير مادة في تبلميذنا لدػ عاما   ضعفا   ىناؾ أف نجد أننا إال كاألدبية؛، المغكية
 ىذا يصل قد بل، كالثانكية، كاإلعدادية، االبتدائية :تعميميةال المراحل شتى كفي، سكاء حد

 (.207 ص ـ،1999، زقكت) الجامعية المرحمة إلى الضعف
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 مف يعانكف  المدرسة في الدراسة مراحل مختمف في التبلميذ مف كبيرا   عددا   أف كيبلحع
 عمى ياءاإلع إمارات ظيرت سميمة بمغة أحدىـ تحدث فإف .الشفيي التعبير في ظاىر ضعف
 العامية، الميجة إلى يمجأ لعمو أك، كبلـ مف يقكؿ أف يريد ما يفرغ أف قبل فجأة يتكقف كقد، لغتو
 .(190 ص ـ،2012 كالعكل، )خصاكنة بيا إتمامو عف عجز ما يتـ أك، بيا حديثو يطعـ

 عمى شاىد خير فالكاقع، دليل إلى يحتاج ال بأنكاعو التعبير في التبلميذ ضعف أف كما
 كالتي العربية المغة بتعميـ الخاصة كاألبحاث، الدراسات مف العديد أكدتو ما كىذا، الضعف ىذا
 ىي بل كاحد لسبب يعزػ  أف يمكف ال الضعف كىذا، الدراسة مقدمة في منيا بعض ذكر كرد

 األسباب تقسيـ كيمكف ،الكبيرة المعضمة ىذه كشكمت، أدت التي المترابطة األسباب مف مجمكعة
  إلى:

  بالمعمم: مرتبطة أسباب لا:أو 

 في دكرا   يؤدؼ البلزمة الميارات التبلميذ إكساب عف األكؿ المسؤكؿ بكصفو المعمـ إف
 يظير كىذا، التبلميذ لضعف تؤدؼ التي األسباب أكبر مف مادتو مف تمكنو فعدـ، الضعف ىذا
  (:227 ص ـ،2005كمقدداؼ) عاشكر ذكره ما خبلؿ مف

 تقكيميا. كعدـ، التعبيرية عماؿاأل المعمـ متابعة عدـ -

 الدراسية. الخطة في لمتعبير المخصص الزمف قمة -
 لمحديث. ليـ الفرصة إتاحة كعدـ، باستمرار حديثيـ أثناء في لتبلميذه المعمـ مقاطعة -

  (:444 ص ـ،2009) كالكائمي الدليمي كيضيف

 كحاجاتيـ.، لميكليـ مراعاة دكف  التبلميذ عمى تقميدية مكضكعات فرضو -
 ليـ. قدكة أنو كنسي، التبلميذ أماـ العامية بالميجة حديثو كثرة -
 عمى سمبا   ينعكس مما مينتو في رغبتو كقمة، كتربكيا   أكاديميا   العربية المغة معمـ إعداد ضعف -

 الميني. أدائو

  بالمعمـ: المرتبطة األسباب مف أف (29 ص ـ،2014) السممي كيضيف

 تنظيميا. ـكعد، األفكار التبلميذ إكساب عدـ -
 كالبلصفية.، الصفية المغكية المناشط استعماؿ ضعف -
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 المغكية. الميارات التبلميذ إكساب في التقنية استغبلؿ عدـ -
 كدقيق.، عميق بإحساس الكتابة إلى التبلميذ تكجيو عدـ -
 تفكير. ببل سميمة كتابة ال إذ لمكتابة، مبلـز جانب كىك، التفكير ميارات التبلميذ تعميـ عدـ -
 بأخطاء اىتماميـ كقمة، العربية المغة معمـ مع األخرػ  المكاد معمميبعض  تعاكف  عدـ -

 اإلمبلئية. أك، النحكية سكاء التبلميذ
 التبلميذ. تعابير لتصحيح كاضحة معايير كجكد عدـ -
 لتعميـ المخصص الزمف في زيارتو عمى الحرص كعدـ، المعمـ عمى التربكؼ  اإلشراؼ ضعف -

 التعبير.

 بالمعمـ ترتبط التي األسباب بعض أف (191 ص ـ،2012) كالعكل خصاكنة كيذكر
  ىي:

 يستثمركف  كال، الفصيحة المغكية التبلميذ حصيمة ينمكف  ال المدارس في المعمميف بعض إف -
 مكاقف في استعماليا عمى تبلميذىـ لتدريب راقية لغكية أنماط مف المغة دركس في ما

 .التبلميذ معجـ إلى معظميا يضيفكا أك اممة،ك يضيفكىا أف دكف  بيا يمركف  بل، جديدة
 يدربكنيـ كال  :السميمة بالمغة المحادثة عمى تبلميذىـ يدربكف  ال العربية المغة معممي بعض -

 كالصحيحة. الفصيحة بالمغة كمشاىداتيـ خبراتيـ عف التحدث مف اإلكثار عمى

  بالتمميذ مرتبطة أسباب ثانياا:

 في يتمخص كىذا، التعبير لميارات إتقانيـ عدـ في ؤكليةالمس مف جزءا   التبلميذ يتحمل
 (440 ص ـ،2006) الياشمي ذكره ما

 في كالتراكيب المفردات مف تزيد كالتي، الخارجية كالمطالعات، القراءة عف التبلميذ عزكؼ -
 المغكؼ. مخزكنيـ

 المسرح أك، الصحافة أك، اإلذاعة في المتمثمة المدرسية المغكية األنشطة في االشتراؾ عدـ -
 كنحكىا.

 كبسيطة. سيمة مادة كاعتبارىا، حصتو كا ىماؿ بالتعبير التبلميذ اىتماـ عدـ -
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، الدراسية المكاد معظـ في التبلميذ ضعف أف (26 ص ـ،2006) السميرؼ  كيضيف
 المرحمة إلى كرّفعكا ضعفيـ تراكـ الذؼ التبلميذ كخصكصا   التعبيرية قدرتيـ عمى يؤثر كىذا

 (.26 ص ـ،2006، السميرؼ ) اآللي الترفيع بقانكف  يعرؼ ما حسب الثانكية أك االعمي األساسية
 عامة أسباب ثالثاا:

  كىي: التعبير في التبلميذ لضعف عامة أسباب ىناؾ

 كأما، المجتمع بيا يتعامل التي العامية الميجة بسبب ازدكاجية يعاني فالتمميذ المغة؛ ازدكاجية -
 .ضيق نطاؽ في فاستعماليا الفصحى

، برامجيا عرض عدـ خبلؿ مف الضعف ىذا في دكرا   تؤدؼ أنكاعيا بكل اإلعبلـ كسائل -
 البسيطة. الفصحى بالمغة كا عبلناتيا، كأفبلميا

 أثناء المعمـ بو ييتدؼ لكي المرحمة؛ حسب التعبير لتعميـ محدد كاضح محتكػ  كجكد عدـ -
 التعبير. ميارات تعميمو

 عف لمحديث الفرصة إعطائيـ كعدـ، كالمطالعة، اءةالقر  عمى ألبنائيا األسر تشجيع عدـ -
 (.444 ص ـ،2009 كالدليمي، )الكائمي المكاقف بعض في آرائيـ

 عزكؼ ىك التعبير في الضعف أسباب أىـ مف أف (43 ص ـ،2014) الزؽ  كيرػ 
، الحرة القراءة في متمثمة المدرسية المغكية األنشطة في المشاركة عف التبلميذ مف كثير

 المدرسية الجماعات إحدػ أك، العربية المغة كنادؼ، المدرسية كاإلذاعة، المدرسية ةكالصحاف
 عف االنصراؼ ىذا، كغيرىا .كالندكات، كالمحاضرات، كالمناظرات، كالخطابة، المكتبة كجماعة

 تكظيفيا يتـ التي المغكية كالتراكيب المفردات مف لكثير التبلميذ افتقار إلى يؤدؼ األنشطة تمؾ
 التعبير. مكضكعات تابةك في

  التعبير في التالميذ ضعف عالج
 اليمـ تثبط أف بحاؿ يعني ال ىذا فإف، صغيرا   ليس المشكمة حجـ أف مف الرغـ عمى

 فإف لذا .خطرىا تفاقـ مف كتحد أثرىا مف تخفف أف شأنيا مف كنظرية عممية رؤػ  اقتراح حياؿ
 دراسة إلى يقكد أف يجب، التبلميذ تعبير في يا  سمب تؤثر التي المسئكلة كاألسباب العكامل تحديد
 بيا تستبدؿ أف يمكف التي اإليجابية األدكار كبياف أثرىا عزؿ إلى كبالتالي المؤثرات ىذه

 .كالمجتمع المدرسة في كلغتيـ التبلميذ حياة عمى المكجبة اآلثار ىذه تنعكس حتى السمبيات
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 اإلعبلـ ككسائل، التعميمية ؤسسةكالم المجتمع في محصكرة الضعف أسباب دامت كما
 الجيات ىذه مف جية كل تؤدييا أف يجب التي المساىمات ىي فما، التمميذ أسرة كفي، المختمفة

 المكضكعات. كافة في التبلميذ تعميـ عممية تسيل كي
  خالل: من يكون  ودوره المعمم  أولا:

 كاالعتماد المغكية المعاجـ في ثالبح عمى كتدريبيـ، كالقراءة، المطالعة عمى التبلميذ تشجيع -
 أنفسيـ. عمى

 المكضكعات عمى كالتركيز، تناسبيـ التي المكضكعات اختيار في لمتبلميذ الفرصة إتاحة -
 بحياتيـ. ترتبط التي اليادفة

 لتبلميذه. قدكة ليككف  الفصحى؛ بالمغة االلتزاـ -
 كتنظيميا. كتكليدىا، األفكار استنتاج عمى التبلميذ تدريب -
 المختمفة. التعبير مكاقف عمى لمتدريب لمتبلميذ المجاؿ إفساح -
 ـ،2009، كالكائمي )الدليمي التبلميذ تعبير في كالمغكية، كالتربكية، النفسية األسس مراعاة -

  (.447 ص
 .الشفيية التعبيرات في الثغرات ترميـ مع قيكد دكف  التحدث في لمتبلميذ الحرية إطبلؽ -
 .لمعالجةا في الذىني العصف أسمكب اتباع -
 اختيار كفي، التدريس في الحديثة االتجاىات عمى تساعدىـ لممعمميف أدلة كضع  -

 .(71 ص ـ،2008، السميتي) كالتقكيـ كالتنفيذ التخطيط في المكضكعات
 .التدريس في العامية استخداـ عف االبتعاد -
زالة، كالكتابة التحدث عمى التدريب كثرة -  .التبلميذ نفكس مف كالتردد الخكؼ كا 
 .التبلميذ تعبير في إيجابا   تؤثر التي كالمغكية كالتربكية النفسية لؤلسس المغة معممي مراعاة -
 .المعمـ لدػ الحديث لغة كارتفاع التعبيرؼ  المكضكع أبعاد التبلميذ تفيـ -
ثراؤىا. المغكية الثركة كتككيف، بو كاالرتقاء األسمكب كتقكيـ، األخطاء تصحيح -  كا 
 متابعتيـ أثناء في األكبر النصيب كا عطاؤىا، التعبير بمغة ييفالتربك  المشرفيف اىتماـ -

 حصة في المعممكف  منيا يعاني التي كالعقبات لمصعكبات التربكؼ  المكجو كتذليل، لممعمميف
 (.228 ص ـ،2003، كمقدادؼ عاشكر) التبلميذ أداء مف يحسف مما التعبير،

 كدقيق.، عميق بإحساس الكتابة إلى التبلميذ تكجيو -
 تفكير. ببل سميمة كتابة ال إذ لمكتابة مبلـز جانب كىك التفكير، ميارات التبلميذ ميـتع -
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  (.31 ص ـ،2014 )السممي، التعمـ نحك التبلميذ جذب في كاستغبلليا التقنية استعماؿ -

  فيو: يكون  ودوره التمميذ ثانيا:

 المكتبات. كزيارة المستمرة، المطالعةك  القراءة -
 غكية.مال المعاجـ في ثالبح -
 )السممي، كاألمثاؿ كاألشعار، الشريفة، كاألحاديث ،القرآنية اآليات مف النماذج حفع -

 .(32 ص ـ،2014
 بالفصحى. ـزتتم التي كالتاريخية كالدينية، كاألدبية، العممية، كاإلذاعة التمفاز، برامج متابعة -
 .أشكاليا بكافة التعبيرية األنشطة أنماط ممارسة عمى التبلميذ حث -
 ص ـ،2002، كنصار )حماد لرغباتيـ المناسبة المكضكعات ليختاركا حريتيـ التبلميذ منح -

42.) 

  خالل: من يكون  ودورىا األسرة ثالثاا:

 .ػ كأخر  مدة بيف المدرسة كزيارة األبناء، متابعة -
 الكتابة.ك  التعبير أثناء النفس عمى االعتماد عمى األبناء تعكيد -
 نشاطو. عمى ممحافظةل المختمفة بأشكالو التعزيز تقديـ -
 الباحثيف. كمحاكاة عارة،اإل عمى كتدريبيـ العامة، لممكتبات األبناء اصطحاب -
 ص ـ،2006 )المصرؼ، الميمة كالمراجع المصادر، كاقتناء المنزؿ، في المكتبات نشاءإ -

52). 
 س.نفالب كالثقة التعبير في الحرية كمنحيـ الحديث، أتناء المقاطعة كعدـ لؤلبناء، االستماع -
 برامجال مف ينفعيـ ما األبناء تزكيد في أنكاعيا بجميع الحديثة التقنيات مف االستفادة -

 مسمية.ال كالقصص تربكية،ال كاأللعاب
، المدرسة في تعممكىا التي الدركس في مراجعتيـ خبلؿ مف ألبنائيا األسرة متابعة -

 عاشكر)كييذبو المغكؼ  معجميـ كينمي، معرفتيـ مف يزيد مما الحرة القراءة عمى كتشجيعيـ
 (.214 ص ـ،2003، كالحكامدة
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  المجتمع: رابعاا:

 عاـ بشكل المغة كفي التعبير، في التبلميذ بمستكؼ  االرتقاء في كبير دكر لممجتمع
 التي كالحديث القرآف تعميـ مف التربكؼ  المسجد دكر كتفعيل المكتبات، نشاءإ خبلؿ مف كذلؾ
 كالدعكات، عبلنات،اإلك  الكتابة في الفصيحة المغة كالتزاـ يذ،التبلم لدػ المغكؼ  المخزكف  تنمي

، األجنبية المغة زحف أماـ رادعة فعل كقكة المجتمع لكقكؼ باإلضافة ،رشاديةاإل كالمكحات
 .(32 ص ـ،2014 )السممي، العربية مكاف إحبلليا كمحاكلة

 : عالماإل سائلو  خامساا:

 كأف المتحركة لؤلفبلـ عرضيا كفي امجيا،بر  جميع في الفصحى المغة تمتـز أف عمييا
 لؤلخذ العمرية الفئة بيذه خاصة قناة تخصص فأك  كالتعميمية. التربكية، البرامج مف تكثر

، مف يحتاجكنو ما كعرض يدييـ،أب  تساعدىـ التي العممية المسابقات قامةا  ك  كالمعارؼ، العمـك
 ككذلؾ بالنفع، عميو كيعكد التمميذ، لغة يينم ما كل كتقديـ جديد، كل كاكتساب االطبلع عمى

 ،االبتدائية المرحمة بتبلميذ الخاصة كالصفحات المجبلت، خبلؿ مف بارز دكر ليا الصحافة
  .(43 ص ـ،2014 )الزؽ، التبلميذ كمكاىب ،إبداعات تظير خبلليا مف كالتي

  القرار صناع سادساا:

 .أنيقة بصكرة الكتاب يخرج بأف االىتماـ -
 .المقركء كتمخيص فيـ في كثقافية أدبية مسابقات تنظيـ -
 بذؿ طريق عف كذلؾ، مناسبة سميمة بمغة، لمناشئة جديدة كتب تقديـ عمى المؤلفيف حث -

 .الثقافة كزارة نفقة عمى الكتاب كنشر، ليـ المجزية الجكائز
 .أمكف ما الكتاب سعر تخفيض عمى العمل -
 .التعبير تدريس طرؽ  في التجديد -
 مف عاؿ   مستكػ  عمى إذاعي بصكت القراءة كقطع، األدبية لمنصكص تسجيبلت إعداد -

 .اإللقاء كحسف الجكدة
 كالمسرح اإللقاء كجماعات، كالصحافة، كاإلذاعة بالمغة المتعمقة المدرسية األنشطة تشجيع -

 .كالنشيد
 ص ـ،2003 )النجار، كأدبية عينية جكائز طريق عف كذلؾ، المبدعيف التبلميذ تشجيع -

23). 
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 التعبير في الضعف لمعالجة الجيكد جميع لتظافر ممحة ضركرة الباحث كيرػ 
 مف دراسي صف كل تناسب التي المفردات مف مجمكعة ببناء كالتعميـ التربية كزارة كباألخص
 التعبير عمى تركز فأ يجب التي الجميمة نالغت مقررات تأليف ككذلؾ االبتدائية، المرحمة صفكؼ

 قائطر ال كفق المقررات شرح عمى المعمميف تساعد دلةأ بناء ككذلؾ كالكتابي، الشفيي التكاصلك 
 لدػ التعبيرية القدرة زيادة عمى التركيز المعمميف جميع عمى كيجب كما ،الحديثة كاألساليب

 الدراسية. الحصص أثناء كالخكؼ الخجل عمى التغمب عمى كمساعدتو التمميذ

 الشفيي التعبير محور عمى عام تعقيب
 كثرأك ، التبلميذ بيا يقـك يتال األنشطة أىـ يعد االبتدائية المرحمة في رالتعبي إف
 كسيمة فيك، اليكمية االجتماعية الحياة مف أيتجز  ال جزء ألنو، البشر بيف انتشارا   األنشطة
 أف كبما، لو حاجتو دتزا التمميذ تقدـ ككمما، ا  شفيي كالتمميذ المعمـ كبيف، بينيـ االتصاؿ
 كالتعميمية التعبيرية حاجاتيـ فإف، لذلؾ تبعا تختمف كالجسمية العقمية تيـراكقد يذالتبلم مستكيات

 ػ.أخر  الى مةرحم كمف، خرآ الى صف مف تختمف بعامة

 التعبير يعد إذ، التعبير عمى التبلميذ لتدرس أسمكب أنجح الشفيي التعيير يككف  كعميو
 لكي الصحيحة ةيالتعبير  التبلميذ دراتق كتنمية العربية المغة تعميـ في ضاألغرا أىـ الشفيي

 .مستقببل   لغتيـ مف مكنكايت

 التعبير ميارات اتقاف في التبلميذ مساعدة في كالمدرسة المعمـ عمى كبير عبء يقع لذلؾ
 فييا يؤدؼ عديدة اُ رصف المدرسة فيو تييئ الذؼ اليكـ ىك لمتبلميذ بالنسبة الناجح كاليكـ ،الشفيي
 لتدريب يختار أف التعبير مناشط في المدرس عمى لذا .االجتماعية وتكظيف الشفيي التعبير
 تيال المستقبمية كالحياة ةالحاضر  االجتماعية حياتيـ طبتر  يتال المختمفة المكاقف في تبلميذه
 بداءا  ك  فكيرتال عمى التبلميذ قدرة لتنمية ىامة كسيمة التعبير دركس مف يجعل أف كعميو، تنتظرىـ

 وأكج تعالج التي اتشالمناق خبلؿ مف بالتكجيو يقكـ فأك ، بالنفس كالثقة قةكالطبل الحر ؼأالر 
 كىذه .المدركس مسرحة تعتمد كالتي المختمفة التدريس أساليب خبلؿ مف رك كالقص النقص

 لساف ينطقك  التعبير؛ صحص في قةلثكا كاألمف الطمأنينة مف بجك التمميذ شعرت األساليب
 أقكاؿ تمقيو عند كطريقتو، كأسمكبو، المدرس تمقائية أف كالشؾ، فكيرتلا أفاؽ لديو سعتكت، التبلميذ
 .كبقدراتو بنفسو ثقتو مف كيزيد إيجابية اتجاىات ليككف  لمتمميذ دافعا   يعتبر، التبلميذ
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

 الدراسة متغيرات عمى أجريت كدراسات حاثأب مف قدـ ما نتاج ىي السابقة الدراسات
 الفصل ىذا كفي خارجو أـ العربي الكطف داخل ذلؾ أكاف سكاء منيا القريبة أك الحالية

 كخطكاتيا فييا المتبع كالمنيج ،كأىدافيا مكضكعاتيا مبينا   الدراسات تمؾ أىـ الباحث يستعرض
 الباحث قاـ حيث ،الحالية الدراسة ىداؼأ  لتحقيق عمييا؛ كالبناء منيا لبلستفادة نتائجيا؛ كأىـ

 األكؿ المحكر ىي: رئيسة محاكر ثبلثة في كجاء  الزمني لمتسمسل تبعا   الدراسات تمؾ بعرض
 تناكلت دراسات الثاني كالمحكر ،المتغيرات ببعض كعبلقتيا الدركس مسرحة تناكلت دراسات
 مسرحة تكظيف أثر فتناكؿ ثالثال المحكر أما، المتغيرات ببعض كعبلقتو الشفيي التعبير
 كأدكاتيا كعينتيا كمجتمعيا الدراسة ىدؼ حيث مف الشفيي، التعبير ميارات تنمية في الدركس
  يمي: كما كذلؾ التكصيات، كبعض كنتائجيا اإلحصائية كأساليبيا

 المتغيرات: ببعض وعالقتيا الدروس مسرحة تناولت دراسات أولا:
 (م6106) مراد دراسة:  

 كأىدافيا كمياراتيا القراءة كأىمية، العربية المغة ميارات إلى ؼعر تلا راسةالد ىدفت
 يطرأ الذؼ التحسف مدػ معرفةك ، ميارية تعميمية أىداؼ ققلتح المدرسي المسرح تسخير ككيفية
 مجمكعتيف بيف المقارنة طريق عف، المدرسي المسرح طريقة تطبيق جراء مف التبلميذ عمى

 تـك  المسرح(. بطريقة )تدرس تجريبية كأخرػ ، (قميديةالت لطريقةبا )تدرس ضابطة إحداىا
 مف عدد عمى التدريس كطرؽ  دراسةال مقاييس تطبيق تـ كقد ،التجريبي شبو المنيج استخداـ
 اختيارىـ تـ يفذال كطالبة طالب (922) عددىـ كالبالغ حمص بمدينة الحككمية المدارس طبلب
 لتطبيق مقترحة صياغة الباحثاف كاستخدـ، األساس الرابع الصف طمبة مف ةقصدي بطريقة
 باراختك ، الجيرية القراءة ميارات يقيس اختبارك ، لتنفيذىا الدليل مع مرفقة مسرحيةال األنشطة
 فركؽ  ظيكر النتائج كبينت .يفالباحث إعداد مف مبلحظة بطاقة، الصامتة القراءة ميارات يقيس
 المسرح لطريقة حيث ،المدرسي المسرح ريقةبط تعممت التي التجريبية المجمكعة لصالح

 عمى تعتمد التي العادية الطريقة بأثر مقارنة، القرائية الميارات تحسيف في فعاؿ أثر المدرسي
 تعميمية مسرحيات كالنصكص ءةاالقر  كتب تضميف الدراسة كأكصت ،كالطباشير كالسبكرة اإللقاء
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، دافعيتيـ مف كتزيد، فييا المرغكب االيجابية تكاالتجاىا كالقيـ، المفاىيـ الطمبة تكسب، ىادفة
 استيعاب عمى كتساعدىـ، لدييـ العميا التفكير تراكميا اإلبداع كتنمي، شخصيتيـ كتصقل

  أفضل. بشكل المكضكع
 (م6100) الّ ثاطين دراسة:  

 الفكر مفاىيـ اكتساب في بالفيديك كالدراما المسرح تكظيف أثر معرفة ،الدراسة ىدفت
 اختارت حيث، التجريبي المنيج الباحثة كاستخدمت العاشر، الصف طالبات لدػ ياإلسبلم
، اإلسبلمي الفكر عنكاف تحمل التي العاشر لمصف اإلسبلمية التربية كتاب مف السادسة الكحدة
 ـ2012-2011 الدراسي لمعاـ غزة بمحافظة العاشر الصف طالبات الدراسة مجتمع شمل كقد

 مف مقصكدة عينة اختيار تـ كقد، مدرسة (13) عمى مكزعيف بةطال 3046 عددىـ كالبالغ
 اختيار تـ كما، لمبنات "ب" الثانكية الحسيف بنت ةينسك مدرسة كىي ىالكسط المحافظة مدارس
 مف طالبة 80 عمى الدراسة عينة كاشتممت، عشكائي بشكل المدرسة مف دراسييف فصميف
 الباحثة استخدمت الدراسة نتائج إلى كؿكلمكص .ـ2011-2010 لمعاـ العاشر الصف طالبات
 اكتساب كاختبار، السادسة" "الكحدة اإلسبلمية التربية كتاب ػ محتك  تحميل أداة ىما: أداتيف

 عف الدراسة نتائج أسفرت كقد اإلسبلمي. الفكر لمفاىيـ الطمبة اكتساب مدػ لقياس المفاىيـ
 كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجد

 ا  فركق الدراسة كجدت كما التجريبية. المجمكعة لصالح، المفاىيـ اكتساب اختبار في الضابطة
 التجريبية المجمكعة في التحصيل مرتفعي طالباتال درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات

 المجمكعة لصالح اىيـالمف اكتساب اختبار في الضابطة المجمكعة مف أقرانيـ درجات كمتكسط
 مسرحية نصكص إلى الدراسية النصكص تحكيل عمى بالعمل الدراسة كأكصت التجريبية.

 .درامية
 (م6100) سعيد دراسة: 

 التربية مادة يف المناىج كمسرحة الدراما استخداـ فعالية مدػ مف التأكد ،الدراسة ىدفت
 المرحمة تبلميذ لدػ الناقد كيرتفلا ميارات كبعض التحصيل تنميةل لؾذك ، اإلسبلمية الدينية

 ياسقل يكالثان، يلصالتح ياسقل حدىماأ اختباريف: إعداد تـ اليدؼ ليذا كلمكصكؿ اإلعدادية.
 بعض لتدريس المعمـ ليلد عدادإل ةفإضا، اإلسبلمية الدينية التربية خبلؿ مف اقدالن كيرتفال

 األكؿ الصف يذمتبل فم العينة ياراخت كتـ ناىج.مال كمسرحة رامادلم اقكف المختارة الدركس
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 األكلى تيف:ئمتكاف كعتيفممج إلى لتبلميذا يـقست كتـ، الجيزة ةظمحاف مدارس بإحدػ ؼاإلعداد
 يالثان يراسدال صلفال خبلؿ ياكتطبيق التجربة ذيفتن كتـ، ضابطة كالثانية التجربة لتنفيذ تجريبية

 .ـ0292 - 0227 يساالدر  العاـ فم

 قكف التجربة يذنفت لؾذ تخمل، يفتجمكعمال تبلميذ عمى يا  دكبع يا  قبم باراالخت قيبتط كتـ
 التجريبية المجمكعة ذميبلت قدـت عف حصائيةاإل كالمعالجات النتائج سفرتأك  .دةدمح زمنية خطة
 ا  يبعد التجريبية كعةمالمج في تقدـال جانب ىلإ الضابطة، مجمكعةالب ارنةقم ؼالبعد ياسقال في

 الدراسة كأكصت ،الفعالية مدػ كيؤكد دراسةال فكرة ـدع الذػ األمر، بميةقال جاتبالدر  مقارنة
 تنمية في كاضح أثر لو مما المناىج مسرحة خبلؿ مف التدريس في الدراما استخداـ ضركرة إلى

 التبلميذ. تحصيل
 (م6100) لحية بوأ دراسة:  

 اإلبداعي التفكير تايار م تنمية ىعم مااالدر  استخداـ أثر إلى تعرؼال ،سةراالد ىدفت
 اتبعت حيث، الشماؿ محافظة في األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ العربية المغة بحثم في

 كدليل اإلبداعي فكيرتال ارتب:اخ التالية األدكات كاستخدمت التجريبي المنيج ستياراد في الباحثة
 سةاالدر  عينة كتككنت ،اماالدر  بطريقة تدريسيا ليةآك  التعميمية ياترحلمسا عرضي الذؼ معمـال
 جباليا ككرذ مدرستي: مف األساس الثالث الصف تبلميذ مف ةكتمميذ ا  ذيتمم (133) مف

 دك كج إلى رسةاالد كتكصمت .زةغ شماؿ بمحافظة المشتركة)ب( جباليا مدرسةك  )ب( االبتدائية
 درست يالت ريبيةلتجا المجمكعة ميذاتتمك  تبلميذ تادرج بيف إحصائية داللة ذات فركؽ 

 القياس في ميديةتقال بالطريقة درست التي ابطةضال المجمكعة كتمميذات كتبلميذ مااالدر  باستخداـ
 الحصل الكمية رجتوكد العربية المغة في اإلبداعي فكيرتال اختبار أبعاد جميع عمى البعدؼ

 جميع عمى ا  كبير  كاف مااالدر  باستخداـ التدريس رأث أف إلى باإلضافة، التجريبية المجمكعة
 مااالدر  اعتمادب الباحثة أكصت كقد .تالمميار  الكمية جةر الد كعمى اإلبداعي فكيرتال تاميار 

 المعمـ يشعر التي اإلبداعي التفكير تاميار  لتنمية المختمفة سيةاالدر  لممباحث تدريسي كأسمكب
 إلييا. بحاجة التبلميذ أف
 (م6101) اليباش دراسة:  

 الجغرافية المفاىيـ بعض اكتساب في الدراما استخداـ أثر إلى التعرؼ ،الدراسة ىدفت
 كتككف ، التجريبي المنيج الباحثة كاستخدمت ،غزة بمحافظة األساس السابع الصف طالبات لدػ
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 الغكث لككالة التابعة العميا األساسية المدارس في السابع الصف طالبات مف الدراسة مجتمع
-0226 الدراسي العاـ مف ،كالمأمكنية )ب( طئالشا رستيمد كىي ،غزة بمحافظة الدكلية
 )قبمي التحصيمي االختبار في الدراسة أدكات كتمثمت ،طالبة922 عددىف كالبالغ ـ0227
 الدركس محتكػ  كتحميل كالتطبيق، ،كالفيـ التذكر: الثبلثة المستكيات يتضمف أف عمى، كبعدؼ(
 ذات فركؽ  تكجد أّنو إلى الدراسة نتائج أظيرت كقد .السابع لمصف الجغرافيا المنيج مف المختارة
 التقميدية بالطريقة درسف المكاتي الضابطة المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف إحصائية داللة

 عمى الدراما مدخل باستخداـ درسف المكاتي التجريبية المجمكعة طالبات درجات كمتكسط
 بضركرة الباحثة أكصت كقد، ؼالبعد القياس في الجغرافية المفاىيـ في التحصيمي االختبار
 يقـك أف كضركرة، ةيالدراس المادة تخدـ التي الدراما التبلميذ لممارسة المناسبة األماكف تكفير
 الدراسية. المناىج في الدراما بتضميف المناىج كمصمم

  (م6101) الشنطي سةادر:  

 تاار مي بعض لتنمية التمثيمي النشاط استخداـ ثرأ إلى تعرؼال، سةاالدر  ىدفت
 مف سةاالدر  عينة تككنت كلقد، الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت ،بغزة بعاالر  لمصف االستماع

 لمديرية التابعة )ب( عمير بف مصعب بمدرسة األساس بعاالر  الصف تمميذات مف تمميذة 52
 - الباحثة اختارت حيث، ـ0292 -0227 سياالدر  لمعاـ غزة غرب مديرية في كالتعميـ التربية

 المجمكعة كشعبة تمميذة (14) الضابطة المجمكعة شعبة، شعبتيف مف مككنة قصدية نةعي
 الجميمة لغتنا كتاب مف بعةاالر  سيةاالدر  الكحدة بتحميل الباحثة قامت كقد تمميذة. (16) التجريبية
 بيف إحصائيا دالة فركؽ  كجكد ىإل سةاالدر  كتكصمت .المعمـ دليل كضع األساس بعاالر  لمصف
 الضابطة كالمجمكعة التمثيمي بالنشاط درسف البلتي التجريبية المجمكعة تمميذات رجاتد معظـ
 االستماع تاميار  اختبار أبعاد معظـ ىعم البعدؼ القياس في التقميدية بالطريقة درسف البلتي
 لدؼ تماع  االس تاميار  تنمية في العربية المغة لمقرر التمثيمي النشاط كفاعمية، الكمية كدرجتو

 المشرفيف اىتماـ بضركرة الباحثة أكصت كقد .األساس بعاالر  الصف تمميذات مف العينة دافر أ
 تادكر  كعقد، المعممكف  ينفذىا التمثيمي النشاط حكؿ حصص بحضكر ريفيكالمد كالتربكييف
 التمثيمي. النشاط عمي لتدريبيـ لممعمميف تدريبية
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 (م6113) ىداف أبو دراسة:  

 النحك مكضكعات تدريس في التعميمي المسرح استخداـ أثر إلى التعرؼ ،الدراسة ىدفت
 قاـ كقد، التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ ،الثامف الصف لطمبة الدراسي التحصيل عمى العربي
 الطمبة فيـ مدػ لقياس التحصيمي كاالختبار الممسرحة، الدركس مف تتككف  أداة بإعداد

 كطالبة طالب (922) مف العينة كتككنت، ترحالمق البرنامج خبلؿ مف النحك لمكضكعات
 .كتجريبية ضابطة مجمكعتيف: عمى بالتساكؼ  مكزعيف

 درست التي التجريبية المجمكعة لصالح الكاضح التميز الدراسة نتائج كأظيرت
 قكاعد المنيج بتضميف الباحث أكصى كقد، التعميمي المسرح خبلؿ مف العربي النحك مكضكعات

 االتجاىات كتنمي ،المختمفة المفاىيـ الطمبة تكسب ىادفة تعميمية تمثيميات يةالعرب كالمغة النحك
 قكاعد تدريس في التعميمي المسرح طريقة استخداـ كضركرة، التعميمية المادة نحك االيجابية
  النحك.

 (م6113) خوصة أبو دراسة:  

 نحكىا كاالتجاه يةالبيئ التربية مفاىيـ لتنمية مقترح برنامج فاعمية قصيت ،الدراسة ىدفت
 عمى الباحث اعتمد كقد، بغزة السادس الصف طبلب لدػ التعميمية الدراما أسمكب معتمدا  
 االبتدائية الشاطئ ذككر مدرسة في شعبتيف مف تتككف  قصدية عينة باختيار التجريبي المنيج

 -0225 لمعاـ كضابطة تجريبية إلى بالتساكؼ  قسمت، طالبا 62 العينة حجـ ككاف، ب
 كمسرحيات، البيئة نحك لبلتجاه كمقياس، تحصيمي اختبار في الدراسة أدكات كتمثمت، ـ0226
 درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد إلى الدراسة نتائج أظيرت كقد، تعميمية
 لصالح البعدؼ القياس في الضابطة المجمكعة درجات كمتكسط، التجريبية المجمكعة طبلب

 التجريبية المجمكعة طبلب استجابات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  ككجكد التجريبية
 لصالح البيئة نحك االتجاه مقياس في كذلؾ الضابطة المجمكعة طبلب استجابات كمتكسط
 الدراما في تعميمية عمل ككرش كدكرات برامج عمل بضركرة الباحث أكصى كقد، التجريبية
 الدراسية. المراحل لكافة الدراسة المكاد كجميع الدراسية المناىج في كتكظيفيا
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 (م6113) وىنيو الكخن دراسة:  

 تحصيل في التعميمية الدراما أسمكب باستخداـ التدريس أثر معرفة ،الدراسة ىدفت
 (902) تضـ عينة عمى الدراسة أجريت العربية. المغة قكاعد في األساس العاشر الصف طالبات
 إلى الطالبات تقسيـ كتـ شعب. أربع عمى مكزعات األساس العاشر الصف طالبات مف طالبة

 أفرادىا عدد بمغ ضابطة كمجمكعة، طالبة (42) أفرادىا عدد بمغ تجريبية مجمكعة مجمكعتيف:
 أسمكب باستخداـ التجريبية لممجمكعة العربية المغة قكاعد مادة تدريس تـ ذلؾ كبعد طالبة. (42)

 المجمكعة عمى التحصيمي االختبار إجراء تـ التجربة مف اءاالنتي كبعد .، التعميمية الدراما
 كاستخراج البيانات كلتحميل، بينيما الطريقة متغير أثر لقياس الضابطة كالمجمكعة التجريبية
 الحسابية المتكسطات بيف لممقارنة (ANCOVA) التغاير تحميل أسمكب استخداـ تـ النتائج
 كبعد، الضابطة المجمكعة طالبات كعبلمات ريبيةالتج المجمكعة طالبات لعبلمات البعدية
 بيف إحصائية داللة ذؼ فرؽ  كجكد الدراسة نتائج كشفت القبمية العبلمات تأثير استبعاد

 لصالح التدريس طريقة إلى يعزػ  التجريبية المجمكعة لصالح كالضابطة التجريبية المجمكعة
 ا.الدرام بأسمكب تعممت التي التجريبية المجمكعة طالبات

  (م6112) موسى أبو سةادر: 

 بعض مستكػ  تحسيف عمى مااالدر  استخداـ أثرعمى  تعرؼإلى ال سةاالدر  ىدفت
 في الباحث اتبع حيث ،يكنس خاف بمحافظة األساس السابع الصف طمبة لدػ ئيةاالقر  تاالميار 

 جيريةلا ءتيفراالق تابميار  قائمة كىى، التالية األدكات مستخدما   التجريبي المنيج ستوراد
 كتككنت ،مبلحظة بطاقة كبعدؼ( )قبمي ءتيفالمقر  كاختبار المحدد الدركس كمسرحة كالتجريبية

 12 كقكاميا تجريبية األكلى، مجمكعتيف إلى تقسيميـ تـ كطالبة طالبا 902 مف سةراالد عينة
 كجد إلى سةاالدر  تكصمتك  ،طالبة 12ك طالبا 12 كقكاميا ضابطة كالثانية طالبة 12ك طالبا
 طمبة درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طمبة درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ 

 باإلضافة التجريبية. المجمكعة لصالح كالفركؽ  البعدؼ ئياالقر  االختبار في الضابطة المجمكعة
 ءةاالقر  ميارة في األساس السابع الصف طمبة مستكػ  في إحصائية داللة ذات فركؽ  إلى

 إحصائية داللة ذات فركؽ  كجد كما .اإلناث لصالح لمجنس يعزػ  البعدؼ( الختبار)ا الجيرية
 يعزػ  البعدؼ( )االختبار الصامتة ءةاالقر  ميارة في األساس السابع الصف طمبة مستكػ  في

  .اإلناث لصالح لمجنس
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 (م6112) موسى دراسة:  

 الدراسات ريستد في التعميمي المسرح استخداـ فعاليةإلى  التعرؼ ،الدراسة ىدفت
 حيث االبتدائية، المرحمة تبلميذ بعض لدػ االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى االجتماعية
 المسرح ضكئيا في يبنى التي كالمككنات األسس تحديد في الكصفي المنيج الباحثة استخدمت
 تالدراسا مادة عمى المقياس جكانب تطبيق ككذا، االجتماعية الميارات كمقياس التعميمي

 ضبط في التجريبي لممنيج باإلضافة فييا، الضعف كجكانب، القكة جكانب كتحديد االجتماعية
جرائيا. التجربة متغيرات  كا 

 الغريب نجية مدرسة مف االبتدائي الخامس الصف تبلميذ مف دراسةال عينة اختيار تـ
 تمميذا   (62) عددىـ بمغ الدقيمية بمحافظة – التعميمية غمر ميت إدارة بدماص االبتدائية
 تمميذ ا (22) منيما كلكل   ضابطة كاألخرػ  تجريبية إحداىما، مجمكعتيف إلى تقسيميـ تـ، كتمميذة
 كتمميذة.

 تبلميذ درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد إلى الدراسة كتكصمت
 ريبية،التج المجمكعة لصالح الضابطة المجمكعة تبلميذ درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة

 االجتماعية الميارات مف العديد تنمية في يساعد المناىج مسرحة أسمكب استخداـ أف يؤكد كىذا
 مادة تدريس في المصادر كأحد األسمكب ىذا استخداـ ضركرة عمى يؤكد مما، التبلميذ لدػ

 االجتماعية. الدراسات

  (م6111) العزازي  دراسة:  

 لدػ الجيرية القراءة ميارات تنمية في تعميميال المسرح مدخل أثر بياف ،الدراسة ىدفت
 الميارات. ىذه تنمية في المسرح كتكظيف، األساس التعميـ مرحمة مف الثانية الحمقة تبلميذ
 كاشتممت، اإلعدادية بالمرحمة األكؿ الصف مف كتمميذة تمميذا   (42) مف الدراسة عينة كتككنت
 االجتماعي المستكػ  استمارة، خيرػ( سيد إعداد الذكاء) اختبار عمى الدراسة أدكات

 بطاقة، جيرية قراءة اختبار عمى األدكات اشتممت كما القطاف(. سامية االقتصادؼ)إعداد
 الدراسة. عينة عمى األدكات بتطبيق كقامت الباحثة(. )إعداد معمـ كدليل مبلحظة

 أداة وككن في فقط أىميتو تقتصر ال التعميمي المسرح أف عف الدراسة نتائج كأسفرت
 لدػ التحصيل جانب عمى كبير أثر لو كاف بل، الجيرية القراءة ميارات تنمية في أسيمت
 الضابطة. المجمكعة في بأقرانيـ مقارنة التجريبية المجمكعة تبلميذ
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 المتغيرات. ببعض وعالقتيا الدروس مسرحة تناولت التي الدراسات محور عمى تعقيبال
 الدركس مسرحة أىمية إلى الدركس مسرحة تناكلت التي لمدراسات السابق العرض يشير

 فمسرحة كالمعرفية، العممية حصيمتيـ زيادة بل لمتبلميذ، التعميمي المستكػ  لتحسيف كمدخل
 لدػ الحماس يثير مختمف جك إلى المعتاد الجك مف كالتمميذ المعمـ تخرج طريقة الدركس
 بدراستيا. لبلىتماـ الباحثيف دفع ما كىك التبلميذ

  السابقة: لمدراسات عرض يمي يماوف

 اليدف: حيث من  

 التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت حيث، السابقة كالبحكث الدراسات أىداؼ تنكعت
 كمادة العربية المغة مكضكعات تدريس في الدركس كمسرحة التعميمي المسرح استخداـ أثر عمى
 (،ـ0290 )مراد، كدراسة راتياكميا القراءة أك (،ـ0227 ،ىداؼ أبك) دراسة في العربي النحك

 لحية، )أبك كدراسة العربية المغة قكاعد أك (،ـ0222 )العزازؼ، ،(ـ0226 ،مكسى أبك)
 في أما (،ـ0292 )الشنطي، كدراسة االستماع ميارات أك (،ـ0227 كىنية، )الكخف (؛ـ0299
 الجغرافية المفاىيـ بعض اكتساب في الدراما استخداـ أثر عمى لمتعرؼ ىدفت أخرػ  دراسات
 (ـ0299 )سعيد، (؛ـ0299 )اّلنباىيف، قاـك  (.ـ0224 )مكسى، (،ـ0292 )اليباش، كدراسة
 الدينية التربية مفاىيـ اكتساب في بالفيديك كالدراما المسرح تكظيف أثر معرفةل ىدفت بدراسات
 تراحاق إلى الدراسة ىدفت (ـ0227 خكصة، )أبك دراسة كفي .التحصيل تنميةل لؾذك ، اإلسبلمية
  التعميمية. الدراما أسمكب معتمدا   نحكىا كاالتجاه البيئية التربية مفاىيـ لتنمية برنامج
 العينة حيث من : 

 كطالبات طبلب مف كانت فقد أىدافيا، الختبلؼ تبعا سبق فيما الدراسات عينة تنكعت
 لحية، ابك؛) (ـ0299)اّلنباىيف، (؛ـ0290 )مراد، كدراسة مختمفة دراسية مراحل في المدارس
 )مكسى، ؛(ـ0226 ،مكسى أبك) (؛ـ0227 ،ىداؼ أبك) (؛ـ0292 ،الشنطي) (؛ـ0299
 (؛ـ0299 )سعيد، كدراسة التبلميذ مف فكانت أخرػ  دراسات أما (،ـ0222 )العزازؼ، (؛ـ0224
 فتككنت  (ـ0227 كىنيو، )الكخف (؛ـ0292 )اليباش، دراسة كفي (،ـ0227 خكصة، )أبك
   فقط. الباتالط مف الدراسة عينة
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 الدراسة: منيج حيث من 

 ـمعظ أف كجد حيث السابقة، الدراسات في اعتمدت التي الدراسة مناىج تنكعت
 الباحثاف استخدـ فقد ـ(0290 )مراد، دراسة عدا التجريبي. جالمني اعتمدت السابقة الدراسات

 الكصفي جمنيال الباحث استخدـ فقد ـ(0292 ،)الشنطي دراسة كفي التجريبي، شبو جالمني
 الكصفي. جالمني الباحث استخدـ فقد ـ(0224 ،)مكسى دراسة كفي التجريبي، جكالمني

 البيانات: جمع أدوات حيث من 

 كاستبيانات مقاييس بيف ما كانت فقد، السابقة الدراسات في البيانات جمع أدكات تنكعت
 ،(ـ0299 لحية، )ابك، (ـ0299)اّلنباىيف، ،(ـ0290 )مراد، كدراسة الباحث إعداد مف
 )العزازؼ، كدراسة آخريف إعداد مف كانت أك (،ـ0227 ،ىداؼ أبك) ،(ـ0292 ،الشنطي)

 االجتماعي المستكػ  كاستمارة، خيرػ( سيد إعداد الذكاء) اختبار استخدمت فقد (ـ0222
 لمكصكؿ أداة مف أكثر استخداـ عمى دراساتال جميع كاتفقت القطاف(. سامية االقتصادؼ)إعداد

 أبك) (،ـ0290 )مراد، كدراسة مبلحظة كبطاقة تحصيميا   ا  اختبار  استخدـ مف فمنيـ النتائج، إلى
 كدراسة المحتكػ  تحميل أداة استخدمت أخرػ  كدراسات (.ـ0222 )العزازؼ، ،(ـ0226 ،مكسى

  (.ـ0292 )الشنطي، (؛ـ0299)اّلنباىيف،
 النتائج حيث من: 

 يساعد الدراما أك المناىج مسرحة بأسمك  استخداـ أف الدراسات بعض نتائج أكضحت
 كأحد األسمكب ىذا استخداـ ضركرة عمى يؤكد مما، التبلميذ لدػ الميارات مف العديد تنمية في

 ،الشنطي) (؛ـ0299 لحية، ؛)أبك (؛ـ0299)اّلنباىيف، الدراسات ىذه كمف التدريس في المصادر
 الدراسات بعض نتائج فرتكأس كما .(ـ0226 ،مكسى أبك) (؛ـ0227 ،ىداؼ أبك) (؛ـ0292

، التعميمية الميارات تنمية في أسيمت أداة ككنو في فقط أىميتو تقتصر ال التعميمي المسرح أف
 (،ـ0290 )مراد، الدراسات ىذه كمف التبلميذ لدػ التحصيل جانب عمى كبير أثر لو كاف بل

 (.ـ0222 )العزازؼ، (؛ـ0227 كىنية، )الكخف (؛ـ0292 )اليباش،

 ،ىداؼ أبك) (ـ0292 ،الشنطي) (،ـ0299)اّلنباىيف، كدراسة الدراسات بعض أكصت
 ضركرة إلى (ـ0227 كىنية، )الكخف (؛ـ0292 )اليباش، ؛(ـ0226 ،مكسى أبك) (؛ـ0227
 يقـك أف كضركرة ةيالدراس المادة تخدـ التي الدراما التبلميذ لممارسة المناسبة األماكف تكفير
  الدراسية. المناىج في الدراما بتضميف المناىج كمصمم
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 :المتغيرات ببعض وعالقتو الشفيي التعبير تناولت دراسات ثانياا:
 (م6102) الشنطي دراسة:  

 ميارات تنمية في األطفاؿ أدب عمى قائـ مقترح برنامج فاعمية معرفة ،الدراسة ىدفت
 تخدمتاس الدراسة ىدؼ كلتحقيق، بغزة األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ الشفكؼ  التعبير
 الصف تبلمذة مف كتمميذة تمميذ ا (92) مف الدراسة عينة كتككنت .التجريبي المنيج الباحثة
 األكلى المجمكعة، مجمكعتيف إلى عشكائي ا العينة كقسمت، الكسطى بالمحافظة األساس الثالث
 الضابطة المجمكعة درست بينما، تصميمو تـ الذؼ البرنامج باستخداـ التعبير درست التي
، الشفكؼ  التعبير ميارات لقياس تصحيح كمعيار  مبلحظة بطاقة إعداد كتـ، االعتيادية لطريقةبا

 لتبلميذ المناسبة الشفكؼ  التعبير لميارات قائمة إلى الدراسة متكتكص ،كبعدي ا قبمي ا كتطبيقيما
 ديـتق مجاؿ ىي مجاالت أربعة عمى مكزعة النيائية بالصكرة ميارة (12بمغت) إذ الثالث الصف
 فاعمية إلى النتائج أشارت كما المممحي. كالمجاؿ، الصكتي كالمجاؿ، األسمكب كمجاؿ، األفكار
 أداء بيف إحصائيا   داؿ فرؽ  كجكد تبيف حيث، الشفكؼ  التعبير ميارات تنمية في المقترح البرنامج
 لصالح المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة تبلميذ

 تدؿ قيمة كىي (،0.665)  (2η) الكمي إيتا لمربع التأثير حجـ بمغ حيث، التجريبية المجمكعة
 تدؿ كىي (1.328) لببلؾ المعدؿ الكسب نسب بمغت ككذلؾ، جدا   كبير التأثير حجـ أف عمى
 أكصت السابقة النتائج ضكء كفي كالكفاءة. الفاعمية مف مقبكال   مستكػ  حقق البرنامج أف عمى

 عمى كالعمل الميارات ىذه كتحميل، الشفكؼ  التعبير ميارات عمى التركيز بضركرة الباحثة
 في ذلؾ يراعي أف المعمـ عمى بل، معينة حصة في التعبير عمى التدريب يقتصر كأالّ ، تنميتيا

 العربية. المغة دركس كل
 (م6103) دحالن دراسة:  

 تاميار  ميةنت في الشعبية حكاياتال عمى قائـ برنامج فاعمية قصيت ،سةاالدر  ىدفت
 الباحث استخدـ سةاالدر  أسئمة عف جابةئلكل .األساس بعاالر  الصف تمميذات لدػ ؼ فك الش التعبير

 فاعمية عف الكشف في كالتجريبي، ؼ فك الش التعبير تاميار  تحديد في الكصفي المنيجيف
 ةطريقبال اختيارىا ـت بعاالر  الصف مف تمميذة (68) مف سةاالدر  عينة كتككنت، البرنامج
 فتيمجمكع إلى كزعت، )أ( المشتركة االبتدائية سنخانيك  مدرسة مف البسيطة العشكائية

 عمى القائـ المعمـ لكدلي، ؼ فك الش التعبير تاميار  قائمة في سةاالدر  أدكات كتمثمت، كيتيفمتسا
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 صحة مف قكلمتحق، باتياثك  صدقيا مف التأكد كتـ، المبلحظة كبطاقة، الشعبية الحكايات
 كىما المناسبة اإلحصائية تااالختبار  بعض استخداـ تـ سةاالدر  أسئمة عف كاإلجابة الفركض
 كتحميل سةراالد أدكات تطبيق كبعد .ؾلببل سبالك لكمعام، مستقمتيف لعينتيف )ت( اختبار
 تمميذات ترجاد متكسط في إحصائية داللة ذات فركؽ  دك كج إلى سةراالد نتائج تأظير  البيانات

 صالحل الشعبية الحكايات عمى القائـ امجالبرن باستخداـ تعممف البلتي ةيبيالتجر  المجمكعة
 رجاتد متكسط في إحصائية داللة اتذ فركؽ  كجدت كما ،التجريبية المجمكعة تمميذات

 "لغة المممحية، الصكتية، المفظية، )الفكرية الجكانب في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 تظير أك  ،التجريبية المجمكعة تمميذات صالحل المبلحظة لبطاقة البعدؼ تطبيقال في الجسد"(
 راتميا تنمية في ةكبير  فاعمية لو الشعبية كالحكايات القصص عمى القائـ البرنامج أف النتائج
 .األساس بعاالر  الصف تمميذات لدػ ؼ فك الش التعبير

 (م6104) رخية أبو دراسة:  

 التعبير تاار يم بعض تنمية في التبلميذ قصص رأث إلى ؼالتعر  ،سةاالدر  دفتى
 التجريبي جنيالم ةالباحث كاستخدمت ،األساس بعاالر  فالص بةمط ػلد اإلبداعي ييالشف

 فم سةاالدر  عينة تكنككت، لالتحصي ىمع القصة أثر تدرس اىباعتبار  الحالية سةادر مل ولمناسبت
 عةك المجم كانتك  ،طالبةك  ا  طالب (10) التجريبية عةك المجم كانت حيث، طالبةك  ا  طالب 42
 قامتك ، ـ0291-0290 سياالدر  ـعالم بعاالر  الصف بةمط فم طالبةك  ا  طالب (10) ابطةضال

 بةمالط لقب فم ايءتاقر  ـيت فرييش لمدة التجريبية عةك المجم ىمع التبلميذ قصص زيعك بت الباحثة
 ا  ييشف را  اختباك  حظةالمبل بطاقة ةثالباح كاستخدمت، لتاليا ـكالي في ايإرجاع إعادة مع البيت في
 إلى ةساالدر  تمكتكص سة.ار دمل فداتيأك الباحثة إعداد فم اإلبداعي ييالشف التعبير تاار يم في
 درجات كمتكسط ةالتجريبي المجمكعة درجات متكسط بيف إحصائية داللة اتذ فركؽ  دك كج

 في التبلميذ قصص لتكظيف تعزػ  المبلحظة لبطاقة البعدؼ االستخداـ في الضابطة المجمكعة
 داللية اتذ فركؽ  تكجد كما التجريبية. المجمكعة لصالح اإلبداعي الشفيي التعبير ميارات
 في الضابطة المجمكعة درجات كمتكسط ةالتجريبي المجمكعة درجات متكسط بيف إحصائية
 إلبداعيا الشفيي التعبير تراميا في التبلميذ قصص ظيفلتك  تعزػ  البعدؼ القرائي االختبار
 في التبلميذ قصص تفعيل بأىمية الدراسة أكصت ذلؾ؛ عمى كبناء التجريبية. المجمكعة لصالح
، سيالتدر  في صةالق الستخداـ المعمميف تكعية كأىمية، األساسية لممرحمة الشفيي التعبير تدريس

 ة.بيالعر  المغة تراميا إجادة في كتكظيفيا
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 (م6104) الحالق دراسة:  

 نظر كجية مف الشفيي التعبير مادة تدريس صعكبات تشخيص ،الدراسة ىدفت
 المنيج الباحث تبعكا .المقدادية قضاء مركز في االعدادية المرحمة طمبة لدػ كالطمبة المدرسيف
 كمدرساتيا العربية المغة مدرسي مف كمدرسة مدرسا   (02) مف الدراسة عينة كتككنت ،الكصفي

 النيارية كالثانكية اإلعدادية المدارس في (كالعممي األدبي) الفرعيف لطمبة المادة يدرسكف  يفذال
 الفرعيف طمبة مف كطالبة طالبا   (9712) مف مككنة عينةك  ،ديالى محافظة في (كالبنات لمبنيف)

 البيانات كلجمع (.كالبنات لمبنيف) النيارية كالثانكية اإلعدادية المدارس في كالعممي األدبي
 المغة مدرسي مبلحظة بطاقةل فقرة (67) تضمنتا كقد، استبانتيف ببناء الباحث قاـ المطمكبة
 ستة عمى مكزعة كالعممي( )األدبي الفرعيف طمبة مبلحظة بطاقةل فقرة (70ك) كمدرساتيا العربية
  منيا: أمكر بعدة يرتبط الشفيي التعبير في الضعف أف إلى الدراسة كتكصمت .مجاالت

  ،الشفيي التعبير تدريس أىداؼ عمى يطمعكا لـ مبيـأغ العربية المغة كمعممات معممي إف -
 .المكضكعة األىداؼ لتحقيق كافية غير الشفيي لمتعبير المخصصة الحصص أف كما

 رأؼ بالحسباف يؤخذ ال كما، الشفيي التعبير تدريس أىداؼ عمى مطمعيف غير الطمبةو
 القدرة تنمية أىمية اؼاألىد إغفاؿ إلى باإلضافة ،األىداؼ كضع عند العربية المغة معممي
  .الشفيي التعبير درس في االرتجاؿ عمى

 عمى يفرضكف  فيالمدرس أف كما المكضكعات اختيار في المدرسية المكتبة مف اإلفادة قمة -
 محدد، منيج إلى التعبير درس فتقارال باإلضافة .كاحد مكضكع في التكمـ الطمبة

 أف كما ،الدراسية السنة خبلؿ قميمة اإلعدادية المرحمة لطمبة تعطى التي المكضكعاتك 
 اإلعدادية. المرحمة لطمبة الفكرؼ  المستكػ  تراعي ال المكضكعات أغمب

 (م6106) الفيومي دراسة:  

 الشفكؼ  يرالتعب ميارات تنمية في المغكؼ  االتصاؿ أنشطة أثر معرفة ،الدراسة ىدفت
 في الثانية عماف بمنطقة يـكالتعم ةيربتال ةريمدي مدارس يف األساس التاسع الصف طبلب لدػ

 في درسكا األساس التاسع الصف طبلب مف طالبا   (50) مف الدراسة عينة كتككنت األردف.
 الشفكؼ  يرالتعب درست، تجريبية يف:مجمكعت لىإ العينة متسكق، ككرذال مدارس مف يفمدرست
 يرعبالت درست بطةضاك ، طالبا   (14) متضك ، المغكؼ  اؿصاالت أنشطة ممارسة خبلؿ مف

 بإعداد الباحث قاـ الدراسة هذى كألغراض .طالبا   (14) متضك  االعتيادية بالطريقة الشفكؼ 
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 أثر ياسقل اختبار الباحث أعد، الدراسة سؤاؿ عف كلئلجابة كتنظيمو. المغكية لمنشاطات محتكػ 
 ةالمجمكع كؽ تف الدراسة نتائج كأظيرت الشفكؼ. يرالتعب ميارات تنمية في المغكية األنشطة
 إلى تعزػ ، إحصائيا دالة ركؽ فب الشفكؼ  يرالتعب ميارات في الضابطة المجمكعة عمى التجريبية
 لشفكؼ.ا يرالتعب كعاتضمك  ريستد في كيةغالم النشاطات فعالية

 (م6106) المبن وأبو عطية دراسة: 

 بالمدينة المتكسط األكؿ تبلميذ لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات ميةنت ،الدراسة تىدف
 ميارات تحديد تـ اليدؼ ذلؾ كلتحقيق، يفاكضتال المدخل عمى قائـ برنامج باستخداـ ةالمنكر 
 الصف لتبلميذ نسبية أىمية أعبلىا يارتكاخ المتكسطة ةمالمرح لتبلميذ المناسبة الشفكؼ  التعبير
 عمى قائـ الشفكؼ  التعبير كبرنامج ؼ الشفك  التعبير قديرت كبطاقة بارتاخ بناء ثـ المتكسط األكؿ

 ؼكالبعد القبمي لقياسا مع كاحدة كعةممج عمى األدكات تمؾ تطبيق تـ ثـ .ياكضتفال المدخل
 بيقتطمل كذلؾ المنكرة؛ بالمدينة تكسطةمال مالؾ بف كعب مدرسة تبلميذل الشفكؼ  التعبير بارتالخ

 .ا  ذتممي (14) التجربة عمييا جريتأ التي األساسية العينة كبمغت، الدراسة دكاتأ كتنفيذ، الميداني
 ميةتن في ترحلمقا البرنامج فاعمية أىميا: مف، النتائج مف مجمكعة عف دراسةال أسفر كقد

 درجةال كػ تمس عمى كرةمنال بالمدينة كسطتالم األكؿ لصفا تبلميذ لدػ الشفكؼ  رلتعبيا ميارات
 دراسةال اىذ أكصى النتائج ىذه إلى تنادا  كاس الشفكؼ، التعبير تاميار  مف ةر ميا كل كفى الكمية
 العربية المغة يـعمت يف اكضيتفال خلدالم استخداـ عيلتف ضركرة منيا: التكصيات مف بعدد
  .ةتمفالمخ الدراسية راحلمال تبلميذ لدػ الشفكؼ  لتعبيرا تاميار  ةتنمي كفى مةاع بصفة

 (م6106) الجبوري  دراسة:  

 المتكسطة تيفالمرحم في الشفيي التعبير تدريس )صعكبات تشخيص  ،الدراسة ىدفت
 العربية المغة مدرسي مف دراسةال مجتمع يتألف المدرسيف(. نظر كجية مف كاإلعدادية
 المدارس في لمطمبة العربية المغة يدرسكف  الذيف كالمدرسات المدرسيف كيشمل، كمدرساتيا
 ةاألساسي دراسةال عينة ككانت، ديالى محافظة مركز في كالبنات( ف)لمبني كاإلعدادية المتكسطة

 يدرسكف  الذيف كالمدرسات المدرسيف ضمت قد كمدرساتيا العربية المغة مدرسي عينة مف مككنة
 مدرسا   (56) عددىـ بمغ إذ، األساسية العينة مدارس في جميعيـ المرحمتيف لطمبة العربية المغة

 طاقةب ىذه نتائج ىـأ  كمف، دراسةال أىداؼ لتحقيق أداة المبلحظة بطاقة الباحث اعتمدك  كمدرسة.
 :المبلحظة
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 الشفيي. التعبير تدريس أىداؼ عمى يطمعكا لـ أغمبيـ كمدرساتيا العربية المغة مدرسك -

 التعميمية الكسائل استعماؿ ندرةك  ،المكضكعات اختيار في المدرسية المكتبة مف اإلفادة قمة -
 الجرأة ةتنمي عمى قادرة غير أغمبيا التعبير تدريس طرائقك  .الشفيي التعبير تدريس أثناء في

 الطمبة. لدػ األدبية

 العربية المغة مدرسي التزاـ قمةك  كمدرساتيا. العربية المغة لمدرسي التدريسية الكفاية ضعف -
 الشفيي. التعبير تدريس أثناء في الفصيحة المغة أغمبيـ

 (م6106) الخمايسة دراسة:  

 لتعبيرا مياراتل حائل جامعة في التربية كمية طمبة امتبلؾ مدػ معرفة ،الدراسة ىدفت
 الدراسة مجتمع تككف  كقد، المحاضرة داخل تكاجييـ التي كالصعكبات، نظرىـ كجية مف ؼ ك الشف
 بطريقة الدراسة عينة اختيار تـ الدراسة؛ كألغراض، حائل جامعة في التربية كمية طمبة جميع مف

 البيانات لجمع كأداة المبلحظة بطاقة الباحث كاستخدـ، كطالبة   طالب   (123) بمغت عشكائية
 الباحث كاستخدـ ،الشفيي التعبير لميارات السابقة كالدراسات التربكؼ  لؤلدب العكدة بعد

 .One-Sample t-test اختبار، المئكية كالنسب، المعيارية كاالنحرافات، الحسابية المتكسطات
 يمي: ما إلى الدراسة تكصمت كقد

 لميارات حائل جامعة في التربية يةكم طمبة امتبلؾ لمدػ الكمي الحسابي المتكسط جاء -
 عف يقل متكسط كىك، %( 36) نسبتو ما أؼ (0.7) بمغ حيث، متدنيا   الشفكؼ  التعبير
  %.52 يعادؿ ما أؼ: (1.3كىك) الدراسة في المعتمد المعيار

 الضعف يعكد أف كيمكف ،نظرىـ كجية مف ؼ ك الشف التعبير ميارات يممككف  ال التبلميذ أف -
 العناية تمق لـ الميارات تمؾ أف إلى التبلميذ عند ؼ ك الشف التعبير اتميار  امتبلؾ في

 في عمييـ انعكس الذؼ مراأل العاـ التعميـ مراحل في كالطمبة المعمـ مف كاالىتماـ
 إلى المعمـ يمتفت كقمما ،عشكائية بطرؽ  تنفذ ؼ ك الشف التعبير دركس زالت فما، الجامعة
كسابيـ التحدث عمى ذالتبلمي كتعكيد كتدريسو بو العناية  عدـ يساىـ أف يمكف كما، الجرأة كا 
 .ضعفيـ في ؼ ك الشف التعبير بتدريس تعنى لغكية مختبرات كجكد
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 (م6101) وعميمات ىزايمة دراسة:  

 تنمية في اتذال عف الحديث أنشطة بعض استخداـ أثر عف الكشف ،الدراسة تىدف
 اختار المعتمدة. المغكؼ  األداء معاير كفق، األساس الثاني الصف طمبة لدػ الكبلمية القدرة

 في ثابت بف زيد مدرسة في كطالبة طالبا (49) بمغت الثاني الصف طمبة مف عينة الباحثاف
 القبمي االختبار جراءإ كتـ،  تجريبية كالثانية ضابطة األكلى شعبتيف بكاقع ربدإ محافظة

 األنشطة خبلؿ مف الكبلـ ميارات ىعم الطمبة تدريب تـ ذلؾ كبعد، التكافؤ لضماف لممجكعتيف
 جراءإ تـ ذلؾ كبعد، شيريف التجربة كاستمرت، اتذال عف الحديث عمى تقكـ التي المقصكدة
 طمبة بيف إحصائيا   دالة فركؽ  كجكد منيا تبيف التي النتائج كاستخراج البعدؼ االختبار

 دالة فركؽ  كجكد النتائج ينتب كما، التجريبية المجمكعة كلصالح الكبلمية القدرة في المجمكعتيف
 جاء كقد المعتمدة. األداء معايير مف معيار كل عمى التجريبية المجمكعة كلصالح إحصائيا  
 األخيرة. المرتبة في الخياؿ اريمع جاء حيف في األكلى المرتبة في التنظيـ معيار

 (م6113) جواد دراسة:  

 الشفيي التعبير في البتدائيةا المرحمة تبلمذة ضعف أسبابإلى معرفة  الدراسة ىدفت
 مف عينة عمى الكصفي منيجال الباحث استخدـ حيث ،كالمعممات المعمميف نظر كجية مف

 الكرخ تربية لمديرية التابعة الصباحية االبتدائية المدارس في كمعمماتيا العربية المغة معممي
 في كالمعممات المعمميف عدد بمغ حيث .ـ0223-ـ0222 الدراسي لمعاـ بغداد في األكلى
 94.03 كبنسبة .ابتدائية مدرسة (05) بيف مكزعيف كمعممة معمما   (921) دراسةال عينة مدارس

 بطاقة الباحثة استخدمت لمنتائج كلمكصكؿ .كمعممة معمما   662 البالغ دراسةال مجتمع مف
 بسب، رئيس )سبب ىك ثبلثي كبمقياس مجاالت (2) بيف مكزعة فقرة (05) مف مككنة مبلحظة
 ضعف في الرئيس السبب أف إلى الدراسة كتكصمت الباحثة. إعداد مف كىك ،سببا( ليس، ثانكؼ 

 سمبي أثر لو مما ثقافتيا في زىيدة ألسر ينتمكف  التبلميذ أف ىك الشفيي التعبير في التبلمذة
 يـمكاقف في أبنائيا لمشاركة اىتماما   تعير ال األسر ضفبع ،عندىـ المغكؼ  النمك عمى
 يتحدث. مف إلى االستماع فرصة ليـ تتيح كال يرغال إلى أك معيـ كالحديث متعددةال اعيةجتماال
 ضبع أف الدراسة كجدت أخرػ  جية مف .جدا   قميمة االرتجاؿ عمى ريبتدال فرص أف كما

 التبلمذة تشجيع قمةك  ،التبلميذ اىتماـ عف ما نكعا بعيدة تككف  لمتعبير المختارة المكضكعات
 الخارجية. المطالعة عمى
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 دراسة (Zheer, 2008):  

 بعض تطكير في التعاكني التعمـ استراتيجية استخداـ فعالية مف التحقق ،الدارسة ىدفت
 جامعة، التربية كمية، اإلنجميزية المغة قسـ الثاني المستكػ  لطبلب الشفيي التكاصل ميارات
، الثاني المستكػ  طبلب تناسب الشفيي لبلتصاؿ ميارات بخمس قائمة اقتراح تـ كقد، صنعاء

 عشكائية بطريقة الدراسة عينة اختيار كتـ الدراسة تمؾ في التجريبي التصميـ الباحث اعتمد كقد
 الثاني. المستكػ  طبلب مف طالبا   (12) بمغت

 القائـ كالبرنامج، الشفيي االتصاؿ ميارات اختبار :التالية األدكات الباحث استخدـ كقد
 تدريس تـ حيث، لمطبلب كدليل لممعمـ دليل عمى يحتكؼ  الذؼ تعاكنيال التعمـ استراتيجية عمى
 برنامج أثر يقيس الختبار العينة خضعت ذلؾ كبعد لمبرنامج أسابيع ستة فترة الدراسة عينة

 تطكير في فعاال   كاف البرنامج أف النتائج ككشفت الفـ. طريق عف التبلميذ أداء عمى التدريب
 ينبغي، الشفيي االتصاؿ تدريس خبلؿ أنو الباحث كأكصى ب.لمطبل الشفكؼ  االتصاؿ ميارات
 االتصاؿ ميارات تطكير عمى كتساعد التفاعل تعزيز في تساىـ مريحة ببيئة التبلميذ تزكيد

 لمطبلب. الشفيي

 (م6111) لسفوحا دراسة:  

 األساس التاسع الصف طمبة لدػ المكقفي الشفكؼ  التعبير ميارات تقييـ ،الدراسة ىدفت
 النتائج. ضكء في مقترح برنامج كبناء، كجنسيـ المغكؼ  تحصيميـ كءض في

 عشكائية. بطريقة اختيارىـ تـ كالطالبات التبلميذ مف (920) مف الدراسة عينة تككنت
 بطاقة ثبات معامل استخراج كتـ الشفيي المغكؼ  األداء تحميل بطاقة عمى الدراسة أداة اشتممت
 كىك %( 62) الثبات معامل بمغ حيث، االتفاؽ معامل ستخداـبا المكقفي الشفيي التعبير تحميل
 الدراسة. لغايات مناسب ارتباط معامل

 الصف طمبة تقديرات متكسط بيف إحصائيا   دالة فركؽ  كجكد إلى الدراسة كتكصمت
 التحصيل لىا  ك  اإلناث لصالح الجنس إلى تعزػ  الشفيي التعبير ميارات عمى األساس التاسع
 ضركرة منيا: التكصيات مف بعدد الدراسة أكصت كقد المرتفع. المستكػ  ؼ ذك  لصالح المغكؼ 
 عبلجية برامج كبناء، الطالب مشاركة مف تزيد التي الحديثة التدريس تاستراتيجيا استخداـ
 الشفيي. التعبير ميارات في الطمبة لدػ الضعف لمعالجة تعميمية
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 .المتغيرات ببعض وعالقتو الشفيي التعبير تناولت التي الدراسات عمى التعقيب
 كمدخل الشفيي التعبير ميارات تنمية ضركرة إلى لمدراسات السابق العرض يشير

 لمتبلميذ؛ التحصيمي المستكػ  تحسيف في يساعد بدكره كالذؼ لمتبلميذ، المغكؼ  المستكػ  لتحسيف
 الشفيي. لمتعبير الباحثيف دراسة أىمية يبرز ىنا مف لذا

  السابقة: لمدراسات عرض يمي وفيما

 اليدف: حيث من  

 تشخيص إلى الدراسات بعض ىدفت حيث، السابقة كالبحكث الدراسات أىداؼ تنكعت
 دراسة الدراسات ىذه كمف المعمميف نظر كجية مف الشفيي التعبير مادة تدريس صعكبات
 إلى فيدفت أخرػ  دراسات أما (،ـ0227 )جكاد، (،ـ0290 )الجبكرؼ، (،ـ0291 )الحبلؽ،

 (،ـ0294 )الشنطي، كدراسة فييالش التعبير تاميار  ميةنت في التعميمية البرامج عميةفا قصيت
 (.ـ0290 المبف، كأبك )عطية (؛ـ0292)دحبلف،

 بعض تنمية في الصفية األنشطة أثر ىمع ؼالتعر  لىإ ىدفت أخرػ  دراسات في أما
 كعميمات، )ىزايمة (،ـ0290) )الفيكمي (،ـ0291 رخية، )أبك كدراسة ييالشف التعبير تاار يم

 امتبلؾ مدػ معرفة إلى يدفتف (ـ0225 ،لسفكح)ا (،ـ0290 )الخمايسة، دراسة أما (.ـ0292
 ىدفت (Zheer, 2008) دراسة كفي التبلميذ. نظر كجية مف الشفيي لتعبيرا لميارات تبلميذال
 اصلالتك  ميارات بعض تطكير في التعاكني التعمـ استراتيجية استخداـ فعالية مف متحققل

 .الشفيي
 العينة حيث من: 

 المعمميف مف كانت فقد أىدافيا، الختبلؼ تبعا سبق فيما الدراسات عينات تنكعت
 المدارس تبلميذ مف فكانت أخرػ  دراسات أما .(ـ0227 ،جكاد) ،(ـ0290 ،الجبكرؼ ) كدراسة

 (،ـ0291 رخية، )أبك (،ـ0292 )دحبلف، (،ـ0294 )الشنطي، كدراسة مراحميا مختمف في
 ،لسفكح)ا (،ـ0292 كعميمات، )ىزايمة (،ـ0290 المبف، كأبك )عطية (،ـ0290 )الفيكمي،
 مف الدراسة عينة فتألفت (Zheer, 2008) (،ـ0290 )الخمايسة، دراسة في أما .(ـ0225
 كدراسة كالتبلميذ المعمميف مف الدراسة عينة تككنت أخرػ  دراسات في لكف الجامعات، طمبة

 (.ـ0291 )الحبلؽ،
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 الدراسة: منيج حيث من 

 ضبع أف كجد حيث، السابقة الدراسات في اعتمدت التي الدراسة مناىج تنكعت
 (؛ـ0291 رخية، )أبك (،ـ0294 )الشنطي، كدراسة التجريبي جالمني اعتمدت السابقة الدراسات
 )دحبلف، دراسة في لكف (.Zheer, 2008) (،ـ0290 )الفيكمي، (،ـ0292 كعميمات، )ىزايمة
  التجريبي. كالمنيج الكصفي المنيج بيف الباحث جمع فقد (ـ0292

 )الجبكرؼ، (،ـ0291 )الحبلؽ، كدراسات الكصفي المنيج استخدمت أخرػ  دراسة كفي
 )السفكح، (،ـ0227 )جكاد، (،ـ0290 )الخمايسة، (،ـ0290 المبف، كأبك )عطية (،ـ0290
 (.ـ0227

 البيانات: جمع أدوات حيث من 

 كاستبيانات مقاييس بيف ما كانت فقد، السابقة الدراسات في اناتالبي جمع أدكات تنكعت
 (،ـ0290 )الخمايسة، (،ـ0290 )الجبكرؼ، (،ـ0291 )الحبلؽ، كدراسة الباحث إعداد مف

 في ييشف راختباك  حظةالمبل بطاقةب الدراسة أدكات فتمثمت أخرػ  دراسات أما (.ـ0227 )جكاد،
 المبف، كأبك )عطية (،ـ0291 رخية، )أبك (،ـ0294 ي،)الشنط كدراسة ييالشف التعبير تاار يم

  .(ـ0225 ،لسفكح)ا (،ـ0290

 التعبير تاميار  قائمة في سةاالدر  أدكات مثمتفت (ـ0292 )دحبلف، دراسة في أما
 )الفيكمي، دراسة كفي .المبلحظة كبطاقة، الشعبية الحكايات عمى القائـ المعمـ لكدلي، يفيالش

 أما ي.يالشف يرالتعب ميارات تنمية في المغكية األنشطة أثر ياسقل ا  ار اختب الباحث أعد (ـ0290
 القائـ كالبرنامج، الشفيي االتصاؿ ميارات اختبار الباحث استخدـ قدف (Zheer, 2008) دراسة
 .تبلميذلم كدليل لممعمـ دليل عمى تكؼ يح الذؼ التعاكني التعمـ استراتيجية عمى
 النتائج حيث من: 

 تزيد التي الحديثة التدريس استراتيجيات استخداـ ضركرة إلى اساتالدر  بعض أشارت
 ميارات في تبلميذال لدػ الضعف لمعالجة تعميمية عبلجية برامج كبناء، تمميذال مشاركة مف

 )الفيكمي، (،ـ0291 رخية، )أبك (،ـ0292 )دحبلف، دراسة الدراسات ىذه كمف الشفيي التعبير
 (.ـ0225 )السفكح، (،ـ0290
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 تمؾ أف إلى يرجع الشفيي التعبير ميارات امتبلؾ في التبلميذ ضعف أف دراسات أكدت
 الذؼ األمر لمختمفةا التعميـ مراحل في تبلميذكال المعمـ مف كاالىتماـ نايةالع تمق لـ الميارات
 ،(ـ0227 ،جكاد) ،(ـ0290 ،الجبكرؼ ) الدراسات ىذه كمف األخرػ  حياتيـ مناحي عمي انعكس

(Zheer, 2008). 
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 :الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر تناولت دراسات ثالثاا:
 (م6102) الحباشنةو  الربابعة دراسة:  

 التحدث ميارة تنمية في التعميمية مااالدر  استخداـ أثر إلى تعّرؼال ،سةاالدر  ىدفت
 الميارة. ىذه في بغيرىا فلمناطقي العربية المغة طمبة لدػ التحصيل كتحسيف، الشفكؼ( )التعبير

 المجمكعة عمى يعتمد الذؼ التجريبي المنيج الباحثاف استخدـ، سةاالدر  أىداؼ مف لمتحققك 
 الضابطة الثانية كالمجمكعة، التعميمية( ماا)الدر  الحديثة تيجيةاباالستر  تدريسيا تـ التي التجريبية

 العربية المغة طمبة مف عينة مىع سةاالدر  كاشتممت االعتيادية. بالطريقة تدريسيا تـ التي
 (25) مف تألفتك ، األردنية الجامعة في المغات بمركز، الخامس( )المستكػ  بغيرىا لمناطقيف
 مااالدر  تيجيةاباستر  درست التي التجريبية المجمكعة مثمت إحداىما، شعبتيف في كطالبة طالبا  

 أدكات كتمّثمت االعتيادية. يقةبالطر  درست التي الضابطة المجمكعة مثمت كاألخرػ ، التعميمية
 كاالختبار، المعمـ كدليل، التعميمية مااالدر  تيجيةاالستر  كفقا   المبنية التدريسية المادة في الدراسة

 جرت الطمبة نتائج جااستخر  كبعد الشفكؼ. التعبير لميارات مبلحظة كبطاقة، التحصيمي
 المعيارية فاتاكاالنحر  الحسابية المتكسطات في تمثمت إحصائية أساليب باستخداـ معالجتيا
 دالة فركؽ  كجكد عف سةاالدر  نتائج ككشفت كالضابطة. التجريبية المجمكعتيف: بيف لممقارنة
 التي التجريبية المجمكعة لصالح كالضابطة التجريبية المجمكعتيف عبلمات متكسط بيف إحصائيا  
 عبلمات متكسط بيف ئيا  إحصا دالة فركؽ  كجكد كعدـ، التعميمية مااالدر  بأسمكب درست

 استخداـ بضركرة سةاالدر  أكصت كقد الجنس إلى تعزػ  كالضابطة التجريبية المجمكعتيف:
 العربية المغة لطمبة الشفكؼ( )التعبير التحدث ميارة تدريس في التعميمية مااالدر  تيجيةااستر 

 بغيرىا. لمناطقيف
 (م6106) والعكل خصاونة دراسة:  

 الشفكية المحادثة تاار يم تنمية في المسرحية مااالدر  يةمفاع مف التحقق ،سةاالدر  دفتى
 غكيةمال الصحة ىمع يستند تدريبي برنامج تصميـ تـ كقد االبتدائية. ةمالمرح طالبات لدػ

 وشب جيالمن استخداـ تـ فقد كذلؾ .الممسرح يلمكالتح كالتركيب كالكضكح السمعي كالتمييز
 طالبات مف متكافئتيف مجمكعتيف ىمع بعدؼ كآخر يمقب اختبار تطبيق ـت حيث، التجريبي
 المجمكعة في طالبة (19) ك التجريبية المجمكعة في طالبة (19) بكاقع االبتدائية ةمالمرح

 راكالتكر  المئكية النسب في إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد إلى النتائج أشارت كقد الضابطة.
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 كالكضكح، السمعي التمييز، غكيةمال الصحة محكر يىك ، األساسية الثبلثة بالمحاكر الخاصة
 التدريبي برنامجمل يعزػ  البعدؼ لصالح البعدؼ كاالختبار يمالقب االختبار بيف يلمكالتح كالتركيب
 يةمالعم ىمع القائميف وتكجي في أثر سةاالدر  ذهى لنتائج يككف  كقد المسرحية. مااالدر  ىمع المبني
 العربية غةمال تاار يم إلكساب تستخدـ حديثة استراتيجية ايبكصف مااالدر  مف لبلستفادة التربكية

  االبتدائية. ةمالمرح في

 (م6100) وحمدي الناصر دراسة:  

 المناىج مسرحة منحى كفق الدراما باستخداـ التدريس أثر استقصاء ،الدراسة ىدفت
 تبلميذ لدػ دثكالتح االستماع ميارتي كتنمية، الدراسي التحصيل في العربية المغة قكاعد لمادة

 مجمكعتيف عمى مكزعيف، تمميذ ا 40 مف الدراسة عينة تككنت حيث ،االبتدائي السادس الصف
 العربية المغة قكاعد المنيج مف كحدات ثبلث درست تجريبية إحداىما إحصائي ا؛ متكافئتيف
 ؿخبل مف نفسيا الكحدات درست ضابطة كاألخرػ ، المناىج مسرحة منحى كفق الدراما باستخداـ
، ألغراضيا خصيصا   صممت أدكات ثبلث باستخداـ الدراسة بيانات جمعت .االستقرائية الطريقة

 تحميل كلدػ .كتحدث استماع كمقياسا، العربية المغة قكاعد مادة في تحصيمي اختبار :ىي
 الكمية العبلمات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  جكدك  إلى الدراسة تكصمت البيانات
 يعزػ  كالتحدث االستماع كمقياسي، العربية المغة قكاعد لمادة التحصيمي االختبار في لمتبلميذ

 تبلميذ لصالح الفرؽ  كىذا، المناىج مسرحة منحى كفق الدراما باستخداـ التدريس أثر إلى
 العربية المغة معممي تدريب ضركرة عمى الحث إلى الدراسة خمصت كقد .التجريبية المجمكعة

 .لتدريسا في المناىج مسرحة حىمن استخداـ عمى

 (م6101) الطيب سةراد:  

 ءةاالقر  تراميا تنمية في األدكار لعب تيجيةااستر  استخداـ فعالية ةفمعر  ،سةراالد ىدفت
 استخدـ سةراالد أىداؼ كلتحقيق، اإلعدادية المرحمة تبلميذ لدػ الشفيي كالتعبير الصامتة
 القرنة مدرسة مف ةتمميذك  ا  ذتممي (62) مف ةمككن عينة كاختار، بيالتجري المنيج الباحث

 كقد، كؼ بالتسا كضابطة يبيةتجر  مجمكعتيف إلى عتز ك  األقصر بمحافظة ةركالمشت اإلعدادية
 التعبير ترالميا مبلحظة كبطاقة، ئيراالق الفيـ ترالميا التحصيمي االختبار الباحث استخدـ
 بيف إحصائيا دالة فركؽ  تكجد أنو سةالدر ا ىذه ليا متكصت التي النتائج أىـ مف ككاف، الشفيي

 لصالح القرائي الفيـ تراميا اختبار في كالضابطة يبيةالتجر  المجمكعة درجات متكسطات
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 يبيةالتجر  المجمكعة اترجد متكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ  كتكجد، يبيةالتجر  المجمكعة
 .ةالتجريبي كعةالمجم لصالح الشفيي التعبير تراميا مبلحظة بطاقة في كالضابطة

 (م6112) الطورة دراسة:  

 طمبة لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات يةنمت في الدراما أثر استقصاء ،الدراسة ىدفت
 تـ حيث التجريبي المنيج الغرض ليذا الباحث كاستخدـ األردف. في األساس الثاني الصف
 لكاء مدارس فم ربتيفمتقا مدرستيف في يدرسكف ، كطالبة ا  طالب (42) فم الدراسة عينة اختيار
 كطالبة طالبا (19كتضـ)، المختمطة األساسية المنصكرة مدرسة كىي تجريبية األكلى، الشكبؾ

 الشكبؾ مدرسة كىي ضابطة كالثانية، الدراما سمكبأب دريستال تقتم األساس الثاني الصف في
 التدريس تمقت، األساس الثاني الصف في كطالبة طالبا (07) ـضكت، المختمطة األساسية
 البرنامجك  ؛الشفكؼ  التعبير ميارات قائمة الباحث استخدـ النتائج إلى كلمكصكؿ السائدة. بالطريقة
 في ا  يئإحصا ةدال فركؽ  دك كج الدراسة نتائج أظيرت كقد .التحصيمي االختبارك  ؛التعميمي
 ـئاقال دريسيالت لمبرنامج رضكاعت يفذال التجريبية مجمكعةال فرادأ بيف الشفكؼ  التعبير ميارات
 الحصل لؾذك ، التدريسي لمبرنامج يتعرضكا لـ يفذال، الضابطة كعةمجالم فرادأك ، الدراما عمى

 تطكير في إحصائية داللة اتذ فركؽ  كجكد عدـ إلى باإلضافة .التجريبية المجمكعة فرادأ
 سالتدري عند، الجنس يرمتغل تعزػ ، األساس الثاني الصف لطمبة، الشفكؼ  التعبير ميارات
 لطمبة، الشفكؼ  التعبير ميارات تطكير في إحصائية اللةد اتذ فركؽ  تكجد ال كما بالدراما.
 .كالجنس(، التدريس )طريقة بيف الثنائي لماعلم تعزػ ، األساس الثاني الصف

 (م6112) الموح دراسة:  

 لدػ المغكؼ  التكاصل مدخل ضكء في الشفكؼ  التكاصل ميارات تنمية ،الدراسة ىدفت
 المنيج الغرض ليذا الباحث كاستخدـ، التعميمي المسرح باستخداـ األساس السابع صفال طبلب

 بإعداد الباحث كقاـ، األساسية المرحمة مف السابع الصف طبلب مف العينة كتككنت التجريبي
 المسرح باستخداـ المقترح البرنامج فعالية ثبكت الدراسة نتائج أظيرت كقد مبلحظة. بطاقة

 السابع الصف طبلب لدػ كالتحدث" "االستماع الشفكؼ  التكاصل ميارات ميةتن في التعميمي
، الصعبة المكضكعات تدريس في التعميمي المسرح باستخداـ الباحث أكصى كقد، األساس
 المسرح. فنكف  تعميميـ مع التدريس في المسرح استخداـ عمى المعمميف كتدريب كتأىيل
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 (م6112) الحميد عبد دراسة:  

 لدػ المغة ميارات تنمية عمى الممسرحة المناىج استخداـ فعالية معرفة ،اسةالدر  ىدفت
 تككنت كقد، التجريبي المنيج الغرض ليذا الباحث استخدـ حيث، االبتدائية المرحمة تبلميذ
 ك التجريبية لممجمكعة تمميذا 12 كعددىا األساس الخامس الصف تبلميذ مف العشكائية العينة
 مف التبلميذ اكتسبو ما لقياس تحصيمي اختبار استخداـ تـ كقد ،الضابطة لممجمكعة تمميذاَ  12

 أسمكب الستخداـ كالنشط الفعاؿ الدكر إلى الدارسة نتائج أظيرت كقد، مبلحظة كبطاقة ،ميارات
ف، لمتبلميذ الجيرية القراءة تنمية في المناىج مسرحة  باألسمكب القراءة مكضكعات صياغة كا 

 كأف، الصامتة القراءة ميارات التبلميذ إكساب في فعاؿ بشكل أسيـ الحكار عمى القائـ المسرحي
 ،الكتابة ميارات في دراسةال عينة التبلميذ مستكػ  تحسيف في أثر ليا كاف الممسرحة المناىج

 بد كال التبلميذ عمى عظيـ أثر مف ليا لما المناىج بمسرحة االىتماـ بضركرة الباحثة أكصت كقد
 ذلؾ. عمى يفالمعمم تدريب مف

 (م6113) والعبادي نصر دراسة: 

 الكبلـ ميارات تنمية في الدكر لعب استراتيجية استخداـ ثرأ معرفة ،الدراسة ىدفت 
، كالتأليف، المركنة الشفيي: المغكؼ  األداء معايير كفق األساس الثالث الصف طمبة لدػ

 المدرسة في يدرسكف  كطالبة باطال (42) مف الدراسة عينة تألفتك  كالدقة.، كالطبلقة، كالتنغيـ
 قاـ الدراسة؛ أىداؼ كلتحقيق عشكائيا. اختيرتا شعبتيف بكاقع، اليرمكؾ لجامعة التابعة النمكذجية
 السمككية المؤشرات ككضعا، الدراسة قيد الشفيي التعبير ميارات اشتممت أداة ببناء الباحثاف
 بيف إحصائيا دالة فركؽ  كجكد أبرزىا: النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمتك  عمييا. الدالة
 لصالح الدكر لعب استراتيجية إلى تعزػ  الكبلـ ميارة في كالضابطة التجريبية المجمكعة طمبة

 إلى تعزػ  فركؽ  كجكد كعدـ، اإلناث لصالح الجنس إلى تعزػ  فركؽ  ككجكد الضابطة المجمكعة
 التدريس. كاستراتيجية الجنس بيف التفاعل
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 ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر تناولت التي راساتالد عمى التعقيب
 الشفيي: التعبير

 أك الدركس مسرحة أك الدراما تكظيف أثر تناكلت التي لمدراسات السابق العرض يشير
 مختمفة استراتيجيات عف دراسةال أىمية إلى الشفيي التعبير ميارات تنمية في التعميمي المسرح

 باإلضافة كيسيرة، سيمة بطريقة لمتمميذ الميارات إيصاؿ خبلليا مف معمـال يستطيع التعميـ في
 مف لذا بيا. األىـ المحكر ىك األساسب يعد التي التعممية التعميمية العممية في التمميذ إشراؾ إلى
 الشفيي. التعبير ميارات تنمية في المناىج مسرحة ألثر الباحثيف دراسة أىمية تبرز ىنا

  السابقة: مدراساتل عرض يمي وفيما

 اليدف: حيث من  

 التعّرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت حيث، السابقة كالبحكث الدراسات أىداؼ تنكعت
 دراسة الدراسات ىذه كمف، ييالشف التعبير اتميار  تنمية في التعميمية الدراما استخداـ أثر عمى
 في أما ،(ـ0226 ،الطكرة) (،ـ0290 ،كالعكل خصاكنة) ،(ـ0293 ،كالحباشنة الربابعة)

 التعبير ميارات تنمية في الدكر لعب استراتيجية استخداـ ثرأ معرفة فيدفت أخرػ  دراسات
 .(ـ0222 ،كالعبادؼ نصر) ،(ـ0292 ،الطيب) كدراسة يفيالش

 تنمية عمى الممسرحة المناىج استخداـ فعالية معرفةل ىدفت أخرػ  دراسات في أما
 الناصر) دراسة أما (.ـ0223 الحميد، )عبد ،(ـ0223 )المكح، كدراسة المغة ميارات
 مسرحة منحى كفق الدراما باستخداـ التدريس أثر استقصاء إلى يدفتف (ـ0299،كحمدؼ
 .كالتحدث االستماع ميارتي كتنمية، الدراسي التحصيل في العربية المغة قكاعد لمادة المناىج

 العينة حيث من: 

 المرحمة تبلميذ مف كانت فقد، أىدافيا بلؼالخت تبعا سبق فيما الدراسات عينات تنكعت
 ،(ـ0226 ،الطكرة) ،(ـ0299 ،كحمدؼ الناصر) ،(ـ0290 ،كالعكل خصاكنة) كدراسة االبتدائية

 تبلميذ مف فكانت أخرػ  دراسات أما .(ـ0222 ،كالعبادؼ نصر) ،(ـ0223 ،الحميد عبد)
 الربابعة) دراسة في اأم .(ـ0223 )المكح، (ـ0292 )الطيب، كدراسة اإلعدادية المرحمة

 الجامعات. طمبة مف الدراسة عينة فتألفت (ـ0293 ،الحباشنةك 
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 البيانات: جمع أدوات حيث من 

 كاستبيانات مقاييس بيف ما كانت فقد، السابقة الدراسات في البيانات جمع أدكات تنكعت
 (ـ0223 ،الحميد )عبد (،ـ0292 ،الطيب) دراسة ففي تحصيمية. كاختبارات مبلحظة كبطاقات
 فتمثمت أخرػ  دراسات في أما إعدادىـ. مف مبلحظة كبطاقة تحصيميا   اختبارا   الباحثكف  استخدـ
 ييالشف التعبير لميارات مبلحظة اقةكبط، التحصيمي كاالختبار، المعمـ دليلب الدراسة أدكات
  (.ـ0226 )الطكرة، (،ـ0293 ،الحباشنةك  الربابعة) كدراسة

 في سةاالدر  أدكات مثمتفت (ـ0222 ،كالعبادؼ نصر) (،ـ0223 )المكح، دراسة في أما
 الباحث أعد (ـ0290كالعكل، )خصاكنة دراسة كفي ي.فيالش التعبير تاميار ل المبلحظة بطاقة
  ي.يالشف يرالتعب ميارات تنمية في المسرحية الدراما أثر ياسقل ا  اختبار 
 النتائج حيث من: 

 في المناىج مسرحة أسمكب الستخداـ كالنشط الفعاؿ الدكر إلى الدراسات بعض أشارت
 مستكػ  تحسيف في أثر ليا كاف الممسرحة المناىج كأف، لمتبلميذ الشفيي التعبير ميارات تنمية

 ،الطكرة) ،(ـ0299 ،كحمدؼ الناصر) ،(ـ0290 ،كالعكل خصاكنة) الدراسات ىذه كمف التبلميذ
  .(ـ0226

 كجميع المراحل لجميع المناىج سرحةبم االىتماـ ضركرة إلى الدراسات أغمب أكصت
 عمى المعمميف تدريب مف بد كال التبلميذ  عمى عظيـ أثر مف ليا لما كذلؾ؛ الدراسية المكاد
 ،الحباشنةك  الربابعة) الدراسات ىذه كمف، لتدريسا في المناىج مسرحة منحى استخداـ ضركرة
   (.ـ0223 الحميد، بد)ع (،ـ0299،كحمدؼ الناصر) (،ـ0290كالعكل، )خصاكنة (،ـ0293
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  السابقة الدراسات من الستفادة أوجو
 اآلتي: السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة في الباحث استفاد

 أىدافيا. كصياغة المشكمة تحديد -
 .التجريبي المنيج كىك لمدراسة المبلئـ المنيج اختيار -
 .لمدراسة النظرؼ  اإلطار بناء -
 اسة.الدر  أدكات بناء كيفية -
 .لمدراسة المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار -
 المناسبة. المتغيرات تحديد -
 .المعرفة بناء في اآلخريف جيكد استكماؿ -

 : السابقة الدراسات عن الحالية لمدراسة التميز أوجو
 تناكلت التي غزة قطاع محافظات في الكحيدة - الباحث عمـ حدكد في -الدراسة ىذه تعد -

 الصف تبلميذ لدػ الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدركس مسرحة تكظيف أثر دراسة
 بغزة. األساس الثالث

 تنمية في التعميمية الدراما تكظيف في النظرؼ  لؤلدب تضيف أف الدراسة ليذه كيتكقع -
 في النقص لتسد الجانب ىذا عمى أخرػ  دراسات تطبيق كمدػ، الشفيي التعبير ميارات
 تبلميذ لدػ الشفيي التعبير ميارات عمى تركز أك رسدت لـ التي المحمية الدراسات
 بحكث إلجراء الباحثيف أماـ المجاؿ كلتفتح الباحث عمـ حسب األساس الثالث الصف
 أخرػ.

 كذلؾ ييفدراس منيجيف استخدمت ككنيا في األخرػ  الدراسات عف الدراسة ىذه تميزت -
  .الظاىرة تفسر التي االستنتاجات أدؽ إلى الكصكؿ مف بيدؼ

 ٌجب التً الشفهً التعبٌر مهاراتب لائمة بناء استطاع الباحث نأ فً الدراسة هذه تميزت -

 .األساس الثالث الصف تالمٌذ ٌمتلكها نأ

 تنمٌة فً معلم دلٌل صمم الباحث أن فً السابمة الدراسات عن الدراسة هذه تمٌزت -
  الدروس. مسرحة خالل من الشفهً التعبٌر مهارات

 



 

   

 

 

 

  الرابع فصلال

 الدراسة إجراءات
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 الرابع الفصل
  الدراسة إجراءات

 ىذا في تـ فقد، الباحث قاـ التي جراءاتاإل عرض، الدراسة مف الفصل ىذا تناكؿ
 كمتغيرات اختيارىا ككيفية الدراسة كعينة، الدراسة كمجتمع المستخدـ المنيج تحديد الفصل
 يأتي كفيما، كتحميميا المستخدمة االحصائية ساليبكاأل الدراسة تطبيق خطكات ككذلؾ الدراسة
 :اإلجراءات ليذه كصف

 الدارسة: منيج

 بيدؼ كذلؾ، مختمفيف منيجيف باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف
 التي التغيرات إلى التعرؼك  الدراسة محل الظاىرة تفسر التي االستنتاجات أدؽ إلى الكصكؿ
  ة.الظاىر  في تحدث يمكف

  :التحميمي الوصفي المنيج - أ

، بياناتيا كتحميل، الدراسة مكضكع الظاىرة كصف يمكف خبللو مف الذؼ المنيج ىك
 التي كاآلثار، تتضمنيا التي كالعمميات، حكليا تطرح التي كاآلراء، مككناتيا بيف العبلقات كبياف

 (. 105:ـ2010، كصادؽ حطب )أبك تحدثيا.

 فأ يجب التي الشفيي التعبير ميارات تحديد في جيالمن ىذا الباحث استخدـ كقد
 .األساس الثالث الصف تبلميذ يمتمكيا

 :المعمومات مصادر من رئيسين مصدرين استخدام تم وقد

 النظرؼ  اإلطار لمعالجة الثانكية البيانات مصادر إلى الرجكع تـ :الثانوية المصادر -
، كالدكريات، العبلقة ذات كاألجنبية العربية كالمراجع، الكتب في تتمثل كالتي، دراسةلم

 .الدارسة مكضكع تناكلت التي السابقة كالدراسات، كاألبحاث، كالتقارير، كالمقاالت

 مف األكلية البيانات جمع تـ، دراسةال لمكضكع التحميمية الجكانب لمعالجة :األولية المصادر
 تفريغ تـ كقد، غرضال ليذا خصيصا صممت، دراسةلم رئيسة كأداة المبلحظة بطاقة خبلؿ
 ".SPSS" اإلحصائي البرنامج باستخداـ البيانات كتحميل
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 التجريبي: شبو المنيج - ب

 المجمكعة تصميـ استخداـ يتـ الذؼ "المنيج بأنو (220 :ـ2010) عبلـ أبك ّعرفو
، بعدؼ كاختبار، قبمي اختبار ليا يجرؼ ، كاحدة مجمكعة التصميـ ىذا كيتضمف، فيو الكاحدة
 تعرؼ بيدؼ التجريبي؛ شبو المنيج الباحث استخدـ كقد لممعالجة" المجمكعة ضعر تت كبينيما

 الشفيي. التعبير ميارات تنمية في الدركس مسرحة تكظيف أثر

 :الدراسة مجتمع
 التابعة المدارس في األساس الثالث الصف تبلميذ جميع مف الدراسة مجتمع تككف 

 ،ـ2016 -2015 الدراسي لمعاـ غزة اؿشم محافظات في البلجئيف كتشغيل الغكث لككالة
 .مدارس 10 عمى مكزعيف تمميذا    (1317) عددىـ كالبالغ

 :الدراسة عينة

 في )ىػ( االبتدائية جباليا ذككر مدرسة مف قصدية بطريقة الدراسة عينة اختيار تـ
 المدرسة إدارة الستجابة كذلؾ، (ـ2015/2016) الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصل

 في التقنية مكاناتاإل مف العديد كلتكفر ،الميدانية العممية لمتجارب كتأييدىا ةيمالعم دراساتمل
 طكيمة لفترات فييا الباحث يعمل كالتي التعميمية الشماؿ منطقة في المدرسة كتكسط ،المدرسة
 مف صفكؼ ستة مف عشكائية بطريقة صفيف اختيار تـ حيث، كالمعمميف باإلدارة التامة كالمعرفة
 خبلؿ مف تدرس ا  تمميذ (35) تجريبية كمجمكعة إحداىما تعييف تـ حيث األساس الثالث الصػف
 االعتيادية بالطريقة تدرس ا  تمميذ (33) ضػابطة كمجمكعة األخرػ  كالمجمكعة، الدركس مسرحة
 التقميدية.

  :الدراسة واتأدمواد و 
 الشفهً. التعبٌر مهارات لائمة .9

 دلٌل المعلم. .0

  حةة.بطالة المال .1

 :الشفيي التعبير ميارات قائمة أولا:

 لدػ تنميتيا المراد الشفيي التعبير ميارات تحديد كىك، الدراسة ىذه مف الرئيس اليدؼ لتحقيق
 بتحديد بدأت خطكات عدة في القائمة بناء عممية سارت كقد ؛األساس الثالث الصف تبلميذ
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 التأكد ثـ، بالميارات مبدئية قائمة إلى صلكالتك ، اشتقاقيا مصادر كتحديد، القائمة مف اليدؼ
 :الخطكات ليذه عرض يمي كفيما، األساس لثالثا الصف تبلميذل كمناسبتيا سبلمتيا مف

 مصادر بناء القائمة

 :التالية المصادر خبلؿ مف الميارات قائمة بناءـ ت
 .الشفهًالدراسات واألبحاث السابمة التً أجرٌت فً موضوع التعبٌر  -
 .الكتب المختلفة فً طرق تدرٌس اللغة العربٌةالمراجع و -

 .آراء بعض الخبراء والمتخصصٌن فً اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها -
 :القائمة في صورتيا األولية

لمتعبير ميارة  21 في المطمكبة الميارات حصر تـ، السابقة المصادر تضمنتو ما عمى اعتمادا
 (. 4جيا في الممحق رقـ )الشفيي كتـ إدرا

 القائمة ضبط

 في كالمختصيف، التربية كميات في األكاديمييف مف مجمكعة عمى عرضيا تـ القائمة لضبط
 كالممحق العالي. كالتعميـ التربية ككزارة، األقصى كجامعة، األزىر كجامعة، اإلسبلمية الجامعة

 :التالية النقاط في الرأؼ إبداء منيـ كطمب .المحكميف أسماء يبيف (2) رقـ
 .الشفهً للتعبٌر كمهارات المذكورة المهارات سالمة مدى -
 .ذلن األمر تّطلب إذا للمهارة اللفةٌة الصٌاغة تعدٌل -
 .إضافتها ٌمكن أخرى مهارات بٌان -
 .حذفها ٌرون مذكورة مهارات بٌان -
 .دمجها ٌمكن مذكورة مهارات بٌان -
 .المهارات إثراء فً تسهم أخرى آراء -

 :القائمة في صورتيا النيائية

بناء  عمى الميارات قبئًخ  ػهٗ انزؼذٚالد ثؼط إخشاء رى انقبئًخ ػهٗ انًسكًٍٛ ػشضثؼذ  
اربع جكانب كىي: الجانب المغكؼ، المحكميف، حيث في البداية تـ تقسيـ الميارات إلى  تكصيات

 الجانب الصكتي، الجانب المممحي، )لغة الجسد(، كالجانب الفكرؼ. 

 : ميارات كىيكدمج بعض ال كما تـ حذؼ 



   

 923 

 توةٌف المعارف بما ٌناسب الموضوع.  -

 توةٌف أدوات الربط المناسبة.  -

 تجنب التأتأة واللجلجة والتهتهة.  -

 نطك األلفاة بطاللة.  -

 تحرٌن أعضاء جسمه وفك المعنى. -

 باإلشارة والتمثٌل. إعطاء معنى للمفردات -

لمتعبير يارة م 93كبذلؾ اصبحت الميارات التي يجب اف يمتمكيا تبلميذ الصف الثالث األساس 
 (.3الشفيي ممحق رقـ )

 المعمم: دليل ثانياا:

 الدركس بعض صياغة كيفية عمى كالتعرؼ السابقة ساتاالدر  عمى الباحث اطبلع بعد
 الجميمة لغتنا كتاب في الكاردة العربية المغة دركس بعض بصياغة الباحث قاـ، الممسرحة

 كالضكء، اإلنساف) كىي: دركسال مسرحة بأسمكب الثاني الجزء األساس الثالث مصفل
 مف مجمكعة عمى بعرضيا الباحث قاـ حيث، األربعة( الفصكؿ الرعية، يتفقد عمر الميندس،
 ممحق ئيـار آ ضكء في كتعديميا كاختصاصي المغة العربية كبعض المعمميف الخبراء المحكميف

 (.7) رقـ ممحق المعمـ دليل في الدركس تمؾ جمعب الباحث كقاـ .(1) رقـ
  المالحظة: بطاقةالثاا: ث

ي، لتحديد مدػ تمكف يأعّد الباحث بطاقة المبلحظة الخاصة بميارات التعبير الشف
كقد اتبع الباحث العديد مف اإلجراءات  ،تكظيف مسرحة الدركسمف ىذه الميارات بعد  التبلميذ

 في بناء بطاقة المبلحظة عمى النحك التالي .

 :لتاليةوقد مر إعداد البطاقة بالخطوات ا

 تحديد اليدف من بطاقة المالحظة:
، ييفي ميارات التعبير الشفالثالث الصف  تبلميذ ىدفت ىذه البطاقة إلى تقييـ أداء
 لكبل المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.  

 :صياغة فقرات البطاقة

 التالية:يي اعتمد الباحث في صياغة فقرات البطاقة عمى قائمة ميارات التعبير الشف
كقد تضمنت البطاقة ، (الفكرؼ  الجانب، المممحي الجانب، الصكتي الجانب، المغكؼ  انبالج)
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كيحتكؼ كل مجاؿ منيا عمى عدد مف ، ييئيسة ألداء ميارات التعبير الشفالمجاالت الر 
كميارة الجانب ، ( ميارات أدائية فرعية5) المغكؼ الميارات الفرعية "حيث تضمنت ميارة الجانب 

( ميارات أدائية فرعية كميارة 3) المممحيات أدائية فرعية كميارة الجانب ( ميار 4) الصكتي
 ( ميارات أدائية فرعية " كقد ركعي عند صياغة فقرات البطاقة ما يمي:3) الفكرؼ الجانب 

 أف تستخدـ عبارات قصيرة قدر المستطاع عند صياغة األداء. -
ا كاحدا  فقط يراد قياسو. -  أف تتضمف كل فقرة سمكك 
 اغ األداء في شكل عبارات إجرائية كاضحة محددة تسيل مبلحظتو.أف يص -
 أف يككف الفعل في العبارة في حالة المفرد كفي زمف المضارع. -
 أال تحتكػ العبارات عمى حركؼ النفي. -
 .(7ممحق رقـ ) التسمسل المنطقي في تتابع فقرات البطاقة  -

 تالميذالتقدير الكمي ألداء ال
أصبح مف الضركرؼ تحديد أسمكب لتقدير مستكيات ، لمبلحظةبعد صياغة فقرات بطاقة ا

كمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى العديد مف بطاقات المبلحظة التي ، في أداء كل ميارةتبلميذ ال
فقد حدد لكل فقرة مف فقرات ، في الدراسات السابقة في ىذا المجاؿتبلميذ أعدت لمبلحظة أداء ال

ضعيف( كتشير الدرجة ، مقبكؿ، جيد، جيد جدا، )ممتازالبطاقة خمسة مستكيات مف الدرجات 
أما جيد جدا  فتشير ، (5أدػ الميارة بدرجة مرتفعة جدا  ك تقدر كميا  بػ ) التمميذ)ممتاز( إلى أف 

أدػ  تمميذأما جيد فتشير إلى أف ال، (4)أدػ الميارة بدرجة مرتفعة كتقدر كميا  بػ  تمميذإلى أف ال
أدػ الميارة  تمميذالدرجة مقبكؿ فتشير إلى أف ال(، أما 3تقدر كميا  بػ )الميارة بدرجة متكسطة ك 

أدػ الميارة بدرجة  التمميذ(، أما الدرجة ضعيف فتشير إلى أف 2بدرجة منخفضة كتقدر كميا  بػ )
 (1منخفضة جدا  كتقدر كميا  بػ )

ختبار بلؿ امف خ األساسكقد تـ قياس ميارات التعبير الشفيي لدػ تبلميذ الصف الثالث 
تمت االستفادة مف ك التي اعتمدىا الباحث في دراستو  ةيسيبعد التكصل لمميارات الرئ شفيي
 .معرفة مدػ امتبلؾ التبلميذ لميارات التعبير الشفييفي  صييالتشخ االختبار فقرات

الصف الثالث  ذيلدػ تبلمتنميتيا  المرادالتعبير الشفيي  مياراتكتضمف ىذا االختبار أىـ 
سؤاليف يتحدث التمميذ عف كل سؤاؿ بطريقة مكضكعية، كيتـ كتككف االختبار مف  ،ساساأل
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كما ىك مكضح في  .راتمياتقييـ التمميذ مف خبلؿ المعمـ لمعرفة مدػ امتبلؾ التمميذ ليذه ال
 (4الممحق رقـ )

 الدراسة: أداة وثبات صدق
 :األداة صدق أولا:

 "شمكؿ بالصدؽ: يقصد كما، "لقياسو أعدت ما تقيس سكؼ أنيا مف "التأكد صدؽ:الب يقصد
 كمفرداتيا، فقراتيا ككضكح، ناحية مف التحميل في تدخل أف يجب التي العناصر لكل االستقصاء

 .(44:ـ2001، كآخركف  )عبيدات يستخدميا" مف لكل مفيكمة تككف  بحيث، ثانية ناحية مف

 :بطريقتيف األداة صدؽ مف التأكد تـ كقد
 "الظاىري  لصدقا" المحكمين صدق -

، التربية كمية في كالمتخصصيف األكاديمييف مف ا  محكم (14) عمى الدراسة أدكات عرض تـ
 آلرائيـ. تبعا   المبلحظة بطاقة في الفقرات بعض تعديل كتـ، التدريس كطرؽ  اىجنالم عمـ كأقساـ

 :"Internal Validity" الداخمي التساق صدق -

 (25) عددىـ كالبالغ الداخمي االتساؽ صدؽ احتساب يف االستطبلعية العينة الباحث اعتمد
 بصدؽ كيقصد .الدراسة عينة مف استثنائيـ تـك  الدراسة عينة عف مختمف صف مف ا  تمميذ

 لمميارة الكمية الدرجة مع المبلحظة بطاقة فقرات مف فقرة كل اتساؽ "مدػ الداخمي: االتساؽ
 كل بيف االرتباط معامبلت حساب خبلؿ مف ذلؾ حساب تـ كقد، الفقرة ىذه إلييا تنتمي التي
 .لمميارة الكمية كالدرجة، مبلحظةال بطاقةل الميارات فقرات مف فقرة
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 المغوي: الجانب ميارة لفقرات الداخمي الصدق .1
 لمميارة الكمية والدرجة الميارة فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(3.0) جدول

 بيرسون  معامل الفقرات #
 لالرتباط

 الحتمالية القيمة
(Sig.) اإلحصائية الدللة 

 0.01 عند داؿ **0.000 0.972 الجممة أركاف يكمل  -9
 0.01 عند داؿ **0.000 0.974 لممعنى المناسبة المفردات يكظف  -0
 0.01 عند داؿ **0.000 0.973 المناسبة المغكية التراكيب يكظف  -1
 0.01 عند داؿ **0.000 0.967 المناسبة الربط أدكات يستخدـ  -2
 0.01 عند داؿ **0.000 0.951 سميمة بمغة المشيد عف يعبر  -3

 .0.3869 تساكؼ  (01.0) داللة كمستكػ  24 حرية درجة عند الجدكلية االرتباط معامل قيمة

 كالدرجة المغكؼ  الجانب ميارة فقرات مف فقرة كل بيف االرتباط معامل (4.1) جدكؿ يكضح
 (01.0) معنكية مستكػ  عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذؼ، رةلمميا الكمية
 .لقياسو كضعت لما صادقة الميارة تعتبر كبذلؾ

 الصوتي: الجانب ميارة لفقرات الداخمي الصدق .2
 لمميارة الكمية والدرجة الميارة فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(3.6) جدول

 بيرسون  معامل الفقرات #
 لالرتباط

 الحتمالية القيمة
(Sig.) اإلحصائية الدللة 

 0.01 عند داؿ **0.000 0.976 كاضح بصكت يتحدث  -4
 0.01 عند داؿ **0.000 0.985 مناسبة كسرعة بطبلقة يتحدث  -5
 0.01 عند داؿ **0.000 0.981 كالكقف الكصل مكاضع يراعي  -6
 0.01 عند داؿ **0.000 0.950 لممعنى كفقا   الصكتي األداء في ينكع  -7

 .0.3869 تساكؼ  (01.0) داللة كمستكػ  24 حرية درجة عند الجدكلية االرتباط معامل قيمة

 كالدرجة الصكتي الجانب ميارة فقرات مف فقرة كل بيف االرتباط معامل (4.2) جدكؿ يكضح
 (01.0) معنكية مستكػ  عند دالة المبينة تباطاالر  معامبلت أف يبيف كالذؼ، لمميارة الكمية
 .لقياسو كضعت لما صادقة الميارة تعتبر كبذلؾ
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 : الجسد" "لغة المممحي الجانب ميارة لفقرات الداخمي الصدق .3
 لمميارة الكمية والدرجة الميارة فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(3.4) جدول

 بيرسون  معامل الفقرات م
 لالرتباط

 الحتمالية القيمة
(Sig.) اإلحصائية الدللة 

 0.01 عند داؿ **0.000 0.963 عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ  -92
 0.01 عند داؿ **0.000 0.967 ارتباؾ دكف  كجرأة بثقة المستمعيف يكاجو  -99
 0.01 عند داؿ **0.000 0.958 المناسبة المعتدلة الكقفة يتخذ  -90

 .0.3869 تساكؼ  (01.0) داللة كمستكػ  24 حرية درجة عند الجدكلية االرتباط معامل قيمة

 الجسد لغة" المممحي الجانب ميارة فقرات مف فقرة كل بيف االرتباط معامل (4.3) جدكؿ يكضح
      معنكية مستكػ  عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذؼ، لمميارة الكمية كالدرجة"
(01.0) لقياسو كضعت لما صادقة الميارة تعتبر كبذلؾ. 

 الفكري: الجانب ميارة لفقرات الداخمي الصدق .4
 لمميارة الكمية والدرجة الميارة فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(3.3) جدول

 بيرسون  معامل الفقرات #
 لالرتباط

 الحتمالية القيمة
(Sig.) 

  الدللة
 اإلحصائية

 0.01 عند داؿ **0.000 0.963 بكضكح األفكار عف يعبر  -91
 0.01 عند داؿ **0.000 0.958 كيسمسميا األفكار يرتب  -92
 0.01 عند داؿ **0.000 0.980 مناسبة بخاتمة المكضكع يختـ  -93

 .0.3869 تساكؼ  (01.0) داللة كمستكػ  24 حرية درجة عند الجدكلية االرتباط معامل قيمة

 كالدرجة الفكرؼ  الجانب ميارة فقرات مف فقرة كل بيف االرتباط معامل (4.4) جدكؿ يكضح
 (01.0) معنكية مستكػ  عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذؼ، لمميارة الكمية
 .لقياسو كضعت لما صادقة الميارة تعتبر كبذلؾ
 : "Structure Validity" البنائي دقالص -

 األداة تريد التي األىداؼ تحقق مدػ يقيس الذؼ األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعتبر
 لفقرات الكمية بالدرجة الدراسية األداة ميارات مف ميارة كل ارتباط مدؼ كيبيف، إلييا الكصكؿ
 مف ميارة كل درجة بيف االرتباط معامبلت حساب تـ البنائي الصدؽ مف كلمتحقق، األداة

 (.4.5) جدكؿ في كما لؤلداة الكمية كالدرجة المبلحظة بطاقة ميارات
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 لألداة الكمية والدرجة ميارة كل درجة بين الرتباط معامل :(3.2) جدول

 الميارات #
 بيرسون  معامل

 لالرتباط
 الحتمالية القيمة

(sig) 
 **0.000 0.993 المغوي  الجانب -1
 **0.000 0.996  الصوتي جانبال -2
 **0.000 0.989 " الجسد لغة " المممحي الجانب -3
 **0.000 0.982 الفكري  الجانب -4

 .0.3869 تساكؼ  (01.0) داللة كمستكػ  24 حرية درجة عند الجدكلية االرتباط معامل قيمة

 كبدرجة، إحصائيا   دالة الميارات جميع في االرتباط معامبلت جميع أف (4.5) جدكؿ مف يتضح
 كضعت ما صادقة األداة ميارات جميع تعتبر كبذلؾ (01.0) معنكية مستكػ  عند قكية

 .لقياسو
   "Reliability" :مالحظةال بطاقة ثبات ثانياا:

 كفي األداة نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصكؿ" األداة بثبات يقصد
 طرؽ  عدة خبلؿ مف الدراسة أداة ثبات مف التحقق تـ كقد 1997: 120)، األغا(الظركؼ نفس
 :يمي كما كذلؾ
 :(Cronbach's Alpha Coefficient)  كرونباخ ألفا معامل -

  األداة ميارات مف ميارة لكل كركنباخ ألفا معامبلت احتساب أساس عمى الطريقة ىذه تقكـ
 الثبات نتائج يبيف (4.6) رقـ كالجدكؿ، الثبات معدالت عمى كالتعرؼ ،لفقراتيا الكمية كالدرجة

 الدراسة: ألداة كركنباخ ألفا معامبلت لطريقة كفقا  
  الثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل نتائج :(3.2) جدول

 الميارات م
 عدد

 الفقرات
 ألفا معامل

 كرونباخ
 0.983 5 المغوي  الجانب -1
 0.980 4  الصوتي الجانب -2
 0.960 3 " الجسد لغة " المممحي الجانب -3
 0.964 3 الفكري  الجانب -4

 0.994 15 جميعاا  لمفقرات الكمية الدرجة
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 بيف ما تتراكح اخكركنب ألفا معامل قيمة أف (4.6) جدكؿ في المكضحة النتائج مف لنا كيتبيف
 ىذا يدؿ مما تفعةمر  قيمة كىي  0.994 تساكؼ  لؤلداة الدرجة كقيمة (،0.983 – 0.960)

 .إحصائيا كداؿ مرتفع الثبات أف عمى
 :(Split Half Method)النصفية التجزئة بطريقة -

 األرقاـ ذات كاألسئمة، الفردية األرقاـ ذات )األسئمة جزأيف إلى االختبار فقرات تجزئة تـ حيث
، الزكجية سئمةاأل كدرجات، الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامل حساب تـ ثـ، الزكجية(

 كفقا المعدؿ االرتباط املمع = براكف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامل تصحيح تػـ ذلؾ كبعد
 :التالية ةدللممعا

R1

2R
=


R، حيث R كدرجات الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامل 

 كالزكجية الفردية الفقرات تساكؼ  عدـ حالة في جتماف معامل استخداـ تـ كقد، الزكجية األسئمة
 (4.7) جدكؿ في المكضحة النتائج عمى الحصكؿ كتـ

  األداة لثبات النصفية التجزئة طريقة نتائج :(3.1) جدول

 المعدل الرتباط معامل الرتباط معامل الميارات م
 0.966 0.932 المغوي  الجانب -1
 0.986 0.973  الصوتي الجانب -2
 0.958 0.911 " الجسد غةل " المممحي الجانب -3
 0.981 0.958 الفكري  الجانب -4

 0.985 0.984  الكمية الدرجة
 كالزكجية الفردية لمفقرات التساكؼ  عدـ حالة في جتماف معامل استخداـ تـ

 براكف( المعدؿ)سبيرماف االرتباط معامل قيمة أف لنا يتبيف (4.7) رقـ الجدكؿ خبلؿ مف
(Spearman Brown) ىي كما النيائية صكرتو في األداة تككف  بذلؾ إحصائي ا، ؿكدا مرتفع 

 يجعمو مما، الدراسة أداة كثبات صدؽ مف تأكد قد الباحث ككف يك ، لمتكزيع قابل (2) الممحق في
 الدراسة أسئمة عف كاإلجابة، النتائج لتحميل كصبلحيتيا المستخدمة األداة بصحة تامة ثقة عمى

  .فرضياتيا كاختبار
 :األفراد عبر اتالثب طريقة -

 تكصل التي النتائج بيف االتفاؽ مدػ كتحميل تقدير مقارنة عبر الثبات لحساب طريقة كىي 
  التالية: ىكلستي معادلة استخداـ خبلؿ مف كذلؾ أخر كباحث الباحث إلييا
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 =  الثبات معدؿ
 االتفاؽ مرات عدد

100 بلؼاالخت مرات عدد + االتفاؽ مرات عدد 

 نتائج تحميل ذلؾ كبعد األداة، ثبات لتقدير طالب 25 بمبلحظة خراآل كالباحث الباحث قاـ حيث
 التالي: الجدكؿ حسب تبيف لمباحثيف المبلحظة

 األفراد عبر الثبات نتائج :(3.2) جدول
 الثبات معامل  الكمي المجموع الختالف نقاط عدد   التفاق نقاط عدد 

340 35 375 90.6% 

 أداة يعني مما %90.6 يساكؼ  ىكلستي معادلة باستخداـ الثبات معامل أف النتائج مف يتضح
 تطبيق يمكف كبيذا الباحثيف، بيف كبير اتفاؽ ىناؾ فأل الثبات مف عالية درجة تحقق اسةالدر 
 .الدراسة عينة أفراد عمى الدراسة أداة

 :التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط -

ا  المتغيرات بعض عف تنجـ قد التي لآلثار كتجنب ا، النتائج مةسبل عمى الباحث مف حرص 
 كفي .(ـ1998، عبلـك أب(كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طريقة تبنى فقد، التجربة عمى الدخيمة
 :يمي كما المتغيرات ضبط مف بالتحقق الباحث قاـ المجمكعتيف ىاتيف ضكء

 القبمي. القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين تكافؤ

 بيف لممقارنة مستقمتيف لعينتيف T اختبار باستخداـ الباحث قاـ المجمكعتيف تكافؤ مف لمتحقق
 فكانت التجريبية المجمكعة أفراد درجات متكسط كبيف الضابطة المجمكعة أفراد درجات متكسط
  (.4.9) الجدكؿ يكضحيا كما النتائج
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  أفراد درجات متوسط بين لممقارنة (T) اختبار نتائج (:3.3) جدول
 والتجريبية. الضابطة المجموعة

 العدد المجموعة الميارات
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

 القيمة
  الحتمالية

 الدللة
 اإلحصائية

 المغوي  الجانب
 0.998 3.51 33 الضابطة

0.883 0.408 
 دالة غير

 0.874 3.32 35 التجريبية إحصائية

  الصوتي الجانب
 0.984 3.37 33 الضابطة

 دالة غير 0.282 1.084
 0.918 3.12 35 التجريبية إحصائية

  المممحي الجانب
 الجسد" لغة "

 0.964 3.54 33 الضابطة
1.408 0.164 

 دالة غير
 0.892 3.22 35 التجريبية إحصائية

 الفكري  الجانب
 0.999 3.66 33 الضابطة

1.390 0.169 
 دالة غير

 0.889 3.33 35 التجريبية إحصائية

  لمكمية الدرجة
 0.986 3.51 33 الضابطة

1.161 0.250 
 دالة غير

 0.857 3.25 35 التجريبية إحصائية
 . 2.652 تساكؼ  (01.0) داللة مستكػ  كعند 66 حرية درجة عند الجدكلية (T) قيمة

 مف أقل كىي 1.161 تساكؼ  الكمية لدرجة المحسكبة (T) قيمة أف (4.9) الجدكؿ مف يتبيف 
 مما (،01.0) داللة كمستكػ  66 حرية درجة عند 1.996 تساكؼ  التي الجدكلية (T) قيمة
 ةالضابط المجمكعة أفراد درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد عدـ عمى يدلل

 تكافؤ شرط مف تحقق قد الباحث يككف  كبالتالي الشفيي، التعبير ميارات في كالتجريبية
 المجمكعتيف.

 .العربية المغة لمادة العام التحصيل في والتجريبية الضابطة المجموعتين تكافؤ

 لعينتيف T اختبار باستخداـ الباحث قاـ لممادة العاـ التحصيل في المجمكعتيف تكافؤ مف لمتحقق
 كبيف الضابطة المجمكعة في لؤلفراد لممادة العاـ التحصيل متكسط بيف لممقارنة ستقمتيفم

 الجدكؿ يكضحيا كما النتائج فكانت التجريبية المجمكعة لؤلفراد لممادة العاـ التحصيل متكسط
(4.10.)  
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  أفراد درجات متوسط بين لممقارنة (T) اختبار نتائج :(3.01) جدول
 لممادة العام التحصيل في والتجريبية الضابطة المجموعة

 المتوسط العدد المجموعة 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

 القيمة
  الحتمالية

 الدللة
 اإلحصائية

 لممادة العام التحصيل
 8.913 32.54 33 الضابطة

0.662 0.510 
 دالة غير

 6.610 33.80 35 التجريبية إحصائية
 . 2.652 تساكؼ  (01.0) داللة مستكػ  كعند 66 حرية درجة عند جدكليةال (T) قيمة

  لممادة العاـ تحصيلال لمتكسط لدرجة المحسكبة (T) قيمة أف (4.10) الجدكؿ مف يتبيف 
 66 حرية درجة عند 1.996 تساكؼ  التي الجدكلية (T) قيمة مف أقل كىي 0.662 تساكؼ 
 متكسط بيف إحصائية ذات فركؽ  كجكد عدـ عمى يدلل مما (،01.0) داللة كمستكػ 
 مف تحقق قد الباحث يككف  كبالتالي كالتجريبية، الضابطة المجمكعة ألفراد لممادة العاـ التحصيل

 العمر. شرط تكافؤ شرط

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجات
 Statistical"اإلحصػػػػائي التحميػػػػل برنػػػػامج خػػػػبلؿ مػػػػف المبلحظػػػػة بطاقػػػػة كتحميػػػػل تفريػػػػغ تػػػػـ

Package for the Social Sciences  (SPSS)". 

 الدراسة أداة لضبط التالية اإلحصائية األساليب تماستخد حيث

 األمر ىذا يستخدـ المعيارية: كاالنحرافات سابيةالح كالمتكسطات، كالتكرارات، المئكية النسب -
  .المبحكثة الدراسة عينة كصف ألغراض أساسي بشكل

 ثبات لمعرفة النصفية؛ التجزئة كاختبار  (Cronbach's Alpha) كركنباخ ألفا اختبار -
 .ألداةا فقرات

، االرتباط درجة لقياس؛ (Pearson Correlation Coefficient) بيرسكف  ارتباط معامل -
 االتساؽ لحساب استخدامو تـ كقد، متغيريف بيف العبلقة دراسة عمى االختبار ىذا كيقـك

 .المتغيرات بيف كالعبلقة ،داةلؤل البنائي كالصدؽ، الداخمي
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 الدراسة: نتائج لتحميل التالية اإلحصائية األساليب استخدام تم وقد

  كاف إذا ما لمعرفة (Independent Samle T-test) مستقمتيف تيفعين حالة في T اختبار -
 كالضابطة. التجريبية المجمكعتيف بيف ةائيإحص داللة ذات فركقات ىناؾ

 كاف إذا ما لمعرفة  (Paired Samples T-Test) المرتبطيف عينتيف حالة في  Tاختبار -
 .كالبعدؼ القبمي مجمكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركقات ىناؾ

 .التأثير حجـ لمعرفة إيتا مربع معامل -

 لمكسب. ببلؾ معامل -



 

     

 

 

 

 

  

  الخامس الفصل

 ومناقشتيا دراسةال نتائج
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 الخامس لفصلا
 ومناقشتيا تفسيرىا الدراسة نتائج

، الدراسػػػػػػة أسػػػػػػئمة عػػػػػػف الباحػػػػػػث يجيػػػػػػب حيػػػػػػث، الدراسػػػػػػة لنتػػػػػػائج عرضػػػػػػا الفصػػػػػػل ىػػػػػػذا تضػػػػػػمف
 (SPSSحصػػػػػػػائي)اإل البرنػػػػػػػامج خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػف النتػػػػػػػائج ميػػػػػػػلكتح، بيػػػػػػػا تتعمػػػػػػػق التػػػػػػػي كالفػػػػػػػركض
 كتفسػػػػػػػػػير، الدراسػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػداؼأ  لتحقيػػػػػػػػػق، لػػػػػػػػػذلؾ المناسػػػػػػػػػبة اإلحصػػػػػػػػػائية االختبػػػػػػػػػارات كاسػػػػػػػػػتخداـ

 كالمقترحات. التكصيات تقديـ ثـ كمف، كمناقشتيا النتائج

 :ةالدارس أسئمة عن اإلجابة بيدف الباحث بو قام لما تفصيل يمي وفيما

 :ونصو األول السؤال عن جابةاإل أولا:

  ؟األساس الثالث الصف تالميذ لدى تنميتيا المراد الشفيي التعبير ميارات ما

 عمػػػى االطػػػبلع خػػػبلؿ مػػػف يفيالشػػػ التعبيػػػر تاميػػػار ب قائمػػػة بنػػػاء تػػػـ السػػػؤاؿ ىػػػذا عػػػف لئلجابػػػة
 تعمػيـ مجػاؿ فػي العربيػة المغػة تػدريس كطػرؽ  المنػاىج فػي ألدبيػاتاك ، ابقةسػال كالبحكث ساتاالدر 

 .آراء بعض الخبراء كالمتخصصيف في المغة العربية كطرؽ تدريسيا ك يفيالش التعبير

 الصػف لتبلميػذ األنسػب ىػي الميػارات ىػذه أف مػف لمتأكػد مبلحظػة طاقػةب القائمة مف انبثق كقد 
 أقرىػػػا التػػػي تابالميػػػار  الباحػػػث أخػػػذ كقػػػد ،المحكمػػػيف عمػػػى عرضػػػيا خػػػبلؿ مػػػف، األسػػػاس الثالػػػث

  كالتالي: كىي .األساس الثالث الصف ميذتبل تناسب كالتي، المحكمكف  سادةلا

 المغوي  الجانب أولا:

 .الجممة أركاف يكمل 1
 .مفيدة جمل في المفردات ظفيك  2
 .المناسبة المغكية التراكيب يكظف 3
 المناسبة. الربط أدكات ستخدـي 4
 .سميمة بمغة المشيد عف يعبر 5

 الصوتي الجانب :ثانيا
 .كاضح بصكت يتحدث 6
 .مناسبة كسرعة بطبلقة يتحدث 7
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   .كالكقف الكصل مكاضع يراعي 8
 .لممعنى كفقا   الصكتي األداء في ينكع 9

 الجسد" لغة " المممحي الجانب ثالثا:
 .عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ 10
 .ارتباؾ دكف  كجرأة بثقة المستمعيف يكاجو 11
  .المناسبة المعتدلة الكقفة يتخذ 12

 الفكري  الجانب رابعا:
 .بكضكح األفكار عف يعبر 13
 .كيسمسميا األفكار يرتب 14
 .ناسبةم بخاتمة المكضكع يختـ 15

 ونصو: الثاني السؤال عن اإلجابة ثانياا:
 تبلميػػذ لػػدػ الشػػفيي التعبيػػر ميػػارات تنميػػة فػػي المسػػتخدمة الػػدركس لمسػػرحة العامػػة الصػػكرة مػػا

 ؟األساس الثالث الصف

كلئلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ تصػػميـ دليػػل المعمػػـ المتضػػمف مجمكعػػة مػػف الػػدركس الممسػػرحة 
الث األساس حيث تـ مراعاة خصائص التبلميذ العقمية كالجسػمية لمبحث المغة العربية لمصف الث

كحاجػػاتيـ االنفعاليػػة، كقػػد حػػددت بأربعػػة دركس عمميػػة تبػػرز فييػػا المسػػرحيات بشػػكل كاضػػح مػػع 
مراعاة ميارات التعبير الشفيي كمحدد ليذه المسرحيات، كقد احتكت ىذه الدركس عمػى األىػداؼ 

 ( . 8ب التقكيـ المختمفة كما ىك مكضح في الممحق رقـ ) كالكسائل  كاألنشطة كالخبرات كأسالي
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 :ونصو لثالثا السؤال عن جابةاإل ثالثاا:

 تبلميذ درجات متكسطي بيف (05.0) مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ىل
 لضابطةا المجمكعة في كأقرانيـ  الدركس مسرحة خبلؿ مف تدرس التي التجريبية المجمكعة

 المبلحظة؟ لبطاقة البعدؼ التطبيق في التقميدية بالطريقة تدرس  التي

 التالي: النحو عمى السؤال ىذا فرضية صياغة تم وقد

 درجات يمتكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال
 المجمكعة في انيـكأقر  الدركس مسرحة خبلؿ مف تدرس التي التجريبية المجمكعة تبلميذ

 المبلحظة. لبطاقة البعدؼ التطبيق في التقميدية بالطريقة تدرس التي الضابطة

 Independent" مستقمتيف لعينتيف T.test "ت" اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبارك 

Sample T- test" مف تدرس التي التجريبية المجمكعة تبلميذ درجات متكسطي بيف لممقارنة 
 في التقميدية بالطريقة تدرس  التي الضابطة المجمكعة في كأقرانيـ  الدركس سرحةم خبلؿ

 (.5.4) الجدكؿ يكضحيا كما النتائج فكانت ،المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق
 أفراد درجات متوسط بين لممقارنة (T) اختبار نتائج (:2.0) جدول

 والتجريبية. الضابطة المجموعة

 المتوسط ددالع المجموعة الميارات
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

 القيمة
 الحتمالية

 الدللة
 اإلحصائية

 المغوي  الجانب
 1.064 3.54 33 الضابطة

4.272 0.0001 
 دالة

 0.687 4.46 35 التجريبية إحصائية

 الصوتي الجانب
 1.042 3.52 33 الضابطة

3.159 0.002 
 دالة

 0.789 4.22 35 التجريبية إحصائية
 المممحي الجانب

 الجسد" لغة "
 0.955 3.67 33 الضابطة

 دالة 0.0001 4.264
 0.596 4.49 35 التجريبية إحصائية

 الفكري  الجانب
 1.092 3.73 33 الضابطة

 دالة 0.001 3.617
 0.601 4.50 35 التجريبية إحصائية

 لكميةا الدرجة
 1.018 3.60 33 الضابطة

 دالة 0.0001 3.925
 0.622 4.41 35 التجريبية إحصائية

 . 0.430 رغبٔ٘ (01.0) دالنخ يغزٕٖ ٔػُذ 44 زشٚخ دسخخ ػُذ اندذٔنٛخ (T) قًٛخ
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 (T) قيمػػة مػػف كبػػرأ كىػػي 3.925 تسػػاكؼ  لبلختبػػار الكميػػة الدرجػػة أف (5.4) الجػػدكؿ مػػف تبػػيف
 عمػػى يػػدلل ممػػا (،01.0) داللػة كمسػػتكػ  66 حريػػة درجػػة عنػد 1.99 تسػػاكؼ  يالتػػ الجدكليػة
 مػػف تػػدرس التػػي التجريبيػػة المجمكعػػة تبلميػػذ درجػػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية ذات فػػركؽ  كجػػكد
 فػػػي التقميديػػػة بالطريقػػػة تػػػدرس  التػػػي الضػػػابطة المجمكعػػػة فػػػي كأقػػػرانيـ  الػػػدركس مسػػػرحة خػػػبلؿ

 المبلحظة. لبطاقة البعدؼ التطبيق

 قيمػة مػف كبػرأ كىػي 4.272 تسػاكؼ  المحسػكبة (T) قيمػة فإف المغكؼ  الجانب لميارة بالنسبة أما
(T) داللػػة كمسػػتكػ  66 حريػػة درجػػة عنػػد 1.99 تسػػاكؼ  التػػي الجدكليػػة (01.0،) يػػدلل ممػػا 

 تػػدرس التػػي تجريبيػػةال المجمكعػػة تبلميػػذ درجػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية ذات فػػركؽ  كجػػكد عمػى
 فػي التقميديػة بالطريقػة تػدرس  التػي الضػابطة المجمكعػة فػي كأقرانيـ  الدركس مسرحة خبلؿ مف

  .المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق

 (T) قيمة مف كبرأ كىي  3.159 تساكؼ  المحسكبة (T) قيمةف الصكتي الجانب لميارة بالنسبةك 
 عمػػى يػػدلل ممػػا (،01.0) داللػػة كمسػػتكػ  66 حريػػة درجػػة عنػػد1.99 تسػػاكؼ  التػػي الجدكليػػة
 مػػف تػػدرس التػػي التجريبيػػة المجمكعػػة تبلميػػذ درجػػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية ذات فػػركؽ  كجػػكد
 فػػػي التقميديػػػة بالطريقػػػة تػػػدرس  التػػػي الضػػػابطة المجمكعػػػة فػػػي كأقػػػرانيـ  الػػػدركس مسػػػرحة خػػػبلؿ

  .المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق

 كىػػػي  4.264 تسػػاكؼ  المحسػػكبة (T) قيمػػة فإفػػ الجسػػػد" "لغػػة المممحػػي الجانػػب لميػػارة بالنسػػبةك 
 (،01.0) داللة كمستكػ  66 حرية درجة عند 1.99 تساكؼ  التي الجدكلية (T) قيمة مف كبرأ

 التػي التجريبيػة المجمكعػة تبلميػذ درجػات متكسػطي بػيف إحصائية ذات فركؽ  كجكد عمى يدلل مما
 التقميديػة بالطريقػة تدرس  التي الضابطة المجمكعة في كأقرانيـ  الدركس مسرحة خبلؿ مف ستدر 
  .المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق في

 (T) قيمػػة مػػف أقػػل كىػػي 3.617 تسػػاكؼ  المحسػػكبة (T) قيمػػةف الفكػػرؼ  الجانػػب لميػػارة بالنسػػبةك 
 عمػػى يػػدلل ممػػا (،01.0) داللػة كمسػػتكػ  66 حريػػة درجػػة عنػد 1.99 تسػػاكؼ  التػػي الجدكليػة
 مػػف تػػدرس التػػي التجريبيػػة المجمكعػػة تبلميػػذ درجػػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية ذات فػػركؽ  كجػػكد
 فػػػي التقميديػػػة بالطريقػػػة تػػػدرس  التػػػي الضػػػابطة المجمكعػػػة فػػػي كأقػػػرانيـ الػػػدركس مسػػػرحة خػػػبلؿ
  .المبلحظة لبطاقة البعدؼ التطبيق
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 (dاألثر) وحجم إيتا مربع حساب عن الناتج األثر حجم يوضح (:2.6) جدول

 التأثير درجة (d) األثر حجم (2) إيتا مربع المحسوبة (Tقيمة) الميارات
 جداا  كبير 1.051 0.216 4.272 المغوي  الجانب
  كبير 0.777 0.131 3.159 الصوتي الجانب
 جداا  كبير 1.049 0.215 4.264 المممحي الجانب

  كبير 0.890 0.165 3.617 الفكري  لجانبا
  كبير 0.966 0.189 3.925 الكمية الدرجة

 أف لتؤكد الدراسة نتائج جاءت لذا .كبيرا   كاف األثر حجـ أف ظيري السابق الجدكؿ خبلؿ مف
 قدرات تنمية خبلؿ مف ييالشف عبيرالت ميارات تنمية عمى تساعد الدركس ةمسرح تكظيف
 كالجرأة، األفكار كنقل، كاإليماءات، كاإلشارات، كالحركة، الكبلـ خبلؿ مف التعبير عمى الطمبة
 مف األىمية مف كبيرة جكانب يحقق أف التمثيمي النشاط يمكف مما، االستماع كحسف األدبية
ذا، التمميذك  المعمـ بيف كالثقة كالحب التفاىـ إيجاد بينيا  تسيـ فإنيا الجكانب ىذه تحققت ما كا 

، كشغف برغبة منيا يتعممكف  المكاد عمى فيقبمكف ، لمتبلميذ الدراسي التحصيل في ا  كبير  إسياما  
ذا ، اآلخريف مع كتفاعمو كمياراتو تمميذال قدرات لتنمية يستخدـ لمتمميذ التمثيمي النشاط كاف كا 

 بالغة يجابيةإ نتائج إلى يؤدػ التعميمي المجاؿ في ككسيمة استخدامو فإف، البيئة مع كتكيفو
 .ميةاألى

( كالتي كجدت أثر كبير في استخداـ 0293دراسة )الربابعة كالحباشنة،  كتتفق نتائج الدراسة مع 
كفي دراسة )خصاكنة كالعكل، استراتيجية الدراما التعميمية في تدريس ميارات التعبير الشفيي. 

 أىمية الدراما ىذه الدراسات إلى تائجنأشارت ( كالتي 0292، كدراسة )الطيب، (0290
، كما أكدت نتائج ىذه الدراسة ما كجدتو دراسة )عبد المسرحية في تنمية ميارات التعبير الشفيي

كالتي كشفت الدكر الفعاؿ كالنشط الستخداـ أسمكب مسرحة المناىج في تنمية  (0223الحميد، 
  ميارات التعبير الشفيي.

 :ونصو الرابع السؤال عن جابةاإل رابعاا:

 فصػػال تبلميػػذ لػػدػ الشػػفيي التعبيػػر اتميػػار  تنميػػة فػػي بالفاعميػػة الػػدركس مسػػرحة تصػػفت ىػػل
 ؟األساس الثالث

 كقد تـ صياغة فرضية السؤاؿ الرابع عمى النحك التالي: 
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ال تتصف مسرحة الدركس بالفاعمية كفق معدؿ ببلؾ لمكسػب فػي تنميػة ميػارات التعبيػر الشػفيي 
 ة.في المجمكعة التجريبي األساسلدػ تبلميذ الصف الثالث 

 لعينتػػػػيف T–test "ت" اختبػػػػار كإلختبػػػػار ىػػػػذه الفرضػػػػية فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ عػػػػدة إجػػػػراءات ىػػػػي:
 المجمكعػػػة التبلميػػػذ درجػػػات متكسػػط بػػػيف لممقارنػػػة  "PairedSamples T test" مػػرتبطتيف
 الجػػػدكؿ يكضػػػحيا كمػػػا النتػػػائج فكانػػػت الػػػدركس، مسػػػرحة إلػػػى تعػػػزػ  كالبعػػػدؼ القبمػػػي التجريبيػػػة

(5.1.) 
 أفراد درجات متوسط بين  بين لمفروق  (T) اختبار نتائج (:2.4) جدول

 والبعدية القبمية التجريبية المجموعة

 المتوسط العدد المجموعة الميارات
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

 القيمة
 الحتمالية

 الدللة
 اإلحصائية

 المغوي  الجانب
 0.687 4.46 35 البعدية

11.715 0.0001 
 دالة

 0.874 3.32 35 القبمية صائيةإح

 الصوتي الجانب
 0.789 4.22 35 البعدية

10.943 0.0001 
 دالة

 0.918 3.12 35 القبمية إحصائية
 المممحي الجانب

 الجسد" لغة "
 0.596 4.49 35 البعدية

 دالة 0.0001 12.637
 0.892 3.22 35 القبمية إحصائية

 الفكري  الجانب
 0.601 4.50 35 البعدية

 دالة 0.0001 12.726
 0.889 3.33 35 القبمية إحصائية

 لمكمية الدرجة
 0.622 4.41 35 البعدية

 دالة 0.0001 13.791
 0.857 3.25 35 القبمية إحصائية

 . 0.506 رغبٔ٘ (01.0) دالنخ يغزٕٖ ٔػُذ 12 زشٚخ دسخخ ػُذ اندذٔنٛخ (T) قًٛخ

 (T) قيمػة مػف أكبػر كىػي 13.791 تسػاكؼ  لبلختبػار الكميػة الدرجػة أف (5.2) الجػدكؿ مػف تبيف
 عمػى يػدلل ممػا (،01.0) داللػة كمستكػ  34 حرية درجة عند 2.032 تساكؼ  التي الجدكلية
 القبمػػػػي يبيػػػػةالتجر  المجمكعػػػػة التبلميػػػػذ درجػػػػات متكسػػػػط بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ  كجػػػػكد

 .الدركس مسرحة تكظيف إلى تعزػ  كالبعدؼ

 قيمة مف أكبر كىي 11.943 تساكؼ  المحسكبة (T) قيمة فإف المغكؼ  الجانب لميارة بالنسبة أما
(T) داللػة كمسػتكػ  34 حريػة درجػة عند 2.032 تساكؼ  التي الجدكلية (01.0،) يػدلل ممػا 
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 كالبعدؼ القبمي التجريبية المجمكعة التبلميذ درجات متكسط يفب إحصائية ذات فركؽ  كجكد عمى
  .الدركس مسرحة تكظيف إلى تعزػ 

 (T) قيمػة مػف أكبػر كىي 10.943 المحسكبة (T) قيمة فبمغت الصكتي الجانب لميارة بالنسبةك 
 عمػى يػدلل ممػا (،01.0) داللػة كمستكػ  34 حرية درجة عند 2.032 تساكؼ  التي الجدكلية
 كالبعػػػدؼ القبمػػػي التجريبيػػػة المجمكعػػػة التبلميػػػذ درجػػػات متكسػػػط بػػػيف إحصػػػائية ذات فػػػركؽ  كجػػػكد
 .الدركس مسرحة تكظيف إلى تعزػ 

 كىػي  12.637 تسػاكؼ  المحسػكبة (T) قيمة فإف الجسد" لغة " المممحي الجانب لميارة بالنسبةك 
           داللػػػػػة كمسػػػػػتكػ  34 ريػػػػػةح درجػػػػػة عنػػػػػد 2.032 تسػػػػػاكؼ  التػػػػػي الجدكليػػػػػة (T) قيمػػػػػة مػػػػػف أكبػػػػػر

(01.0،) المجمكعػة التبلميػذ درجػات متكسط بيف إحصائية ذات فركؽ  كجكد عمى يدلل مما 
  .الدركس مسرحة تكظيف إلى تعزػ  كالبعدؼ القبمي التجريبية

 (T) مػةقي مػف أكبػر كىػي 12.726 تسػاكؼ  المحسكبة (T) قيمةف الفكرؼ  الجانب لميارة بالنسبةك 
 عمػػى يػػدلل ممػػا (01.0داللػػة) كمسػػتكػ  34 حريػػة درجػػة عنػػد 2.032 تسػػاكؼ  التػػي الجدكليػػة
 كالبعػػػدؼ القبمػػػي التجريبيػػػة المجمكعػػػة التبلميػػػذ درجػػػات متكسػػػط بػػػيف إحصػػػائية ذات فػػػركؽ  كجػػػكد
 .الدركس مسرحة تكظيف إلى تعزػ 

 حساب مربع إيتا 

 فصػػال تبلميػػذ لػػدػ الشػػفيي تعبيػػرال ميػػارات تنميػػة فػػي كسالػػدر  مسػػرحة عػػف النػػاتج األثػػر حجػػـ
 القػػػكانيف خػػػبلؿ مػػػف  (dاألثػػػر) كحجػػػـ ، (2) إيتػػا مربػػػع بحسػػػاب الباحػػػث قػػػاـ، األسػػػاس الثالػػث
 .(42 ـ:2000 ،)عفانة التالية

 

 

 (dاألثر) كحجـ (،2) إيتا لمربع كفقا التأثير مستكيات يكضح التالي كالجدكؿ
 التأثير حجم مستويات يوضح (:2.3جدول)

 جداا  كبير كبير متوسط صغير التأثير درجة
 0.2 0.5 0.8 1.0 (dاألثر) حجم

) إيتا لمربع
2) 0.01 0.06 0.14 0.20 
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 (dاألثر) وحجم (2إيتا) مربع قيمة يوضح (:2.2جدول)

 التأثير درجة (d) األثر حجم (2) إيتا مربع المحسوبة (Tقيمة) اراتالمي
 جداا  كبير 4.012 0.801 11.715 المغوي  الجانب
 جداا  كبير 3.744 0.778 10.943 الصوتي الجانب
 جداا  كبير 4.327 0.824 12.637 المممحي الجانب

 جداا  كبير 4.357 0.826 12.726 الفكري  الجانب
 جداا  كبير 4.723 0.848 13.791 الكمية الدرجة

 عمػى يػدلل ممػا كبيػرة (d) األثػر حجػـ (2) إيتػا مربػع معامػل قيـ أف (5.3) الجدكؿ مف يتضح
 لػػػدػ الشػػػفيي التعبيػػػر ميػػػارات تنميػػػة فػػػي الػػػدركس مسػػػرحة اسػػػتخداـ عػػػف النػػػاتج األثػػػر حجػػػـ أف

 جدا . كبيرا   كاف األساس الثالث فصال تبلميذ

 )خصػػػػػػػاكنة (،ـ2015 كالحباشػػػػػػػنة، )الربابعػػػػػػػة دراسػػػػػػػة مػػػػػػػف كػػػػػػػل الدراسػػػػػػػة نتػػػػػػػائج مػػػػػػػع كتتفػػػػػػػق
 (ـ2005 الحميػػػػد، )عبػػػػد (،ـ2008 )الطػػػػكرة، (،ـ2011كحمػػػػدؼ، )الناصػػػػر (،ـ2012كالعكػػػػل،
 فػػػي الػػدركس مسػػرحة أسػػمكب السػػتخداـ كالنشػػط الفعػػاؿ الػػدكر إلػػى الدراسػػات ىػػذه أشػػارت حيػػث
ككػػػاف حجػػػـ أثػػػر فػػػي تنميػػػة الميػػػارات عمػػػى المجمكعػػػة ، لمتبلميػػػذ الشػػػفيي لتعبيػػػرا ميػػػارات تنميػػػة

 .التجريبية كبير جدا  أؼ لـ يكف تأثيرا  طارئا  أك عاديا  

 حساب معدل بالك لمكسب 

 فصػػال تبلميػػذ لػػدػ الشػػفيي التعبيػػر اتميػػار  تنميػػة فػػي الػػدركس مسػػرحة تكظيػػف فاعميػػة لقيػػاس
ف معيار الفاعمية يقاس بالكاحػد إحيث  لمكسب ببلؾ معادلة بباحتسا الباحث قاـ األساس الثالث

 كمعادلة ببلؾ لمكسب ىي عمى النحك التالي.( 1.2)الصحيح فما فكؽ 

TOTAL

BEFOREAFTER

BEFORETOTAL

BEFOREAFTER

M

MM

MM

MM
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AFTERM: البعدؼ. االختبار في الدرجة متكسط 

BEFOREM: القبمي. االختبار في الدرجة متكسط 

TOTALM: لبلختبار. العظمى أك النيائية الدرجة 
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 لمكسب البالك معادلة نتائج  (:2.2جدول)

 الدرجة المتوسط الميارات
 القبمية

 المتوسط
 البعدية الدرجة

 الدرجة
 العظمى

 البالك معامل
 لمكسب

 1.339 5 4.46 3.32 المغوي  الجانب
 1.230 5 4.22 3.12 الصوتي الجانب

 1.345 5 4.49 3.22 المممحي نبالجا
 1.274 5 4.50 3.33 الفكري  الجانب
 1.297 5 4.41 3.25 الكمية الدرجة

 كلمقياس (،3.25) يساكؼ  الكمية لمدرجة  القبمي لمقياس الحسابي المتكسط أف الجدكؿ مف يتضح
 مػػام مرتفعػػة قيمػػة كىػػي (،1.297) تسػػاكؼ  لمكسػػب بػػبلؾ معامػػل كقيمػػة (4.41) يسػػاكؼ  البعػػدؼ
 الصف تبلميذ لدػ الشفيي التعبير ميارات تنمية في الدركس مسرحة استخداـ فعالية عمى يشير
 .األساس الثالث

 (،3.32) يسػػاكؼ  القبمػػي لمقيػػاس الحسػػابي المتكسػػط أف تبػػيف :المغــوي  الجانــب لميــارة بالنســبة
 مػػػةقي كىػػػي (،1.339) تسػػػاكؼ  لمكسػػػب بػػػبلؾ معامػػػل كقيمػػػة (4.46) يسػػػاكؼ  البعػػػدؼ كلمقيػػػاس
 كإحػدػ المغػكؼ  الجانػب ميػارة تنميػة فػي الػدركس مسػرحة اسػتخداـ فعاليػة عمى يشير مما مرتفعة
 .األساس الثالث فصال تبلميذ لدػ الشفيي التعبير اتميار 

 (،3.12) يسػػاكؼ  القبمػػي لمقيػػاس الحسػػابي المتكسػػط أف تبػػيف :الصــوتي الجانــب لميــارة بالنســبة
 قيمػػػة كىػػػي (،1.230) تسػػػاكؼ  لمكسػػػب بػػػبلؾ عامػػػلم كقيمػػػة (4.22) يسػػػاكؼ  البعػػػدؼ كلمقيػػػاس
 كإحػدػ الصػكتي الجانب ميارة تنمية في الدركس مسرحة استخداـ فعالية عمى يشير مما مرتفعة
 .األساس الثالث فصال تبلميذ لدػ الشفيي التعبير اتميار 

  يالقبمػػػ لمقيػػػاس الحسػػػابي المتكسػػط أف تبػػػيف :الجســـد" لغـــة " المممحـــي الجانـــب لميـــارة بالنســـبة
 تسػػػػػػاكؼ  لمكسػػػػػػب بػػػػػػبلؾ معامػػػػػػل كقيمػػػػػػة (4.49) يسػػػػػػاكؼ  البعػػػػػػدؼ كلمقيػػػػػػاس (،3.22) يسػػػػػػاكؼ 

 ميػارة تنميػة فػي الػدركس مسػرحة اسػتخداـ فعاليػة عمػى يشػير ممػا رتفعػةم قيمػة كىي (،1.345)
 الثالػػػػث فصػػػػال تبلميػػػػذ لػػػػدػ الشػػػػفيي التعبيػػػػر اتميػػػػار  كإحػػػػدػ الجسػػػػد" "لغػػػػة المممحػػػػي الجانػػػػب
 .األساس

 (،3.33) يسػػاكؼ  القبمػػي لمقيػػاس الحسػػابي المتكسػػط أف تبػػيف :الفكــري  الجانــب لميــارة بالنســبة
 قيمػػػة كىػػػي (،1.274) تسػػػاكؼ  لمكسػػػب بػػػبلؾ معامػػػل كقيمػػػة (4.50) يسػػػاكؼ  البعػػػدؼ كلمقيػػػاس
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 كإحػدػ الفكػرؼ  الجانػب ميػارة تنميػة فػي الػدركس مسػرحة اسػتخداـ فعالية عمى يشير مما مرتفعة
  .األساس الثالث فصال ذميتبل لدػ الشفيي التعبير ميارات

 لػدػ الشػفيي التعبيػر ميػارات تنميػة فػي فعاؿ بشكل أسيمت التي النتائج ىذه الباحث يعزك لذلؾ
 أنػػو الدراسػػة أكػػدت التػػيك  الػػدركس مسػػرحة أسػػمكب تكظيػػف إلػػى األسػػاس الثالػػث الصػػف تبلميػػذ
 في فاعل دكر مف ليا لما، لمتبلميذ نقميا المراد كاألفكار المعمكمات إليصاؿ كفعاؿ ناجح أسمكب
  .مناسب بأسمكب كتبسيطيا، المطمكبة العممية لممادة المفيكـ تأكيد

 ،التقميديػػػة الطريقػػػة عػػػف تختمػػػف التبلميػػػذ انتبػػػاه جػػػذب فػػػي ا  كبيػػػر  ا  تػػػأثير  الػػػدركس مسػػػرحةل أف كمػػػا
 مكاقػػػف فػػػي كتكظيفيػػػا مشػػػكقة تعميميػػػة تاخبػػػر  اكتسػػػاب عمػػػى التبلميػػػذ تسػػػاعد الػػػدركس مسػػػرحةف

 ىػػذا فػػي المسػػتمرة المشػػاركة لضػػماف كاالنجػػاز لمعمػػل التبلميػػذ دافعيػػة مػػف تزيػػدك   يػػدةجد حياتيػػة
 بأسػمك  فػي الرتابػة عػف خػركج الدركس ةمسرح أسمكب تكظيف في كألف ،النشاط ألكاف مف المكف 

 كمتفرجػا   مشػاركا   التمميػذ يكػكف  فقػد أدكار كلعػب شخصػيات كتقمص حركة مف فيو كلما، التدريس
 يػنعكس ىػذا فػإف كبالتالي لمتعمـ دافعيتو كتزداد اىتمامو كينجذب تفكيره يستثار يفالحالت كمتا كفي

تقاف امتبلؾ مستكػ  عمى إيجابيا     .الشفيي التعبير تار ميا كا 
 ،ـ(2012 ،كالعكػل خصػاكنة) ،ـ(2015 ،الحباشنةك  الربابعة)مع الدراسات  الدراسة نتائج كتتفق

 حيػث (ـ2005 ،المػكحك) ،ـ(2008 ،الطػكرة) ،(ـ2010 ،الطيػب) ،ـ(2011 ،كحمدؼ الناصر)
 التعميميػة العممية في الدركس مسرحةك  التعميمي المسرح تكظيف أىمية عمى الدراسات ىذه أكدت
 التعمػيـ بالعمميػة الرقػي فػي كىػاـ فعػاؿ أثػر لػو لمػا خػاص بشػكل العربيػة المغة كتدريس عاـ بشكل

    الحياتية. المكاقف مكاجية عمى قادر كأعي جيل إلى كالكصكؿ كالتبلميذ
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  الدراسة توصيات ثانيا:
  يمي: بما الباحث يكصي الدراسة ىذه نتائج ضكء في

 المنػػػػػػػػاىج تخطػػػػػػػيط فػػػػػػػي لممشػػػػػػػاركة ةالتعميميػػػػػػػػ المنػػػػػػػاىج ةمسػػػػػػػرحباختصاصػػػػػػػي  االسػػػػػػػتعانة -
 كتطكيرىا.

 المعممػػػػػػػيف كتشػػػػػػػجيع الدراسػػػػػػػية المنػػػػػػػاىج مسػػػػػػػرحة طريػػػػػػػق عػػػػػػػف بػػػػػػػالتعميـ االىتمػػػػػػػاـ رةضػػػػػػػرك  -
 األسػػػػػػبكعي البرنػػػػػػامج فػػػػػػي لػػػػػػو مسػػػػػػاحة تػػػػػػكفيرك  الػػػػػػدركس مسػػػػػػرحة بطريقػػػػػػة التػػػػػػدريس عمػػػػػػى

   الدركس. مسرحة خبلؿ مف معينة مكاضيع شرح ضمنا  مت العربية لمغة المخصص
 ال بحيػػػػػػث الػػػػػػدنيا؛ األساسػػػػػػية بالمرحمػػػػػػة العربيػػػػػػة المغػػػػػػة ميػػػػػػارات تقػػػػػػديـ فػػػػػػي التػػػػػػكازف  مراعػػػػػػاة -

 أخرػ. ارةيم حساب ىمع تنمك أف لميارة يسمح
 اييػػػػػػػإل حتػػػػػػػاجي التػػػػػػػي، ييالشػػػػػػػف التعبيػػػػػػػر بمجػػػػػػػاالت كالعنايػػػػػػػة تمػػػػػػػاـاالى مػػػػػػػف زيػػػػػػػدالم وتكجيػػػػػػ -

 كاالجتماعية. يةمالعم يـحيات في ميذبلالت
 التعبيػػػػػػػػر تاميػػػػػػػػار  لتنميػػػػػػػػة يبتػػػػػػػػدري برنػػػػػػػػامج أؼ فػػػػػػػػي المنػػػػػػػػاىج مسػػػػػػػػرحة تفعيػػػػػػػػل ضػػػػػػػػركرة -

 الشفيي.
 ايػػػػمن األساسػػػػية ييالشػػػػف التعبيػػػػر تاار يػػػػم مػػػػف الػػػػتمكف ىعمػػػػ العربيػػػػة مغػػػػةال يمػػػػممع تػػػػدريب -

 كمعػػػػػػػايير، ايكمكاصػػػػػػػفات، ايػػػػػػػميتكأى، مفػػػػػػػةالمخت التعبيريػػػػػػػة بالمجػػػػػػػاالت كتعػػػػػػػريفيـ، كالنكعيػػػػػػػة
 يمةمالسػػػػػػػ باألسػػػػػػس ىـكتزكيػػػػػػد، بلميػػػػػػذالت لػػػػػػدػ ايػػػػػػػبتنميت ةمػػػػػػالكفي كاألسػػػػػػاليب ايػػػػػػفي اإلتقػػػػػػاف
 ا.يلتقكيم

 كالقػػػػيـ، المفػػػػاىيـ تبلميػػػػذتكسػػػػب ال، رحيات تعميميػػػػة ىادفػػػػةمسػػػػ العربيػػػػة المغػػػػة كتػػػػب تضػػػػميف -
، شخصػػػػػػػػيتيـ كتصػػػػػػػػقل، دافعيػػػػػػػػتيـ مػػػػػػػػف كتزيػػػػػػػػد، فييػػػػػػػػا المرغػػػػػػػػكب االيجابيػػػػػػػػة تكاالتجاىػػػػػػػػا
 المكضػػػػػػكع اسػػػػػػتيعاب عمػػػػػػى كتسػػػػػػاعدىـ لػػػػػػدييـ، العميػػػػػػا التفكيػػػػػػر تاكميػػػػػػار  اإلبػػػػػػداع كتنمػػػػػػي
 أفضل. بشكل

 لتبسػػػػػػػيط، التػػػػػػػدريس فػػػػػػػي تعميميػػػػػػػة ككسػػػػػػػيمة سػػػػػػػمكب مسػػػػػػػرحة الػػػػػػػدركسأ سػػػػػػػتخداـا ضػػػػػػػركرة -
 كيسر. بسيكلة المعمكمات كتكصيل، المفاىيـ

 كجعمػػػػػػو، تمميػػػػػػذمػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػل مدرسػػػػػػة؛ لمتػػػػػػركيح عػػػػػػف التعمي تربػػػػػػكؼ  مسػػػػػػرح تػػػػػػكفير ضػػػػػػركرة -
 بعػػػػػػػض كمعالجػػػػػػػة، كاالسػػػػػػػتقبللية، الػػػػػػػنفس عمػػػػػػػى االعتمػػػػػػػاد كتعكيػػػػػػػده، لمػػػػػػػتعمـ قابميػػػػػػػة أكثػػػػػػػر

 المرحمة. ىذه تبلميذيمكف أف يقع فييا  التي السمككية المشكبلت
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  الدراسة مقترحات ثالثاا:
 التعميميػػػػػػػػة المراحػػػػػػػػل مػػػػػػػػف تعميميػػػػػػػػة مرحمػػػػػػػػة كػػػػػػػػل فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػفيي التعبيػػػػػػػػر ميػػػػػػػػارات تحديػػػػػػػػد -

 تنميتيا. عمى كالعمل، المختمفة

 الدراسػػػػي المسػػػػتكػ  ل:ثػػػػت أخػػػػرػ مكمتغيػػػػرا، ييت التعبيػػػػر الشػػػػفميػػػػارا بػػػػيف العبلقػػػػة دارسػػػػة -
 لمكالديف. العممي كالمؤىل، لممعمـ العممي المؤىل التحصيمي، كالمستكػ ، لمتبلميذ

 حػػػػػػػلاالمر  فػػػػػػػي تبلميػػػػػػػذال لػػػػػػػدػ الشػػػػػػػفيي التعبيػػػػػػػر تاميػػػػػػػار  مػػػػػػػف الػػػػػػػتمكف صػػػػػػػعكبات ةاسػػػػػػػدر  -
 عبلجية(.، تشخيصية ةراس)د ةفالمختم التعميمية

 المختمفة. الصفكؼ في التعبير مستكػ  لتحسيف برامج بناء -

تشػػػػػػػاؼ اك فػػػػػػػي منػػػػػػػاظرة( صػػػػػػػحافة، خطابػػػػػػػة، )إذاعػػػػػػػة، األخػػػػػػػرػ  المغكيػػػػػػػة األنشػػػػػػػطة فاعميػػػػػػػة -
 خاصة. الشفيي تعبيركال عامة العربية المغة في بداعيةمكاىب التبلميذ كقدراتيـ اإل

 بصػػػػػػفة األخػػػػػػرػ  المباحػػػػػػث كدركس، خاصػػػػػػة بصػػػػػػفة العربيػػػػػػة المغػػػػػػة دركس بعػػػػػػض مسػػػػػػرحة -
 لدييـ. ييكتنمية مستكػ التعبير الشف، ميالتمثي، عامة
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 والمراجع المصادر قائمة
 الكريـ. القرآف

  العربية: المراجعو  المصادر :أولا 
 مطبعة غزة: .2ط .أدكاتو، مناىجو، عناصره التربكؼ  البحث (.1997) .إحساف، غااأل

 الرنتيسي.
 لدػ التعمـ تفعيل عمى المناىج مسرحة تساعد كيف .ـ(2012).خميس بف عبدهللا سعيدؼ، أمبك

 .43-40 (،68)1 ،التربكؼ  التطكير مجمة .الطمبة؟
: تدريس طرائق .(2009.)سميماف كالبمكشي، هللا عبد، سعيدؼ أمبك  كتطبيقات مفاىيـ العمـك

 كالطباعة. كالتكزيع لمنشر المسيرة دار عماف: .عممية
: عماف .1 ط التطبيق. ك النظرية بيف العربية التدريس أصكؿ ـ(.2000) الفتاح. عبد البجة،

 كالتكزيع. لمنشر الفكر دار
 دار :العيف .كآدابيا العربية المغة ميارات تدريس أساليب ـ(.2001) حسف. الفتاح عبد، البحة

 .الجامعي الكتاب
 تبلميذ لدػ الشائعة اإلمبلئية لؤلخطاء مستعرضة تحميمية دراسة ـ(.2008) .أميف زياد بركات،

 غير دراسة) .بفمسطيف طكلكـر مدينة في األساسية الخامس إلى األكؿ مف الصفكؼ
. المفتكحة، القدس جامعة(.منشكرة   طكلكـر

 طبلب لدػ الشفيي التعبير ميارات في الضعف جكانب ـ(.2007) .شديد فب دمحم بشرؼ،ال
 اإلماـ جامعة (.منشكرة غير دكتكراه رسالة) لعبلجيا مقترح كبرنامج المتكسطة المرحمة

  الرياض. ،اإلسبلمية سعكد بف دمحم
الفكر دار  :القاىرة، مدرس القرف الحادؼ كالعشريف الفعاؿ. (ـ2002) .جابر عبد الحميد، جابر

 .العربي
 المتكسطة المرحمتيف في الشفيي التعبير تدريس صعكبات .ـ(2012) .ناجي خالد جبكرؼ،ال

 .448-396 (،1)51 ،الفتح مجمة .المدرسيف نظر كجية مف كاالعدادية
 المعارؼ. دار القاىرة: .6 ط .الخصائصـ(.1990تحقيق.) جني، ابف

 ،الشفكؼ  التعبير في االبتدائية المرحمة تبلمذة ضعف أسباب ـ(.2009) عمي. ميسكف  جكاد،
 .607-591 (،2)71 ،بالمنصكرة التربية كمية مجمة
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 القاىرة: .4ط .األطفاؿ لرياض التمميذ كدراما مسرح في مدخل ـ(.1994) الديف. كماؿ حسيف،
 لؤلكفست. العمرانية مطبعة

 الدار القاىرة: .1ط، كالتطبيق المصطمح التعميمي المسرح ـ(.2005) .الديف كماؿ، حسيف
 المبنانية. المصرية

مناىج البحث كطرؽ التحميل اإلحصائي في العمـك (. 2010أبك حطب، فؤاد، كصادؽ، أماؿ. )
 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.  النفسية كالتربكية كاالجتماعية

 ديةاإلعدا المرحمة في الشفيي التعبير مادة تدريس صعكبات ـ(.2013).سعيد ناطق حبلؽ،ال
  .239-197 (،1)55 ،الفتح مجمة .الطمبة ك المدرسيف نظر كجية مف

 .كالتعمـ التعميـ لطرائق معاصرة رؤية العامة التدريس مبادغ ـ(.2007) دركيش. دكاد حمس،
 افاؽ. مكتبة غزة:

 :غزة .١ط، الكظيفي التعبير فف (.ـ2002) .محمكد خميل، كنصار ،الفتاح عبد خميل، حماد
 منصكر. كمكتبة مطبعة

، ثانكؼ  -متكسط -(. فصكؿ في تدريس المغة العربية: إبتدائي2004الخميفة، حسف جعفر. )
 الرياض: مكتبة الراشد. 

 تبلميذ لدػ كالكتابي الشفكؼ  التعبير في الشائعة األخطاء ـ(.2007) .حميد بف عابد خرماني،ال
 الثانكية بالمرحمة العربية كالمغة الشرعية العمكـ قسـ كتبلميذ الكريـ القرآف تحفيع مدارس

  المكرمة. مكة القرػ، أـ جامعة (.منشكرة غير ماجستير رسالة)
 تنمية في المسرحية الدراما فاعمية ـ(.2012) .أحمد إيماف كالعكل، ،أحمد نجكػ  خصاكنة،

 التربكية الدكلية المجمة .االبتدائية المرحمة طالبات لدػ الشفكية المحادثة ميارات
 .206 -182 ،(4)1،المتخصصة

 لميارات حائل جامعة في التربية كمية طمبة امتبلؾ مدػ ـ(.2012) .دمحم إياد خمايسة،ال
 مجمة .المحاضرة داخل تكاجييـ التي كالصعكبات، نظرىـ كجية مف الشفكؼ  التعبير
  .241-219 (،1)20 ،كالنفسية التربكية لمدراسات اإلسبلمية الجامعة

 البيئية التربية مفاىيـ لتنمية التعميمية الدراما يعتمد مقترح برنامج ـ(.2009) .كليد، خكصة أبك
 جامعة (.منشكرة غير ماجستير رسالة)بغزة األساس السادس طبلب ػ لد نحكىا كاالتجاه
 غزة.، األزىر
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 ميارات تنمية في الشعبية الحكايات عمى قائـ برنامج فاعمية ـ(.2014) عمر بياف دحبلف،
 منشكرة(. غير ماجستير رسالة) األساس الرابع الصف تمميذات لدػ الشفكؼ  التعبير
 .غزة ،اإلسبلمية الجامعة

 تدريس في حديثة اتجاىات ـ(.2009) .الكريـ عبد سعاد كالكائمي، ،حسيف عمي طو دليمي،ال
 .العالمي لمكتاب جدرا عماف: .1ط .العربية المغة
 إربد: .1ط .العربية المغة تدريس في ثةحدي اتجاىات ـ(.2005) سعاد. كالكائمي، طو، الدليمي،

 الحديث. الكتب عالـ
 في التعميمية الدراما استخداـ أثر ـ(.2015) يكسف. قتيبة كالحباشنة، حسف؛ إبراىيـ الربايعة،

 العربية المغة طمبة لدػ التحصيل كتحسيف (الشفكؼ  التعبير) التحدث ميارات تنمية
 .644 -629 (،3)42، كاالجتماعية نيةاإلنسا العمكـ دراسات بغيرىا. لمناطقيف

 االستماعي الفيـ ميارة تنمية عمى الدرامي المدخل استخداـ أثر (.ـ2004) .ثناء، رجب
 لمقراءة المصرية الجمعية -كالمعرفة القراءة جمةم .اإلعدادؼ األكؿ الصف لمتبلميذ
  .58 -14 (،1)30 ،كالمعرفة

 الشفيي التعبير ميارات تنمية في األطفاؿ قصص استخداـ أثر .ـ(2013) .كفاء رخية، أبك
 اإلسبلمية، الجامعة منشكرة(. غير ماجستير رسالة)الرابع الصف طمبة لدػ اإلبداعي

 غزة.
 المغكؼ  التعبير ميارات تنمية في المتحركة الصكر تكظيف أثر ـ(.2014) .مصطفى دمحم زؽ،ال

 جامعة منشكرة(. غير تيرماجس رسالة) غزة بمحافظات األساس الرابع الصف طبلب لدػ
 غزة. ،األزىر

 األمل مكتبة غزة: .2ط .العربية المغة تدريس في المرشد ـ(.1999) شحادة. دمحم زقكت،
 كالتكزيع. كالنشر لمطباعة

استخداـ النشاط التمثيميفي تدريس فركع المغة العربية كأثره عمى (. 1999الزنارؼ، حكمت. )
رسالة دكتكراه غير منشكرة، معيد الدراسات كالبحكث  ،التحصيل كتنمية الميارات المغكية

 التربكية، القاىرة.
 ميارات لتحقيق التعميمية المناىج مسرحة (.يكليك 9-6 ،ـ2010) .حسيف بف سعكد زىراني،ال

 الثقافي المنتدػ  إلى مقدمة عمل كرقة .تعميمية لمسرحية نمكذجي كمثاؿ المعرفة، مجتمع
 كالتعميـ لمتربية العامة باإلدارة المنعقد الدماـ: المعرفي"، تمعالمج مظمة "الثقافة الثاني
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-http://dr اإللكتركني: المكقع عمى متاح .الشرقية بالمنطقة

saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=1215:------&catid=131&Itemid=100228  
 األساسية التربية كمية مجمة ،االبتدائية المرحمة في التعبير ـ(.2009) .طو حاتـ سامرائي،ال

 .120 -81 (،57)1 ،المستنصرية الجامعةب
 كالكاقع الخميج دكؿ في المدرسي المسرح .(ـ1993) .تحسيف كبدير، ؛العزيز عبد سريع،ال

 الخميج. بدكؿ العربي التربية مكتب :الرياض .التطكير كسبل
 التحصيل تنمية في المناىج كمسرحة الدرامي المدخل فعالية ـ(.2011) السيد. دمحم سعيد،

 ،اإلعدادية المرحمة في اإلسبلمية الدينية التربية تدريس مجاؿ في الناقد التفكير كميارات
 .المنصكرة جامعةب النكعية التربية كمية منشكرات مصر:

 الفبلح مكتبة عماف: .يةالعرب المغة تدريس طرائق ـ(.2010) إبراىيـ. الرحمف عبد السفافة،
 لمنشر.

 تقييـ ميارات التعبير الشفيي لدػ طمبة الصف التاسع(  2007سمير صايل عمي ) ، السفكح
 اربد األردف.، جامعة اليرمكؾ، رسالة ماجستير غير منشكرة، في ضكء النتائج األساس

 ميارات تنمية بأسالي مف العربية المغة معممي تمكف مستكػ  ـ(.2014) .سعد بف دمحم سممي،ال
 (.منشكرة غير ماجستير رسالة) االبتدائي الخامس الصف تبلميذ لدػ الكتابي التعبير
 المكرمة. مكة ،القرػ  أـ جامعة

 .التعميمية( ، البرامج ، مقدمات ، األىمية ، )المفيكـ المغة فنكف  ـ(.2008) فراس. السميتي،
 الحديث. الكتب عالـ اريد: .1ط
، 1ط  .المكسيقى، المسرح كالفنكف التشكيمية، مااتعمـ األطفاؿ الدر  ـ(.2005. )نايف، سميماف

 دار صفاء لمنشر كالتكزيع. :عماف
 في التعبير لتدريس الذىني العصف طريقة استخداـ أثر ـ(.2006) ىاشـ. ربو عبد السميرؼ،

 غير ماجستير )رسالة بغزة األساس الثامف الصف طالبات لدؼ اإلبداعي التفكير تنمية
 غزة. اإلسبلمية، الجامعة منشكرة(.

 .المبنانية المصرية الدار :القاىرة .6 ط .المدرسي النشاط .ـ(2000) .حسف شحاتة،
 .كالتكزيع لمنشر العربي القاىرة: .1 ط .المرئية ماراالد .(ـ1995) .عبدالمجيد شكرؼ،
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 ميارات بعض يةلتنم التمثيمي النشاط استخداـ أثر ـ(.2010) .الرحمف عبد أميرة شنطي،ال
 غير ماجستير رسالة) بغزة األساس الرابع الصف تمميذات لدػ العربية المغة في االستماع
 .غزة ،األزىر جامعة منشكرة(.

 تنمية في األطفاؿ أدب عمى قائـ مقترح برنامج فاعمية .ـ(2016) .الرحمف عبد دعاء شنطي،ال
 غير ماجستير رسالة)بغزة اساألس الثالث الصف تبلميذ لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات
  .غزة ،األزىر جامعة منشكرة(.

 المرحمة طمبة عند الشفكؼ  التعبير أداء مستكػ  تقكيـ ـ(.2011) .عمي دمحم صكيركي،ال
 (،4)12 ،العزيز عبد الممؾ جامعة كالنفسية، التربكية العمكـ مجمة األردف، في األساسية

66-86. 
 دار عماف: .1ط .التربكية الطرائق ألحدث كقفا لعربيةا المغة تدريس ـ(.2010) عمكؼ. طاىر،

 المسيرة.
 الصكتية الطريقتيف فاعمية ـ(.2006العبيدؼ)، كزينة ؛عامر، كالحيالي فاضل؛، طائيال

 االبتدائي األكؿ الصف تمميذات لدػ التعبيرؼ  كاألداء المفظي المحصكؿ في كالتكليفية
 .239 -220 (،79)20 ،التربكية المجمة بالعراؽ، ػ نينك  بمحافظة

 دار عماف: .1ط .األساس بالتعميـ العربية المغة تدريس مناىج .ـ(1998) .رشدؼ طعيمة،
 العربي. الفكر

 طمبة لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات تطكير في بالدراما التدريس أثر ـ(.2008) .ىاركف  طكرة،ال
 .131 -123 (،58)1 ،التربكية األبحاث مجمة .األردف في األساس الثاني الصف

 ميارات تنمية في األدكار لعب استراتيجية استخداـ فاعمية ـ(.2010) دمحم. أحمد بدكؼ  الطيب،
 ،كالمعرفة القراءة مجمة اإلعدادية. المرحمة تبلميذ لدؼ الشفيي التعبير ك الصامتة القراءة

1(105،) 90-131. 
 الرياض: .1ط .العربية مغةال في التدريس ـ(.1994) يكسف. كالحمادؼ، إسماعيل؛ دمحم ظافر،

 لمنشر. المريخ دار
 .التطبيق ك النظرية بيف العربية ةالمغ تدريس أساليب ـ(.2003) دمحم كالحكامدة، راتب؛ عاشكر،
 الميسرة. دار عماف: .2ط
 اتدريسي طرائق كالكتابية القرائية الميارات ـ(.2005) دمحم. كمقدادؼ، راتب؛ عاشكر،

 المسيرة. دار اف:عم .1 ط .كاستراتيجياتيا
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 ميارات تنمية عمى الممسرحة المناىج استخداـ فعالية .ـ(2005) .حممي أماني، الحميد عبد
 .235-225 (،50)1 ،كالمعرفة القراءة مجمة .االبتدائية المرحمة تبلميذ لدػ المغة

 .الكتب عالـ القاىرة: .1ط .التمميذ مااكدر  مسرح .(ـ2007) .دمحم زينب، المنعـ عبد
دار الفكر : عماف. 8ط ، وكادكات وساليبأالبحث العممي مفيكمو ك (. 2001. )دات كآخركف عبي

 لمطباعة كالنشر
 رسالة) الجيرية القراءة ميارات تنمية في التعميمي المسرح فاعمية .ـ(2000) .سمكػ ، عزازؼ 

 مصر. الزقازيق، جامعة منشكرة(. غير ماجستير
 المدخل عمى قائـ برنامج ـ(.2012) .المرسي كجيو المبف، كأبك ؛سميماف جماؿ عطية،

 بالمدينة المتكسطة المرحمة تبلميذ لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات تنمية في التفاكضي
 .436-395 (،91)3 ،ببنيا التربية كمية مجمة المنكرة،

 دار عماف: .1ط .الممسرح التدريس ـ(.2008) .حسف أحمد، كالمكح ؛إسماعيل عزك، عفانة
 كالتكزيع. شرلمن المسيرة

 .1ط .كالتربكية النفسية العمكـ في العممي البحث مناىج ـ(.1998) .محمكد رجاء عبلـ، أبك
 لمجامعات. النشر دار القاىرة:

 النشر دار القاىرة: .كالتربكية النفسية العمـك في البحث مناىج .ـ(2010) .رجاء، عبلـ أبك
 لمجامعات.

: عماف .1ط .العربية المغة لتدريس الفني رشدالم ـ(.1998) طحمير. حسيف فيصل العمي،
 الثقافة. دار مكتبة

 دار عماف: .3 ط .كتطبيق منيج التمميذ تعميـ في كالمسرح الدراما ـ(.1993) حناف. العناني،
 التكزيع. ك لمنشر التفكير

 الصف طمبة تحصيل عمى الدرامية األنشطة استخداـ أثر ـ(.2010) يكسف جيياف عكدة،
 جامعة منشكرة(. غير ماجستير رسالة) نحكىا اتجاىاتيـ كفي العمكـ مادة في السادس
 فمسطيف. :بيرزيت

 دار عماف: تدريسيا. أساليب ك العربية المغة تدريس طرائق ـ(.2012) ناىي. فاضل عكف،
 كالتكزيع. لمنشر صفاء

 اءصف دار عماف: .1 ط .العربية المغة ميارات تدريس الي مدخل ـ(.2011) زىدؼ. عيد،
   كالتكزيع. لمنشر
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 الشفكؼ  التعبير ميارات تنمية يف المغكؼ  االتصاؿ نشاطات أثر ـ(.2012) خميل. الفيكمي،
 عماف بمنطقة التعميـ ك التربية مديرية مدارس في األساس التاسع  الصف طبلب لدؼ
 432-387 (،2)13 النفسية، ك التربكية العمكـ مجمة األردف. في

 .129 -121 (،.121)1 المسرح، مجمة األطفاؿ. كأدب التمميذ ـ(.2004) ىدػ. قرافل،
 عالـ عماف: .1 ط الدرامي. المدخل ك المناىج ـ(.2001) أحمد كالمقاني، أمير؛ القرشي،

 كالتكزيع. لمنشر الكتب
 المغة قكاعد تدريس في التعميمية الدراما استخداـ أثر ـ(.2009) لينا كىنية، ؛أميف كخف،ال

 ،التربكية العمكـ في األردنية المجمة .األساس العاشر الصف طالبات لتحصي في العربية
5(3،) 201-216.  
 المرحمة تمميذات لدػ الشفكؼ  التعبير ميارات تقكيـ (.ق1418) راشد بف سعيد زكينة، الكمباني

 .عماف سمطنة قابكس، السمطاف جامعة .منشكرة( غير ماجستير )رسالة اإلعدادية
 اإلبداعي التفكير ميارات تنمية عمى الدراما استخداـ أثرـ(.2011) .العزيز عبد ختاـ .لحية أبك

 ماجستير )رسالة غزة شماؿ األساس الثالث الصف تبلميذ لدػ العربية المغة مبحث في
 غزة. األزىر، جامعة منشكرة(. غير

 ميارات لتنمية التعميمي المسرح باستخداـ مقترح برنامج فاعمية ـ(2005) .حسف أحمد مكح،ال
 المغكؼ  التكاصل مدخل ضكء في األساس السابع الصف طبلب لدػ الشفكؼ  التكاصل

 كجامعة بمصر شمس عيف بجامعة المشترؾ لبرنامجا (.منشكرة غير دكتكراه رسالة)
 غزة.، بفمسطيف األقصى

 لدػ النحك قكاعد تحصيل عمى التمثيمي النشاط استخداـ أثر .ـ(2001).حسف أحمد، مكحال
 غير ماجستير رسالة) نحكىا كاتجاىاتيـ النحك قكاعد في األساس الخامس الصف تبلميذ
 غزة.، بفمسطيف األقصى كجامعة بمصر شمس عيف بجامعة المشترؾ لبرنامجا (.منشكرة

 .كتطبيقاتو أسسو االبتدائية بالمرحمة العربية المغة تدريس (.1976) الديف. صبلح دمحم مجاكر،
  العمـ. دار الككيت: .2 ط
 عماف: .1ط .االدائية الكفاءات ضكء في العربية المغة تدريس (.2007) عطية. عمي محسف،

 كالتكزيع. لمنشر المناىج دار
 الدراسات مجاؿ في تدريس كمدخل المناىج مسرحة (.ـ2004) .الديف صبلح، محمكد

 .الشرؽ  زىراء مكتبة :القاىرة .االجتماعية
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 لمنشر المسيرة دار عماف. .1ط .العربية غةالم تدريس طرائق .ـ(2006) .عمي ،مدككر
 كالتكزيع.

 ميارات بعض مستكػ  تحسيف في المدرسي المسرح استخداـ أثر .ـ(2012) .نضاؿ دمحم مراد،
 ،البعث جامعة -األستاذ مجمة .سكريا في األساس الرابع الصف تبلميذ لدػ القراءة

1(203،) 830- 865. 
  .العربية المغة تعميـ في الحديثة االتجاىات ـ(.2010) .محمكد هللا كخمف ؛كجيو مرسي،ال

 الزماف. دار مكتبة المنكرة. المدينة .1ط .الجكؼ في األدبي النادؼ إصدارات
 فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعميـ التفكير اإلبداعي(. 2003إنشراح إبراىيـ. )المشرفي، 

ة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة اإلسكندرية، )رسال لدػ الطالبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ
 اإلسكندرية.  

 التعبير ميارات تنمية في المتعددة بالكسائل برنامج فاعمية ـ(.2006) سعيد. يكسف المصرؼ،
 منشكرة(. غير ماجستير )رسالة األساس الثامف الصف طمبة لدؼ بيا كاالحتفاظ الكتابي
 غزة. اإلسبلمية، الجامعة

أدب األطفاؿ كأساليب كتطبيق كأساليب تربيتيـ (. 2005لفتاح شحدة. )أبك معاؿ، عبد ا
 ، عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.كتعميميـ كتثقيفيـ

 .1 ط .كالكتابة القراءة تعميـ أساليب .ـ(2000) .الحافع عبد كسبلمة،، سميح مغمي، أبك
 .كالتكزيع لمنشر العممية يافا دار عماف:

 الثقافة كزارة، العامة الثقافية الشؤكف  دار بغداد. .لمطفل التمثيمي لنشاطا ـ(.1996) دمحم.، ممص
 .كاإلعبلـ

 صادر دار بيركت: .1ط .العرب لساف (.2003.) مكـر بف دمحم الديف جماؿ منظكر، ابف
 كالتكزيع. لمنشر

 الدراسات تدريس في التعميمي المسرح استخداـ فعالية .ـ(2006) .محمكد حناف مكسى،
 ماجستير رسالة) االبتدائية بالمرحمة االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى عيةاالجتما
 .مصر ،الزقازيق جامعة منشكرة( غير

 القرائية الميارات بعض مستكػ  تحسيف في الدراما استخداـ أثر .ـ(2008) .لطفي مكسى، أبك
، بلميةاإلس الجامعة (.منشكرة غير ماجستير رسالة) األساس السابع الصف طمبة لدػ
 .غزة
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 األمل دار عماف: .األطفاؿ تعميـ في كالمسرح االدرام (.1992) كآخركف. المعطي عبد مكسي،
 كالتكزيع. لمنشر

 مسرحة منحى كفق الدراما باستخداـ التدريس أثر ـ(.2011) .نرجس كحمدؼ، ؛دمحم ناصر،ال
 كالتحدث االستماع يميارت كتنمية الدراسي التحصيل في العربية المغة قكاعد لمادة المناىج

 .السعكدية العربية المممكة في القطيف مدينة في االبتدائي السادس الصف تبلميذ لدػ
 132-105 (،1)38 ،التربكية العمكـ دراسات

 مفاىيـ اكتساب في بالفيديك كالدراما المسرح تكظيف أثر ـ(.2011) .دمحم ميسكف  نباىيف،ال
 غير ماجستير رسالة) بغزة األساس العاشر الصف طالبات لدػ اإلسبلمي الفكر
  غزة. ،االسبلمية الجامعة (.منشكرة

 لدػ اإلبداعي الكتابي التعبير ميارات بعض لتنمية مقترح برنامج (.ـ2003) .بساـ، نجارال
 ،شمس عيف جامعة (.منشكرة غير دكتكراه رسالة) غزة بمحافظة العاشر الصف طمبة

 مصر.
 ميارة تنمية في الدكر لعب استراتيجية أثر (.ـ2005) .حامد، كالعبادؼ عمي؛ حمداف، نصر

 (،23)1 التربكية، العمكـ في األردنية المجمة .األساس الثالث الصف طمبة لدػ الكبلـ
51-65. 
 الثانكية المرحمة في المغكؼ  التعبير تدريس أساليب ـ(.2006) عمي. عبد الرحمف عبد الياشمي،

 التكزيع. لمنشر المناىج دار عماف: .كمشكبلتو
 لدػ الجغرافية المفاىيـ بعض الكتاب في الدراما استخداـ أثر .ـ(2010) .عبير، يباشال

 جامعة (.منشكرة غير ماجستير رسالة) غزة بمحافظة األساس السابع الصف طالبات
 غزة.، األزىر

 مكضكعات بعض تدريس في التعميمي المسرح استخداـ أثر ـ(.2009) .دمحم رائد ىداؼ، أبك
 (.منشكرة غير ماجستير رسالة) األساس الثامف الصف طمبة تحصيل عمى العربي نحكال

 .غزة، اإلسبلمية الجامعة
 التعبير تنمية في الذات عف الحديث أنشطة أثر  ـ(.2012) حمكد. كعمميات، سامي؛ ىزايمة،

 (،1)18 كالدراسات، لمبحكث المنارة مجمة .األساس الثاني الصف طمبة لدؼ الشفكؼ 
153-182. 
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 الخطكط ـ(.1998) كآدابيا". العربية المغة لمبحث الكطني "الفريق ،العالي كالتعميـ التربية كزارة
 غزة. 12_1 كآدابيا العربية المغة لمنيج العريضة

 لمكتاب. اإلسكندرية مركز اإلسكندرية: .1ط .المناىج مسرحة ـ(.2007) .فاطمة، يكسف
، القاىرة: تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانكية استراتيجياتـ(. 2000يكنس، فتحي عمي )

 مطبعة الكتاب الحديث. 
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 األجنبية: المراجع ثانياا:
 

Henry, M. (2000). Drama s ways of learning. Research in Drama 

Education, 5(1), 4562. 

Maley, A. and Duff, A. (2004). Drama techniques in language learning. 

(2nd ed). Cambridge, United Kingdom. University of Cambridge 

Zheer, K. M. (2008). The Effect of Using a Program Based on 

Cooperative Learning Strategy on Developing some Oral 

Communication Skills of Students Unpublished Master Thesis. 

Sana'a University, Yemen. 
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 (1) رقم ممحق
 طالب ميمة تسييل كتاب
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 (2) رقم ممحق
الدراسة أدوات محكمي السادة بأسماء قائمة  

 الدرجة التخصص العمل مكان
 م السم العممية

 0  . د دمحم عبد الفتاح  عسقكؿ أ أستاذ مناىج كطرؽ تدريس الجامعة اإلسبلمية 

 6 د. محمكد دمحم الرنتيسي دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس لجامعة اإلسبلمية ا

 4 د. راشد دمحم أبك صكاكيف دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس جامعة األزىر

 3 دحبلف عمي عمر د. دكتكراه تدريس كطرؽ  مناىج األقصى جامعة

 2 الفميت كامل جماؿ د. دكتكراه تدريس كطرؽ  مناىج كالتعميـ التربية بكزارة مشرؼ

 بككالة تعميمية منطقة مدير
 الغكث

 2 اليباش حسف رأفت د. دكتكراه كالصرؼ النحك

 1 صالح شحدة عايش د. دكتكراه تدريس كطرؽ  مناىج الغكث بككالة مدرسة مدير

 بككالة تعميمية منطقة مدير
 الغكث

بكالكريكس لغة عربية 
 أعماؿ إدارةماجستير 

 2 عمي الشيخنمر  دمحم أ. ماجستير

 كالمنياج التدريب كحدة خبير
 الغكث بككالة

 3 الفار مصطفى معيف أ. ماجستير أدب كنقد

 بككالة التقييـ كحدة خبير
 01 غبف أبك اسماعيل أسامة أ. ماجستير كالصرؼ النحك الغكث

 00 ندػ أبك عمي حسف أ. ماجستير كنقد أدب الغكث بككالة تربكؼ  مختص

 06 سالـ شكقي مجدؼ أ. رماجستي تدريس كطرؽ  مناىج الغكث بككالة معمـ

 04 سركر مصطفى يحيى أ. بكالكريس العربية المغة الغكث بككالة مساعد مدير

 03 سركر يحيى أسماء أ. بكالكريس العربية المغة الغكث بككالة معممة

 

 



   

  921 

 (3) رقم ممحق
 الدراسة لدليل المحكمين السادة بأسماء ةقائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 م
 

العممية الدرجة السم لعملا مكان التخصص   

دية أبك دمحم 1 تدريس كطرؽ  مناىج ماجستير  الغكث بككالة معمـ   
ذيب سالـ مجدؼ 2 تدريس كطرؽ  مناىج ماجستير  الغكث بككالة معمـ   
لبد محمكد 3 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالة معمـ   
عميرة أبك زينب 4 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالة معممة   
لبد إياد 5 دنيا مةمرح بكالكريس  الغكث بككالة معمـ   
سركر أحبلـ 6 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالة معممة   
مرجاف دمحم 7 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالة معمـ   
ركيشد إيماف 8 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالة معممة   
دنيا مرحمة بكالكريس رمزؼ عبد المنعـ 9 الغكث بككالةمعمـ    

فحمزة سميما 10 دنيا مرحمة بكالكريس  الغكث بككالةمعمـ    
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 (4) رقم ممحق
 األولية صورتيا في ييالشف التعبير ميارات قائمة

 

 الرحيـ الرحمف هللا بسـ

 هللا /ىاحفظو     ................................................................./ةالسيد

 وبركاتو هللا ورحمة عميكم السالم

 عنكاف: تحت تدريسال كطرؽ  مناىجال قسـ مف الماجستير درجة نيلل بدراسة الباحث قكـي

 تالميذ لدى  ييالشف التعبير ميارات تنمية في الدروس مسرحة توظيف أثر "
 " بغزة األساس الثالث الصف

 الصف طالب يتقنيا أف ينبغي التي الشفيي التعبير ميارات بأىـ قائمة إعداد ذلؾ تطمب كقد
 : التالية الجكانب في كتتمثل األساس ثالثال

 ( الفكرؼ  الجانب - ( الجسد لغة ) المممحي الجانب - الصكتي الجانب - المغكؼ  الجانب )
 ىذه عمى باالطبلع التكـر سيادتكـ مف نرجك المجاؿ ىذا في كخبرتكـ رأيكـ ألىمية كنظرا  

 التعبير ميارات شممت قد القائمة كانت إذا حيث مف فييا الرأؼ بداءكا   ،كتحكيميا ،الميارات
 إبداء ،أك لمقائمة جديدة فقرات إضافة أك الدمج أك الحذؼ في الحرية مطمق كلكـ ال، أـ ييالشف

 لحسف تقديره كخالص شكره لكـ يقدـ أف إال الباحث يسع كال  الدراسة لصالح مناسب  رأؼ
 .تعاكنكـ

 كبركاتو هللا كرحمة عميكـ كالسبلـ

                                      الباحث                                                                 

                  بطاح  سعيد أشرف الحميم عبد                                                              
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 الشفيي التعبير ميارات م
 المناسبة درجة

 اسبةمن غير مناسبة
   المفيدة بالكممة الجممة أركاف اكتماؿ 1
   لممعنى المناسبة المفردات تكظيف 2
   المغكية التراكيب تكظيف 3
   المناسبة الربط أدكات يستخدـ 4
   المكضكع يناسب بما المعارؼ  تكظيف 5
   سميمة بمغة المشيد عف التعبير 6
   المناسبة الربط أدكات تكظيف 7
   كاضح بصكت التحدث 8
   المناسبة بالسرعة التحدث 9
   المناسبة كالكقف الكصل مكاضع مراعاة 10
   كالتيتية. كالمجمجة التأتأة تجنب 11
   لممعنى كفقا   الصكتي األداء في التنكع 12
   بطبلقة األلفاظ نطق 13
   عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات استخداـ 14
   ارتباؾ دكف  بثقة يفالمستمع مكاجية 15
   المعنى كفق جسمو أعضاء تحريؾ 16
   كالتمثيل باإلشارة لممفردات معنى إعطاء 17
   المناسبة المعتدلة الكقفة اتخاذ 18
   بكضكح الفكرة عف التعبير 19
   منطقياَ  ترتيبا األفكار ترتيب 20
   مناسبة بخاتمة المكضكع ختـ 21
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 ناسبة:م ترونيا أخرى  ميارات

         1-............................................................................................... 

         2-.............................................................................................. 

         3-............................................................................................... 

         4-............................................................................................... 

         5-.............................................................................................. 

        6-..............................................................................................   
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 (5) رقم ممحق
 النيائية صورتيا في ييالشف التعبير ميارات قائمة

 

 الميارة م
 المقياس

جدا جيد ممتاز  ضعيف مقبول جيد 
 أولا : الجانب المغوي 

      الجممة أركاف يكمل 1
لممعنى المناسبة المفردات يكظف 2       
المناسبة المغكية التراكيب يكظف 3       
المناسبة الربط أدكات يستخدـ 4       
سميمة بمغة المشيد عف يعبر 5       

 ثانياا : الجانب الصوتي
كاضح بصكت يتحدث 6       
مناسبة سرعة ك بطبلقة يتحدث 7       
كالكقف الكصل مكاضع يراعي 8       
لممعنى كفقا   الصكتي األداء في ينكع 9       

 ثالثاا : الجانب المممحي " لغة الجسد"
عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ 10       
ارتباؾ دكف  كجرأة بثقة المستمعيف يكاجو 11       
المناسبة المعتدلة الكقفة يتخذ 12       

 رابعاا : الجانب الفكري 
بكضكح األفكار عف يعبر 13       
كيسمسميا األفكار يرتب 14       
مناسبة بخاتمة المكضكع يختـ 15       
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 (6) رقم ممحق
 األساس الثالث الصف لتالميذ الشفيي التعبير ميارات اختبار

 

 المكضكعات عف يا  شفي التعبير عمى قدرتؾ مدػ لقياس اختبار يديؾ بيف الطالب: عزيزي 
 كاىتماـ بتأف   عميو جابةاإل ؾمن أرجك لذا التحصيمية بدرجاتؾ عبلقة ليس االختبار كىذا التالية

 .كمكضكعية

 : التالية األسئمة عف أجب

 الصكت ككضكح المغة سبلمة مراعيا   فييا شاركت مدرسية رحمة عف  ياا شفي تحدث -
 .كتسمسميا األفكار ترتيب ماءاتكاالي الحركات كاستخداـ المناسبة كالسرعة

 

 كالسرعة الصكت ككضكح المغة سبلمة مراعيا   األربعة السنة فصكؿ عف  ياا شفي تحدث -
 .كتسمسميا األفكار ترتيب كااليماءات الحركات كاستخداـ المناسبة

 
 هللا بحمد تم
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(7) رقم ممحق  
األساس الثالث  الصف لتالميذ الشفيي التعبير ميارات لقياس مالحظة بطاقة  

 الميارة م
 المقياس

جدا جيد ممتاز  ضعيف مقبول جيد 
 أولا : الجانب المغوي 

      الجممة أركاف يكمل 1
لممعنى المناسبة المفردات يكظف 2       
المناسبة المغكية التراكيب يكظف 3       
المناسبة الربط أدكات يستخدـ 4       
سميمة بمغة المشيد عف يعبر 5       

 ثانياا : الجانب الصوتي
كاضح بصكت يتحدث 6       
مناسبة سرعة ك بطبلقة يتحدث 7       
كالكقف الكصل مكاضع يراعي 8       
لممعنى كفقا   الصكتي األداء في ينكع 9       

 ثالثاا : الجانب المممحي " لغة الجسد"
عنو المعبر المعنى كفق كجيو تعبيرات يستخدـ 10       
ارتباؾ دكف  كجرأة بثقة المستمعيف جويكا 11       
المناسبة المعتدلة الكقفة يتخذ 12       

 رابعاا : الجانب الفكري 
بكضكح األفكار عف يعبر 13       
كيسمسميا األفكار يرتب 14       
مناسبة بخاتمة المكضكع يختـ 15       
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 (8) رقم ممحق
 الممسرحة الدروس نصوص دليل

 والضوء اإلنسان .0
 .كاألـ األب حكؿ األسرة أفراد جمسي

 .بغزارة تتساقط كاألمطار عاصف الجك إليي يا رامي:
 .الظبلـ عمينا خيـ انقطع، الكيربائي التيار دمحم:
 الشمعة أحضر حتى أكالد يا انتظركا كالشمعة، الكبريت عمبة كضعت أيف  إليي يا األـ:

 .كأشعميا
 .الضكء مع اإلنساف قصة عف حدثكـأ إخكاني يا رأيكـ ما رامي:
 .تفضل  ،رامي يا نعـ األخكة:
 .قش ككمة في  الصكاف مف حجريف يضرب كاف حيث النار اإلنساف اكتشف رامي:
 ؟ذلؾ بعد يحدث كماذا سعيد:
 .حكلو مف المكاف كتنير القش فتشعل شرارة تنطمق رامي:
 ؟ الطريقة ىذه عمى اإلنساف استمر كىل سعيد:
 .الزيت فتيل بكساطة يضاء الذؼ راجالس اكتشف ثـ ال.. رامي:
 ؟أيضا   تعرؼ ماذا ...رامي يا شيقة معمكمات ىذه األـ:
 إنتاج إلى اىتدػ ثـ بيتو بيا ليضيء كالسكالر الكاز البتركؿ مف االنساف كاكتشف رامي:

 .الكيرباء
 ؟ رامي يا الكيربائي التيار ينقطع لماذا دمحم:
 ضعف عنو كينتج المحركات عمل في خمبل   يسبب قد الكيرباء استيبلؾ في اإلسراؼ إف رامي:
 .انقطاعو أك الكيربائي التيار

 .الكيربائي التيار عاد لقد هلل... الحمد الجميع:
 في االقتصاد عمينا كيجب األسرة مف أحد بيا يكجد ال التي  الغرؼ أطفئ دمحم يا فكاآل األب:

 الكيرباء. استيبلؾ
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 المهندس .6

 .النافعة العمكـ تعمـ فأ بعد مسركرا   مدرستو مف عاد كمجتيد نشيط طالب نزار
 .جميمة بيكتا   يبنكف  نيـإ العماؿ ليؤالء صديقي يا انظر :(المدرسة مف العكدة ثناء)أ لزميمو نزار
 ! البيت ىذا جملأ ما صديقي يا ظران

 .رائع ك جميل بيت نوإ نزار يا نعـ :الصديق
 .لممنزؿ كبيرة خريطة يده في يحمل نوإ الميندس ليذا انظر :نزار

 .تجييزه ك البيت بناء عمى يشرؼ نوأ يبدك نعـ :الصديق
  صديقي يا االسئمة بعض نسألو ك ليوإ نذىب ىيا :نزار
  ؟ الميندس يياأ حالؾ كيف ، ميكـع السبلـ :لمميندس نزار

 ؟ تريدكف  ماذا بنائيأ يا أىبل   السبلـ عميكـ :الميندس
 ؟ االسئمة بعض عف باإلجابة كقتؾ أيسمح :نزار

 .تفضل  ،نعـ :الميندس
  ؟ البيكت ىذه تصميـ يتـ كيف :نزار

 رادفأ عدد عف ك رضاأل مكقع عف البيت صاحب بسؤاؿ التصميـ قبل الميندس يقـك :الميندس
 .سرةاأل
 ؟ أيضا ماذا  :نزار

 البيت صاحب يذىب ثـ  البيت شكل فييا يظير التي الخريطة الميندس يصمـ ثـ :الميندس
 .البمدية مف البناء رخصة يصدرل

 ؟ نفسيا بالطريقة الشاىقة العمارات تصممكف  كىل :نزار
 .أطكؿ كقتا   تأخذ كلكنيا نعـ :الميندس

 .كآمنة كرائعة جميمة بيكتا   لمناس تصممكا حتى كبيرة جيكدا   تبذلكف  نكـإ :نزار
 فيسكنيا لصحيحةا العممية األسس كفق البيكت نصمـ فأ عمينا يحتـ الكاجب إف :الميندس
 .حياتيـ عمى مطمئنيف الناس
 .كبرأ عندما ميندسا   صبحأ حتى دركسي في كسأجتيد ! المينة ىذه أعظـ ما :نزار

 .نزار يا مثمؾ كأنا :الصديق
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 الرعية يتفقد عمر .4

 مف فطمبكا بالجكع األكالد شعر الظبلـ حل كعندما الخيمة داخل ميـأ حكؿ يمعبكف  األكالد كاف
 .الطعاـ ليـ تجيز أف أميـ

 .بالجكع نشعر أمي يا األكبر: االبف

 .أمي يا نأكل أف نريد األكسط: االبف

 .أمي يا الصباح منذ نأكل لـ :البنت

 .قميل بعد الطعاـ لكـ أعد سكؼ قميبل   انتظركا :ـاأل

 .نأكل أف نريد أمي يا جائعكف  نناإ: معا   داألكال

 عف بالخفية ىكالحص كالحجارة الماء تضع أتكبد الطعاـ لكـ جيزأ سكؼ ميبل  ق انتظركا األـ
 .القدر تحت النار كأشعمت  القدر في  أكالدىا

 .الجكع مف كيصرخكف ، أمي يا نأكل أف نريد كيقكلكف  كيتصايحكف  كيبككف  جائعكف  نحف: األكالد

 بالخيمة؟ مف ...عميكـ السبلـ كيقكؿ: (الخيمة في عمييـ بالدخكؿ يستأذف )خميفةال

 تريد؟ ماذا ىنا نحف: كؿكتق تخرج ألـا

 يتصايحكف؟ الصبية باؿ ما يسأؿ الخميفة

 .الجكع مف: ألـا

 القدر؟ في مما تطعمييـ ال لـ :لخميفةا

 .كالحصى الماء الإ بالقدر ليس: ألـا

 ماذا؟ الخميفة:

 .فينامكا النعاس يغمبيـ أف كأنتظر كالحصى الماء نعـ األـ:

 ؟طعاما    ليـ تطبخيف ال لماذا الخميفة:

 .ليـ معيل ال أيتاـ كىـ أبنائي بو أطعـ  ما أممؾ ال فقيرة :أنا األـ

 شير؟ كل راتبا   لؾ يخصص لعمو الخميفة عمى أمرؾ تعرضي ال :لماذا الخميفة
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  .أحكالنا يتفقد لـ ألنو هللا سامحو األـ:

 .مسرعا   كيخرج لؤلكالد كينظر كبلميا مف األلـ عميو يبدك :الخميفة

 عمى سقط الذؼ بالدقيق مغبر كىك سمف كجرة الدقيق مف كيسا   يحمل الخيمة الى عاد الخميفة
 .كعينيو كلحيتو كجيو

 الطعاـ ككضع  القدر غسل ثـ عمييا كينفخ النار يشعل كبدأ الحطب بعض ينأعط لؤلـ: الخميفة
 .نضج حتى

  .اكالد يا تفضمكا ....فيو الطعاـ سكبأل ناء  إ لي حضرؼ أ الخميفة:

 .عمي يا لؾ شكرا   األكبر: االبف

 .األياـ يقبا مف أكثر اليكـ شبعنا :لقد األكسط االبف

 .عمي يا يكـ كل  إلينا تعاؿ البنت:

 .كلؤلكالد لؾ راتبا   لتأخذؼ المسمميف ماؿ لبيت شير كل تعالي االـ :أيتيا الخميفة

 .الطيب الرجل اييا لؾ  شكرا  : األـ
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 األربعة الفصول .3

 .البيت داخل ( السنة ) أميـ حكؿ يجمسكف  األكالد
 .الكقت لبعض أخكتي مع البيت خارج بالمعب نستأذنؾ أمي الشتاء:
 .كثيرا   البيت عف تبتعدكا ال كلكف حسنا األـ:
 .يرتفع صكتيـ كبدأ منيـ األفضل حكؿ خبلؼ بينيـ فحصل يمعبكف  األكالد
 .بيننا لتحكـ السنة ألمنا نذىب أف رأيؾ ما الربيع:

 .السنة أميـ إلى كذىبكا مكافقكف  كاحد بصكت الفصكؿ:
 .األفضل مف بيننا تحكمي أف السنة أمنا يا نريدؾ الصيف:
  .الحكـ يصدر ذلؾ كبعد نفسو عف يتحدث فصل كل السنة:
 .العطشى األرض ركؼ أف بغزارة أمطارؼ  تتساقط الشتاء:
 الطيكر كتغرد األشجار كتزىر األزىار تتفتح أيامي في كالخضرة الجماؿ فصل أنا الربيع:
  أخضر. ثكبا   األرض كتكتسي
  .الصغار كيمعب الثمار تنضج أيامي في النشاط فصل أنا الصيف:
 األرض كتستعد األشجار أكراؽ كتسقط النيار يقصر أيامي في الفصكؿ آخر أنا الخريف:
  .األمطار الستقباؿ
 مف الناس كيرتاح ثمجال مف بيضأ بثكب األرض فأكسك البرد حبات ثرتتنا أيامي في الشتاء:
 .الحرارة شدة

 الجميمة. بالرحبلت كيسعدكف  الثقيمة المبلبس مف الناس فيرتاح الطقس يعتدؿ أيامي في الربيع:
 .األشجار حرارتي مف كتستفيد النيار يطكؿ أيامي في الصيف:
 .الزيتكف  لقطف الناس ييب أيامي في الخريف:
 كأ إلنساف عنكـ  غنى كال الحياة ردك  تعكد كـفب كحسناتو فضائمو لو منكـ كاحد كل السنة:
 .نبات كأ حيكاف
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 (9) رقم ممحق
 الدروس مسرحة باستخدام الشفيي التعبير لتدريس لممعمم دليل

 والضوء اإلنسان األول: الدرس

 السموكية: األىداف
ا  تمثٌالا  الدرس ٌمثل .1 ا  سلٌما  ومعبراا. صحٌحا

ا. الدرس لمضمون فهمه عن ٌعبر .2  شفهٌا

ا. للدرس العام للمعنى فهمه عن ٌعبر .3  شفهٌا

ا  رس الد فً الواردة الكلمات بعض ٌوةف .4 ا  توةٌفا ا. شفهٌا  سلٌما
ا  رس الد فً الواردة التراكٌب بعض ٌوةف .5 ا  توةٌفا ا. شفهٌا  سلٌما

ا. واألحداث الموالف بعض فً رأٌه ٌبدي .6  شفهٌا

 الخاصة. بلغته الدرس لصة ٌسرد .7

ا  مؤشراا  ٌعطً .8 ا لٌم الكتسابه سلوكٌا ا  واتجاهات ا  مثل: فٌها مرغوبا

  .االستهالن ترشٌد -

  .اآلخرٌن احترام -

   .لآلخرٌن االستماع -

 .والنةام الترتٌب -

 : التعميمة الوسائل
 قش - مصباح – سراج – حجريف -شمعداف – شمعة

 الختباري  البند األساس المتطمب
 التقويم

 نتائجو أدواتو

 يستخدميا التي الصكر مصادر يعدد
 ييا :شف أجب
 نستخدميا التي الضكء مصادر مف
 حياتنا؟ في

  كرصد المتابعة
 النتائج
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 والخبرات األنشطة األىداف
 التقويم

 نتائجو أدكاتو
 
 تييئة 

 التبلميذ
 

 

 

 

 1ق

 

 

 

 

 3ق

 

 

 

 2ق

 

 :شفيية مناقشة

 كالحرارة بالدؼء لناسا كأمد نيارا   الككف  أنير هللا مخمكقات مف سمعي/ نشاط
 أككف.....؟ مف ،كالضكء

 انشًظ؟ فٕائذ ػذد -

 انشًظ؟ ثذٌٔ انؼٛش َغزطٛغ ْم -

 ؟ زذٚثب   ثٕٛرُب َعئ ثًبرا -

 الكهربائً؟ التٌار انمطاع عند نستخدمها التً انعٕء يصبدس ثؼط ػذد -

 والضوء( )اإلنسان قصة عن يتحدث اليوم درسنا
 .التبلميذ مف عدد يقرأهك  السبكرة عمى الدرس عنكاف المعمـ يدكف 
 .التبلميذ أماـ كسميمة معبرة جيرية قراءة الدرس المعمـ  يقرا
 ثـ ،كممتع مشكؽ  مسرحي بشكل الدرس بتمثيل التبلميذ مف مجمكعة يقـك

 كاضح بصكت لمتحدث التبلميذ مراعاة مع المضمكف  حكؿ شفييا   المعمـ يناقش
 األداء في تنكع مف يمـز اكم الكجو تعبيرات مستخدميف مفيدة كبجمل كمعبر

  .الصكتي

 سايٙ؟ أعشح فٕخئذ ثًبرا -

 انكٓشثبئٙ؟ انزٛبس اَقطغ يزٗ -

 ؟ األو ددساعخ يبرا ػٍ -

 ؟ رصشفٓب فٙ سأٚك يب األو؟ رصشف ٚذل ؟ػالو ٔخذرٓب ْم -

 ؟ انشًؼخ إشؼبل ثؼذ سايٙ فؼم يبرا -

 ....ىي الدرس عنيا يتحدث يالت العامة الفكرة :شفيياا  أجب مرحمي/ تقويم
 .أخرػ  مرة الدرس تمثيل التبلميذ مف أخرػ  مجمكعة مف المعمـ  يطمب

 قبل مف إلجابتيا األسئمة بعض بطرح المعمـ كيقـك الشفيية المناقشة يتابع ثـ
 كاستخداـ الصكت ككضكح لئلجابة كالمعبرة السميمة الصياغة مراعيف التبلميذ
 .المناسبة كاألفكار التعبيرات

 ؟ انكٓشثبئٙ انزٛبس اَقطبع نسظخ فٙ اندٕ كبٌ كٛف -

 ؟ األو أشؼهذ يبرا -

 ؟ ٔانشًؼخ انكجشٚذ ػهجخ رعغ األو كبَذ أٍٚ سأٚك ثسغت -

 انُبس؟ اإلَغبٌ اكزشف كٛف -

 انغشاج؟ ٚعبء ثًبرا -

 ؟ انششاس ُٚزح يًب سأٚك فٙ -

 انُبس؟ ػشف أٌ ثؼذ اإلَغبٌ اكزشف يبرا -

 

 مبلحظة

 مدػ

 المشاركة

 كمدػ

 االنتباه

 

 

 

 مبلحظة

 المشاركة

 كصحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات
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 4ق

 

 

 

 2ق

 

 5ق

 

 

 

 

 6ق

 

 7ق

 

 .تعبيرؾ مف جممة في  )السراج(  كممة كظف مرحمي/ تقويم

 األسئمة بعض بطرح المعمـ كيقـك الدرس مضمكف  حكؿ المناقشة المعمـ كملي
 لئلجابة كالمعبرة السميمة الصياغة مراعاة مع التبلميذ قبل مف إلجابتيا
 األفكار ككضكح المغكية  كالطبلقة المناسبة كالسرعة الصكت ككضكح

 البترول؟ اإلنسان اكتشف متى -

 منه؟ المستخرجة المواد بعض عدد -

 البترول؟ مشتمات اإلنسان استخدم ابماذ -

 ؟ المواد تلن استخدام ٌطور أن اإلنسان حاول هل -

 ؟ النهاٌة فً اهتدى إالم -

 الكبٌرة؟ المحركات تعمل كٌف -

 الكبٌرة؟ السوالر محركات تستخدم فٌم -

 تعبيرؾ. مف جممة في عن( )ينتج  التركيب كظف مرحمي/ تقويم

 التبلميذ قبل مف إلجابتيا ألسئمةا بعض بطرح كيقـك المناقشة المعمـ يكمل
 التعبيرات كاستخداـ الصكت ككضكح لئلجابة كالمعبرة السميمة الصياغة مراعيف

 المناسبة كااليماءات

 ؟ رامً أخاه دمحم سأل ماذا عن -

 الكهربائً؟ التٌار انمطاع أسباب ما -

 الكهربائً؟ التٌار انمطاع عند بٌتن تنٌر بماذا -

 ؟ الشمع ناسال بعض استخدام فً رأٌن ما -

 ؟ الستخدامه اضطررنا إن الشمع نضع أٌن -

 ؟ الشمع ٌستخدم من تنصح بماذا -

 باللٌل؟ مشتعلة المصابٌح تترن هل -

 تنصحه؟ بم فائدة؟ دون مشتعلة المصابٌح ٌترن فٌمن رأٌن ما -

ا  اإلنارة وسائل أفضل أٌهما رأٌن فً - ا  أم لدٌما  ؟حدٌثا

 سبلمة مراعيا   الخاصة تؾبمغ كالضكء اإلنساف قصة عف تحدث ختامي/ تقويم
 الحركات مستخدما كتسمسميا األفكار كترابط الصكت ككضكح ،المغة

 بخاتمة كالختـ المناسبة الربط أدكات مكظفا المناسبة كالتعبيرات كاإليماءات
 مناسبة.

 .كمعبرة سميمة قراءة الدرس قراءة - / بيتي نشاط
  جميل بخط مرتيف الفقرة نسخ -              

 ( الزيت .....................فتيل.أشعمت أف )كبعد               
 ( انقطاعو ..........أك.أخاه دمحم )ساؿ     بيتي إمبلء

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات

 

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابة

 

 

 

 عةالمتاب

 كرصد

 النتائج

 

 

 متابعة
 النشاط
  البيتي
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 الميندس :الثاني الدرس

 السموكية: األىداف

ا  تمثٌالا  الدرس أحداث ٌمثل .1  .سلٌما

ا  تعبٌراا  الدرس لمضمون فهمه عن ٌعبر .2  شفهٌا

ا  للدرس  العام للمعنى فهمه عن ٌعبر .3  .شفهٌا

ا  الدرس فً الواردة الكلمات بعض ٌوةف .4 ا  تعبٌره من جمل فً توةٌفا ا  توةٌفا   .سلٌما

ا  تعبٌره من جمل فً اللغوٌة التراكٌب بعض ٌوةف .5 ا  توةٌفا   .سلٌما

 .واألحداث الموالف بعض فً رأٌه ٌبدي .6

 .الخاصة بلغته الدرس لصة ٌسرد .7

ا  مؤشراا  ٌعطً .8 ا  الكتسابه سلوكٌا ا  واتجاهات لٌما  : مثل فٌها مرغوبا

                  النةام حب -

  االستئذان -

                       العمل حب -

 والنةام الترتٌب -

  اآلخرٌن عمل احترام -

 : التعميمة الوسائل

 مبلبس– مدرسية حقيبة-بناء أدكات– خريطة– قبعة
 

 الختباري  البند األساس المتطمب
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 سكاف بيا يعمل التي الميف بعض يعدد
 فيو يعيش الذؼ الحي

  

 يف جيرانؾ مف بعضا   ميف اذكر
 تسكنو؟ الذؼ الحي

 المتابعة
 النتائج كرصد
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 والخبرات األنشطة األىداف
 التقويم

 نتائجو أدكاتو
  

 تييئة
 التبلميذ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ق
 
 
 
 
 
 
 2ق
 
 
 4ق
 
 
 
 

 شفيية: مناقشة
 العصف أسمكب  استخداـ طريق عف سؤاؿ بطرح المعمـ يقـك

  الدرس لعنكاف صللمتك  الذىني
 
 
 
 
 
 
 
 
 كىك الدرس عنكاف نحك كتكجيييـ التبلميذ إجابات ؿخبل مف

 الميندس.

 .انًُٓذط ْٕٔ انذسط نؼُٕاٌ انًؼهى يغ انزاليٛز ٚزٕصم -

  .يشاد ػذح انطهجخ ٔٚشددِ انغجٕسح ػهٗ انؼُٕاٌ انًؼهى ٚذٌٔ -

 .يٛزانزال قجم يٍ نًٓبخًزٓب انجطبقبد ثؼط انًؼهى ٚؼشض -

 .انزاليٛز أيبو ٔعهًٛخ يؼجشح خٓشٚخ قشاءح انذسط انًؼهى ٚقشأ -

 ثطشٚقخ انذسط رًثٛم انزاليٛز يٍ يدًٕػخ يٍ انًؼهى ٚطهت -

  .يشٕقخ

 مراعاة اإلجابة عند التبلميذ مف كيطمب، شفييا   المعمـ يناقش ثـ
 الكجو تعبيرات كاستخداـ األفكار كترتيب الجممة أركاف اكتماؿ
  .المناسبة كالسرعة لسميـا كالنطق

 ؟ َضاس ػبد أٍٚ يٍ -

 ؟ غشٚقّ فٙ صبدف يٍ -

 ؟ ٚذِ فٙ انًُٓذط ٚسًم كبٌ يبرا -

 ؟ انزصًٛى قجم انجٛذ صبزت انًُٓذط ٚغبل ػى -

 تعبيرؾ. مف جممة في  لـ( )يصمم التركيب كظفمرحمي/ تقويم 
 بعض بطرح كيقـك الطبلب مع الشفيية المناقشة المعمـ يكمل

 السميمة الصياغة مراعيف التبلميذ قبل مف تياإلجاب األسئمة
 كالطبلقة المناسبة كالسرعة الصكت ككضكح لئلجابة كالمعبرة
 .األفكار ككضكح

 

 مبلحظة  

 المشاركة مدػ

 هاالنتبا كمدػ

 

 

 

 مبلحظة

 المشاركة

 كصحة

 اإلجابات

 

 

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات

 

 

بماذا يعمل 

 كالدؾ؟
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 2ق
 
 
 
 
 
 3ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7ق

 ؟ انًذسعخ يٍ َضاس ػبد يزٗ -

 ؟ َضاس أػدت يًب -

 ؟ انًُٓذط ُٚظش كبٌ إالو -

  ؟ انًُٓذط يٍ َضاس غهت يبرا -

 َضاس؟ رصف ثًبرا -

 ؟ انًُٓذط َضاس عأل يبرا -

 ؟ األعشح أفشاد ػذد ػٍ انجٛذ صبزت انًُٓذط لٚغأ نًبدا -

 ؟ انجُبء سخصخ ٚصذس يٍ -

 ؟ رخزهف ثى انطشٚقخ؟ ثُفظ انشبْقخ انؼًبساد رصًٛى ٚزى ْم -

 مفيدة بجممة لمدرس الرئيسية الفكرة عف عبر مرحمي/ تقويم
 .الخاصة بمغتؾ
 أخرؼ  مرة الدرس بتمثيل التبلميذ مف أخرػ  مجمكعة *يقـك
 قبل مف إلجابتيا األسئمة بعض بطرح مناقشةال المعمـ كيتابع
 ككضكح لئلجابة كالمعبرة السميمة الصياغة مراعيف التبلميذ
 .األفكار ككضكح كالطبلقة المناسبة كالسرعة الصكت

 ؟ ثالدَب فٙ انشبْقخ انؼًبساد رغًٙ يبدا -

 ؟ شبْقخ ػًبسح فٙ ٚغكٍ يُكى يٍ -

 ؟ ٛسخانصس انؼهًٛخ األعظ ٔفق انجٕٛد رصًٛى ٚدت نًبدا -

 انؼًهٛخ األعظ ٔفق انجٕٛد رصًى نى نٕ ٚسذس يبدا -

 ؟ انصسٛسخ

 انًغزقجم؟ فٙ رصجر أٌ رست يبدا -

 ؟ انًُٓذط يُٓخ فٙ سأٚك يب -

 سميمة بمغة الميندس درس عف شفييا   تحدث ختامي/ تقويم
 مستخدما   المناسبة الربط أدكات ك الجممة أركاف اكتماؿ مراعيا  

 مناسبة. بخاتمة كالختـ الصكتي داءكاأل المناسبة الكجو تعبيرات

 /بيتي تشاط
  كمعبرة سميمة قراءة مرات عدة الدرس قراءة
  الجميل النسخ بخط مرتيف الفقرة نسخ
 ( جمالو ..................    نزار عاد )   

 ( .............حياتيـ.   الكاجب إف: الميندس ) بيتي إمبلء

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 اإلجابة صحة

 

 

 

 

 المتابعة

 النتائج كرصد

 

 

 

 النشاط متابعة
 البيتي

 



   

  949 

 الرعية يتفقد عمر :الثالث الدرس

 السموكية: األىداف

 .سميما   تمثيبل   الدرس أحداث يمثل .1
 .شفييا   الدرس لمضمكف  فيمو عف يعبر .2
 .شفييا   لمدرس العاـ لممعنى فيمو عف يعبر .3
 .سميما   تكظيفا   تعبيره مف جمل في الكاردة الكممات بعض يكظف .4
 .سميما   تكظيفا   تعبيره مف جمل في الكاردة المغكية التراكيب بعض يكظف .5
 .الخاصة بمغتو الدرس قصة يسرد .6
 :مثل فييا ا  بمرغك  كاتجاىات قيما   الكتسابو سمككيا   مؤشرا   يعطي .7

 التعاكف  -  النظافة  - االستئذاف -  المبادرة - المسؤكلية تحمل 

 : التعميمة الوسائل

    لحية– فراش – آكاني – جرة – كيس – مبلبس – قدر
 

 التقويم الختباري  البند األساس المتطمب
 نتائجو أدواتو

 الراشديف الخمفاء أسماء يعدد
 حكميـ فترات ترتيب يبيف

 

 ؟ الراشديف الخمفاء ددع كـ
 ؟ الراشديف الخمفاء أسماء يعدد مف
 كفاة بعد المسمميف حكـ الذؼ الخميفة ىك مف
 ؟ الصديق بكر أبك

 المتابعة
 كرصد
 النتائج
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 والخبرات األنشطة األىداف
 التقويم

 نتائجو أدكاتو
 

 تييئة
 التبلميذ

  
 

 

 

 1ق

 

 

 

 3ق

 

 

 2ق

 

 

 

 

 : شفيية ناقشةم

 ؟ انثبَٙ انًغهًٍٛ خهٛفخ ْٕ يٍ -

 ؟ ٔنًبرا .انخطبة؟ ثٍ ػًش نقت ثًبرا -

 انخطبة ثٍ ػًش ْٕٔ نهًغهًٍٛ انثبَٙ انخهٛفخ ػٍ ٚزسذس انٕٛو دسعُب -

 رعيتو( يتفقد )عمر بعنكاف عنو هللا سظٗ
 الرعية( يتفقد )عمر اسن در عنوان اليوم
  .مرات عدة التبلميذ كيردده السبكرة عمي العنكاف المعمـ يكتب
 قبل مف لمياجمتيا الدرس لكممات البطاقات مف مجمكعة بعرض المعمـ يقـك

 التبلميذ.
 كمشكؽ  معبر بشكل الدرس تمثيل التبلميذ مف مجمكعة مف المعمـ يطمب
 الصياغة مراعيف التبلميذ قبل مف إلجابتيا األسئمة بعض بطرح المعمـ كيقـك

 كااليماءات التعبيرات كاستخداـ الصكت ضكحكك  لئلجابة كالمعبرة السميمة
 المناسبة.

  ؟ انًؤيٍُٛ أيٛش خشج كٛف -

 ؟ األعشح أفشاد ٚدهظ كبٌ أٍٚ -

 ؟ ٚزصبٚسٌٕ انصجٛخ كبٌ نًبرا -
 رئيسية فكرة باستخراج التبلميذ يقـك المجمكعات خبلؿ مف /مرحمي تقويم
 .التبلميذ باقي مع كمناقشتيا لمدرس جديد كعنكاف

 كيقكـ زمبلئيـ أماـ شيقة بطريقة الدرس بتمثيل التبلميذ فم مجمكعة تقـك
 التبلميذ. قبل مف عمييا لئلجابة األسئمة بطرح المعمـ

 يجكشا ؟ انًؤيٍُٛ أيٛش خشج نًبرا -

 ؟ انخًٛخ فٙ ػُّ هللا سظٙ ػًش سأ٘ يبرا -

 ٚزصبٚسٌٕ؟ انصجٛخ كبٌ نًبرا -

 انخطبة؟ ثٍ ػًش سآْى ػُذيب انصجٛخ زبل كبٌ كٛف -

 ؟ األو نٓى رطجخ ذكبَ يبدا -

 ٔنًبرا؟ ؟ غجخذ يًب أكهٕا ْم -

 ؟ انخًٛخ دخٕل قجم انخطبة ثٍ ػًش فؼم يبدا -

 رصشفّ؟ فٙ سأٚك يب -

 ؟.انجٛذ دخٕل قجم رغزأرٌ ْم -

 ؟ االعزئزاٌ آداة ػٍ زذٚثب   ٚسفظ يٍ -

 ؟ يثهّ رفؼم ْم ػًش يكبٌ كُذ نٕ -

 غؼبيب ؟ ألغفبنٓب األو رطجخ نى نًبدا -

 مبلحظة 

 مدػ

 المشاركة

 كمدػ

 االنتباه

 

 مبلحظة

 المشاركة

 كصحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 صحة

 جاباتاإل
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 5ق

 

 2ق

 

 

 5ق

 

 

 2ق

 6ق

 

 

  .تعبيرؾ مف جممة في بػػػ(  )أطعـ المغكؼ  يبالترك كظف مرحمي/ تقويم
  .الطريقة نفس متبعا الدرس مضمكف  حكؿ المناقشة المعمـ يكمل

 انًؤيٍُٛ؟ أيٛش ػهٗ أيشْب رؼشض نى ألَٓب ػًش؛ انًشأح أخبثذ ثًبرا -

 ؟ انًشأح قٕل يٍ ػًش رأنى نًبدا -

 ؟ رنك ثؼذ ػًش رصشف كٛف -

 ٔصجٛزٓب؟  نهًشأح ػًش أزعش يبرا -

  ؟ انخًٛخ ٔصم ػُذيب ػًش فؼم يبرا -

 ؟ ثُفغّ ٚطجخ ْٕٔ ػًش رصشف ٚذل يبرا ػهٗ -

 ؟ يثهّ رفؼم ْم ػًش يكبٌ كُذ  نٕ -

 تعبيرات مراعيا   مفيدة بعبارات شبعكا أف بعد الصبية حاؿ صف /مرحمي تقويم
  .كاإليماءات كاإليحاءات الكجو
 بطرح المعمـ كيقـك  الطريقة بنفس المضمكف  حكؿ المناقشة المعمـ يكمل
 كالمعبرة السميمة الصياغة مراعيف التبلميذ قبل مف إلجابتيا األسئمة بعض
  .المناسبة كااليماءات التعبيرات كاستخداـ الصكت ككضكح لئلجابة

 ؟ وصبٌتها للمرأة عنه هللا رضً الخطاب بن عمر عٌن ماذا- -

 وصبٌتها؟ المرأة مع عنه هللا رضً عمر تصرف ٌدل عالم -

 ؟ الخطاب بن عمر مثل الحاضر ولتنا فً العرب حكام من ٌوجد هل- -

 كصبيتيا  المرأة مع الخطاب بف عمر قصة عف شفكيا   تحدث ختامي/ تقويم
 األفكار ترتيب مع كطبلقة بسرعة كالتحدث الجممة أركاف اكتماؿ مراعيا  

 شيقة. بطريقة المكضكع كختـ المناسبة الربط أدكات  استخداـ ك كتسمسميا

  بيتي/ نشاط
 : مفٌدة جملة فً ووةفها تراكٌب خمسة الدرس من رجاستخ -

 وعٌنٌه(  ........عمر )تألم جمٌل بخط مرتٌن الفمرة نسخ -

 ( تشتعل النار ..........المؤمنٌن أمٌر )خرج بٌتً إمالء -

 

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابة

 

 

 

 المتابعة

 كرصد

 النتائج

 

 

 متابعة
 النشاط
 البيتي
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 األربعة الفصول الرابع: الدرس

 : السموكية األىداف

 .معبرا   سميما   تمثيبل   الدرس داثأح يمثل .1
 .األربعة الفصكؿ أسماء  يذكر  .2
 .شفييا   الدرس لمضمكف   فيمو عف يعبر  .3
 .ةمعبر  بفقرة ؿالفصك  مف فصل كل عف يعبر .4
 .شفييا   لمدرس  العاـ لممعنى فيمو عف يعبر .5
 .سميما   شفييا   تكظيف الدرس في الكاردة الكممات بعض يكظف  .6
 .سميما   شفييا   تكظيف الدرس في الكاردة التراكيب بعض يكظف .7
 .شفييا   كاألحداث المكاقف بعض في رأيو يبدؼ .8
 .الخاصة توبمغ الدرس قصة  يسرد  .9

  مثل: فييا ا  مرغكب كاتجاىات قيما   كتسابوال كيا  سمك  مؤشرا   يعطي .10

 هللا ةعظم كتقدير الطبيعة في التأمل  
 الكفاؽ كتشجيع الخصاـ تجنب  
 الخبرة ذكؼ  كالكبار الحكماء كآراء بحكـ العمل  

 : التعميمة الوسائل

   أشجار أكراؽ  -أزىار  -مبلبس  -مةظم  -قبعة  -كرقية تيجاف
 

 لختباري ا البند األساس المتطمب
 التقويم

 نتائجو أدواتو

 السنة أشير عدد يذكر -1
 السنة أشير بعض أسماء يذكر -2
 السنة فصكؿ عدد يذكر -3

  شفييا أجب
 ؟ السنة أشير عدد كـ
 اآلف؟ نحف شير في
 ؟ أخرػ  أشير أسماء يذكر مف
 ؟ السنة في  فصبل   كـ

 المتابعة
 كرصد
 النتائج
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 والخبرات األنشطة األىداف
 التقويم

 نتائجو أدكاتو
 
  

 
 تييئة
 التبلميذ

 

 

 

 

 1ق

 

 3ق

 

 1ق

 

 3ق

 

 6ق

 

  : شفهية مناقشة

  ؟ انٕٛو يب -

 ؟ األعجٕع أٚبو ثٍٛ رشرٛجّ يب -

  ؟ األعجٕع أٚبو ػذد يب -

  اٌٜ؟ َسٍ شٓش أ٘ فٙ -

 ؟ اٌٜ َسٍ فصم أ٘ فٙ -

 ؟ انغُخ فصٕل ػذد كى -

  ؟ خاألسثؼ انفصٕل أعًبء رؼشف ْم -
 

  األربعة( )الفصول اسن در عنوان اليوم
 

 التبلميذ. مف مجمكعة كيقرأه السبكرة عمى العنكاف المعمـ يدكف 
 قبل مف كلمياجمتيا الصعبة الكممات مف مجمكعة بعرض المعمـ يقـك

  التبلميذ.
 كسميمة. جيرية قراء الدرس المعمـ يقرأ

 مسرحي بشكل الدرس تمثيل التبلميذ مف أخرػ  مجمكعة مف المعمـ يطمب
  التبلميذ. قبل مف شفييا   إلجابتيا األسئمة بعض بطرح يقـك ثـ معبر

  ؟ األربعة الفصول اختلفت ماذا على -

  ؟ األربعة الفصول احتكمت من إلى -

 األربعة؟ الفصول من فصل كل ممٌزات ما -

 وٌموم للدرس العامة الفكرة بتوضٌح مجموعة كل تموم مرحمي/ تقويم

 المجموعات. بالً مع شتهابمنال المعلم
 

 المعمـ كيقـك أخرػ  مرة الدرس بتمثيل  التبلميذ مف أخرػ  مجمكعة تقـك
 الصياغة مراعيف التبلميذ قبل مف  شفييا   إلجابتيا األسئمة بعض بطرح

 كااليماءات التعبيرات كاستخداـ الصكت ككضكح لئلجابة كالمعبرة السميمة
 المناسبة.

 ؟ انفصٕل ثٍٛ زصم يبرا -

  ؟ ثُٛٓب نهسكى األسثؼخ انفصٕل اززكًذ ٍنً -

 ؟ فصم كم يٍ انغُخ غهجذ يبرا -

  تعبيرؾ: مف جممة في ( )السنة  كممة كظف / مرحمي تقويم
 األسمكب نفس معتمدا   التبلميذ مع المناقشة المعمـ يتابع 

 ؟ انشزبء فصم يًٛضاد  أْى يب -

  

 مبلحظة

 مدػ

 المشاركة

 كمدػ

 االنتباه

 

 

 

 

 مبلحظة

 المشاركة

 كصحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات
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 3ق

 

 7ق

 

 

 3ق

 

 8ق

 

 

 

 3ق

 

 8ق

  انشزبء؟ فصم فٙ انُبط ٚهجظ يبرا -

  ؟ انشزبء فصم فٙ األسض ركزغٙ ثًبرا -

  ؟ انشزبء فصم فٙ انُبط ٚشربذ يبرا يٍ -

  ؟ انشثٛغ فصم يًٛضاد أْى يب -

  ؟ انشثٛغ فصم فٙ انُبط ٚزْت أٍٚ -

  ؟ انشثٛغ فصم فٙ اندٕ ٚكٌٕ كٛف -
  تعبيرؾ مف جممة في من( )يرتاح المغكؼ  التركيب كظف / مرحمي تقويم
 المعمـ كيقـك  الطريقة بنفس  الفصكؿ باقي حكؿ المناقشة المعمـ يكمل
 السميمة الصياغة مراعيف التبلميذ قبل مف إلجابتيا األسئمة بعض بطرح

 كااليماءات التعبيرات كاستخداـ الصكت كضكح مراعاة مع لئلجابة كالمعبرة
 المناسبة

 ؟ انخشٚف فصم فٙ انطجٛؼخ صف -

 ؟ انخشٚف فصم فٙ َقطفٓب انزٙ انثًبس يب -

 ؟ انخشٚف فصم فٙ األسض رغزؼذ يبرا إنٗ -

 ؟ انخشٚف فصم فٙ انُٓبس ٚكٌٕ كٛف -

 كاكتماؿ الكجو تعبيرات مراعيا الخريف فصل عف تحدت مرحمي/ تقويم 
 المختمفة الربط أدكات مستخدما   كتنكعيا األفكار كترتيب الجممة أركاف
  .رائعة بطريقة كالختـ

 عهًٛخ ثهغخ اإلخبثخ ػهٗ انًسبفظخ ظشٔسح يغ االخبثبد انًؼهى ُٚبقش -

  ٔاظسخ عهًٛخ ثهغخ ٔانزسذد اندًهخ أسكبٌ كزًبلا يشاػٛب  

 ؟ انصٛفٛخ اإلخبصح ركٌٕ يزٗ -

 ؟ انصٛف فٙ انُبط ٚزْت أٍٚ -

  ؟ انصٛف فصم فٙ اندٕ ٚكٌٕ كٛف  -

  ؟ انصٛف فصم فٙ انُٓبس ٚكٌٕ كٛف -

 انغُخ؟ أصذسرّ انز٘ انسكى يب -

 ؟ ٔنًبرا ؟ ػبدال   انسكى كبٌ ْم -

  ؟ يثهٓب عزسكى ْم انغُخ يكبٌ كُذ نٕ -

  انغجت يٕظسب   إنّٛ انفصٕل أزت غبنت كم ٚزكش -

 كضكح المغة سبلمة مراعيا   األربعة الفصكؿ عف تحدث ختامي/ تقويم
 األفكار كترتيب كاإليماءات الحركات كاستخداـ المناسبة كالسرعة الصكت
 .مناسبة بطريقة المكضكع كختـ كتسمسميا

  بيتي/ نشاط
  بالحركات سميمة قراءة الدرس قراءة -
 الحكـ( يصدر ..........خبلؼ )حصل األكلى الفقرة نسخ -
  .( نبات .....................اك.السنة )فقالت بيتي إمبلء -

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابات

 

 مبلحظة

 صحة

 اإلجابة

 

 

 

 المتابعة

 كرصد

 تائجالن

 

 

 متابعة

 النشاط

 البيت
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 (10) رقم ممحق
 الممسرحة األنشطة لبعض الطمبة لتنفيذ صور
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