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 شكر وتقدير

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، وعلى آله 
 -:وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد

فإنه يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور زياد قباجة، على تفضله 
الة منذ كانت فكرة، ورعايته لها حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن، باإلشراف على هذه الرس

وعلى ما أفادني من علمه أثناء الدراسة، وعلى ما كان يبدي من إرشادات وتوجيهات قيمة، 
  .وتكرمه بالنصح والتوجيه كلما احتجت لهما، واسأل اهللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

فاضل عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بالموافقة على مناقشة كما أتقدم بالشكر لألساتذة األ
  .الرسالة، وإبدائهما وتقديمهما النصح واإلرشاد

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين لما أبدوه من مالحظات قيمة، وكذلك إلى مدير 
 األستاذ خالد كتلو مدرسة الشهيد فهد القواسمة األستاذ محمد اقنيبي لدعمه المتواصل، وإلى

  .عرفانا وتقديرا لهم جميعا

الخليل، وإلى مديري / كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم
  .ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس التي شملتها الدراسة

و بنصيحة صادقة وأخيراً إلى كل من أعانني على إتمام هذا العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة أ
  .لهم مني جزيل الشكر والعرفان

  طيطيمحمد يوسف : الباحث
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 ملخص الدراسة

 طريقة التمثيل الدرامي في اكتساب المفاهيم النحوية  استخدامهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر
 . لطلبة الصف الخامس األساسي  واتجاهاتهم نحوها

صف الخامس األساسي في المدارس الحكومية التابعة تكونت عينة الدراسة القصدية من طلبة ال
، انتظموا في ) طالبة67 طالبا و70(طالبا وطالبة ) 137(لمديرية تربية الخليل، حيث شملت 

أربع شعب  بمدرستين في منطقة الخليل، وبعد ذلك تم تدريس مادة قواعد اللغة العربية 
ي، أما المجموعة الضابطة فقد درست للمجموعة التجريبية باستخدام طريقة التمثيل الدرام

بأسلوب التدريس التقليدي، تمثلت المادة التعليمية بمجموعة من النصوص الدرامية التي أعدها 
 .الباحث من كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس األساسي

وتم التحقق من ولتحقيق هدف هذه الدراسة أعد الباحث اختبار للتحصيل ومقياسا لالتجاهات، 
وبعد االنتهاء من التجربة تم إجراء االختبار التحصيلي على المجموعة  ما وثباتهماصدقه

التجريبية وعلى المجموعة الضابطة لقياس أثر متغير الطريقة بينهما، ولتحليل البيانات ولحساب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام أسلوب تحليل التغاير المصاحب 

)ANCOVA (د أظهرت الدراسة النتائج اآلتيةوق:  

طريقة : وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى إلى كل من
التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى الجنس ولصالح 

وية  تعزى إلى مستوى الذكور، ووجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النح
عدم وجود تفاعل بين المجموعة والتحصيل السابق في اللغة العربية لصالح المستوى المرتفع، 

والجنس ووجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى 
جاهات متوسطات ات التحصيل السابق في اللغة العربية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين

الطلبة تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات الطلبة تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والمستوى، وعدم وجود فروق دالة 

كتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى إحصائياً في ا
 .التحصيل السابق في اللغة العربية

وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة توظيف هذه الطريقة في تدريس النحو، وتأهيل 
د من الدراسات المعلمين قبل الخدمة وتدريبهم أثنائها على استخدام هذه الطريقة، وإجراء المزي

  .التي تتناول أثر طريقة التمثيل الدرامي في مباحث علمية أخرىواألبحاث العلمية  



 ج 

Abstract  

        The present Study aims to know the effect of using drama in teaching 
Arabic Language syntax on the achievement of fifth grade students and 
their attitudes towards.                                                                                           
               The sample of the study consisted of all fifth grade students in the 
directorate of Education Hebron. it consisted of (137) male and female 
student , (70) male and (67) females. The sample of the study consisted of 
four groups in two schools , in Hebron province two experimental and two 
controlled groups The experimental groups were t aught by using drama 
while the controlled groups were taught by the traditional way. the 
educational content and texts were taken from the fifth grade Arabic 
Language Syntax textbook. 

   In order to achieve the aim of this study, the researcher prepared an 
achievement test and a scale for measuring students attitudes towards 
using drama in teaching Arabic Language Syntax and then he assured their 
validity and reliability the achievement test was conducted on both the 
experimental and controlled groups.  

Means, standard deviation and ANCOVA values were calculated. 

    The present study reveals the following results :                                          

1-There were statistically significant differences between students 
achievement in Arabic Language Syntax due to method of teaching in 
favor of experimental group .due to gender in favor of males , due to 
previous achievement in Arabic Language Syntax in favor of those who 
achieved high scores in the previous achievement test .                                    

2- There were statistically significant differences between students 
achievement in Arabic Language Syntax due to the interaction between 
group and gender and previous achievement level .                                           

3-There were statistically significant differences between the means of 
student attitudes to ward the method of teaching in favor of the 
experimental group .        

4-There were no  statistically significant differences between  the means 
of  student attitudes to ward using drama in teaching Arabic Language 

Syntax due to gender .                                                                                    

 



 ح 

      5-There were statistically significant differences between the means of 
student attitudes to wards  using drama in teaching Arabic Language 
Syntax due to interaction between group and previous achievement level  
 in Arabic Language Syntax .                                                                                    
                   

    In the light of results , the researcher recommended the following ;          

1- Employing drama in teaching syntax .                                                           

2- Rehabilitating pre-service and in- service teachers in using this method 
in teaching syntax                                                                                                                                                                                                   

3- Doing more scientific researches on investigating the effect of using 
drama on teaching other subjects .                                                                       
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفصل األول

  :سة وأهميتهامشكلة الدرا

 : المقدمة1.1

فهي نشاط الفكر وصداه الذي يتردد      . اللغة أساس وحدة األمة، ومستودع حضارتها، ومرآة الفكر       
بين أبنـاء  وهي القدر المشترك من الحياة الفكرية والنفسية .  المجتمع، وفي رحاب النفسأفاقفي  

تعبير عن التنظـيم الكامـل لحيـاة    ، وفي نظام رموزها يتم الاألفكار يتم تفاعل  إطارها في   األمة
  .الحضارات وأنماط أفكارها

 لـذلك  ، وهي سمة إنـسانية ،تماعية التي أغنت التفكير البشرياهر االجمظ اللغة من  أهم ال لعلو
لغتـه  فرقي اإلنسان مرتبط بنمـو      . ةييجب أن تكون في خدمة أهداف اإلنسان وأغراضه الحقيق        

استطاع اإلنسان   مال ولوالها   ،حضارية المهمة في المجتمع   مظاهر ال  واللغة أيضا من ال    ونهضتها،
ن غيـر    يستطيع االتـصال بـآخري     ها خالل منواإلنسان  ،  والثقافة والمعرفة ظ على التراث    الحفا

 نظراً لهذه األهمية ال بـد مـن   وقرأ سيرهم وأخبارهم   فاإلنسان ي  ،موجودين في الزمان والمكان   
    .)2005الوائلي، لمي والدي(علم يحفظها ويصونها كعلم النحو 

ركن رئيس من أركان النهـضة العلميـة   عروف واحد من أهم العلوم األولى و     النحو كما هو م   و 
وكون النحو هو العلم الذي يصون       اإلسالم وشكلت الحضارة اإلسالمية،    انبثقت بعد الواسعة التي   

الحضارة  لـذا   لغة العلم و  ا  التي كانت قديم    اللغة العربية،    ن من إجادة  اللسان عن الخطأ كما يمكّ    
 على غيـره مـن      م إلى ذلك أسباب متعددة منها فضله      هاشتد التنافس بين العلماء إلحرازه يحدو     

  .)1992 عالمة، ( م من العلماءيرهتقدم أصحابه على غالعلوم و

فهم واستيعاب ى لذا فاكتساب المفاهيم النحوية أمر ضروري ومهم، ألنها تساعد المتعلم عل
 النظام النحوي للغة، والتحقيق من تراكم مسائــل النحو وتشعبها، فإتقان النحو أساسيات

عبد اهللا، ( بإدراك مفاهيمه يمكنه من القيام بعملية التحليل اإلعرابي للمفردات والتراكيب
2007(.                                     
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ئة فيها ال تحسن النحو أو بعبارة أخـرى   الناش جميع البالد العربية اليوم تشكو من أن    أنيالحظ  و
وكأنما ُأصيبت ألسنتها بشيء من االعوجـاج واالنحـراف          ،اا سليم ال تحسن النطق بالعربية نطقً    

 شيئاً من ذلك أصاب      أن من يظن ا  خطئ خطًأ كبير  تطيع أداء العربية أداء صحيحا وي     جعلها ال تس  
إنما مرجع هذا العجـز     ،  ز عن النطق السديد بالعربية    ألسنة الناشئة في بلداننا العربية جعلها تعج      

   .)1986 ،ضيف(ها  إلى النحو الذي يقدم لأو القصور

ـ .  وإعراضهم عنها  في اللغة العربية،  ال تزال معظم الشكوى تنصب على ضعف الطلبة         و ل إن  ب
لتحـصيل   إذ نجد كثيراً من أبناء العربية الذين تجاوزوا مرحلـة ا           األمر يمتد إلى ما وراء ذلك،     

وجه يعينهم على المدرسي يستشعرون الحاجة إلى درس  قواعد اللغة من جديد على نحو شامل م            
 ولعل ما نالحظ مـن صـور اللحـن ومجانبـة            ، في مواقف استعمال اللغة    تحقيق صحة األداء  

 اإلعراب في قراءات أبناء العربية دليل على أن مشكلة التحصيل في النحو قضية هامة بحاجـة               
  ). 2003 ،الموسى(   حلماسة إلى

التالميذ من صعوبة في دراسة القواعد النحوية، بسبب اعتماد طرق التدريس  ونظرا لما يعانيه
 ىاإللقاء والمحاضرة، وعدم قدرتها على جذب انتباه التالميذ لهـذه القواعد، مما أد الحالية على

يحفظونه  تهم على تطبيق ما انخفاض مستوى تحصيل التالميذ فيها، ونفورهم منها وعدم قدرىإل
وتعقيدها ممكنة  منها في المواقف الجديدة، وأن أية لغة في العالم مهما بلغت درجة صعوبتها

يؤكد أوجه القصور  التعلم واإلتقان حيث توجد الطريقة الناجحة لتعلمها واكتسابها، ومما
نحوية، ما توصلت إليه ال الموجودة في الطرق المعتادة في تدريس القواعد النحوية والمفاهيم

باستخدام أساليب ونماذج تدريسية حديثة،  نتائج الدراسات التي تناولت القواعد والمفاهيم النحوية
النحوية ظاهرة ممتدة من مرحلة التعليم األساسي  التي أوضحت أن ضعف المتعلم في المفاهيم

وأن هذا الضعف  ام الكافي،تعلم المفاهيم لم يحظ باالهتم حتى الجامعي مرورا بالثانوي، وأن
في تدريس القواعد تدريسية غير الطرق المعتادة المستخدمة يمكن عالجه باستخدام استراتيجيات 

من  ونظرا لطبيعة مفاهيم النحو التجريدية التي تستلزم ممن يتعلمها التزود بقدرة خاصةالنحوية 
ـًا من   الطريقة السائدة الالفهم تمكنه من االستقراء والتصنيف والتعليل والتعميم فإن تراعي أيـ

جانب المتعلم الذي يحاول فك  التدريس من جانب المعلم والتلقي السلبي منى ذلك، وإنما تقوم عل
سبيال، ومن ثم فقد عجز التلميذ عن  رموز القاعدة والمصطلحات النحوية فال يستطيع إلي ذلك
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ألخطاء النحوية عند الحديث أو الكتابة شيوع الى اكتساب المفهوم النحوي، األمر الذي أدى إ
تدريس مناسبة لتعليم المفهوم النحوي، تحقق األهداف  ومن ثم كان البد من التركيز على طرق

تطبيق المفهوم في األداء اللغوي ال مجرد معرفة اسم وحفظ  المرجوة، وتساعد التلميذ على
  .)2007عبد اهللا، ( تعريفه فحسب

لة عن هذا الضعف في إتباع الطريقة الناجعة        تدريس المتبعة هي المسئو   ن طريقة ال  كووكثيرا ما ت  
أبو  ( في معظم األحيان   ب الذي يؤدي إلى نفورهم من القواعد      لتوصيل القواعد إلى أذهان  الطال     

   .)1997 ،مغلي

وإنما تعود إلى عدم مقدرة المعلم  ، أن صعوبة قواعد اللغة ال تكمن في القواعد نفسهاكما
ففي معظم حاالت نفور الطالب من القواعد ، التقليدية التي يعتمد عليها في تدريسه لهاوالطرق 

يل تلك القواعد إلى أذهان الطريقة الناجحة لتوص إتباعيكون السبب عدم مهارة المعلم في 
  .)1986 ،أبو مغلي( الطالب

عديـدة لتيـسير    اء محـاوالت     فال بد من إجـر     شكلة في تعليم القواعد النحوية،    ا لوجود م  ونظر
 األنماط لم تعالج معالجة      و خاصة ألن مشكلة ضعف الطالب في االستخدام السليم لهذه          تدريسها،
  .)1997عصر، ( استخدامها في المحادثة والكتابةبخاصة جدية و

 بالغة في اكتساب    أهميةوقد اهتم التربويين بتدريس قواعد اللغة العربية اهتماما كبيرا لما لها من             
في الحياة؛ فقواعدها هي السبيل لتقويم األلـسن، وحفظهـا مـن اللحـن           عربية وتوظيفها   اللغة ال 

  ).1980السيد، (األداء والخطأ، وهي عون على دقة التعبير وسالمة 

هو تمكين المتعلم من الفهـم      من المعروف أن الهدف األساسي من تدريس قواعد اللغة العربية           و
 ال بد   جل تطوير تدريس قواعد اللغة العربية     أومن  . سليمعبير الواضح وال  تاإلفهام عن طريق ال   و

من تنويع طرائق التدريس والتركيز على المتعلم الذي ينبغي أن يأخذ دورا رئيسيا فيها؛ ليكـون                
فاعال متفاعال ال سلبيا متلقيا، واألمر هنا منوط بالمدرس الذي ينبغي عليـه أن يتـصرف بمـا                  

   ).2002 عمار،(التعليمية تقتضيه العملية 

 وبذلك يصبح من المفيـد      التي تتيح له فرصة االشتراك فيها     فالمتعلم يحتاج إلى المواقف المثيرة      
 ما فـضالً عـن      إشراك الطلبة في هذه العملية بل ربما يشتركون مع المعلم في التخطيط لوسيلة            
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تجاهـات  ص تستهدف اكتساب المتعلم ا    ن مثل هذه الفر   ، وبذلك يمكن القول أ    استخدامها وصيانتها 
 ،عودة( اميرالتمثيل  الد  ومهارات باإلضافة إلى الحقائق والمعارف والمفاهيم التي يشتمل عليها          

2006  .(  

ون فيه وما يـشعرون بـه مـن    رأكدت البحوث التربوية أن األطفال كثيرا ما يخبروننا بما يفك        و
ويعتبر اللعب وسيطاً    للدمى واأللوان والصلصال وغيرها،   خالل لعبهم التمثيلي الحر واستعمالهم      

تربوياً يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة وقد أثبتـت الدراسـات               
ذا استغلت بالـشكل الـصحيح      إليها إ القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة ومهارات التوصل         

  .)2009 الصيفي،(

      ة إلى ضرورة ربـط      وظهرت حاجة ملح   ،اا ملحوظً لذلك نالت الدراما في اآلونة األخيرة اهتمام
 فبـرزت   فن الدراما في التربية والتعليم،     فقد أوضح العديد من التربويين أهمية        ،المسرح بالتربية 

تبعا لذلك اتجاهات تدعو إلى االستفادة من المسرح كوسيلة تربوية تعليمية تساهم فـي  تطـوير                 
التي تفـوق   ية تعلمهم بسبب قدرتها العالية      الفرد وذلك لقدرتها على تلبية حاجات المتعلمين وتنم       

 إلى مادة تـستدعي انتبـاه       في تحويل الموضوعات الدراسية الصامتة الجافة     غيرها من الوسائل    
لى دمج المتعلم فـي     تمتع به الدراما من قدرات بالغة التأثير تعمل ع        ت وذلك من خالل ما      ،المتعلم

وسائل التعليمية التي تعتمد على التعلم الحسي المبني        فقد ثبت أن التعليم باستخدام ال     عملية التعلم،   
ذلك لما فيه من خصوصية بإشـراك  ية، و الصف الغرفةة والعمل هو أساس التعلم في على المشاهد 

  فالتعلم القائم على التمثيل هو تعلم      ، تعميق الفهم  إلىأكثر من حاسة في عملية اإلدراك مما يؤدي         
 جانب التمثيـل، باعتبـاره      إلى لذلك وقف بعض التربويين      .حقيقي محسوس يمتاز بديمومة أكثر    

 فيشير بعضهم إلى أنها طريقة تساعد الطلبـة علـى           ومزاياه ه فوائد إلىهوا   ونو طريقة تدريس، 
وتعزز احترامهم لمعلميهم وتقلـل التـصرفات    وتعمل على زيادة ثقتهم بأنفسهم       تطوير المهارات 

  .)2008 ،وهيالتمغلي  أبو(ل إلى حدوث المشاكالتي تؤدي 

 إنها تعمل على توضيح مـا       كما،  وفعالة هذه الطريقة سهلة  أكدت الدراسات ذات الصلة إلى أن       و
 تعتبر أكثر نجاعة وفائدة مـن الطريقـة   كما أنها. اضح، وعلى فهم ما هو غير مفهوم  هو غير و  

ـ  ةنها تعمل على تجذير المواضيع المختلف      إذ أ  ،الدروسالتقليدية التي تستخدم في       ل المـتعلم   داخ
 .)2005 ،اليمني( أكثر مما تقدمه لنا الطريقة التقليدية والشائعة في التعليم
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 العالم عـن طريـق    الستكشافليم في كونها تمنح المتعلمين فرصاًوتتجلى أهمية الدراما في التع 
ـ   ة الحياة هي نفسها أسئلة الدراما،       فأسئل األسئلة الكبرى،  سياق ولكن عند مقاربة الـدراما فـي ال

 يبنيه المعلـم والمـتعلم   مث عن وسيلة للتعليم فحسب بل عن حياة وعال       يحد يتم ال   ال التعليمي فإنه 
 يعيش حيـاتين فـي      االمتعلم في الدرام  ء واألحداث واستكشافها من داخلها، ف     إلعادة تمثيل األشيا  
  إن هـذه  .حياة أخرى يتقمصها داخل الـدراما     حياته هو كذات خارج الدراما و     نفس الوقت ذاته،    

وعلـى  اقع والتاريخ والجغرافية والعلـوم،     الحياة المتخيلة تضع المتعلم في اشتباك مباشر مع الو        
لذي ينطـوي   ل استكشاف المعنى ا    الصفية ليس التمثيل بحد ذاته، ب      هذا النحو يغدو هدف الدراما    

 أن ال تتحول     إلى أهمية  من الضروري أن يكون المعلم واعياً تماماً      لكن  و عليه الموقف الدرامي،  
 ،الكـردي  ( ائل التعليميـة األخـرى   شأنها في ذلك شأن الوسلدراما إلى وسيلة تعليمية مجردة،ا

2007.(  

للدراما التعليمية قدرة على التأثير العلمي والفعلي في المتلقي بقـدر كبيـر مـن المـصادقة                 و 
وسـيلة مـن وسـائل    كأخذوا يفكرون جديا في اسـتخدامها    كثيرا من المربين     أنكما   ،واإلقناع
 مـدى تـأثير      مالحظة إذ جاءت هذه الفكرة بعد    . تدريس العديد من المواد الدراسية    في   اإليضاح

 وهذا يمكننا استنتاج مفاده أن المواد التعليمية بمختلف مفرداتها سواء قرأت أو             ،البرامج التعليمية 
 كـون ق ذلك عنـدما ت    مها بقدر ما يتحق   حكيت ال تصل إلى الطالب وال يتمكن من فهمها أو هض          

ممتعة وشيقة تـساعد     ميدانا لعرض هذه المواد والمفاهيم بطريقة مسرحية منظمة          ية الصف الغرفة
 الـسلوك    وذلك لما تتيحه من فرصة له في تقمص        ل سلوك المتعلم من خالل المحاكاة،     على تعدي 
راميـة وفـي    نمذجة سلوكه الالحق بناء على ما شاهده من مشاهد د       على  وهذا يساعده  المشاهد،

   .)2008 مغلي وهيالت،أبو (المتعلمين كما هو مخطط لههذا ضبط لسلوك 

 واالبتعاد عن التقليـد     بي للتلميذ في العملية التعليمية،    وتنادي التربية الحديثة اليوم بالدور االيجا      
اليب ويعد أسلوب الدراما التعليمية من األس       الحفظ واالستظهار،  إلىوالطرق التقليدية التي تؤدي     

؛ إذ يعتقد أنه أسلوب يوظف نشاط الطالب، ويساعده فـي           الحديثة التي يمكن إتباعها في التدريس     
 تعميق الـوعي    إلىفيؤدي   في المواقف الحياتية والخيالية المنوعة،       األدوارالتعلم من خالل لعب     

االعتماد علـى   عند الطالب؛ ويعمل على تنمية قدرته في التعبير والتفكير الناقد وتعزيز الثقة في              
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النفس وأخذ القرارات؛ فالمتعلم من خالل تفاعله مع الدور يستخدم أحاسيـسه وطاقاتـه كلهـا،                
    .)2000نصار، ( ليكتشف المعلومة بنفسه أو بمساعدة زمالئه بعيدا عن التلقين المباشر

من خالل العرض السابق ظهرت الحاجة الملحة إلى إلقاء الضوء علـى الـدراما فـي العمليـة      
 هيم النحوية واتجاهات الطلبة نحو     المفا التعليمية واستكشاف أثر التدريس باستخدامها في اكتساب      

 على حد علـم     أنه لم تجر دراسات استخدمت الدراما في فهم قواعد اللغة العربية          إذ   .استخدامها
لعل ذلـك يعمـل علـى        و ،دامها وتجريبها لمعرفة أثرها   ينظر إلى استخ  ه  هذا ما جعل   و ،الباحث

  .تشجيع المعلمين في شتى التخصصات وفي كافة المراحل لتبنيها

    :وأسئلتها  مشكلة الدراسة2.1

 ،ضبط لغتهم ؛ ألنها تساعد المتعلمين علىاللغة العربية ضرورة ال غنى عنهايعد تدريس قواعد 
 التي دعت إلى  كما أن األسباب ، الصحيحة غير متوفرة في مجتمعهموألن نماذج المحاكاة

إليها مزاحمة   يضافول ال زالت قائمة في هذا العصروضع النحو في القرن الهجري األ
  . اللهجات العامية واللغات األجنبية

إلضافة إلى كثرة ا في ضعف مستوى تحصيل الطلبة في مادة النحو بمشكلة الدراسة وتتلخص 
ادة التي قام بها الباحثون األخطاء النحوية التي يقع فيها الطلبة على الرغم من المحاوالت الج

استخدام طرائق تدريس لعدم إال أن المشكلة ما زالت قائمة، نتيجة للتغلب على هذه المشكلة 
التي تتمثل في طبيعة مفاهيم النحو التجريدية  مالئمة تمكن الطلبة من التغلب على صعوبة النحو

ن االستقراء والتصنيف والتعليل التي تستلزم ممن يتعلمها التزود بقدرة خاصة من الفهم تمكنه م
ـًا من ذلك، وإنما تقوم عل  التدريس من جانب ىوالتعميم فإن الطريقة السائدة ال تراعي أيـ

المعلم والتلقي السلبي من جانب المتعلم الذي يحاول فك رموز القاعدة والمصطلحات النحوية فال 
، األمر الذي أدي  المفهوم النحويلتلميذ عن اكتساب، ومن ثم فقد عجز ا ذلك سبيالىيستطيع إل

 طرق ى شيوع األخطاء النحوية عند الحديث أو الكتابة ومن ثم كان البد من التركيز علىإل
  تطبيقى، وتساعد التلميذ عل، تحقق األهداف المرجوةالنحويتدريس مناسبة لتعليم المفهوم 

فالمشكلة تتطلب استخدام  .سبالمفهوم في األداء اللغوي ال مجرد معرفة اسمه وحفظ  تعريفه فح
 تمكن الطلبة من استخدام  غير الطرق التقليدية، طريقة فعالة في تدريس قواعد اللغة العربية



 8

اليومية بشكل سهل ليدرك الطلبة أهمية القواعد في صون اللسان من اللحن القواعد في حياتهم 
؛ فمستوى فع مستوى تحصيلهريؤدي بالتالي إلى  و،فتزيد دافعيتهم نحو تعلم القواعد لفهمها

ن ين والمعلميشكلة تقلق التربويالتحصيل مؤشر على مدى نجاح العملية التعليمية، وتدنيه م
  -:اآلتيين ينوتتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال ،نيالمشرفو

هل يختلف أثر تعلم النحو بالتمثيل الدرامي في اكتساب المفـاهيم النحويـة             : السؤال األول  . 1
  . والتفاعل بينهما السابقباختالف  طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل

 

هل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو اسـتخدام طريقـة            : السؤال الثاني  . 2
التمثيل الدرامي  في التدريس باختالف  طريقة التدريس والجـنس ومـستوى التحـصيل               

 .والتفاعل بينهماالسابق 

 

  :دراسة فرضيات ال3.1
بـين  ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   : الفرضية األولى

جـنس  وال  إلى طريقـة التـدريس     متوسطات عالمات الطلبة في اكتساب المفاهيم النحوية تعزى       
  . والتفاعل بينهما السابقومستوى التحصيل

  
بـين  ) α ≤ 0.05(د مـستوى الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن: الفرضية الثانية

متوسطات استجابات طلبة الصف الخامس األساسي في اتجاهاتهم نحو اسـتخدام الـدراما فـي               
  . والتفاعل بينهما السابقوالجنس ومستوى التحصيل التدريس طريقة  إلىتعزى  دريسالت

 :  أهداف الدراسة4.1

التدريس بالتمثيل الدرامي  في اكتـساب        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة          .1    
طلبة الصف الخامس األساسي للمفاهيم النحوية واتجاهاتهم نحوها، ومـا إذا كـان هـذا األثـر                 

 .يختلف باختالف جنس الطلبة، وتحصيلهم السابق في اللغة العربية

يم، واعتمـاده   تسعى هذه الدراسة الستخدام النشاط التمثيلي لما له من عوامل ايجابية في التعل             .2
على التلميذ، وحسن استغالل حواسه، والتي يتفق مع الدور االيجابي في العملية التعليمية التـي                

  .تنادي به التربية الحديثة
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غاية الباحث من استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في تدريس قواعد اللغة العربية هي التغلب              . 3
 اللغة الفـصيحة الـسهلة والحيـاة اليوميـة؛          على ما في النحو من صعوبة وجمود، بالربط بين        

فالطالب عند ممارسته اللغة الفصيحة في موقف حياتي يدرك أن قواعد اللغة العربية جزء مـن                
إضافة إلى إحساسه بضرورة تطـوير تـدريس النحـو          . قبل عليها بمحبة وشوق لتعلمها    لغته في 

 إليه النحـو فـي مدارسـنا،       وخاصة وأنه في الميدان العملي، ويرى بنفسه الضعف الذي وصل         
  . فاستخدم الباحث النشاط التمثيلي لجذب انتباه التالميذ، وإكسابهم المفاهيم النحوية

وتحاول هذه الدراسة أن تقدم إطاراً نظريا يتضمن أهمية الدراما في التدريس مما يسهم فـي                . 4
  .صقل شخصية المتعلم

  : أهمية الدراسة5.1

بأنها تنسجم مـع االتجاهـات      و ،من أهمية الموضوع الذي تعالجه     تكمن أهمية هذه الدراسة       
 المجتمـع   بما تضيفه إلـى   وتأتي أهميتها   في التدريس،  لتمثيلالحديثة التي تؤكد فاعلية استخدام ا     

 اإلطالعوبحثياً، فعلى الصعيد النظري تساعد هذه الدراسة المعلمين على          التربوي نظرياً وعملياً    
نحـو  هم  واتجاهـات النحوية   الطلبة للمفاهيم    اكتسابفي   باللعب الدرامي    التدريسثر طريقة   أعلى  

ويمكن لهذه الدراسة أن تفيد المشرفين والتربويين في مجال اللغة العربية وذلك             ،التمثيل الدرامي 
إلثـارة  نتائج هذه الدراسة علـى المعلمـين     وعرض   التمثيل الدرامي من خالل تبصيرهم بفكرة     

 في تـدريس    الدراماي فهي تضيف معرفة علمية في مجال        مللى الصعيد الع  وع ،حماستهم لتبنيها 
تسعى هذه الدراسة إليجاد طرق أكثر فاعليـة      ك المستخدمة في التدريس التقليدي، و     تل غير   النحو

 تبصر القائمين على التعليم إلى ضرورة إعداد كوادر ذات جودة مهنيـة             اكما أنه  لتدريس النحو   
 أن تخدم مديرية المناهج، إذ يمكن توظيف        ، كما أنها يمكن   التربوية الحديثة ملمة باألساليب   عالية  

  .نتائجها في خطط تطوير المناهج وطرائق التدريس

وعلى الصعيد البحثي قد تفتح آفاقاً لدراسات أخرى تتناول جوانب مختلفـة لـم تتطـرق إليهـا               
والكـشف عـن   لمين نحو التعلـيم  ة دافعية المتع في زيادهذه الدراسةسهم  وقد ت . الدراسة الحالية 

    . جديدةة تربوياتفي سياقمواهبهم وتوظيفها 

  



 10

 : الدراسةاتدمحد 6.1

  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود التالية

 . األساسيهذه الدراسة على طلبة الصف الخامساقتصرت  :المحدد البشري .1

   . الخلیلوسطمحافظة  مدیریة :المحدد المكاني .2
   2010\2009 ثانيالالفصل الدراسي : المحدد الزماني .3
   .احددت الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم الواردة فيه: المحدد المفاهيمي .4
استخدم في هذه الدراسة اختبار اكتساب المفاهيم النحوية واستبانه اتجاهات الطلبة حول  .5

خرى ربما يقود إلى نتائج مختلفة عن تلك التمثيل الدرامي، لذا فاستخدام اختبارات ومقاييس أ
 .التي توصلت إليها هذه الدراسة

  
 :مصطلحات الدراسة 7.1

مادة التعليمية على شكل نصوص درامية حيث يتم هي طريقة يتم فيها تنظيم ال : الدراميالتمثيل
وصيلها تشكيل هذه المادة في مواقف عملية، مع التركيز على العناصر واألفكار المهمة المراد ت

ويقوم الطلبة بتمثيل األدوار للمواقف المتضمنة بعد تدريبهم على أداء هذه األدوار لخدمة المادة 
  .التعليمية تحت إشراف المعلم

هو مجموعة القواعد التي تنظم هندسة الجملة ومواقع الكلمات فيها ووظائفها من ناحية  :النحو
  .) 2004 ،رائي وجوادالسام( وما يرتبط بها من مواضع إعرابية المعنى

داللة لفظية متعارف عليها عند النحويين؛  هو كلمة، أو عدة كلمات؛ ذات: المفهوم النحوي

هطيف،  (أو تقديماً وتأخيراً، أو حكماً إعرابياً ونحو ذلك تعريفاً، أو تقسيماً، أو شروطاً للصياغة،

2008(. 

 من مقرر اللغة الثانيدروس الجزء المتضمنة في  المصطلحات النحوية هي:  المفاهيم النحوية

، وقد تم استخدام بالتعريف اإلجرائي للمفهوم النحوي العربية  للصف الخامس األساسي والمحددة

  . اختبارا تحصيليا صمم خصيصا لهذه الدراسة
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التي تعتمد على قيام    ،هي الطريقة االعتيادية في التدريس التي يتبعها المعلمون        :لطريقة التقليدية ا
 اإللمـام  رف العلمية التي يرغب من الطـالب علم بالتلقين أو اإللقاء المباشر للمعلومات والمعا  الم
له المعلم بهدف حفظهـا      ويقتصر دور الطالب على االستماع وتسجيل المالحظات أو ما يقو          ،بها

  .واستذكارها

 اسـتجابات   هو حالة استعداد عقلي وعصبي تنظمها الخبرة السابقة وهذه الحالة توجـه            :االتجاه
  ).1993غزاوي، (لموضوعات والمواقف التي ترتبط بها الفرد نحو كل ا

  .وقد تم استخدام أداة صممت خصيصا لقياس اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي

هو ناتج أداء الطلبة في اختبار المفاهيم النحوية المعد من قبل الباحث، ويقاس : االكتساب

 .يها الطلبة في التطبيق البعدي لالختبارالتي يتحصل عل بالدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 12

  الفصل الثاني

  

  

  اإلطار النظري

  

  

  

  الدراسات السابقة
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  الفصل الثاني  

 الدراما
 : تعريف الدراما 1.2 

 وهي نوع من أنواع الفن األدبي ،إلى اللغة العربية لفظاً ال معنىالدراما كلمة يونانية انتقلت 
واختلفت عنها في تصوير الصراع وتجسيد الحدث   اللغة بالرواية والقصةت من حيثارتبط

 وهي ،دراما في اللغة اليونانية تعني ببساطة الفعل فكلمة ) 2000، العناني. (وتكثيف العقدة
  ). 2008هيالت، و أبو مغلي(محاكاة السلوك البشري وعرضه ، تعني فعل المحاكاة

ومعناها أنا أفعل، أو الشيء المفعول وقد تطور مفهوم ) Dromenon( أو )Drao(والدراما من 
الدراما في العصر الحاضر ليخرجها من نطاقها التقليدي، وهو المسرح، إلى مجاالت مختلفة 

التعليم، فقد أدرك علماء النفس ورجال التربية أن األطفال يؤدون بشكل ولعل من أهمها التربية 
األمر الذي دفعهم إلى استخدام هذه الظاهرة في تعليم  )ثيلياللعب التم(مال دراميا سموه تلقائي، ع

 .األطفال وتربيتهم
وقد أصبحت الدراما في الوقت الحاضر، وسيلة فعالة من وسائل التربية والتعليم تستخدم 

 وذلك ،نشاطات مختلفة محورها النشاط التمثيلي ليتوحد الطفل مع دور معين في موقف معين
والسعدي موسى  ( الشخصية من أجل هدف تعليمي محددقدرة الطفلباالعتماد على تجربة و

  .)2008 ،وقزق ومهيدات

بأنها موضوع ووسيط ) 2008هيالت، وأبو مغلي ( الوارد فيأخرونو زالةبينما يرى أبو غ
 يقوم على ممارسة المعرفة في سياق يتوحد فيه الطالب مع دور ما في موقف تربية والتعليم،لل

ً جميع أحاسيسه الفكرية والعاطفية والجسدية واللغوية، حيث يكتشف يتضمن توتراً مست خدما
المعلومة التعليمية بذاته أو بمساعدة زمالئه دون تعلمها بأسلوب تلقيني مباشر وتعتمد على حب 

  .               الطلبة للعب الدرامي وتوظفه من أجل التعليم

صل مهمة جدا للتلميذ، فهي تشمل استعمال أنها أداة اتصال وتوا) 2008 ،زين الدين(يرى و 
الجسم واإلحساس والعاطفة والعقل ومن خاللها يستطيع العمل بشكل فردي وجماعي وما يقوي 

إن الدراما التعليمية هي أسلوب تدريس  :خالصة القول.  إلى الذات واآلخرإحساسه وتعرفه
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والقيم والمهارات من خالل ة في التوصل إلى المعارف والخبرات \يستخدم لمساعدة المشارك
توظيف القصة بجميع عناصرها ومن خاللها يتم ربط المباحث الدراسية مع بعضها البعض 

    .)2002الرجعي، ( فكيربطريقة مشوقة ومثيرة للت

:                                                         مصادر الدراما     

 للفكرة ةربوي من خالل المنهاج المدرسي والمهارات الالزمللدراما دور ت: المنهاج المدرسي .1
.كالرقص، وحركات اليدين والتعبير بمالمح الوجه: هي التعبير الجسماني  

:ومن مصادر الدراما الخالقة أيضاً ما يلي .2  

.السيرة النبوية وسير الصحابة وأبطال المسلمين الصالحين: الدين .أ  

. والمطر، وثوران البراكينالعواصف،: الطبيعية رالظواه .ب  

.األحداث التاريخية، والمعارك البطولية، والمؤتمرات العالمية وغيرها:  التاريخ.ج  

. لألطفال على ألسنة الحيواناتى تحكصةقصص الحيوانات كقصة كليلة ودمنة أو أي ق .د  

كبار السن، كموقف البيع والشراء، وصعود وسائل النقل، واحترام : تجارب الحياة المتنوعة .ه
. إلشارات المرورواالمتثال  

الفن الشعبي، والقيم االجتماعية واإلنسانية، إذا أحسن اختيار هذه القيم وعرضها بأسلوب  .و
.)2008موسى وآخرون، ( نموهم يناسب لغة األطفال ومرحلة  

  :أثر الدراما في تعلم و بناء شخصية المشارك 

  .المشارك فمن خاللهاللدراما أثر ايجابي في بناء وصقل شخصية 

 كالتعاون وضبط النفس والمشاركة الوجدانية ،تساعده على تنمية بعض االتجاهات االيجابية .1
 نصار( دهوذلك من خالل تقديمه ألدوار مختلفة ومعايشته للمواقف التي يمثلها أو يشاه

  .)2000صوالحة، و
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يتقمص شخصيات  كيف معها،يحاول التو يجرب مواقف الحياة المختلفة ويضع حلوالً لها .2
بداخله فيجعل اآلخرين درة على التعامل معها، يعبر عما اآلخرين ويتعرف عليها فيصبح أكثر ق

خلص من الكبت،  يتالضارة و تهيعبر عن انفعاالوحل مشاكله، تتلبية احتياجاته وأكثر قدرة على 
كالتعاون : م قيماً إيجابيةيتعرف إلى نفسه وذلك من خالل العمل الجماعي ويكتشف مواهبه ويتعل

تؤدي ب االستطالع لديه، تنمي الخيال وتشبع ح الخ، تزيد من معلوماته و. . .الثقة بالنفس و
قاعي وغيره، وتنمي الذوق الفني إلى اإلبداع، وتنمي الجسم والحواس من خالل الرقص اإلي

السلوك، تشعره يل تعدو لغة عنده وتقضي على عيوب النطقالحس النقدي، تثري الوالجمالي و
  .) 2002الرجعي،( بالمتعة والبهجة وتجعله أكثر قابلية للتعلم

تشكيل مجموعات من الناس وتوجيهها نحو وح القيادة، والمهارة في تنظيم واكتساب ر .3
 وتوظيفها في المكان الهدف، تنمية حس االبتكار لدى التلميذ من خالل استخدامه لألشياء

  .)2008زين الدين، ( المناسب

 حب االستطالع  إشباع غريزة،تعديل سلوك الطفل لما تتضمنه من توجيهات رشيدة .4
 .)2005 ،سليمان( والفضول لدى الطفل

الدراما مهارة حل المشكالت من خالل التشجيع على وضع الفرضيات والتخمين  تطور .5
ة يرضونها هم ويرضاها افيواالكتشاف، تنمي لدى الطفل القدرة على التمييز واالنتماء ألفكار ثق

 األطفال في بيئتهم بجرأة أكبر ، في التمثيل الخالق تعلم للمحاولة والخطأ، وهذا يضعالمجتمع
 ).2008 موسى وآخرون، (يعطيهم شعوراً بالنجاحو

تربي اإلحساس بالفن وحب بة المسرحيات وحب األدب الجيد، وتنمي لدى التالميذ حس كتا .6
  .المسرح

وذلك ، التواصل معهم في تحقيق هدف مشتركطفل على االتصال باآلخرين وتنمي قدرة ال .7
العناني، ( بطال القصص التي تسرد على مسامعهمن خالل تقمصه أدوار جزئية لبعض أ

2000.(  
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توفير الفرص لتفهم أعمق للمفاهيم المجردة من خالل تجسيدها بشكل ملموس في عملية  .8
 خبرات الكتابة والرسم ،الذي يمارس األطفال بعده ،رنبه أو المثيلم، القيام بدور المالتعبير والتع

    .)2005سليمان، ( التجربة الدرامية كثمرة من ثمرات ،والقراءة

فالقيمة الجوهرية الستخدام الدراما في التعليم تتمثل في قوة تحفيز :  وللدراما قيمة تربوية.9
وخير دليل على هذه القيمة هي أن كل طفل . مشاعر اإلنسان من خالل االرتقاء بالقيم الجمالية

يجرب هذه القوة كممثل، وكاتب، ومشاهد، من خالل الخبرات التعليمية فإن الطفل ينمي 
المهارات الجمالية، والخيالية، ويصبح على وعي تام بنمو خبراته اإلبداعية في خالل أشهر قليلة 

م على وعي ودراية بطبيعة نمو الطفل من خالل اإلرشاد والتوجيه الذي يقدم له من خالل معل
والعمليات الدرامية، ولكن إذا تم حرمان هؤالء األطفال من اإلرشاد والخبرات التعليمية 

عبير سيظل ثابت وستظل تصوراتهم ومعرفتهم اللغوية ثابتة وغير نامية لسنوات فمستواهم في الت
 لقيم العلمية في تنمية مهارات االتصال،بما أننا نستخدم الدراما كأداة تعليمية فهناك او. وسنوات

: فإن هذا يدعونا للقول فن لغوي، على أن الدراما وسيلة تعليمية وألن هذا المدخل يؤكد ويركزو
تعزز من خالل الخبرات التعليمية و ى األطفال ومهارات التواصل تقوىتطور اللغة لد نمو وبأن

والمشاركة في أنشطة  والتحدث، ستماع،التي تجعل األطفال مهيئين لالو المصممة درامياً،
   .)30، ص2003سكس، ( جماعية

ية التمثيل الدرامي ولعـب     ستخدام إستراتيج ال  أخرى أهمية )2009،  الجيش و عفانة(يذكرو .10
ط الجانب األيمن من الدماغ عند المتعلمـين مـن خـالل األداء             يتنش تتمثل بقدرتهما في     األدوار

 األمر الذي يقوي هذا الجانب من الدماغ ويعززه         ،مص الشخصيات التمثلي وممارسة األدوار وتق   
 تعزز الجانب اللفظي عند المتعلمين      ، إضافة إلى   الذي يمتلك جانب أيمن غير مسيطر      عند المتعلم 

وتقوي الجانب األيسر من الدماغ  من خالل االستجابة لمعاني الكلمات إال أن للجانب البـصري                
 وذلـك مـن خـالل       ،يمن من الدماغ غير مسيطر عند المتعلمين      دور مهم في تنشيط الجانب األ     

  . مشاهدة األدوار والشخصيات واألداء الدرامي واالنفعالي

 

 



 17

  :الدراما والمسرح

وحدتهما هي التي تؤدي إلى وجود فن مسرحي ينبض ما والمسرح وجهان لعملة واحدة، والدرا
قرب الفنون إلى قلوب الناس ألنه أائما من والمسرح هذا الفن القديم األصيل والمتجدد د. بالحياة

متحضرا وقال " أعطيني مسرحا أعطيك شعبا"يشعرهم بالبهجة ويزودهم بالمعرفة وقد قيل 
  ).2005سليمان، (" المسرح مصنع األفكار"برنادشو 

اسم الراعي الذي : ارحوالس، يه الماشية بالغداة للرعيالموضع الذي تسرح إل): لغة( المسرح
. فرج: وسرح عنه فانسرح، ة التي تسرح بالغداة إلى مراعيهاالماشي هي :والسارحة بليسرح اإل

ويفهم من التعريف اللغوي أن  .سرحت عنه تسريحا، فرجت ما باإلنسان من ضيق: يقال
 ما يحقق المسرح الحديث من وهذا بعض .المسرح مكان للراحة، وتفريج ما باإلنسان من ضيق

 مسارح: ثل عليه المسرحية، والجمعالمصطلح الحديث، فهو مكان تموأما المسرح في ، أهداف
  ).2005سليمان، (

هي فن يرمي إلى تفسير أو عرض شأن من شؤون الحياة لجمهور النظار بوساطة : المسرحيةو
وكل مسرحية تشتمل على . ممثلين يتقمصون شخوص أفراد من المجتمع، ويتحدثون بألسنتهم

  ).2005سليمان،  (ولكنها ممثلة كما يحدث في الواقع  وهي قصة غير مسرودة،،قصة

ويعرف أيضا بأنه المكان الذي تجري عليه أحداث المسرحية، والمسرح أو العمل المسرحي ال 
يقوم على فن واحد فحسب، كالغناء، والرقص الذي يقوم على الحركة، أو النحت الذي يعتمد 

إال أن المسرح  ؛الكامنة في هذه األنواع الفنيةة على العمل اليدوي، وال أحد يجهل أهمية الفكر
يتضمن كل هذه الفنون باإلضافة إلى الفن األدبي؛ وذلك عن طريق القصة المسرحية وتذوق 

  ).2008موسى وآخرون، (النص األدبي 

  .يمكن تقسيم المسرح إلى عدة أنواع منها: أنواع المسرح

 :المسرح التلقائي أو الفطري. أ

يستند فيه باالرتجال والتمثيل اللعبي والتعبير .  الطفل بالغريزة الفطريةوهو مسرح يخلق مع
  ).لعبة العريس والعروسة(الحر التلقائي مثل 
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  :المسرح التعليمي .ب

هو ذلك المسرح الذي ينجزه التلميذ تحت إشراف المربي أو المنشط أو المدرس وبوجود 
  :ه إلىعنصوص معدة سلفا ضمن المقررات الدراسية ويمكن تفري

ويرتبط بالكتاتيب القرآنية والتربوية وروضات األطفال حيث يمثل : مسرح التعليم األولى .1
  ).2007خليفة، ( سرحية التي يقترحها المربي عليهمالتالميذ مجموعة من األدوار الم

المدرسة ( ذي يستخدم التمثيل داخل المؤسسة التربويةال هو ذلك المسرح :المسرح المدرسي .2
مة أو خاصة، تبدأ كوجبة لتحقيق األهداف سواء كانت أهدافا عا) بتدائية واإلعدادية والثانويةاال

يستهدف الجوانب الفكرية والوجدانية والحسية ويقوم به الطفل داخل ويشرف عليه المدرس و
  . القسم أو في المناسبات واألعياد الرسمية

ح المدرسي وينتمي إلى مؤسسة علمية  يعد هذا المسرح امتدادا للمسر:المسرح الجامعي .3
ساتذة جامعيين عالية، وهي إما جامعة أو معهدا أو كلية، ويقوم على طالب تحت إشراف أ

  .)2007خليفة، ( متخصصين في المسرح
مسرح الدمى أو الكراكيز وهو نوعان نوع يحرك أمام الجمهور  هو: مسرح العرائس .4

ي الالعبين أنفسهم وهو مسرح مكشوف يعرض مباشرة بواسطة خيوط، واآلخر يحرك بأيد
قصصه في الهواء الطلق، وله ستارة تنزل على الدمى، أما الممثلون فشخص واحد أو أكثر قد 
يصلون إلى خمسة وهم على شكل دمى محركة بواسطة أيدي الالعبين من تحت المنصة وهذا 

د ظهر هذا المسرح قديما عند المسرح له تأثير كبير على األطفال حيث أنه يبهرهم ويدهشهم، وق
والصينيين واليابانيين وبالد ما بين النهرين وتركيا بيد أن ) الفراعنة(المصريين القدامى 

  .)2000العناني، ( التلقين أدوات التعليم و مناليابانيين قد تفننوا فيه حتى أصبح مسرح العرائس
 
  :مسرح خيال الظل .5

ة لتشخيص أشياء من خاللها تنعكس الظالل على شاشة يعتمد خيال الظل على األشعة الضوئي
خاصة وذلك باستعمال األيدي واألرجل وبعض الصور، وقد عرف خيال الظل في مصر 

ويذكر أن صالح الدين األيوبي قد حضر عرضا لخيال الظل مع وزيره القاضي عام . والعراق
علي النحلة، وقد ارتحل خيال هـ واشتهر بهذه اللعبة ابن دانيال الموصلي والشيخ مسعود و567

 الصين حيث إلىالظل عبر مجموعة من الدول ليستقر في الوطن العربي بعد أن انتقل من الهند 
تسلمته القبائل التركية الشرقية والتي سربته بدورها إلى بالد فارس ثم إلى الشرق األوسط وتلقته 
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لحياة االجتماعية تصويرا متحركا ، وقد صور هذا الفن عند العرب امصر لتنشره لشمال إفريقيا
سليمان، (طفل تصمم على شكل اإلنسان غالبا ساخرا نظرا الن شخصيات مسرح المؤثرا

2005(. 

هو ذلك المسرح الذي تنقله وسائل اإلعالم وتذيعه بين الناس مرئيا : المسرح اإلذاعي .6
ت األطفال قنوا(رة أمام الشاشة الكبي سواء في الراديو أم التلفزيون أووبصريا وسمعيا 

  .)2007خليفة،  (وغيرها) المتخصصة مثال

  عناصر المسرحية

، وأهم هذه اآلخرعناصر المسرحية متعددة؛ ولكنها مترابطة متكاملة؛ فكل عنصر منها يكمل 
  :العناصر

ونعني به خشبة المسرح التي تمثل عليه المسرحية، وهناك أحداث يصعب تمثيلها : المكان .1
  .ن، ذلك كاتب المسرحية يتقيد بشكل عام بالمسرح وإمكاناتهأمام المشاهدي

زمن عرض المسرحية محدود، ويترتب على ذلك تحديد فصول المسرحية؛ : الزمان .2
فاالرتباط بزمن معين لعرض المسرحية على الجمهور في المسرح له أثره في توجيه البناء 

سليمان،  ( بوحدتي الزمان والمكان أن تتقيدالفني للمسرحية، وهكذا نرى أن المسرحية يجب
2005(.  

 الحدث عنصر أساسي في المسرحية، وتطورها في البناء الدرامي يبعث  :الحدث المسرحي .3
ويحرك الشخصيات واالحداث، ويشوق الجمهور في العمل المسرحي الحركة والنشاط والقوة، 

بعة المسرحية وضوح مادة ومما يغري الجمهور إلى متا. إلى متابعة المسرحية حتى النهاية
  .)2005سليمان، ( انسجام المادة التمثيلية ووحدتهاالحوار، ويساعد على هذا الوضوح، 

الغاية من شخصيات المسرحية تصور بعض الشخصيات اإلنسانية في مواقف : الشخصيات .4
عا يمثل صيات صراتبرز سماتها النفسية وعالقتها اإلنسانية، وتقيم بينها وبين غيرها من الشخ

: والشخوص هم المحرك األول للمسرحية، ومن أهم شخوص هذه المسرحية. القيم اإلنسانية
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 موسى(خصيات الصامتة، الشخصيات النمطيةالشخصيات الثانوية، الش شخصية البطل،
  .)2008وآخرون، 

 البد أن يرتبط بالعمل المسرحي، وال يكفيوار هو المظهر الحسي للمسرحية، والح: الحوار .5
من الحوار أن يأخذ صورة سؤال وجواب بين شخصين وأخر، ولكنه الحوار الذي ينقلنا إلى 
الحياة الواقعية، الحوار الذي يجعلنا نتمثل األشخاص في أزمانهم وصراعهم، ويصور لنا 

وأما لغة الحوار فتكون مالئمة لمظهر ودور الشخصية الناطقة بها؛ لكي ال يسبب . أحاسيسهم
   .)2007خليفة، ( لال لصورة الفنية في ذهن المشاهدعدم التالؤم خ

وقد يكون الصراع . ، وهو المظهر المعنوي للمسرحيةيرتبط الصراع بالحوار :الصراع .6
والصراع هو الذي ). بين الشخص ونفسه(، أو داخليا بين الشخص )بين الشخصيات(خارجيا 

  .)2008موسى وآخرون،  (د العقد التي تولد العقدة الكبرىيول

 وهي الربط بين حوادث القصة وشخصياتها ربطا منطقيا يجعل المسرحية وحدة :الحبكة .7
ولبناء الحبكة الجيدة على الكاتب أن يرسم تصميما هيكليا واضحا  .متماسكة ذات داللة محددة

وتترابط . ات معتمدا على المقدمة والعقدة والحللقصة المسرحية؛ حيث ينظم الحوادث والشخصي
 قسمدث في المسرحية ذات الحبكة طبقا لتسلسل منطقي، وليس حسب التسلسل الزمني وتالحوا

  .)2005سليمان، ( حيث موضوعها إلى قسمين الحبكة البسيطة والحبكة المركبةالحبكة من 

 على الكاتب أن يراعي وحدة الموضوع في المسرحية، فالمسرحية ال :وحدة الموضوع .8
شاركت هذه ي ربما أبعدت ذهن المشاهد عن الحادثة الرئيسية؛ إال إذا تسمح باألشياء الجانبية الت

  .)2008موسى وآخرون، ( األشياء في قوة البناء

كاتب المسرحية مقيد بزمن محدد له أثره في بناء المسرحية؛ وهذا معناه أن : عنصر الزمان .9
 فصول المسرحية، فيبنية المسرحية ال بد أن تكون مركبة تركيبا خاصا،  ومن هنا وضع حد ل

  .)2008موسى وآخرون،  (الوقت الذي ال حدود لفصول القصة

أثر في اختيار الكاتب للمواقف واألحداث؛ ) خشبة المسرح(لعنصر المكان : عنصر المكان .10
وكذلك تصور المؤلف للمسرح الذي ستمثل فيه المسرحية، وخصائص هذا المسرح بالذات، 

  .)2008موسى وآخرون،  (أثر في سمات التأليفلبنائية، له البنائية وغير ا
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 :كيفية إعداد مسرحية مدرسية

  :إلعداد مسرحية ناجحة يجب إتباع الخطوات اآلتية

إعداد النص، وهنا يمكن أن نستثمر طاقات المشاركين الذين يمتلكون الحس الكتـابي ونـدربهم               
  .على الكتابة المسرحية ونعطيهم مفاتيح الكتابة

ين الذين يتفق بعدهم الجسمي والنفسي وميولهم مع األدوار المرسومة للمسرحية،           اختيار المشارك 
ومن المهم أن يتحسس المربي مراحل النمو عند األطفال والشباب، ليـستطيع تقـديم مـسرحية                

  .قادرة على إحداث األثر المطلوب مناسبة ألعمارهم 

فكارهم واقتراحـاتهم مهمـا     التأكد من حماس المشاركين للمشروع، مع ضرورة ترك المجال أل         
  .بناء المعلم الديكور والخلفيات بالتعاون مع المشاركين .كانت طريفة أو غير عملية

إعطاء المشروع األهمية البالغة، وذلك بأن توزع رقاع الدعوة الجميلة لحضور المسرحية علـى         
  .  )2007 عبد الحميد، (.والمسئولينالطلبة والمعلمين وأولياء األمور 

  :قات استخدام المسرح التعليميمعو

 :هناك معوقات تؤثر على استخدام النشاط التمثيلي في المدرسة من أهم هذه المعوقات

قلة اإلمكانات المادية في معظم المدارس مما يشكل صعوبة أما المعلم عند إعداده للتجهيزات              . 1
المدارس، كثرة عـدد    المختلفة الالزمة إلخراج المسرحية، عدم وجود مسرح مدرسي في معظم           

الطلبة داخل حجرة الدراسة ال يتيح للمعلم فرصة تطبيق تمثيلية تعليمية نظرا للـصعوبات التـي     
   .تواجه للسيطرة على النظام داخل الفصل، قلة النصوص المسرحية مع صعوبة مسرحة المناهج

ن أن كثيـراً    بالرغم م  :عزوف المعلمين عن توظيف الدراما والمسرح في األنشطة الصيفية        . 2
من الباحثين قد أكدوا أن للدراما والمسرح دوراً كبيراً في تطوير األطفال معرفياُ ووجـدانياً، إال                

  .)2009أبو هداف، (أنه الزالت توجد فجوة كبيرة بين فهم قيمتها نظرياً والتطبيق العملي لها

لمسرح في األنشطة اويمكن تلخيص األسباب التي تجعل المعلمين يترددون في توظيف الدراما و
 تستخدم في الدراما إغراق المعلمين بكثير من المصطلحات المتداخلة التي: يليالصفية إلى ما 
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 التمثيل اإلبداعي، الدراما المطورة، عملية الدراما، الدراما ،الدراما اإلبداعية :والمسرح مثل
لصفية، الدراما في التعليم، وضع التربوية، الدراما االرتجالية، الدراما غير الرسمية، الدراما ا

 مما يعطي المعلمين إيحاء - هذا إن وجدت أصالً-األنشطة الدرامية على هامش المنهاج المقرر
جعلها غير مألوفة لدى بعدم أهميتها، عدم اهتمام برامج إعداد المعلمين بهذا الجانب، مما ي

درامية تمارس من خالل اللعب، مما وغير مدركين ألهمية توظيفها، معظم األنشطة الالمعلمين، 
 ,sun, ping( يجعل المعلمين متخوفين من أن تجعل األطفال ال ينظرون إلى عملية التعلم بجدية

yun , 2003(.  

  :من خالل المقترحات اآلتية استخدام المسرح  الحد من معوقات يمكن 

من خالل أهداف تعليمية  ،ةهج المدرسي بالمناهج المدرسيخاصة المنربط األنشطة المدرسية و
معلنة تحقق داخل  قاعات الدرس ومن خالل ممارسة النشاط المدرسي المسرحي على السواء، 
توفير الكتيبات المصاحبة للمنهج المدرسي والتي تتضمن مسرحيات مدرسية تخدم المقررات 

عين وتوفيرها الدراسية بحيث يتضمن الكتاب المدرسي تنويهات بها وبأسماء مؤلفيها من المبد
في المكتبات المدرسية لتقرأ في قصص القراءة الحرة وتحت إشراف ومتابعة المعلمين، توفير 
النصوص المسرحية المناسبة لكل مرحلة تعليمية وتنظيم مسابقات للتأليف المسرحي، إنشاء 

مسرح لكل مدرسة عند بناء المدرسة  درسية في المدارس بحيث نرفع شعارالمسارح الم
يثة، السعي لدى وسائل اإلعالم لتسجيل المسرحيات عبر اإلعالم المشاهد والمسموع الحد

 مجلة للمسرح المدرسي التي تصد فيها أنشطة  إنشاء،والمقروء وعقد المناقشات لمناقشتها
ث المسرح المدرسي سنويا على مستوى وزارة التربية والتعليم وتعرض ملخصات للبحو

لمسرح المدرسي والتنويه بنصوص مسرحية حديثة وإبداعات ة المناهج واالمرتبطة بمسرح
د لقاءات مع المؤلفين المبدعين عربية وإسالمية وأجنبية في مجال المسرح المدرسي، عق

  .)2009أبو هداف،  (الممثلين المشهورين ونقاد المسرح المثقفينو

  :استراتيجيات الدراما التعليمية

مة الموقف التعليمي يستطيع المعلم أن يتبع استراتيجيات لتنفيذ النشاط التعليمي وتوظيفه لخد
الدراما التعليمية المختلفة لتقديم هذا النشاط التعليمي وتوظيفه لخدمة الموقف التعليمي يستطيع 



 23

المعلم أن يتبع استراتيجيات الدراما التعليمية المختلفة لتقديم هذا النشاط إلى طلبة الصف 
  . وتنفيذ النشاط الدرامي التعليميرامية تساعد المعلم في تصميمات دوسنتعرض هنا الستراتيجي

ظهر في الستينات على يد شافتل وذلك لتدريب التالميذ على : استراتيجيات لعب األدوار: أوال
  .حل المشكالت االجتماعية ومشكالت التفاعل االجتماعي بين التالميذ أنفسهم

لتعبير عن الذات واالنفعاالت لدى الطالب، تزيد توفر فرص ا :وهذه اإلستراتيجية تتميز بأنها
 الطالب بموضوع الدرس المطروح، تساعد في التعرف على أساليب التفكير لدى ممن اهتما

  .)2005فرج،  ( التلقائية لدى الطالبالطالب، تشجع روح

:فكرة شافـتل  

 تعليمية سواء تبنت فكرة شافتل أن لعب الدور يمكن أن يكون نموذجيا لتدريس خبرات ونواتج
وتتحقق هذه األدوار عن طريق تبني . أكانت معرفية أم نفس حركية أم وجدانية عاطفية

يقترح شافتل تسع والمشاركين ورتها مع المعلم وتتم وفق حاجات المتعلمين أدوارا محددة يتم بل
  :خطوات يتكون منها نشاط لعب الدور

لمشكلة  فسر قصة ا،اجعل المشكلة واضحة ،قدم المشكلة ،هيئ المجموعة: المرحلة األولى  
  .اشرح عملية لعب الدور، واستكشف القضايا

  . اختر ممثلي األدوار، حلل األدوار،اختر المشاركين: المرحلة الثانية 

، األدوار تهيئة المسرح من خالل تحديد خط سير العمل، إعادة توضيح :المرحلة الثالثة
.الدخول في الموقف المشكل  

 ب بالواجبات كلف الطال، حدد موضوع المشاهدة،المراقبين اعد المشاهدين أو :لرابعةالمرحلة ا
  .االتي سيتم مشاهدته

راع استمرار لعب الدور، أوقف لعب ، عب الدور ابدأ بل،عمل وحركة: المرحلة الخامسة
  .الدور

. ناقش وقيم، راجع حدوث الدور، طور األعمال األخرى:المرحلة السادسة  
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 ات الحقة، أوترح خطو أعد لعب الدور، مثل الدور الذي تمت مراجعته، اق:لسابعةالمرحلة ا
  .بديال سلوكا

.ناقش وقيم، كما فعلت في المرحلة السابقة : المرحلة الثامنة  

شارك اآلخرين في الخبرات وتعميمها، اربط موقف المشكلة بالخبرات : المرحلة التاسعة
.)1998قطامي، (مبادئ السلوك العامة الحقيقية والمشاكل السائدة، استكشف   

:إستراتيجية دور الخبير: ثانيا  

 وهذه اإلستراتيجية تعد شكال من أشكال إستراتيجية لعب األدوار وفيها يعطي الطالب دور 
المختص أو الخبير في موضوع معين كأن يكون خبيرا في الجيولوجيا أو األحياء أو االقتصاد 

ها من المجاالت المعرفية ويتعامل مع هذه المجاالت بأدوات  غيرأوأو التاريخ أو اللغة 
ومهارات الشخص المختص، ويتم بناء هذا النشاط عن طريق إسناد المعلم ألحد الطلبة دور 
الخبير في مجال معين وإعطاء الطلبة اآلخرين ضمن نشاط لعب األدوار أدوارا متعددة كان 

ون إيضاحات من الخبير المختص حول الموضوع يكونوا صحفيين أو طلبة في رحلة علمية يطلب
المحدد في الموقف الدرامي والذي يكون المعلم قد بينه للطلبة قبل البدء والدخول في النشاط 

تطوير اللغة  :ولهذه اإلستراتيجية من استراتيجيات الدراما التعليمية عدة مجاالت تعليمية وهي
ة، وكيفية المفاوضة، ومهارات البحث، وتفهم كتابة وتعبيرا، وتحمل المسؤولية وتولي السلط

، إتباع مبادئ وقواعد لمهارات والقوانين وأخالق المهنةوإدراك أدوار اآلخرين من ناحية ا
 .)2000حة، صوالونصار ( بإنهاء وإتمام المهمة الموكلة لهأخالقية سلوكية، وااللتزام 

  

  :إستراتيجية التأطير والصور الثابتة: ثالثا

 اإلستراتيجية التي يمكن للمعلم أن يستخدمها في بناء المحور الدرامي الموظف في وتعني هذه
الموقف التعليمي قراءة والتقاط وتحليل الرموز واإلشارات التي يحتوي اإلطار أو الصورة الفنية 
وغالبا ما تكون هذه اإلطارات ذات هدف تعليمي تربوي واضح، والصور الفوتوغرافية 

كوسيلة تعليمية يعرضها المعلم أمام الطلبة تتم مناقشتها معهم عن طريق والمؤطرة تستخدم 
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 التي هي مستمدة من الصور الفوتوغرافية المعروضة، فإذا ما األسئلةالحوار والمناقشة وطرح 
نه وعن طريق طرحه ومناقشته للطلبة إ إطار لفالح يعيش في قرية ما فأوعرض المعلم صورة 

 المختلفة التي يستخدمها اإلنتاجطلبة طبيعة الحياة في القرية ووسائل يستطيع أن يشرح ويفسر لل
 يسوق منتجاته وكذلك عالقة القرية مع المدينة وبعد ذلك يمكن تجسيد أنهذا الفالح وكيف يمكنه 

 التي تضمنتها الصورة من خالل بناء الفعل الدرامي الذي يقوم الطلبة بأدواره األفكارهذه 
 أن دور المعلم معلم الدراما الممهد للفعل الدرامي هذا الممهد الذي يجب المختلفة وهنا يأتي

كالقدرة على خلق فعل أصيل للنشاط الدرامي، والتفاعل مع : تتوفر فيه عدة مواصفات
  .)2000حة، صوالونصار ( ع انعكاسات وآراء الطلبة في الصفالمتغيرات والتجاوب م

  :إستراتيجية االرتجال :رابعا

 الدراما التعليمية، وتعد وسيلة درامية يتم من خاللها استراتيجياتتيجية أخرى من وهي إسترا
وضع الطفل في موقف معين وعلى اغلب األحيان يكون موقفا متوترا ويطلب منه التصرف 
ووضع الحلول المناسبة لهذا الموقف بشكل تمثيلي، ويتم هذا النشاط التعليمي االرتجالي تحت 

أي النشاط التمثيلي -نه أيخطط لهذا النشاط ويضع أهدافه سيما وإشراف المعلم الذي 
 من جانب الطلبة يتم بصورة أفعال وحركات وأصوات غير مخطط لها مسبقا أي -االرتجالي

أنها فعل عفوي يقوم به الطالب لتمثيل حالة ما تخدم الموقف التعليمي المقدم للطلبة إال أن المعلم 
رتجال فعال منظما وهذا ما يناسب الموقف التعليمي فانه يبنيه  يجعل هذا االأنإذا ما أراد 

واالرتجال ذو فائدة كبيرة في تنمية  .باالتفاق مع الطلبة مسبقا قبل الدخول على الفعل الدرامي
مواهب الطلبة وقوة ذاكرتهم وتنمية مخيلتهم وخلق الحالة العفوية بالتعبير، وضمن هذه 

لى االعتماد على مصادر الطلبة الذاتية وكذلك إلى تجسيد صورة  يهدف االرتجال عاإلستراتيجية
حياتية من االستجابة التلقائية وكذلك تحريك مخيلة الطالب ومساعدته على تصور الظروف 
المعطاة وتلك الظروف التي لم تعط لهم، ويمكن إلى الدخول إلى الفعل المرتجل من خالل ابتكار 

لخيال فرصته يستطيع الطالب االنتقال من العنوان إلى قصة ما يوضع لها عنوان وبإعطاء ا
التفاصيل وهنا البد من مالحظة الفعل االرتجالي الذي يوظف لصالح الموقف التعليمي فعال 

نصار ( متكونة من المقدمة والعقدة والحلمخططا له فنيا من حيث البنية الشكلية للفعل ال
  .)2000حة، صوالو
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  :اإللقاءاستراتيجيات الصوت و :خامسا

وتستخدم من قبل المعلم عند تدريس الطلبة األناشيد والمحفوظات والتي تعتمد على الجهاز 
الصوتي للطالب وقدرته على توصيل الكلمات إلى المتلقي بشكل سليم، ولعل النشيد الذي هو 

حة، نصار وصوال( قطع شعرية سهلة ذات نغمات خاصة تصلح لإللقاء الجمعي والفردي
2000(.  

  

  :إستراتيجية رواية القصة وتمثيلها: دساسا

رواية القصة وتمثيلها يمكن لها أن تخدم الموقف التعليمي بشكل جيد ذلك إن القصة إذا ما أحسن 
المعلم توظيفها في الموقف التعليمي فانه يقوم بتحقيق أغراض تربوية متعددة وذلك لمل تمتلكه 

إلى جانب القصص أو الحكايات الموجودة في القصة من تنوع معرفي وفني تحتفظ بهما القصة و
هنا أو هناك الكتاب المدرسي هناك القصص المكتوبة بشكل خاص لألطفال والقصص المبثوثة 

؛ وتتعدد كذلك أنواع القصص التي تقدم للطلبة فهناك القصص الخيالية والرمزية في كتب التراث
  .)2000حة، صوالونصار (  قصصيتحدث عن ظواهر علمية بأسلوبوالواقعية والعلمية التي ت

والقصة تعمل على تنمية الخيال والتمثيليات البصرية لدى الطلبة وتعمل على تنمية مهارات 
الحديث عند تشجيعهم على إعادة رواية القصة والمشاركة في النقاش حول أحداثها وشخوصها، 

لطلبة على كتابة قصصهم ع اوالكتابة عندما يشج تنمية مهارات القراءة واالستماع،وتعمل على 
  .)2009الشريف، ( الخاصة

  النحو العربي

النحو أصل علوم العربية، وأقدمها نشأة، وأغزرها مادة وتأليفا، وقد كتبت بحوث كثيرة عن 
ومع اتفاق الباحثين على سبب نشأة النحو العربي نجدهم . نشأته وتأريخه، قديما وحديثا

وفي تحديد طبيعة المالحظات التي عدت اللبنة مختلفين في تحديد البادئ بوضع أسسه، 
 أسود أبو:  في بنيانه الشامخ اختلف الناس في أوائل من وضع النحو فقال قائلوناألولى
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عبد الرحمن بن :  نصر بن عاصم الدؤلي، ويقال الليثي، وقال آخرونآخرونالدؤلي، وقال 
  .)2005الحمد، ( كثر الناس على أبي أسود الدؤليوأ. هرمز

  : نحو في أساس تسميته ال

ينبغي قبل الشروع في بحث أي ناحية من نواحي النحو، التمهيد لذلك ببحث عن أصل 
ال  :جاء في أساس البالغة:  في اللغةالنحو في أساس وضعه أو النحو .التسمية في اللغة

الحمد، ( قصده: انتحاه نحوه، و فالن نحوي من النحاة، ويثبت على نحو واحد، ونحوت
2005.(  

القصد والطريق، والجمع : النحو إعراب الكالم العربي، والنحو: وجاء في لسان العرب
نحو وفي بعض كالم العرب إنكم لتنظرون في نحو كثيرة أي في ضروب من أنحاء و

وفيه أن أبا األسود الدؤلي وضع وجوه . ويقال نحوت نحوك، أي قصدت قصدك. النحو
وفيه نحا الشيء إذا حرفه ومنه سمي النحوي، . ي نحواالعربية وقال للناس انحوا نحوه فسم

 اعتمدت عليه، ومنه إذاومنه أنحى عليه، وانتحى، . اإلعرابألنه يحرف الكالم إلى وجوه 
  .االنتحاء، وهو االعتماد على بعض دون بعض

 في سيرها على اإلبلاعتماد : الطريق، الجهة، االنتحاء: النحو :وجاء في القاموس المحيط
الجهة، القصد، و: عني كلمة نحو في اللغةها، وانتحى جد، وفي الشيء اعتمد، وعليه تأيسر

والضرب، والصرف، واالعتماد، وكلها معان تفيد االختصاص بشيء دون آخر، وتفيد 
الفيروز أبادي،  (انتهاج طريقة دون أخرى، للتفرد بها، أو لعدم صالحية أخذ غيرها

1995(. 

  :النحو في االصطالح

اعلم أن الحد والمعرف في عرف النحاة، والفقهاء، : ي مقدمة الحدود في النحوجاء ف
أسمان لمسمى واحد، وهو ما يميز الشيء عن جميع ما عداه فحد النحو . واألصوليين

  ."إعرابا وبناء" اصطالحا علم بحصول، يعرف بها أحوال أواخر الكلم
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خرج بالمقاييس من استقراء كالم هو العلم المست:" شموني على األلفيةوجاء في شرح األ
  ".العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

هو إتباع قواعد اللغة العربية بمراعاة ضروراتها صونا لأللسنة  إذا فالنحو في االصطالح،
  .)1992عالمة، ( طراب التعبيري وااللتباس المعنويعن الخطأ، معنا لالض

  :أسباب وضع النحو العربي

يمكن أن نرد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة، منها الديني ومنها غير الديني، 
أما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم أداء فصيحا 
سليما إلى أبعد حدود السالمة والفصاحة، وخاصة بعد أن أخذ اللحن يشيع على األلسنة، 

  .)1968ضيف، ( بالظهور من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان قد أخذ

ومن البواعث التي دعت إلى وضع النحو الباعث العربي فيرجع إلى ذلك  أن اهللا سبحانه 
وتعالى كرم أمة العرب، واختار من بينها نبيا عربيا يهدي الناس إلى النور، ويخلصهم من 

وما َأرسلْنَا ِمن : "موا منه ما يقول؛ قال تعالىظلم الشرك، فأنزل القرآن بلسان قومه ليفه
كل ذلك . فيخاطبهم بلغتهم التي يفهمونها، فكان ذلك مفخرة للعرب ".رسوٍل إلّا ِبلساِن قَوِمِه

ولم ال وقد أنزل . أدى إلى أن ينظر العرب إلى أنفسهم نظرة إعجاب واعتزاز وفخر وتقدير
ولم يقتصر األمر على ذلك بل شمل لغتهم التي . بينهمالقرآن بلسانهم، واختير الرسول من 

يتحدثون بها، وتعداهم إلى كل ما هو عربي، وإن نظرة واحدة إلى أشعارهم ونثرهم وكتبهم 
  .)1996 بافضل،( لغتهمالكثيرة التي ألفوها كافية ألن يعرف مدى تقديرهم ل

 نشأ فيها النحو العربي، فالعرب أما الباعث القومي فيتجلى في بناء البصرة؛ تلك المدينة التي
يعتزون بلغتهم اعتزازا شديدا، وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها الفساد حين امتزجوا 

الذوبان في  أوضاعها خوفا عليها من الفناء وباألعاجم، مما جعلهم يحرصون على رسم
وبجانب ذلك كانت هناك بواعث اجتماعية ترجع إلى أن الشعوب . اللغات األعجمية

المستعربة أحست الحاجة الشديدة لمن يرسم لها أوضاع العربية في إعرابها وتصريفها حتى 
وكل ذلك معناه أن بواعث متشابكة . تتمثلها تمثال مستقيما، وتتقن النطق بأساليبها نطقا سليما

دفعت دفعا إلى التفكير في وضع النحو، وال بد أن نضيف إلى ذلك رقي العقل العربي ونمو 
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الذهنية نموا أعده للنهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسوم النحوية تسجيال طاقته 
تطرد فيه القواعد وتنتظم األقيسة انتظاما يهيئ لنشوء علم النحو ووضع قوانينه الجامعة 

تامة بخواصها المشتقة من االستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيب الفصيحة ومن المعرفة ال
  .)1968ضيف،  (ةوأوضاعها اإلعرابي

سع االقتصادي، والتوسع انتشر اللحن بسبب التوسع العسكري، والتوسع السكاني، والتو وقد
 .)1992عالمة،  (االجتماعي

  :أهمية النحو

النحو نظام علمي يحمي اللغة من فوضى التعبير واختالط المقاصد ويجعلها سهلة ميسرة، 
سانية واآلداب، والسياسة والقانون والفنون، فهو التجربيبة واإلن: النحو علم يخدم العلوم كلها

ال يخدم اللغة العربية وحدها، النحو هو المرشد العلمي الستعمال اللغة العربية في التفكير 
والتعبير والتأليف والخطاب، النحو حماية للمعنى من فوضى المقاصد، وتحريف الكلم عن 

من التحريف، النحو هو العلم الذي يعلم مواضعه، ومن فضائله أنه حمى لغة القران الكريم 
، تمتاز اللغة العربية بأنها لغة اإلعراب، فأواخر تحليل المنطقي السليم لفهم اللغةاإلنسان ال

  .)2002خلف اهللا، ( كلماتها تتحرك وفق الحالة التي تكون عليها الجملة

  : أهداف تدريس النحو

لكنها وسيلة إلى ضبط الكالم، وتصحيح ليست قواعد اللغة العربية غاية تقصد لذاتها، و
األساليب، وتقويم اللسان ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذي يعين على تحقيق هذه 
الغاية فهي ترمي إلى حمل التالميذ على التفكير، وإدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب 

نظيما يسهل عليم االنتفاع بها، والعبارات والجمل، وتساعدهم على تنظيم المعلومات اللغوية ت
الركاكة في هذه  قدا يبين لهم وجه الغموض، وأسبابويمكنهم من نقد األساليب والعبارات ن

  .)1993شحاتة، ( األساليب

تعليم النحو العربي يرمي إلى تحقيق أن  )2007الزهراني، (يرى مجاور الوارد في  و
  :هدفين رئيسين
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 يرمي إلى تعليم تعميمات عامة شاملة عن اللغة، وهذه  الهدف النظري الذي:الهدف األول
التعميمات تعتبر ضوابط يمكن أن يستخدمها اإلنسان في مواقف مماثلة إذا توفرت فيها 

  .مقومات انتقال أثر التدريب

 الهدف الوظيفي الذي يرمي إلى مساعدة الطالب في تطبيق تلك العمليات :الهدف الثاني
   .راءة والكتابة والتحدث واالستماع مختلفة لتنمية القوالحقائق في مواقف لغوية

وذلك بتعريف الطالب ) 1998 ،العلي( عددا من الفوائد كما ذكر ويحقق تدريس النحو
أساليب العربية وتعويده إدراك الخطأ فيما يقرأ أو يسمع أو يتحدث قراءة وكتابة، ضبط 

فهم ما يقرأ أو يسمع وتمييز الخطأ من الكالم وصحة المنطق والكتابة، مساعدة التالميذ على 
المعاجم وتنظيم اللفظية ومساعدته على االشتقاق والصواب، زيادة ثروة التالميذ اللغوية و

معلوماته اللغوية، تطبيق القواعد النحوية عمليا قراءة وكتابة ومحادثة، تعويد التالميذ قوة 
قيقة بين التراكيب والعبارات والجمل، المالحظة والتفكير المنطقي السليم وإدراك الفروق الد

يشحذ العقل ويصقل الذوق، تضع القواعد أسسا دقيقا للمحاكاة، كما تعمل على تكوين 
العادات اللغوية الصحيحة حتى ال يتأثروا بالعامية، إدراك أهمية النحو في عصمة اللسان 

اك الصلة العضوية بين العربي من اللحن، إدراك موقع النحو من النظام اللغوي العام، وإدر
النحو الوظيفي وفروع اللغة األخرى، تعرف الطالب بعض القواعد األساسية في النحو 

  .)1998العلي، ( الشفوي والكتابي وفق قواعد اللغةالعربي، تمكين الطالب من التعبير 

 أن من أهداف تدريس القواعد أن يتدرب التالميذ على )1979 ،أبو مغلي(يضيف و
بين الخطأ والصواب، وعلى التفكير المنتظم، وتنمية دقة المالحظة، يكسب التالميذ الموازنة 

مادة لغوية بتعريفهم أصول االشتقاق والتصريف، ويتدربوا على استنباط القواعد من األمثلة 
  .والشواهد الجزئية
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  :أسباب ضعف الطالب في النحو

ا؛ ألنها تساعد المتعلمين على ضبط يعد تدريس قواعد اللغة العربية ضرورة ال غنى عنه
 وتساعدهم على صحة النطق، فقد أشارت العديم من الدراسات واألبحاث إلى أن ،لغتهم

هناك العديد من العوامل العامة التي قد تكون وراء الضعف الذي يعاني منه معظم الطالب 
 ومنها ما يرجع إلى ، ومن هذه العوامل ما يرجع إلى المتعلم نفسه،)عربيالنحو ال( في مادة 

  .المادة العلمية، ومنها ما يرجع إلى المعلم

ولعل من أسباب صعوبة النحو العربي في المدارس أنها كدست أبوب النحو في مناهجها، 
وأرهق بها التالميذ، وإن عناية المعلمين متجهة إلى الجانب النظري منها، فلم يعنوا بالناحية 

لذي يساعد على فهم القاعدة وحفظها للمرور في امتحان يوضع التطبيقية إال بالقدر الرئيسي ا
لم اللغة العربية ليس في حاجة إلى أن يقنع بأنه ال ععادة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك، وم

خير في قواعد يفهمها الطلبة ويحفظونها دون أن تتبع بتطبيق عملي يجعل اللغة مهارة من 
لكنه ال يجد من الوقت متسعا للتطبيق على هذه شأنها سرعة األداء مع صحة التعبير، و

هو  نهج الدراسي من غير تمييز بين مااألبواب الكثيرة من النحو التي شحن بها الم
ضروري منها وما هو غير ضروري، فقد أصبح الوقت المخصص لها في الجدول 

 أن يطغوا نتائجهاو اضطر المعلمون مسايرة لالمتحاناتالمدرسي ال يكاد يكفي لدراستها، و
بالقواعد والتطبيق على حصص القراءة وغيرها من حصص اللغة، وسيظل النحو يشغلنا 
ويصرفنا عن األدب الممتع ما لم نضعه من اللغة في المكانة التي يجب أن يكون له ال 
يتعداها، بل إن النحو نفسه بهذا ال يستطيع الطلبة االنتفاع به، وحسبنا أنا أخفقنا في تعويد 

شحاتة،  (لقراءة الصحيحة الخالية من اللحن صحة استخدام النحو في تعبيرهم، واالطلبة
  .)202 ص1993

ويضيف العلي أن من أسباب ضعف الطلبة في النحو  كثرة األوجه اإلعرابية المختلفة 
دريبات والتعاريف المتعددة وكثرة موضوعات النحو المقررة في السنة الواحدة، وقلة الت

  .)1998العلي، ( ث النحوالفاعلة في مباح
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 صعوبة النحو إلى عوامل تتعلق بطبيعة )2005أبو شتات، (زقوت  الوارد في  رجعيو
المتعلم حيث يشعر كثير من الطالب بجفاء بينهم وبين مادة النحو، وذلك لعدم إدراكه للهدف 

دام الصحيح من وراء تعلمه، وان عدم وضوح هذا الهدف عن تعلم قواعد اللغة، وذلك النع
 يشعروا بأن تعلم النحو يعينهم على سالمة التعبير و صحة بدؤواالدافع، ولو أن الطالب قد 

الفهم وأنه ضروري ال بد منها لزاد اهتمامهم بالنحو، ألقبلوا عليه، كما ويرتبط بذلك تدني 
ل قيمة الدرجة المعطاة لفرع النحو مقارنة بالدرجات الممنوحة لبقية فروع اللغة األخرى ولع

هذا ما دفع المجتمعين في مؤتمر اتحاد المعلمين العرب، والذي عقد في الخرطوم عام 
، إلى المطالبة بفصل اللغة العربية عن آدابها، بحيث يكون لكل منها درجة نجاح 1976

  .ورسوب، حتى تزداد عناية الطالب بالنحو وقواعده

حنا نعيش في بيئات سيطرت فيها وللبيئة المحيطة  بالمتعلم أثرا في صعوبة النحو فقد أصب
العامية في مختلف مناحي الحياة، وإن معظم ما يتعلمه الطالب داخل المدارس، ال يلبث أن 
يذوب ويختفي بمجرد خروجه إلى الشارع، أو العودة إلى البيت، وهذا األمر ترتب عليه 

قد أشار ابن حرمان الطالب من االستماع إلى األساليب الصحيحة، والتراكيب السليمة، و
أرجع إليه العلة في فساد لغة  والحديث،خلدون إلى هذه الظاهرة وأثرها في تكوين ملكة 

دورا هاما في العرب قديما، وتلعب وسائل اإلعالم سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة 
عام، والطالب بصفة خاصة، ومن هنا تبرز خطورة هذه الوسائل لما  شخصية األفراد بشكل

 فيها من اللحن والتحريف على ألسنة العاملين فيها في أبسط قواعد اللغة، بل إن كثيرا يشيع
كما أن كثيرا   وخاصة المرئية منها وتستخدم اللغة العامية واللهجات المحلية،اإلذاعاتمن 

  .)2005أبو شتات، (من الصحف تشيع فيها أخطاء كتابية بارزة 

  :أبرز أساليب عالج الضعف النحوي

فروع اللغة العربية في خدمة النحو، تبسيط مادة النحو منهجيا وتنفيذيا، تعويد التالميذ جعل 
سماع األساليب العربية الصيحة ومحاكاتها، مراعاة الفروق الفردية ومستويات التالميذ ونموهم 

 التزام ،اللغوي، التركيز على المباحث النحوية الوظيفية التي تستعمل في العصر الحاضر خاصة
المنهجية في تقديم المباحث النحوية، وضع التدريبات المالئمة لكل موضوع وتنويعها، العناية 
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إغناؤها بالوسائل المعينة، إقامة دورات مستمرة لمدرسي اللغة و الجيد لكتب النحو باإلخراج
   .)1998العلي، ( سع في استخدام الوسائل التعليميةالعربية، التو

ى لعالج ضعف الطالب في النحو كاالبتعاد عن االهتمام باآلراء ويضيف أبو رضوان طرقا أخر
البحث، اعتماد قواعد و ن وغيرهم وترك ذلك لرواد التخصصالمختلفة للبصريين والكوفيي

بصرفية يساعد على اإلقالل من هذا الضعف، واالبتعاد عن التأليف األكاديمي القديم، وترك 
لك من شأنه إزالة الحاجز النفسي الذي يقوم بين التالميذ الشواهد العتيقة واألمثلة الجافة، كل ذ

ومادة القواعد، تبني أسلوب تدريس القواعد على تقديم القاعدة في موقف لغوي كامل، كتقديم 
قصة أو مقالة أو سورة من القرآن يكثر فيها دون أمثلة القاعدة المعينة، ثم ترك الطالب يستنبط 

 لذلك الموقف اللغوي الكامل، واإلكثار بعد ذلك من األمثلة القاعدة بنفسه من خالل مطالعته
الواقعية التي يقوم بها التالميذ بأنفسهم تطبيقا على القاعدة المعينة فما أن يتم كل ذلك إال وتكون 

أبو  (ميذ ويرى في تطبيقها أمرا طبيعياالقاعدة قد أصبحت من البديهيات التي يسلم بها التل
 .)1998رضوان، 

  :دأ بتدريس القواعدمتى يب
اختلف المربون في تحديد السن التي يجوز معها البدء بتدريس القواعد، ومع هذا االختالف انعقد 
إجماعهم على أن القواعد تستلزم تهيؤا عقليا خاصا، يمكن التالميذ من الموازنة والتعليل 

ة، من دروس القواعد حتى وقد مال أكثر المربين إلى إعفاء تلميذ المدرسة االبتدائي. واالستنباط
 .)1962، إبراهيم( سن العاشرة، أي إلى الصف الخامس

تحتاج القواعد إلى تفكير غير يسير تدرك به أحكامها، وتفهم قواعدها، كما تحتاج إلى ثراء و
والقواعد معان، وفهم األمور المعنوية ال يكون إال بنضوج العقل، . لغوي يساعد على االستنباط

 الذي ال يصل إليه تلميذ المدرسة االبتدائية، حيث تفكيره محدود، وقوة إدراكه واكتمال الفكر
بحاجة إلى نماء، ولذلك كان تدريس القواعد في المرحلتين األولى والثانية من المرحلة االبتدائية 

  .غير مفيد، وال يأتي بالثمار المرجوة
في تصحيح الجمل والعبارات لتي تساعد بادئ النحوية السهلة اوفي الحلقة الثالثة نبدأ بتدريس الم

مما في متناول قدرات تالميذ هذه الحلقة، مع مالحظة التدرج في التدريس من السهل إلى 
الصعب، فيعرف التلميذ بموقع الكلمة في الجملة، وطريقة ضبطها والتي كثيرا ما يخطئ التالميذ 

على المشهور من أبواب الرفع وينبغي أن تقتصر الدراسة . فيها في مثل هذا السن المبكرة
والنصب والجر والجزم، أما في المرحلتين اإلعدادية والثانوية، فمن المستحسن أن يخصص 
للقواعد درس مستقل يعتمد فيه المدرس على أمثلة أدبية يضم أسلوبها كثيرا من المعاني التي 

وينبغي أال يلقن . صتمكن التالميذ من أن يستشفوا القاعدة النحوية بأنفسهم من هذه النصو
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المدرس التالميذ القواعد وتعريفاتها، بقدر ما يهدف إلى استخدامها كوسيلة إلصالح الحديث 
  )عبد العال، د، ت( .والكتابة وتجنب األخطاء اللغوية
  :طرائق تدريس النحو العربي

يمها ن تقس بالرجوع إلى األدبيات النحوية والمراجع العلمية يتضح أن، طرائق تدريس النحو يمك
  :إلى ثالث مجموعات هيحسب نشاط المعلم والمتعلم و

  :طرائق قائمة على نشاط المعلم .1
  .كالطريقة المحاضرة والطريقة القياسية والطريقة االقتضائية

  :طرائق قائمة على نشاط المعلم والمتعلم .2
  . وطريقة المناقشةطريقة االكتشاف االستقرائية والطريقة المعدلة وكالطريقة

  :ق قائمة على نشاط المتعلمطرائ .3
 وطريقة التمثيل الدرامي، وطريقة النشاط، طريقة الموديالت    مثل طريقة حل المشكالت

  .)2007الزهراني، (التعليمية، طريقة التعلم التعاوني
 
  :طرائق قائمة على نشاط المعلم: أوال
لى التالميذ في كافة  والمعارف ع هي عبارة عن قيام المعلم بإلقاء المعلومات:المحاضرة -أ

   .)2001أبو الهيجاء،  (عدة التي يصعب عليها بطريقة أخرىالجوانب و تقديم المسا
 سهولة ويسرا حيث يفضل المدرسون األساليبتعتبر طريقة المحاضرة األكثر شيوعا ألنها أكثر 

فيه أن تتاح لهم فرصة لتوصيل أفكارهم ومعلوماتهم إلى الطالب في جو نظامي هادئ، يكون 
   .)2006الربيعي، ( ن بانتباه إلى ما يقوله المعلمونالطالب مستمعي

 أنها توفر وقت المعلم والمتعلم وتقدم كما كبيرا من المعلومات اإلضافية من مزايا هذه الطريقة
  .)1974ياسين، (وتساعد المعلم على توضيح ما جاء في الكتب 

ن يتخذ موقفا فهي تدعو التلميذ أل: عيوبرغم من مزايا المحاضرة إال أن لها بعض الالعلى 
سلبيا ال ايجابيا، وتتهم المحاضرة بأنها عرضة للزيغ عن الموضوع، وعدم مالئمة نضوج 

من سلبياتها أيضا أنها تقتصر على تنمية مستويات عقلية دنيا  وواصل،التالميذ لإللقاء المت
وق الفردية بين التالميذ فإذا لم ينتبه كما أنها ال تراعي الفر. كالمعرفة والتذكر وأحيانا الفهم

  .)2000دروزة، ( اسياالمتأخرين درلفردية فقد يضيع الطالب الضعاف والمعلم إلى الفروق ا
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  :الطريقة القياسية -ب

: وهي أقدم الطرق، وقد احتلت مكانة عظيمة في التدريس قديما، وتسير وفق ثالث خطوات
، ثم يوضحون هذه القاعة و التعريف العام أو المبدأ العاميستهل المدرسون الدرس بذكر القاعدة أ

أما األساس الذي تقوم . وبذكر بعض األمثلة التي تنطبق عليها؛ ليعقب ذلك تطبيق على القاعدة
عليه عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من الحقيقة العامة إلى الحقيقة الجزئية، ومن القانون 

ومن المبادئ إلى النتائج، وهي بذلك إحدى طرق التفكير التي العام إلى الحاالت الخاصة، 
يسلكها العقل في الوصول من المعلوم إلى المجهول، وهي بذلك إحدى طرق التفكير التي يسلكها 
العقل في الوصول من المعلوم إلى المجهول، ولقد كانت سائدة في تدريس القواعد النحوية في 

ى ذكر القاعدة مباشرة موضحا إياها ببعض األمثلة، ثم يأتي مطلع هذا القرن، فيعمد المدرس إل
شحاتة، ( ب النحوية على هذا األساسبالتطبيقات والتمرينات عليها، ولقد ألفت بعض الكت

1993(.  

تبعث في الطالب الميل إلى الحفظ، وتعوده على المحاكاة  أنها:  عيوب الطريقة القياسيةومن 
تضعف فيه قوة االبتكار في الفكر والرأي، إن مفاجأة التلميذ العمياء، واالعتماد على غيره و

بالحكم العام فقد يكون سببا في صعوبته، وقد تؤدي هذه الصعوبة إلى الخطأ في التطبيق، إنها 
تتنافى مع قواعد التدريس والتعريف على األمثلة والتطبيقات، إن هذا النوع من التفكير ال 

يبدأ من عدم معرفة ليصل إلى  شيئا جديدا، حيث إنه اليضيف إلى المعرفة فهو ال يكشف 
معرفة، وال يبدأ من جزيئات ليصل إلى تعميمات أو قوانين، كما إنه ال يؤدي إلى زيادة المعرفة 

 واالستعراضات الفكرية يةبل يجعلها تدور حول نفسها، ولعل هذا يبدو من كثرة التحقيقات اللفظ
ن التفكير الهندسي والتفكير المنطقي هم من هذا القياس أو والتحديات العقلية، ومن الواضح أ

  .)2007الخماش، ( االستداللي

  :الطريقة االقتضائية -ج

وهي تدريس المدرس طالبه القواعد النحوية عرضا أثناء دروس المطالعة أو المحفوظات أو 
ساسين هي األدب تدريسا عمليا من غير حصص مستقلة وإن هذا التدريس يقتصر على مجالين أ

المراجعة النحوية والتدريس لموضوع واحد غير أن هذه الطريقة هي أيسر على المدرس بل 
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البد منها لممارسة التطبيقات النحوية على نطاق واسع لتكوين العادات النحوية في كل مجال 
  .)28، ص2005أبو شتات، ( لغوي

  :طرائق قائمة على نشاط المعلم والمتعلم: ثانيا

  :االستقرائيةالطريقة  -أ

هي الطريقة التي ينتقل فيها الفكر من الجزء إلى الكل ومن الحالة الخاصة إلى الحكم العام، من و
وتعتمد على . وهي من طرق التفكير الطبيعي التي يسلكها العقل. خالل االستنباط إلى القاعدة
ويرى . استنباط القاعدةمناقشتها بغية مثلة التي تنطبق عليها القاعدة وعرض أمثلة كثيرة، من األ

أنصار هذه الطريقة، أن طريقتهم هذه خير سبيل لتحقيق أهداف القواعد النحوية، ألنها تهيج في 
ستنباط الطلبة قوة التفكير وطريقة توصيلهم إلى الحكم العام تدريجيا، ويصلون بأنفسهم إلى ا

  .)2002خلف اهللا، ( القاعدة

المقدمة، العرض، : وهي"درسخطوات ال"هربات حيث يرتب الدرس إلى عدة نقاط يسميها 
البطء في إيصال  :إال أن النقاد عابوا عليها ما يلي .القاعدة أو االستنباط، التطبيق الربط،

المعلومات إلى أذهان التالميذ، االكتفاء أحيانا بمثال أو مثالين أو ثالثة الستنباط القاعدة، وفي 
ال ترمي إلى غاية تعبيرية خاصة، وال تثير في نفوس هذا التفريط ما يجعلها غير سليمة، هي 

التالميذ شوقا إليها وال إلى القاعدة التي سيدرسونها في ظاللها، مع أن كل دروس اللغة العربية 
الفهم واإلفهام، هي تستخدم التطبيق بشكل تعجيز : ترمي في نهاية أمرها جميعا إلى شيئين هما

ن أمثلة معينة ال خير فيه وال غناء، وهي عملية ثبت أنها للطالب، كما أن استنباط القاعدة م
  .)1993شحاتة، ( مستحيلة وليس لها أصل علمي

   :الطريقة المعدلة -ب

نشأت هذه الطريقة نتيجة تعديل في طريقة التدريس السابقة، ولذا أسميناها الطريقة المعدلة، 
متصلة، ال األساليب المنقطعة، وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية في خالل األساليب ال

ويراد باألساليب المتصلة قطعة من القراءة في موضوع واحد، أو نص من النصوص، يقرؤه 
الطالب ويفهمون معناه، ثم يشار إلى الجمل وما فيها من الخصائص، ويعقب ذلك استنباط 

عربية هذه الطريقة؛ إذ لقد تبنت المناهج في البالد ال .القاعدة منها، وأخيرا تأتي مرحلة التطبيق
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أن يكون وسيلة تعين الدارس على تقويم لسانه  نت أن الغرض من تدريس القواعد هوأبا
ن الطريق لتحقيق هذه الغاية هو أن تدرس القواعد في أوعصمة أسلوبه من اللحن والخطأ، و

ليب التالميذ، ظل اللغة، وذلك بأن تختار أمثلتها وتمريناتها من النصوص األدبية التي تسمو بأسا
وتزيد في ثقافتهم، وتوسع دائرة معارفهم، باإلضافة إلى ما توضحه من القواعد اللغوية، وأن 
تربط المادة اللغوية التي تختار لشرح القواعد أو التطبيق عليها بميولهم، ومصادر اهتمامهم، 

  .ونواحي نشاطهم في هذه المرحلة

ي تحقيق األهداف المرسومة للقواعد النحوية؛ ألنه يتم أنها الطريقة الفضلى ف: مزايا هذه الطريقة
عن طريقها مزج القواعد بالتراكيب وبالتعبير الصحيح المؤدي إلى رسوخ اللغة وأساليبها 
رسوخا مقرونا بخصائصها اإلعرابية، تعتمد أول ما تعتمد على المران المستمد من هذا 

، وسائر أحوالها في مجرى االستعمال االستعمال الصحيح للغة من كافة مجاالتها الحيوية
  .)1996شحاتة، (الواقعي 

: من االنتقادات التي توجه إلى هذه الطريقة عددا )2007الخماش، ( الوارد في  يذكر خليفة  و
أنها تعمل على إضاعة زمن الحصة في غير هدفها األساسي ألن المعلم في هذه الطريقة يقضي 

مع الطالب، وال يعطي القواعد النحوية إال وقتا محددا، جل وقته في قراءة النص ومعالجته 
   .من أمثلةوهذا بجانب أن بعض المؤلفين يتكلفون صياغة النصوص ليضمنوها ما يحتاجون إليه 

 : طريقة التعليم التعاوني -ج

هي طريقة تدريس حديثة تقوم على تنظيم البيئة الصفية، بحيث يوزع الطالب إلـى مجموعـات         
طالب حسب حجـم الـصف مـن        ) 6-4(ة ، يتراوح عدد كل مجموعة ما بين         صغيرة متكافئ 

مختلف المستويات، ويطلب إليهم العمل بعضهم مع بعض في حوار متكامل حـول مـا يتعلـق                 
بالمادة الدراسية لتحقيق األهداف التي يرسمها المعلم، بحيث يـتم التنـافس بـين المجموعـات،       

ويقتصر دور المعلم على التوجيه والتنظيم لعمـل هـذه          والتعاون بين أفراد المجموعة الواحدة،      
 المجموعة وإعطاء التغذية الراجعة عند الحاجة لكافة المجموعات وتقديم التعزيز بشكل جمـاعي       

تجعل المتعلم يعي ما    : هذه الطريقة تمتاز بـأنها   أن  ،  )2007الخماش،  (الوارد في   وذكر البهدل   
 المتعلم من تعلم ال يستجيب لحاجاته ورغباته، إلى تعلـم           يتعلم من خالل المشاركة الفاعلة، تنقل     

ممتع يلبي هذه الرغبات والحاجات، تحقق تحصيالً أعلى، كما تزيد من االحتفاظ بما تم تعلمـه،                
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تتيح للمتعلم حرية التفكير والتعبير والتركيز على تحمل مسؤولية تعلمه وتعلم غيره، كما توفر له               
دن والعاطفة بدالً من تعلم مركز على العقل فقط، تزيد مـن مهـارات              تعلماً ينشط فيه العقل والب    
  .تماعية للعمل الفعال مع اآلخرينالمشاركة والمهارات االج

  :طريقة المناقشة -د

وتعتبر المناقشة من األساليب المتبعة في التدريس في معظم المواد الدراسية، عندما يكون عدد 
  .بع أن يشاركوا في المناقشةالتالميذ في الفصل معقوال ويحق بالط

هذه الطريقة تقوم على السؤال والجواب، أو إن  )2005أبو شتات، ( ويرى زقوت الوارد في 
 السمة الغالبة على هذه الطريقة هي النقاش والحوار، ومع أن كل ألنطريقة الحوار، وذلك؛ 

تتخذ من السؤال طرق التدريس تقريبا ال تخلو من طرح األسئلة، إال أن طريقة المناقشة 
  .والجواب منطلقا لمعالجة النشاط التعليمي

  :طرائق قائمة على نشاط المتعلم: ثالثا

هذه الطريقة تعتمد  إن )2007الزهراني، ( الوارد فييقول اسماعيل: طريقة حل المشكالت -أ
على النشاط الذاتي للمتعلم من خالل ما يقرأ أو يكتب أو يعبر حيث يقوم المعلم بمالحظة 
األخطاء المشتركة بين الطالب، ويناقشهم، وبين أسباب الوقوع فيها، سواء كانت قاعدة نحوية 

   .درسها الطالب أم بصدد التدريس

إن إتباع خطوات حل المشكالت يتطلب من المتعلم نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات 
  :معرفية ذهنية مرتبة ومنظمة ويمكن تلخيص عناصرها فيما يلي

الربط بين عناصر المشكلة وخبرات . 2.         لمشكلة المراد دراستها وحلهاتحديد ا .1
  .المتعلم السابقة

  .إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة. 4.     الممكنة للمشكلة) الفروض(ذكر الحلول . 3

  . تعميم النتائج التي توصل إليها المتعلم.6.  الممكنة واختيارها)الفروض(تجريب الحلول . 5

  .)2008قطيط،  وأبو رياش(  مواقف جديدة في الخبرة والتعلملنق. 7
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  :       طريقة التمثيل الدرامي -ب

 هي طريقة يتم فيها تنظيم المادة التعليمية على شكل نصوص درامية حيث يتم تشكيل هذه المادة 
بة في مواقف عملية، مع التركيز على العناصر واألفكار المهمة المراد توصيلها ويقوم الطل

بتمثيل األدوار للمواقف المتضمنة بعد تدريبهم على أداء هذه األدوار لخدمة المادة التعليمية تحت 
   .)2008هنية، ( إشراف المعلم

 : طريقة االكتشاف -ج

من المتعلم القيام بدور تتطلب  هذه الطريقة نإ )2007الزهراني، ( الوارد في  يقول السبحي
 مساعدة المعلم وتوجيهه بشكل علمي، وتسمى هذه الطريقة نشط للحصول على المعلومة في ظل

وهذه الطريقة تنمي التفكير العلمي المنظم . باالكتشاف الحر أو الموجه؛ ألنه تعلم بحثي مقصود
وبهذه الطريقة يستطيع المتعلم الوصول . أالبتكاريلدى المتعلم وتؤكد على التجريب والتفكير 

سمك، (ويذكر بخبرات متنوعة كاألمثلة والشواهد النحوية، إلى القاعدة النحوية بعد مروره 
ن التعليم باالكتشاف في النحو يلقى اهتماما كبيرا في الوقت الحاضر، والمتعلم حين إ) 1979

ة ومن استخدامها في يتعلم باالكتشاف تتاح له خبرات متنوعة تمكنه من استخالص القاعد
  .سياقات جديدة

وهي تقوم على استغالل فاعلية " بطريقة النشاط"لطريقة المعروفة ومما يندرج تحت االكتشاف ا
التالميذ؛ إذ يكلفون جمع األساليب والنصوص واألمثلة التي تتناول قاعدة من القواعد النحوية 
التي يمكن استخالصها مما يقرءونه في كتب المطالعة األساسية أو اإلضافية في داخل الفصل أو 

ة الحرة، أو في الصحف وغيرها، ثم تتخذ هذه األساليب وتلك األمثلة خارجه أو في نشاط القراء
سمك، ( أو الجمل والعبارات محورا للمناقشة التي تنتهي باستنباط القاعدة التي يراد استنباطها

1979(.   

 :  طريقة الموديوالت التعليمية -د

 تفريـد   دأ التعلم الـذاتي    ، تقوم على مب         إن الموديول التعليمي عبارة عن وحدة تعلم صغيرة       
خبرات تعلم معينة يتم تنظيمها فـي تتـابع منطقـي    تتضمن هذه الوحدة أهدافاً محددة، و   والتعليم  

فقاً  لمستويات اإلتقـان مـسبقاً وبحـسب         تنمية كفاياته و  عدة المتعلم على تحقيق األهداف و     لمسا
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علم م الذاتي الـذي يـسمح للمـت       الموديول التعليمي يقوم على إستراتيجية التعل     ف   ،سرعته الذاتية 
تعليميـة  ، كما أن له أهـدافاً       توجيه المعلم سرعته وتحت إشراف و   و بالتعليم الذاتي حسب قدراته   

يقوم الموديول بتوجيـه    و  ،ة يختار منها المتعلم ما يناسبه     مجموعة من األنشطة التعليمي   محددة، و 
، فيتيح لها اختيار ما يناسبه منهـا اط المتعلم من خالل اإلرشادات التي يتضمنها إلى مجاالت النش    

حصة دراسـية أو أكثـر أو       و أنه محدد المدى يمكن استيعابه في وقت قصير نسبياً ربما تكون             
    .)2007الخماش، ( بضع دقائق

، فإن هناك شروطاً أشـار إليهـا الكخـن          راء المختلفة حول طرائق التدريس    في خضم اآل  و
: من هذه الشروط ما يلي    و  تتوفر في طريقة التدريس    نبغي أن  ي )2007 الخماش،(الوارد في   

ئمة الطريقة لطبيعة   مال،  مالئمة الطريقة للمحتوى   ،مالئمة الطريقة لألهداف التربوية المحددة    
التجديـد  مدى التنوع و  ،  ة المتعلم في الطريقة المستخدمة    مدى مشارك ،  المتعلمين ومستوياتهم 

اث الجاريـة علـى المـستوى المحلـي         ألحـد دى اهتمام الطريقة با   ، م دريسفي طرائق الت  
، استناد الطريقة إلى رغبة المدرس الحقيقة وشخصيته ومراعاته لألسـس العامـة             والعالمي

   .للمتعلم
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  : الدراسات السابقة2.2

 الذين أجروا العديد من الدراسات التي تناولت لقد حظيت الدراما باهتمام العديد من الباحثين

 ي التدريس، فقد استخدمت الدراما في موضوعات مختلفة من المواد الدراسيةأهمية الدراما ف

وعرض الباحث في هذه الفصل الدراسات السابقة فجعلها . مثل العلوم، والرياضيات وغيرها

   .               الدراسات العربية، ثم الدراسات األجنبية مرتبة حسب تسلسلها الزمني: قسمين

 هدفت إلى معرفة أثر استخدام المسرح التعليمي في تـدريس           دراسة) 2009 (أجرى أبو هداف    
بعض موضوعات النحو العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس التابعـة              

 أعد الباحث برنامجا مقترحا لذلك وطبقه على عينـة     ،لمديرية التربية والتعليم في محافظات غزة     
دارس عبسان كانوا موزعين علـى أربـع شـعب أسـتخدم     طالباً وطالبة في م  ) 100(مؤلفة من 

 وقد أظهرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي تحـصيل              ،الباحث المنهج التجريبي  
طالب الصف الثامن األساسي في مادة القواعد لصالح المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت                

 .تي درست بالطريقة التقليديةطة التفوقت على المجموعة الضاب و،باستخدام المسرح التعليمي

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الدراما التعليمية فـي تـدريس            ) 2008(كما أجرت هنية      
 أجريت الدراسة علـى عينـة       ،قواعد اللغة العربية في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي        

 وتـم تقـسيم   .طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي موزعات على أربع شعب ) 120(تضم  
طالبة، ومجموعة ضـابطة    ) 60(مجموعة تجريبية وبلغ عدد أفرادها      : الطالبات إلى مجموعتين  

وبعد ذلك تم تدريس اللغة العربية للمجموعة التجريبية باسـتخدام          . طالبة) 60(بلغ عدد أفرادها    
ثلـت المـادة    الدراما التعليمية، أما المجموعة الضابطة فقد درست بأسلوب التدريس التقليدي، تم          

التعليمية بمجموعة من النصوص الدرامية التي أعدها الباحثان من كتاب قواعد اللغـة العربيـة               
وبعد االنتهاء من التجربة تم إجراء االختبار التحصيلي على المجموعة           .للصف العاشر األساسي  

بيانـات  التجريبية وعلى المجموعة الضابطة لقياس أثر متغيـر الطريقـة بينهمـا، ولتحليـل ال              
 للمقارنة بين المتوسـطات     )(ANCOVA المصاحب واستخراج النتائج تم استخدام أسلوب التغاير     

الحسابية البعدية لعالمات طالبات المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعـة الـضابطة،      
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 وبعد استبعاد تأثير العالمات القبلية كشفت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحـصائية عنـد               
بين المجموعة التجريبية والضابطة يعزى إلـى طريقـة التـدريس    ) α ≤ 0.05(مستوى الداللة 

  .لصالح طالبات المجموعة التجريبية التي تعلمت بأسلوب الدراما

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الدراما على تحـسين مـستوى            ) 2008(وقام أبو موسى    
ن يونس، وتكونت عينـة     السابع األساسي بمحافظة خ   بعض المهارات القرائية لدى طلبة الصف ا      

) 30(األولى تجريبيـة وعـددها    : طالبا وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين     ) 120(الدراسة من   
رأس الناقورة األساسية العليا للبنين وجنـين العليـا للبنـات           : طالبة، من مدرسيتي  ) 30(طالبا،  

، وهـي  اآلتيةمنهج التجريبي مستخدما األدوات  بمحافظة خان يونس، واتبع الباحث في دراسته ال       
قبلـي  (قائمة بمهارات القراءة الصامتة والجهرية، ومسرحة الدروس المحدد، واختبار للقراءتين           

وجود فرق ذي داللـة إحـصائية عنـد         عن  كشفت نتائج الدراسة    و، وبطاقة مالحظة،    )وبعدي
 ،تعزى إلى طريقـة التـدريس   ابطةبين المجموعة التجريبية والض) α ≤ 0.05(مستوى الداللة 

ساسي في مهـارة القـراءة   وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى طلبة الصف السابع األ  و
أوصـت الدراسـة باسـتخدام الـدراما فـي      يعزى للجنس ولصالح اإلناث و رية  الجهالصامتة و 

  . التدريس

م الدراما وفق منحـى     دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التدريس باستخدا      ) 2008(وأجرى الناصر 
مسرحة المناهج لمادة قواعد اللغة العربية في التحصيل الدراسي، وتنميـة مهـارتي االسـتماع               
 ،والتحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة القطيف في المملكة العربية الـسعودية             

اطئ في مدينـة    تكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة الش           
تلميذاً، موزعين على مجموعتين متكافئتين إحـصائيا        ) 62(القطيف، وتكونت عينة الدراسة من      

إحداهما تجريبية درست ثالث وحدات من منهاج قواعد اللغة العربيـة وفـق منحـى مـسرحة             
المناهج، واألخرى ضابطة درست الوحدات نفسها من خالل الطريقة االسـتقرائية، وتوصـلت             

سة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي وفي متوسطات العالمـات              الدرا
  .التحدث لصالح المجموعة التجريبيةوفي مقياس االستماع ومقياس 

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر رواية القصة في تنمية اإلبداع لدى عينة            ) 2007( وقامت الفرا   
ـ ) 105(ت عينة الدراسة مـن      عمان، وتكون من أطفال الرابع األساسي في محافظة        وتـم   ةطالب
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اختيار مجموعتين تجريبيتين مقابل مجموعة ضابطة من طالبـات الـصف الرابـع األساسـي               
بمدرستي البتراء وتماضر بنت عمرو في منطقـة عمـان األولـى، وأخـضعت المجموعتـان               

لمزاوجـة بـين طريقـة    ى االتجريبيتان لمستويين من القائمة على رواية القصة، تستند األولى إل     
ثالث عشر من استراتيجيات ويليامز لتنمية اإلبداع وتستند الثانية إلى المزاوجـة            رواية القصة و  

بين رواية القصة وثالث عشرة إستراتيجية من استراتيجيات فورست لتنمية اإلبداع، بينمـا لـم               
سة في تنمية اإلبداع لدى     تتلق المجموعة الضابطة أي معالجة تتعلق برواية القصة في هذه الدرا          

  .       أفراد كل من المجموعتين التجريبيتين مقابل المجموعة الضابطة

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر الدراما التعليمية في تنمية مهـارتي            ) 2006(وأجرى العموش 
لدى تالميذ الصف السادس األساسي فـي ضـوء جنـسهم،    " دقة الضبط ووظيفة األداء "التحدث  

تلميذا وتلميـذة   ) 93(الدراسة على عينة من تالميذ الصف السادس األساسي تألفت من           وأجريت  
في شعبتين، إحداهما مثلت المجموعة التجريبية التي علمت بأسلوب الدراما التعليمية، واألخـرى        
مثلت المجموعة الضابطة التي علمت بالطريقة العادية وقد وظـف الباحـث اختبـار التحـدث                

 وجود فروق    عن هارتي التحدث لدى تالميذ موضوع الدراسة، أسفرت الدراسة       الموقفي لقياس م  
دالة إحصائيا بين متوسطي عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة التـي علمـت بأسـلوب              

وتوصلت أيضا  "دقة الضبط، ووظيفة األداء   "الدراما التعليمية وذلك على كل من مهارتي التحدث         
ئيا بين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية والضابطة تعزى        إلى عدم وجود فروق دالة إحصا     

 بـين   إلى الجنس، وإلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات مجموعـة التفاعـل             
  ".دقة الضبط"، وذلك على مهارة الطريقة والجنس

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام أسلوب الـدراما، فـي تنميـة             ) 2005(وأجرى القرنة   
لتفكير اإلبداعي والتحصيل في مبحث اللغة العربية لدى عينة مـن طلبـة الـصف الخـامس                 ا

األساسي في مدارس مديرية عمان الرابعة في األردن، ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيـار عينـة                
طالبـا  ) 120(الدراسة من المدارس التابعة لمديرية عمان الرابعة، حيث بلغ عدد أفراد الدراسـة       

قسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، حيث تم تطبيق أسـلوب            وطالبة، تم ت  
الدراما على أفراد المجموعة لمدة ثمانية أسابيع، وكشفت هذه الدراسة إلى وجود فـروق دالـة                
إحصائيا بين متوسط أداء طلبة الصف الخامس الذين تلقوا تعليمهم بأسلوب الـدراما، ومتوسـط               
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لقوا تعليمهم باألسلوب التقليدي، وذلك على مقياس تورانس للتفكير اإلبـداعي           أداء الطلبة الذين ت   
الطالقة والمرونة واألصالة واختبار التحصيل، وقد كانت هذه الفروق لـصالح           : وفروعه الثالثة 

طلبة الصف الخامس الذين تلقوا تعليمهم بأسلوب الدراما، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق      
  .  أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من طلبة الصف الخامس متوسطيا بينذات داللة إحصائ

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر الدراما التعليمية في تحصيل ) 2005(كما أجرت الرشدان 
طالب الصف الخامس واالحتفاظ بالتعلم في مبحث التربية االجتماعية والوطنية، في المدارس 

م، وتكون 2005\2004للعام الدراسي ) األردن(عليم لمنطقة إربد التابعة لمديرية التربية والت
تم و ، طالبا وطالبة180 وطالبة، وتم اختيار عينة قوامهاطالبا) 8023(مجتمع الدراسة من 

تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى تجريبية تلقت تدريسها بأسلوب الدراما، والثانية ضابطة تلقت 
  .تدريسها بالطريقة االعتيادية

قد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طالب الصف الخامس و
الدراما التعليمية، وكذلك وجود فروق ذات طريقة األساسي تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح 

داللة إحصائية في قدرة طالب الصف الخامس األساسي على االحتفاظ بالتعلم في مادة التربية 
ة تعزى إلى الطريقة المستخدمة في التدريس، وعدم وجود فروق تعزى إلى االجتماعية والوطني

ب تدريس الجنس أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس، وهذا يدل على فاعلية الدراما كأسلو
وعدم وجود فروق ذات داللة في قدرة طالب الصف الخامس األساسي لكل من الذكور واإلناث، 

 تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين دة التربية االجتماعية والوطنيةعلى االحتفاظ بالتعلم في ما
   .طريقة التدريس والجنس

دراسة هدفت إلى استقصاء برنامج تدريسي قائم على استخدام اللعب ) 2004(وأجرى الطورة  
الدرامي في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طلبة الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي 

طالبا وطالبة من طلبة الحلقة األولى في مرحلة التعليم األساسي ) 97(نت عينة الدراسة من وتكو
 حيث ،في مدرستي سكينة بنت الحسين المختلطة ومدرسة أم عمارة المختلطة في لواء الشوبكي

تم تقسيم العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية درست التعبير الشفوي بأسلوب اللعب الدرامي 
 وقد كشفت الدراسة تفوق المجموعة ،طالبا وطالبة من الصفوف الثالثة األولى) 53 (وضمنت

 فاعلية اللعب الدرامي في التدريسعلى  موعة الضابطة بفروق دالة مما يدلالتجريبية على المج
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إلى عدم في التحصيل بين الذكور واإلناث و أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة توصلتو
داللة  بين المتغيرات الثالثة الطريقة والجنس والمستوى الصفي وأوصت وجود فروق ذات 

  .ستخدام اللعب الدرامي في التدريسبضرورة ا

فقد أجرى دارسة هدفت إلى بيان أثر استخدام طريقة سرد القصة في تنمية ) 2004(أما أبو كايد 
 الحكومية التابعة مهارات االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف السابع األساسي في المدارس

  .م2004\2003للعام الدراسي ) األردن(لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش 

ي أربع شعب توزعا فوطالبة من الصف السابع األساسي، طالبا ) 100(تكونت عينة الدراسة من
طالبا وطالبة يدرسون وفقا ) 46(مجموعة ضابطة وعددها ) وإناث ذكور(دراسية، شعبتان 

طالبا وطالبة ) 54(كمجموعة تجريبية وعددها ) ذكور وإناث(ة التقليدية، وشعبتان للطريق
يدرسون وفقا لطريقة سرد القصة المقترحة، قد أعد الباحث اختبارا تحصيليا من نوع االختيار 

أظهرت نتائج  .من متعدد، على مستويات االستيعاب القرائي األربعة المعتمدة في هذه الدراسة
ود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة بيت متوسطات أداء طلبة المجموعة الدراسة وج

 الضابطة على االستيعاب القرائي الكلي لصالح طريق سرد القصة بية وطلبة المجموعةالتجري
لجنس ولصالح اإلناث على على مستوى االستيعاب القرائي النقدي تعزى ل) المجموعة التجريبية(

  .ود فروق دالة إحصائيا تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنسإلى عدم وجوالذكور، 

 دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين ))20032003((وأجرت حلس 
مستوى الكتابة اإلمالئية، واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة شمال 

 الباحثة على المنهجين الوصفي التحليلي وشبه غزة، وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد اعتمدت
تلميذاً وتلميذةً من الصف السادس ) 72(التجريبي، حيث اختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من 

المشتركة بمحافظة شمال غزة، ) أ(األساسي، في مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسية الدنيا 
 بعدياً، وقامت ببناء مقياس لالتجاه نحو اإلمالء؛ وذلك ومن ثم أعدت الباحثة اختباراً إمالئياً قبلياً

بهدف تعرف اتجاه تالميذ الصف السادس نحو اإلمالء، وقد قامت الباحثة بإعداد مشاهد درامية، 
تتضمن المهارات اإلمالئية التي شاعت فيها األخطاء اإلمالئية، إضافةً إلى إعداد دليل للمعلم، 

ل من اختبار اإلمالء ومقياس االتجاه نحو اإلمالء، على عينة ومن ثم قامت الباحثة بتطبيق ك
تلميذاً، بواقع حصتين ) 36(الدراسة المكونة من فصلين دراسيين، وكل فصل يتكون من 
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استخدام أسلوب الخبرة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  ،أسبوعياً، وعلى مدار ستة أسابيع
ى الكتابة اإلمالئية، وفي تحسين مستوى االتجاه الدرامية؛ له تأثير كبير جداً في تحسين مستو

  .نحو الكتابة اإلمالئية، لدى تالميذ الصف السادس

 طريقتي لعب األدوار فقد قام بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام) 2003(أما المساعيد 
في التحصيل واتجاهات الطلبة نحو دروس العبادات للصف الخامس األساسي، في والمناقشة، 

للعام الدراسي ) األردن(دارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الم
طالبا وطالبة، وتم توزيع عينة الدراسة ) 1968(من م، وتكون مجتمع الدراسة2003\2002

 ة ثانيتجريبية أولى وتجريبية: طالبا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات وهي) 219(البالغ عددها 
ثانية تعلمت بطريقة التعلم المعتادة، ة  أولى وضابطةوضابط، تعلمت بطريقه لعب األدوار

ولقياس مدى التحصيل الكلي عند الطلبة بعد إجراء الدراسة، قام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي 
 كما قام الباحث باستخدام مقياس االتجاهات   نوع االختيار من متعدد،منة فقر) 50(تكون من 

الة العبادات، وقد توصل الباحث إلى عدم وجود فروق د رفة اتجاهات الطلبة نحو دروسلمع
لى وجود الجنس في االختبار التحصيلي المباشر، كما توصل إإحصائيا، تعزى إلى الطريقة و

تعزى للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس ولصالح اإلناث في  فروق ذات داللة إحصائية،
  .المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية النشاط التمثيلي في تدريس ) 2003(وأجرت عبد الدايم 
مهارات التعبير الشفوي لدى مجموعة البحث، حيث تكونت عينة البحث من تالميذ الصف الثاني 
اإلعدادي بمدرسة جزيرة البوحة اإلعدادية بمركز ساقلتة محافظة سوهاج، حيث استخدمت 

هج شبه التجريبي، وكانت أداة البحث اختبارا تحصيليا أعدته الباحثة لقياس مهارات الباحثة المن
التعبير الشفوي، أسفرت نتائج البحث عن تفوق تالميذ مجموعة البحث في اختبار قياس مهارات 
التعبير الشفوي، كما دلت النتائج على تميز النشاط التمثيلي بالفاعلية في تدريس التعبير الشفوي 

نة بالطريقة التقليدية، وكذلك أسفرت النتائج عن نمو مهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ مقار
مجموعة البحث، ويرجع ذلك إلى استخدام النشاط التمثيلي في تدريس مهارات التعبير الشفوي 

  .    بشكل أتاح لكل تلميذ المساعدة والوقت الكافي للتعلم بحرية واكتساب المهارات
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هدفت للكشف عن اثر استخدام لعب األدوار على ) 2001(ريبية قام بها فهمي وفي دراسة تج
تحصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية، حيث تكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين من طالب مدرسة األمير نايف في جده بالمملكة العربية السعودية، المجموعة األولى 

والبالغ عددهم ) أ( التقليدية ضمت طالب الشعبة استخدام الطريقةالضابطة والتي تم تدريسها ب
طالبا، والمجموعة الثانية التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام لعب األدوار ضمت طالب ) 23(

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة . طالبا) 25(والبالغ عددهم ) ب (الشعبة
 الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها لصالح  في تحصيل تالميذ الصفإحصائية

  .المجموعة التجريبية

أهمية التمثيل الدرامي من خالل القيام بدراسة هدفت إلى معرفة أثر ) 2000(وقد أكدت حموه 
استخدام أسلوب التمثيل الدرامي على مهارات االستيعاب القرائي، في مستوييه التحليلي 

بة الصف السابع األساسي مقارنة بالتدريس وفقا للطريقة التقليدية، حيث تكون والتقويمي لدى طل
والمنتظمين في  )األردن(لصف السابع األساسي، في عمانمجتمع الدراسة من جميع طلبة ا

طالبا وطالبة في ) 71( وتكونت عينة الدراسة من 2000\1999مدارسهم في العام الدراسي 
 على أربع شعب دراسية في مدرستين، واحدة للذكور واألخرى الصف السابع األساسي، توزعوا

لإلناث تابعتين لمديرية التعليم الخاص، وبطريقة عشوائية تم اختيار شعبتين من الطالب 
والطالبات تم تدريسهما وفقا ألسلوب التمثيل الدرامي، كما تم تدريس الشعبتين األخريين وفقا 

 الدراسة فاعلية طريقة التمثيل الدرامي، حيث أنها أظهرت وقد أوضحت نتائج. للطريقة التقليدية
  .أثرا في االستيعاب القرائي لدى اإلناث والذكور

ثر المسرح التعليمي في تنمية مهارات أبدراسة هدفت إلى بيان ) 2000(زي يكما قامت عزا
د تالميذ الصف القراءة الجهرية لدى تالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي، وبالتحدي

السابع األساسي الذين يدرسون في مدارس مدينة أبو كبير التابعة لمديرية التربية والتعليم للعام 
المنهج التجريبي، : ، وقد اتبعت الباحثة منهجين في هذه الدراسة هما2000\1999الدراسي 

نت عينة الدراسة وتكو .والمنهج الوصفي لوصف واقع أداء التالميذ في مهارات القراءة الجهرية
التي تم ) مصر(من مدرستين إعداديتين من مدارس مدينة أبو كبير التي تقع في محافظة الشرقية 

اختيارها عشوائيا، حيث مثل تالميذ المدرسة اإلعدادية الحديثة المجموعة التجريبية بينما مثل 
احد من بين خمسة تالميذ المدرسة اإلعدادية القديمة المجموعة الضابطة،  وقد اختير صف و
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وكذلك صف واحد التجريبية، تلميذا ليمثل المجموعة ) 30(صفوف من المدرسة األولى شمل 
تلميذا ليمثل المجموعة الضابطة، وتمثلت ) 30(من بين ثالثة صفوف من المدرسة الثانية شمل 
لثانية من بطاقة مالحظة ألداء تالميذ الحلقة ا: أدوات الدراسة بأدوات من إعداد الباحثة مثل

التعليم األساسي في القراءة الجهرية، حيث تم تطبيقها قبليا وبعدياً على مجموعتي الدراسة 
وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود  .التجريبية والضابطة، إضافة الختبار القراءة الجهرية

في كل ) التجريبية والضابطة(فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين 
إضافة  .هارة على حده، وفي المجموع الكلي للمهارات في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظةم

في ) التجريبية والضابطة(لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين، 
لصالح المجموعة التجريبية في كل مهارة على حده، وفي لتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة، ا

  .كلي للمهاراتالمجموع ال

     أثر استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص " بدراسة في األردن بعنوان ) 2000(وقامت صوالحة    
، وهدفت إلى "القراءة، على تنمية مهارات القراءة الجهرية المعبرة لدى طالبات الصف الخامس األساسي

ة، على تنمية مهارات القراءة الجهرية الكشف عن أثر استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص القراء
، لدى طالبات الصف الخامس )الصوتي والحركي التعبيري واالستيعابي الناقد(المعبرة بجوانبها الثالثة 

طالبة في ) 52(األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية بني كنانة، وتكونت العينة من 
 للبنات، وحرثا األساسية للبنات في لواء بني كنانة، وقسمت الصف الخامس في مدرستي سحم األساسية

طالبة من الصف الخامس ) 28(العينة إلى مجموعتين تجريبية تتلقى تعليم القراءة بأسلوب الدراما ضمت 
طالبة ) 24(في مدرسة سحم األساسية للبنات، وضابطة تتلقى تعليم القراءة ذاتها بالطريقة العادية ضمت 

وجود فروق ذات وخلصت النتائج إلى وخلصت النتائج إلى مس األساسي في مدرسة حرثا األساسية للبنات، من الصف الخا
داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات أداء طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسطات أداء 
طالبات المجموعة الضابطة على االختبار البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية، وإلى وجود فروق 

لصالح طالبات المجموعة التجريبية، على االختبار ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الخاص بكل من الجانبين الصوتي والحركي التعبيري، وتوصلت أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

ة والضابطة بين متوسطات أداء طالبات المجموعتين التجريبي) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
 .على كل من االستيعاب القرائي، واألبعاد الثالثة للقراءة الجهرية المعبرة
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بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة  الدراما التعليمية، في ) 2000(     وقد قام مفضي 
كون تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي لبعض مفاهيم التربية اإلسالمية واحتفاظهم بها، والتي ت

للعام ) األردن(مجتمعها من طلبة الصف السابع األساسي، في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى 
طالبا وطالبة، وأخذت منه عينة الدراسة بالطريقة ) 8019( والبالغ عددهم 2000 \1999الدراسي 

ن أحداهما تجريبية تلقت تعلمها تقسيمهم إلى مجموعتيطالبا وطالبة، تم ) 136(أفرادها العشوائية بلغ عدد 
طالبا وطالبة، واألخرى ضابطه تلقت التعلم باألسلوب العادي ) 68(بطريقة الدراما التعليمية، وكان عددها 

طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) 68(وكان عدد أفرادها 
يدل على أن الطلبة الذين درسوا باستخدام الدراما كطريقة تدريس، إلى أسلوب التدريس في االحتفاظ، مما 

احتفظوا بالمفاهيم التي درسوها أكثر من الطلبة الذين درسوا باستخدام الدراما كطريقة تدريس، احتفظوا 
 .بالمفاهيم التي درسوها أكثر من الطلبة الذين درسوا نفس هذه المفاهيم بالطريقة التقليدية

أثر استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص " بدراسة في األردن بعنوان ) 2000(وقامت صوالحة 
، وهدفت إلى "القراءة، على تنمية مهارات القراءة الجهرية المعبرة لدى طالبات الصف الخامس األساسي

 الكشف عن أثر استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص القراءة، على تنمية مهارات القراءة الجهرية
، لدى طالبات الصف الخامس )الصوتي والحركي التعبيري واالستيعابي الناقد(المعبرة بجوانبها الثالثة 

طالبة في ) 52(األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية بني كنانة، وتكونت العينة من 
واء بني كنانة، وقسمت الصف الخامس في مدرستي سحم األساسية للبنات، وحرثا األساسية للبنات في ل

طالبة من الصف الخامس ) 28(العينة إلى مجموعتين تجريبية تتلقى تعليم القراءة بأسلوب الدراما ضمت 
طالبة ) 24(في مدرسة سحم األساسية للبنات، وضابطة تتلقى تعليم القراءة ذاتها بالطريقة العادية ضمت 

وجود فروق ذات وخلصت النتائج إلى وخلصت النتائج إلى لبنات، من الصف الخامس األساسي في مدرسة حرثا األساسية ل
داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات أداء طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسطات أداء 
طالبات المجموعة الضابطة على االختبار البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية، وإلى وجود فروق 

لصالح طالبات المجموعة التجريبية، على االختبار ) α=0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
الخاص بكل من الجانبين الصوتي والحركي التعبيري، وتوصلت أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

بين متوسطات أداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
  .ائي، واألبعاد الثالثة للقراءة الجهرية المعبرةعلى كل من االستيعاب القر
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فقد قام بدراسة هدفت للكشف عن أثر استخدام الدراما في التحصيل الدراسي ) 1999(أما حسني 
لدى طلبة الصف األول المتوسط في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث قام 

 الحزم األساسية التي يعمل فيها، فالمجموعة األولى الباحث باختيار مجموعتين من مدرسة ابن
طالبا، )36(وعددهم ) أ(الضابطة تم تدريس الطلبة فيها بالطريقة التقليدية وتمثلت بطلبة الشعبة 

طالبا تم تدريسهم باستخدام ) 38(وعددهم ) ب(والمجموعة الثانية التجريبية تمثلت بطلبة الشعبة 
ة العربية، اللغة االنجليزية، العلوم العامة، االجتماعيات، التربية اللغ: الدراما للمواد التالية

اإلسالمية، حيث قام الباحث بتدريب زمالئه المعلمين عل استخدام طريقة الدراما في عملية 
خدم الباحث التدريس، بحيث يكون للمعلم وللطالب دور في عملية التعلم والتعليم، واست

وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن ، تقييم تحصيل الطلبة الدراسيدية لالبعاالختبارات القبلية و
التحصيل الدراسي لطلبة المجموعة التجريبية كان بفارق كبير عن التحصيل الدراسي لطلبة 

  .المجموعة الضابطة

فقد قام بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الدراما في اكتساب طلبة ) 1997(ما الغول  
سي لبعض مفاهيم التربية الفنية واالحتفاظ بها، تكون مجتمع الدراسة من الصف العاشر األسا

للعام الدراسي ) األردن(طلبة الصف العاشر األساسي من مدارس وكالة الغوث في مدينة إربد 
: طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 131(، وتكونت عينة الدراسة من 1997\1996

طالبا وطالبة، ) 65(ا كأسلوب تدريس، وكان عدد أفرادها تجريبية درست باستخدام الدرام
أعد ، طالبا وطالبة) 66(واألخرى ضابطة درست باستخدام األسلوب العادي، وكان عدد أفرادها 

الباحث اختبارا تحصيليا، تم تطبيق االختبار ذاته قبل البدء بالدراسة للتحقق من تكافؤ 
سبوعين للتعرف على مدى احتفاظ مجموعات الدراسة المجموعات، وبعد االنتهاء من الدراسة بأ

  .بالمفاهيم

وقد أظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا، تعزى إلى أسلوب التدريس ولصالح الدراما 
كأسلوب تدريس، بينما لم يكن هناك فروق دالة إحصائيا، تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين 

عالية الدراما كأسلوب تدريس لكال الجنسين كما أسلوب التدريس والجنس، مما يدل على ف
أظهرت نتائج االحتفاظ إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الدراما كأسلوب تدريس وإلى عدم 
وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين أسلوب التدريس والجنس مما يدل 
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لوب تدريس احتفظوا بالمفاهيم بغض النظر على أن الطلبة الذين درسوا باستخدام الدراما كأس
  .  عن الجنس

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية ) 1990(كما قام أبو حرب 
 طالباً وطالبة من طلبة 92في قدرات التعبير الشفوي عند الطلبة وتكونت عينة الدراسة من 

 طالباً 552تين من مجتمع الدراسة الذي ضمه الصف الثاني االبتدائي الذين يدرسون في مدرس
 1989/1990 مدارس تابعة لمديرية عمان الكبرى األولى للعام الدراسي 6وطالبة يدرسون في 

  .م

وقد درست المجموعة التجريبية التعبير الشفوي بأسلوب التمثيل الحركي، على يد معلم ومعلمة 
خصيصا لهذا الغرض، وأما المجموعة تم تدريبهما على هذا األسلوب، وفق مذكرات أعدت 

الضابطة فقد درست التعبير الشفوي على يد معلم ومعلمة بالطريقة االعتيادية، واستمرت  
تعبير حصة لل) 20(التجربة مده فصل دراسي كامل،  تلقى فيه الطالب في كل مجموعة 

  .الشفوي

 الضابطة في قدرات وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
التعبير الشفوي بمجملها، كما أظهرت أيضا تفوق الذكور على اإلناث، ولم تظهر نتائج التحليل 

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، أثر للتفاعل بين الجنس والمعالجةأي 
لتجريبية وذلك بين متوسط درجات عدد الجمل في القياسين القبلي والبعدي في المجموعة ا

  .لصالح اإلناث

  

  

  

  

  :الدراسات األجنبية :  ثانيا2.2.2
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دراسة بعنوان الصعوبات التي تواجه طالب قسم اللغة ) Shaqfa, 2007(أجرى شقفة 
االنجليزية في المستويين الثالث والرابع الذين يدرسون بالجامعة اإلسالمية في تعلمهم للمسرحية 

 على أهم الصعوبات التي تواجه طالب قسم اللغة االنجليزية وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف
في المستويين الثالث والرابع الذين يدرسون بالجامعة اإلسالمية أثناء تعلمهم لمادة المسرحية 
ولقد طبق الباحث استبانه تتسم بالصدق والثبات والواقعية لتحقيق هدف الدراسة، تكونت عينة 

من مجتمع الدراسة بحيث تم اختيار % 39ي ما يشكل ما نسبته طالبا وطالبة أ) 133(الدراسة 
العينة التي شاركت في الدراسة عشوائيا، اشتملت العينة على الطلبة المتخصصين في اللغة 

 2006في الفصل الثاني" رن العشريناألدب االنجليزي في الق"االنجليزية المسجلين لمادة 
من الطالب كانوا متفقين على أن % 80أكثر من : تيةوقد توصل الباحث إلى النتائج اآل .2007/

قراءة المسرحية أكثر شيوعا من مشاهدتها، وهذه كانت األكثر صعوبة التي واجهها الطالب في 
شعورهم باإلحباط من طول "من الطالب كانوا متفقين على أن % 70تعلم المسرحية، أكثر من 

لطالب الحق في اختيار النص المراد دراسته، ال يملك ا سرحية، العدد الكبير داخل الفصل،الم
االستخدام الكبير الواسع للرمزية والتشبيهات واالستعارات، وأسلوب الكتابة، وهذه كانت "

 ≤ 0.05(المشاكل األكثر جدية، وتوصلت أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

α (ةبالنسبة لمتغير النوع، المستوى، والحالة االجتماعي. 

استخدام القصة في تعليم العلوم يعزز "دراسة بعنوان ) Valkanova, 2007(وأجرى فالكانوفا 
التعليم الذاتي، وقد هدفت هذه الدراسة للكشف عن الدور الذي تلعبه القصة في تعزيز التأمل 

 8-7 وتلميذة ممن تراوحت أعمارهم ما بين اتلميذ) 30(الذاتي، وتكونت عينة الدراسة من 
ت في إحدى مدارس لندن واستخدم الباحثان أسلوب المراقبة وتسجيل أشرطة الفيديو لتحليل سنوا

  . النتائج

وسعت القصة من معرفة الطالب وفهمهم للمصطلحات : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
مما زاد من تحصيلهم الدراسي في مادة العلوم، وأدت القصة إلى تعزيز قدرات التالميذ 

بيرية واللغوية واستيعاب المفردات الصعبة والمجردة، وزادت القصة من قدرات التالميذ التع
  .على ربط المفاهيم المجردة معا في عالقة ترابطية، وربط هذه المفاهيم في حياتهم اليومية
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دراسة هدفت إلى استقصاء أثر الدراما  ,Hui & Lau ) 2006( هيو ولو  وفي هونغ كونغ أجرى
لقدرات اإلبداعية، وطالقة التعبير لدى طلبة الصف األول والرابع، تكونت عينة في تنمية ا

مجموعة تجريبية تلقت : عشوائيا إلى مجموعتينطالبا وطالبة، وزعوا ) 126(الدراسة من 
أنشطة صفية على شكل مسرحيات درامية، ومجموعة ضابطة تلقت أنشطة صفية بالطريقة 

ة إلى وجود فرو ذات داللة إحصائية على مقياس القدرات وأشارت نتائج الدراس. التقليدية
  . اإلبداعية،وطالقة التفكير لصالح المجموعة التجريبية ولكال الجنسين

بدراسة هدفت لمعرفة دور الدراما في برامج تربية )  ,2004Alyamani(كما قامت اليمني  
 الطفولة المبكرة في جامعة المربي وتأهيله، وهي دراسة حول استخدام الدراما في برامج مربي

، حيث ركزت الدراسة على استخدام الدراما في التربية وفي تطوير السمات )فلسطين(بيت لحم 
ي كلية التربية الشخصية والمهنية للطلبة ضمن برامج تعليم تأهيل مربي مرحلة ما قبل الخدمة ف

لنظرية المجذره في تفسير وقد استخدمت الباحثة أساليب البحث النوعي وا .في جامعة بيت لحم
بيانات البحث وتحليلها كما اشتملت الدراسة على بعض عناصر البحث اإلجرائي بوساطة إتباع 

واستعانت الباحثة بالتفكير الدقيق   جمعت في مراحل الدراسة المبكرة،تحليل المعلومات التي
وقد  . ضمن الدراسةوالتعديل لطريقتها في تدريس األجزاء الالحقة من المساقات التي كانت

 على أظهرت هذه الدراسة تأثيرا ايجابيا للدراما على تطوير مجموعه طلبة البحث، وذلك
فالدراما طريقه تدريس أوضحت فعالية في توفير األجواء المستويين الشخصي والمهني، 

، التربوية المفتوحة التي يتحمل الطلبة المسؤولية في عملية العلم كونهم متعلمين نشطين
 الدراما وأظهرت النتائج تقاطعا واضحا بين الجوانب التي تطورت لدى طلبة البحث بوساطة

وخلص هذا البحث إلى تأكيد دور الدراما االيجابي في تأهيل وخصائص المربي الفعال، 
  .المربين

هدفت إلى استقصاء دور الدراما في تطـوير إدراك   دراسة ) Pardun, 2004(باردون وأجرى 
الخامس، لبعض المفاهيم االجتماعية، كالقمع، واالضطهاد، والعنـف، والعدوانيـة،        طلبة الصف   

 إلى مجمـوعتين، إحـداهما تجريبيـة،        طالبا، وزعوا عشوائيا  ) 30(وتكونت عينة الدراسة من     
تعلمت بطريقة الدراما، واألخرى ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وخلصت الدراسـة إلـى أن    
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الطلبة، وإدراكهم للمفاهيم االجتماعية، وأوصت الدراسة باستخدام الدراما        الدراما تزيد من وعي     
  .  في تعلم طلبة المرحلة األساسية

دراسة في جامعة كارولينا الجنوبية وكان الهدف منها أن ) Lashelle, 2003(أجرى الشيل 
لموسيقى يتلقى كل طالب في تلك الوالية تعليما شامال في الفنون يتضمن الرقص والمسرح وا

مدرسة أساسية ) 16(حيث فحصت الدراسة عالمات النجاح لطالب الصف الثالث األساسي في 
العلوم، والرياضيات، والقراءة،  : دراسية وهياشتركت في هذا البرنامج ضمن ثالث مواد

 Basic Skills(وتوقعت الفرضية الزيادة الملحوظة في معدالت نجاح المدرسة في امتحان 

Assess ( برنامج تقييم المهارات األساسية بعد سنتين من انضمامهم لبرنامج دمج الفنون وهو
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في مهارات القراءة  .في المنهاج المدرسي

  .والرياضيات بالرغم من عدم حصول تحسن في مهارات العلوم

ر استخدام الدراما في تعليم بدراسة  هدفت إلى معرفة اث) ,Hammad 2001(كما قام حماد 
على اتجاهات طلبة الصف التاسع  نحو كلغة أجنبية على مستوى التحصيل واللغة اإلنجليزية 

في المدارس الحكومية لمديرية التربية والتعليم بالقدس للعام الدراسي . مادة اللغة االنجليزية
طالبا وطالبة من مدرسة ) 112( وتم اختيار ةطالبا وطالب) 747(م والبالغ عددهم 2001\ 2000

) 50(ا وطالب) 62(للبنات منهم ) ب(حسني األشهب األساسية للذكور ومدرسة الفتاة الالجئة 
طالبة، وتم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة حيث تم توزيع الطلبة 

ا لالختبار البعدي وقاموا والطالبات بناء على نتائجهم في االمتحان التحصيلي القبلي ثم تقدمو
أما  .ية قبل وبعد االنتهاء من الدراسةبتعبئة االستبانه لقياس اتجاهاتهم نحو مادة اللغة اإلنجليز

المادة الدراسية فتكونت من الوحدات الرابعة والخامسة والسادسة من الكتاب المقرر لمادة اللغة 
وعتين التجريبيتين بواسطة الدراما  االنجليزية للصف التاسع األساسي حيث تم تدريس المجم

والمجموعتين الضابطتين  بالطريقة التقليدية وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في مستوى تحصيل طلبة الصف التاسع بالمدارس الحكومية في القدس تعزى لالمتحان  

ا، وإلى وجود فروق ذات داللة القبلي و البعدي ولطريقة التدريس التقليدية وطريقة الدرام
إحصائية في مستوى تحصيل طلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية بالقدس تعزى للتفاعل 
بين الجنس واالمتحان  القبلي والبعدي لصالح الطالبات في االمتحان البعدي كذلك وجود فروق 
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ع في المدارس الحكومية ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة في اتجاهات طلبة الصف التاس
نحو مادة اللغة االنجليزية كلغة أجنبية تعزى لطريقة التدريس التقليدية وطريقة الدراما لصالح 

  .طلبة المجموعة التجريبية

  

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام المسرح كطريقة   ),Hughes 2000( وقد قام هيوز
 األولى في استيعاب النص الشعري الصعب، وقد تعليمية لمساعدة تالميذ المرحلة االبتدائية

استخدم الباحث المنهج التجريبي، وقام الباحث باختيار عينة الدراسة من تالميذ المرحلة 
تلميذا، قسموا إلى ثالث مجموعات، كل مجموعة مكونة من تسعة ) 27(االبتدائية، وكان عددهم 

دا على األطفال، وهو نص اسكتلندي، ثم اختار الباحث نصا للتالميذ يكون صعبا ج. تالميذ
وتاريخه من العصور الوسطى، وقام الباحث بترجمة النص، وتنفيذ الطريقة من قبل مدرس 
الفصل، والباحث، حيث تم إعطاء المجموعة األولى نسخة من القصيدة، واستمعوا إلى قراءتها 

 المجموعة الثانية فعرض ثم طلب منهم أن يكتبوا ما يعتقدونه فيما يدور حوله هذا النص، أما
تنبؤاتهم لكل الفصل، قبل االستماع وقراءة النص، ثم طلب منهم بالشروع في نفس المهمة 
الكتابية للمجموعة األولى، أما المجموعة الثالثة فقد طلب منهم تمثيل أدوار أساتذة خبراء في 

م اللغة اإلنجليزية، اللغة االنجليزية، وكانت مهمتهم رسم خارطة لجامعتهم، وتحديد موقع قس
وإبالغ المدرس الذي يمثل دور المذيع أو صحفي لماذا كانت جامعتهم هي األفضل في العالم، ثم 
يقوم تالميذ المجموعة الثالثة بالمهمة الكتابية نفسها للمجموعتين األولى والثانية، ثم تحليل كتابة 

 إلى أن تمثيل الدور يساعد وتوصلت الدراسة. كل تلميذ للتحقق من مدى استيعاب التالميذ
المتعلمين الصغار في استيعاب العناصر الروائية، عند مقارنتهم بأولئك الذين لم يعطوا مهمة قبل 

  .        القراءة، وتمثيل الدور يعمل على تعزيز، وتقوية المهارات الشفوية عند التالميذ

يعاب القرائي لدى دراسة هدفت إلى تحسين وتطوير االست) ,Rose 2000(أجرى روس و
طالب المرحلة االبتدائية باستخدام التمثيل، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي في دراسته، 
وقام باختيار أربع مدارس ابتدائية عامة من مدينة شيكاغو عشوائيا، واختار من كل مدرسة 

د عينة األول ضابط، واآلخر تجريبي من طالب الصف الرابع االبتدائي، وبلغ عد: صفين
عدد المجموعة طالبا، و) 94(المجموعة التجريبيةطالبا، حيث بلغ عدد طالب ) 179(الدراسة
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القبلي " silent reading tests IOWA  "أيوا "ثم طبق عليهم اختبار. طالبا) 85(الضابطة 
لقياس مستوى طالب الصف الرابع االبتدائي، في مهارات االستيعاب القرائي، وتعليم طالب 

وعة التجريبية القراءة باستخدام أساليب التعليم القائم على التمثيل، بينما تلقى طالب المجم
المجموعة الضابطة منهاج القراءة المدرسي بأساليب معتمدة على النص القرائي على أساس 

) 20(القراءة، وتطبيق التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي، حيث احتوى البرنامج على 
ل عشرة أسابيع، حيث عمل خاللها طالب المجموعة التجريبية كفنانين في جلسة تنفذ خال

صفوفهم، حيث قاموا بتمثيل قطع روائية، ومسرحيات هزلية قصيرة، وتحتوي كل قصة تمثل 
من قبل طالب المجموعة التجريبية على شخصين أو على أربعة أشخاص، وخالل تطبيق 

راءة القصة أو المسرحية قراءة صامتة، ثم يقوم البرنامج يقوم طالب المجموعة التجريبية بق
بعض الطالب بقراءة القصة بصوت جهوري، حتى يستطيع الطالب الذي ال يقرأ من المشاركة، 
ثم تحديد العناصر األساسية للقصة، أو المسرحية أمام زمالئهم، من خالل التمثيل، وبعد االنتهاء 

لقياس نمو طالب الصف الرابع في مهارات  ؛ وذلك LOWAمن البرنامج طبق الباحث اختبار 
االستيعاب القرائي، وتوصلت الدراسة إلى أن طالب المجموعة التجريبية أثبتوا أن مستواهم قد 
تحسن، وتطور أكثر من طالب المجموعة الضابطة في االستيعاب القرائي، وذلك عن طريق 

  .تخدام التمثيلاس

د قام بدراسة هدفت للكشف عن أثر إدخال الدراما على فق)  ,1999Omniewski(يويسكي منواستقصى أو
تحصيل طلبة الصف الثاني االبتدائي في الرياضيات حيث طبق االختبار القبلي على عينه الدراسة والتي 

من طلبة الصف الثاني االبتدائي في مدرسة شمال بنسلفانيا، وتم تقسيم  ،ة وطالباطالب) 49(تكونت من 
لمجموعة األولى التجريبية ثم إدخال برنامج الدراما إلى منهاجها في الرياضيات الطالب إلى مجموعتين ا

والمجموعة الثانية الضابطة تستعمل أسلوب التقليدي لتعليم الرياضيات من خالل الكتاب المدرسي العادي 
لبيانات وبعد ستة أسابيع من التجربة تم تطبيق االختبار البعدي لفحص مدى تذكرهم، تم بعد ذلك تحليل ا

، وتبين أن الطالب حصلوا على عالمات أعلى في االختبار البعدي الذي ثنائي الANOVAباستخدام اختبار 
      .جري بعد التجربة بغض النظر عن األسلوب التعليمي المتبعأ

دراسة هدفت إلى إمكانية استخدام الدراما كوسيلة ) Allen and James, 1995( أجرى ألين وجميسو
عات العلوم الصعبة، وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي، اتبع الباحثان في الدراسة لفهم موضو
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اختيار عينة من تالميذ السنة األولى من المرحلة االبتدائية ذوي القدرات المختلفة في : الخطوات اآلتية
 تمثيلية بعنوان ، قام الباحثان بإعدادطالبا) 40(  وعددهمالفصل الدراسي الصيفي في والية ريتش موند

 تمثل في جراثيم تهاجم األسنان وتفرح بوجود طعام بينها، الذي مشهدقام التالميذ بتمثيل ال)  الهجومإلى(
فتأكل وتشبع لكنها تحدث آالم في اللثة واألسنان، وهنا يتحرك اإلنسان باستخدام الفرشاة والمعجون 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج . يح اإلنسان منهاللقضاء على اآلالم، ونتيجة لذلك تقتل الجراثيم ويستر
تعمل الدراما كذاكرة مساعدة قيمة، مشاركة التالميذ في األداء التمثيلي وتشجيعهم على االبتكار، : اآلتية

  .استخدام الدراما يفيد في تقديم المواد الدراسية المختلفة بصورة محببة إلى النفس

استقصى أثر استخدام الدراما في تطوير مفاهيم الرياضيات لدى   فقد)Hitchcock, 1992(هيتشوك  أما
 في أمستردام في هولندا، وتكونت عينة الدراسة من Wekly االبتدائي في مدارس األولطالب الصف 

 المجموعة الضابطة وتم ي الشعبة هه هذتطالبا وطالبة، واعتبر) 17(ويبلغ عددهم ) A(: شعبتين
هي المجموعة التجريبية وتم طالبا وطالبة و) 15(ويبلغ عددهم ) B(والشعبة  ة، بالطريقة التقليدياتدريسه
 اختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعتين، وتم معالجة أجري الرياضيات باستخدام اللعب التمثيلي، هاتدريس

ية التي ، وخلصت نتائج الدراسة إلى نتائج المجموعة التجريبالدراسة  لمجتمعيT-testالبيانات باستخدام 
 .تم تدريسها باستخدام اللعب التمثيلي كانت ملفته للنظر أكثر من نتائج المجموعة الضابطة

". استخدام تقنيات الدراما في تعليم اللغـة " بدراسة في ماليزيا بعنوان ) Gaudart, 1990(وقام جودارت 
غة ثانية، وتكونت العينـة مـن       هدفت إلى التعرف على فاعلية أسلوب الدراما في تعليم اللغة اإلنجليزية كل           

طالباً قسمت إلى مجموعتين، استخدم الباحث مع المجموعة التجريبية أنواعاً مختلفة مـن فعاليـات               ) 15(
د على مهارات االستماع والكالم،     للتأكي) األلعاب اللغوية واالرتجال ولعب األدوار والمحاكاة     (الدراما، مثل   

 في تحريك مواهب الطلبة أثناء التدريس، وشد انتبـاههم وتنـشيط            وأظهرت نتائجها أهمية تقنيات الدراما    
إبداعاتهم، كما أكدت الدراسة ضرورة األخذ باالعتبار احتياجات الطلبة وخبراتهم وأعمارهم واهتمامـاتهم             

  .عند أي دراسة

هـا  أثر استخدام الدراما على تحصيل اللغة الشفوية وتطور" دراسة بعنوان ) Vits, 1984(وأجرى فيتس 
طالباً من طلبـة الـصف      ) 32(وتألفت العينة من    ". لدى األطفال الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية       

األول والثاني والثالث االبتدائي، من ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية، وشارك جميع أفراد العينة               
املين، حيث قامت الدراسة على فرضية مفادها       في جلسات الدراما اإلبداعية، لفترة زمنية امتدت شهرين ك        
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أنه إذا شارك الطلبة من ذوي الكفاءة المحدودة في تقنية الدراما اإلبداعية، فإن كفـاءتهم اللغويـة سـوف                   
وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، تساوتا من حيث الجنس واإلمكانـات التعليميـة              . تتحسن

المجموعة التجريبية بطريقة الدراما والمجموعة الضابطة بالطريقة العاديـة         والكفاءة اللغوية، وتم  تدريس      
 أظهرت المجموعة التجريبية تحسناً أفضل في المهارات اللغوية بالمقارنة مـع            ::وأسفرت عن النتائج اآلتية   وأسفرت عن النتائج اآلتية   

ن  بـي  واالتـصال المجموعة الضابطة، مما يدل على فاعلية أسلوب الدراما في النمو اللغوي، وأن التفاعل              
  الطلبة أدى إلى تطوير مهارات اللغة لدى أفراد العينة التجريبية

  :تعقيب على الدراسات السابقة 3.2

 أن هذه الدراسات توصلت إلى نتـائج مختلفـة           يالحظ  من خالل استعراض الدراسات السابقة،    
، ميـة ثر الدراما في العمليـة التعلي ومتباينة في بعض األحيان، ومعظم هذه الدراسات بحثت في أ      

سواء كان أثرها على التحصيل أو على تنمية مهارة التعبير الشفوي أو تنميـة مهـارة القـراءة                  
واإلمالء ومهارات التفكير العليا، وبينت معظم هذه الدراسات وجود فروق ذات داللة إحـصائية              

ـ         ي لصالح المجموعة التجريبية، يعزى الستخدام الدراما في التدريس، وتباينت هذه الدراسـات ف
نتائجها تبعا لمتغيرات الدراسة، معظم هذه الدراسات دلت على وجود أثر ايجابي للـدراما فـي                

  .التعليم

  :تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فيما يأتي

تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام الدراما في تـدريس قواعـد اللغـة               _ 1
، )2009أبـو هـداف،     (لمجموعة الضابطة، كما بينـت دراسـة        العربية، على نظرائهم طلبة ا    

  ).2008الناصر، (، ودراسة )2008هنية، (ودراسة 

استخدام الدراما ساعد على زيادة تحصيل طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام _2
 ،)2009أبو هداف، (الدراما على نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة كما بينت ذلك دراسة 

 ودراسة ، )2008أبو موسى، (ودراسة ، )2008الناصر، (، ودراسة )2008هنية، (ودراسة 
، صوالحة(ودراسة ) 2003المساعيد، (، ودراسة )2005القرنة، (، ودراسة )2005الرشدان، (

 2001(، ودراسة ) (Lashelle,2003 ، ودراسة)2000مفضي، (ودراسة ) 2000
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Hammmad,( ودراسة )1999Omniewski, ( ودراسة ،)Vits, 1984 ( ودراسة
)Hitchcock, 1992( .   

ومن المالحظ أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات اهتمت باتجاهات الطلبة نحـو            
المادة التعليمية أما هذه الدراسة فاهتمت بدراسة اتجاهات الطلبة نحـو طريقـة الـدراما فهـذه                 

هتمت باتجاهات الطلبة نحو طريقة الدراما علـى حـد علـم    التي اقليلة  المن الدراسات الدراسة
  .    الباحث
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                             الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

  الدراسةمجتمع 

  عينة الدراسة

   الدراسةواتأد

  صدقها وثباتها

  إجراءات الدراسة

  متغيرات الدراسة

  المعالجة اإلحصائية

 

 

      

  

  

  



 61

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

 فيها هذه الدراسة من حيث تمنهج والطريقة واإلجراءات التي ت     يتناول هذا الفصل الم
اإلجابة عن أسئلتها والتحقق من فرضياتها وذلك من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، 

حسب طريقة التدريس وفق  المادة التعليميةوخطوات إعداد أدوات الدراسة وتطبيقها، وإعداد 
  .التمثيل الدرامي والتصميم المستخدم في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية

  : منهج الدراسة1.3

ثر طريقة التدريس أللتعرف إلى التصميم شبه التجريبي المنهج التجريبي و الدراسة تعتمد     ا
 اتجاهاتهم نحوهااألساسي و الخامس بالتمثيل الدرامي في اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة الصف

  .  وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراسات

  : مجتمع الدراسة2.3

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية التابعة      
 طالباً )4931(، وقد بلغ عدد الطلبة(2010/2009)لمديرية تربية وتعليم الخليل للعام الدراسي

 مدرسة ذكور (32) مدرسة منها (75) طالبة انتظموا في (2478) طالباَ و(2453)طالبة منهم و
 مدرسة إناث، وذلك حسب سجالت قسم التخطيط واإلحصاء في مديرية تربية وتعليم (43)و

 (1.3) جدول .)2009مديرية تربية وتعليم الخليل،  ((1.3)الخليل، كما يوضح ذلك الجدول 
  . الطلبةاسة حسب الجنس وعدد المدارس وأعدادتوزيع مجتمع الدر

 النسبة المئوية عدد الطلبة عدد المدارس الجنس

 42.7% 2453  32 ذكور

 57.3% 2478 43 إناث

 100% 4931 75 المجموع
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  : عينة الدراسة3.3

الطلبة   من) التي تم اختيارها بصورة مقصودةوهي العينة(عينة قصدية للدراسة را اختيتم      
الخامس األساسي، شعبتين في مدرسة ذكور ا في أربع شعب من شعب الصف انتظموالذين 

إحدى الشعب  ارختيم افي مدرسة إناث اسحق القواسمة، تتين الشهيد فهد القواسمة، وشعب
عشوائياَ من كل مدرسة بحيث تكون مجموعة تجريبية تنفذ أنشطة التمثيل الدرامي من كتاب 

، بينما تنفذ الشعبة الثانية األنشطة نفسها بطريقة تدريس خامس األساسيتنا الجميلة للصف اللغ
  .كمجموعة ضابطة) اعتيادية(تقليدية 

  -: لألسباب اآلتيةقصديةاختيار المدرستين بطريقة تم و

تحتوي كل مدرسة على شعبتين للصف الخامس األساسي يدرسها نفس المعلم والمعلمة  •
  .تجريبية ومجموعة ضابطةليسهل تنفيذ الدراسة على مجموعة 

عمل الباحث في مدرسة الذكور وقرب مدرسة اإلناث من عمل الباحث، مما يتيح للباحث  •
 . حرية الحركة وتذليل الصعاب إن وجدت

تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيق بإستراتيجية التمثيل  •
 .الدرامي

عياَ في احد فروع اللغة العربية، وهم من ذوي الخبرة في المعلم والمعلمة يحمالن مؤهالَ جام •
 .التدريس

 : الدراسةواتأد: .34

  -:األدوات اآلتية تم لتحقيق أهداف الدراسة، استخد

  المادة التعليمية الممثلة بالنصوص الدرامية :1.4.3

  .مفاهيم النحويةاختبار اكتساب ال: 2.4.3

  . اتجاهات الطلبةاستبانه: 3.4.3
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  -: يلي وصف لكل من هذه األدواتوفيما

  : إعداد المادة التعليمية1.4.3

اختيار سبعة مواضيع من  مواضيع النحو من الفصل الثاني من كتاب لغتنا الجميلة للصف تم 
حروف الجر، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، (وهي . 2009/2010الخامس 

بعد ذلك تم القيام بإعداد نصوص درامية خاصة  ).انجمع التكسير، ظرف المكان، وظرف الزم
وتتضمن  ) 5(انظر الملحق رقم (بدروس المواضيع المنتقاة وتقديمها على شكل خطط تدريسية 

  :ما يأتي 

 .األهداف التعليمية. 1

 .األدوات الالزمة الوسائل و. 2

  .خطوات سير الدروس. 3

 .النصوص الدرامية. 4

  : تلك الخطط والنصوص بما يأتي وتمت االستعانة في إعداد

 .المعلمون ذوي الخبرة في تدريس اللغة العربية لمختلف المراحل األساسية .1

 .الدورة التدريبية التي تلقاها المعلم في مركز فنون الطفل .2

مدربي الدراما، الذين أفادوها ص على بعض األساتذة والممثلين وعرض النصو .3
 .بمالحظتهم القيمة

  :تي في إعداد هذه النصوصيأما وتمت مراعاة 

  .انسجام محتوى النصوص مع األهداف، بشكل متسلسل ومنظم .1

  .ارتباط هذه النصوص بحياة الطلبة وبيئتهم ومجتمعهم .2

  .تضمين النصوص الدرامية عنصر التشويق لترغيب الطلبة وجذب انتباههم .3
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  .تناسب لغة الحوار مع المرحلة العمرية التي ستؤديها .4

  .يز المحتوى الدرامي قيما واتجاهات ايجابيةتعز .5

  .تقديم المفاهيم النحوية بشكل متآلف مع الحوار دون تصنع أو تكلف .6

ويضمن ا لمساحة العرض في الغرفة الصفية أن يكون عدد المؤدين لهذه النصوص مناسب. 7
  .اشتراك أكبر عدد من الطالب في التجربة

 .الديكورات المطلوبة لكل نص بسيطة ومتوافرة وغير مكلفة مادياأن تكون األدوات و .8

  :نحويةالمفاهيم الاختبار : 2.4.3

 هو االختبار الذي يقيس درجة التحصيل الكلي عند عينة الدراسة بعد تعلمهم المادة التعليمية، 
كان االختبار ف. ريقة في اكتساب المفاهيم النحويةوذلك للمقارنة بين المجموعتين لمعرفة أثر الط

في سبعة مواضيع من  مواضيع النحو من الفصل الثاني من كتاب لغتنا الجميلة للصف الخامس 
حروف الجر، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع (وهي . 2009/2010

  ).التكسير، ظرف المكان، وظرف الزمان

عدد يندرج تحت كل فقرة منها من نوع االختيار من مت عشرين فقرةتكون االختبار من  •
  .أربعة بدائل

ة والفهم واالستيعاب المعرف:  فقرات االختبار على مستويات المعرفة العلمية اآلتيةتوزع  •
  . )1( انظر الملحق ومستويات عقلية علياللمفاهيم، 

  -:تبع في إعداد االختبار الخطوات اآلتيةاو

سابقة من كتاب لغتنا الجميلة باالستعانة بدليل  ال التعليمية الخاصة بالدروساألهدافتحديد . 1
 .المعلم

إعداد جدول مواصفات يتضمن الدروس المختارة ووزن كل منها قياسا لعدد الحصص التي . 2
التذكر، الفهم، (يحتاجها كل درس، ويراعي جدول المواصفات المستويات الثالثة لهرم بلوم 

انظر  التحصيلي وفقا لجدول المواصفات، صياغة أسئلة االختبار )االستيعاب، التطبيق
  .)2(الملحق
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واالختصاص؛ عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة . 3
  .صدق المحتوى للتأكد من 

  .تعديل االختبار بناء على ملحوظات أغلبية المحكمين. 4
  .وضع االختبار في صورته النهائية. 5
 

  صدق االختبار
تم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين باللغة العربية؛ من صدق االختبار للتحقق 

إذ سلم كل منهم نسخة من االختبار؛ ، شخصا) 16(ومن المختصين في القياس والتقويم وعددهم
 على أكثرمحكمين أو ) 3(جمع أالتي الفقرات وقد تم حذف بعض . ليدونوا مالحظاتهم عليها

، كما عدلت بعض الفقرات بناء على مالحظاتهم، واختيرت في النهاية فقرات) 3(حذفها وبلغت 
، وقد خصص لكل فقرة من فقرات فقرة)20(الفقرات المناسبة والمجمع عليها وبلغ عددها 

  .االختبار الموضوعية عالمة واحدة فقط
  : االختبارثبات

 pilot( استطالعية على عينة (test – retest)بطريقة  تم إجراءه للتأكد من ثبات االختبار

study(  الدراسة بلغ عدد أفرادها عينةمن خارج )طالبا من طالب مدرسة الصديق ) 36
األساسية، ثم أعيد تطبيقه على العينة نفسها بعد أسبوعين في ظروف مشابهة، واختبر ثباته 

بات وهذا يشير إلى معامل ث) 0,85(بين التطبيقين، وبلغ ) بيرسون(باستخدام معامل ارتباط 
   . مناسب، ويفي بأغراض الدراسة الحالية

  : الطلبة اتجاهاتاستبانه: 3.4.3

  -: اتجاهات الطلبة حول التمثيل الدرامي الخطوات التاليةتبع في إعداد استبانها    

 .االتجاهات موضوع فيعلى ما كتب الباحث  إطالع .1

 )4(ظر الملق رقمان.وضع االستبانه  في صورتها األولية وهي تتكون من ثالثين فقرة .2

عرض االستبانه على مجموعة من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص، حيث  .3
وقد عدلت االستبانه بناء . سلم كل منهم نسخة من االستبانه؛ ليدونوا مالحظاتهم عليها

 . على ملحوظات المحكمين
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 : صدق االستبانه 

من المحكمين من ذوي الخبرة للتحقق من صدق االستبانه تم عرضها على مجموعة        
أساتذة الجامعات ومعلمي اللغة العربية، وتم األخذ بالتعديالت التي أتفق  من واالختصاص

  ). 4(المحكمون على وجوب تغييرها، انظر الملحق 

استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا، لالتساق الداخلي، وكانت قيمة معامل  :ثبات االستبانه
 ).0,89(الثبات يساوي 

  : إجراءات الدراسة6.3

  -:لتحقيق هدف الدراسة تم القيام بالخطوات اآلتية     

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجه إلى مديرية التربية والتعليم في  .1
  .منطقة الخليل

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم في منطقة الخليل موجه إلى  .2
 . تطبيق الدراسة فيهاجرىدارس التي مديري الم

 .توزيع مجموعات الدراسة إلى مجموعتين واحدة تجريبية وأخرى ضابطة .3

 اختبار اكتساب  المادة التعليمية و، وهيوالتحقق من صدقها وثباتها  الدراسةأدواتإعداد  .4
 .الطلبة اتجاهات استبانهالمفاهيم النحوية، 

قبل البدء ) التجريبية الضابطة(ب المجموعتين  اتجاهات الطلبة على شعاستبانهتطبيق  .5
 .بتطبيق المعالجة التجريبية

تم تدريب المعلم والمعلمة على تطبيق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معهما، حيث   .6
ءم وإستراتيجية  لتتالا جرى تنظيمهتيال ةالتعليميمادة ما ورد في العلى  التدريب ركز

 استضافة إلىباإلضافة دوات الالزمة، األتم تزويدهم بو ).4(لحقالم انظرالتمثيل الدرامي، 
 . الدراماأحد مدربي 

نسخ من ، ووزعت األدوارتم التعاون مع المعلم والمعلمة باختيار الطلبة المناسبين ألداء  .7
النصوص الدرامية على الطلبة المشتركين وأعطوا الفرصة الكافية للتدريب عليها وقد 

  . الدراما على ذلك دون تدخل منهاأشرفت إحدى مدربات

النصوص الدرامية في الحصص المخصصة لقواعد اللغة العربية وفي الغرفة م تطبيق  ت .8
 .الصفية لكل شعبة
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 .أسابيع) 6(استغرق التطبيق  .9

الحصول على عالمات الطلبة لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية من إدارة  .10
 .فع و ومستوى تحصيل منخفضمستوى تحصيل مرت: م الطلبة إلى مستويينالمدرستين، وتقسي

 واستبانه نحويةالمفاهيم الاكتساب تطبيق اختبار  بعد االنتهاء من الحصص المقررة، تم .10
 ).التجريبية والضابطة( المجموعتين على طلبةتجاهات اال

 يرمز إلى ا به و رقم كل طالب رقماً خاصاًيعطأ الطلبة في جدول حيث إجابات نظمت. 11
 في نهاية الفصل الدراسي األول اللغة العربيةنوع المعالجة التي خضع لها وجنسه وعالمته في 

 واتجاهاتهم نحو، النحوية المفاهيم  اكتساب، ثم إجاباته عن كل بند من بنود اختبار2010/2009
   .الدراما

  .خراج النتائج وتفسيرها جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً الست ثم بعد ذلك .12

  : متغيرات الدراسة7.3

  :هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية تشتملا 

  : المتغيرات المستقلة1.7.3

  ).طريقة التمثيل الدرامي والطريقة التقليدية:(طريقة التدريس ولها مستويان .1
 ).، أنثىذكر(وله مستويان : الجنس .2

 ).مرتفع، منخفض(ه مستويان ول: مستوى التحصيل السابق في اللغة العربية .3

  : المتغيرات التابعة2.7.3

  .اتجاهات الطلبة نحو التمثيل الدرامي. 2 .                     ويةاكتساب  المفاهيم النح. 1

  : المعالجة اإلحصائية8.3

تم حـساب المتوسـطات      ثر طريقة التمثيل الدرامي في اكتساب  المفاهيم النحوية،        أ     لتحديد  
، ثم اسـتخدم    )الضابطة والتجريبية ( ة واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة     الحسابي

لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في اختبار اكتساب المفاهيم ) ANCOVA( لمصاحبتحليل التغاير ا
  .واتجاهات الطلبة نحو التمثيل الدراميالنحوية 
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 SPSS) ((Statistical Package For Social Sciences(وذلك باستخدام الرزم اإلحـصائية  
  .ومعامل بيرسون وكرونباخ ألفا
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  الفصل الرابع

  

 

  عرض نتائج الدراسة
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 :الفصل الرابع 

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي هدفت إلى استقصاء اثر 

النحوية لطلبة الصف الخامس األساسي واتجاهاتهم طريقة التمثيل الدرامي في اكتساب المفاهيم 

كذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف الجنس، ومستوى التحصيل السابق ونحوها 

وفيما يأتي عرض  .في اللغة العربية والتفاعل بينهما بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية الصفية

  :بعة كما يليللنتائج في هذا الفصل تبعاً للمتغيرات التا

  .النتائج المتعلقة بالسؤال األول: (1.4)

 هل يختلف أثر تعلم النحو بالتمثيل الدرامي في اكتساب المفاهيم النحوية بـاختالف  طريقـة                
  . والتفاعل بينهما السابقالتدريس و الجنس ومستوى التحصيل

   :وقد انبثقت عنه الفرضية اآلتية

بين متوسـطات عالمـات   ) α ≤ 0.05(د مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
الطلبة في اكتساب المفاهيم النحوية تعزى إلى طريقة التدريس والجنس ومـستوى التحـصيل           

  .السابق والتفاعل بينهما
والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبـة             

وذلك بحسب المجموعة والجنس وحسب     ة والضابطة الختبار التحصيل     ريبيفي المجموعتين التج  
 هـذه   (2.4)و  ) 1.4(ن  المجموعة ومستوى التحصيل السابق في اللغة العربية، ويبين الجـدوال         

  .المتوسطات واالنحرافات المعيارية
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لبع  دي   القبل  ي واالتحــصيلالمتوس  طات الح  سابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة الختب  ار ) 1-4(الج دول  
   .حسب المجموعة

  

 المجموعة

  

 اإلحصاءات

  

 تحصيل قبلي

  

 تحصيل بعدي

  15.92 6.49 المتوسط الحسابي

 69 69 العدد

  

 تجريبية

  2.59  1.89 االنحراف المعياري

  10.88 6.13 المتوسط الحسابي

 68 68 العدد

  

 ضابطة

  2.76  2.15 االنحراف المعياري

  13.4 6.31 بيالمتوسط الحسا

 137 137 العدد

  

 المجموع

  3.67  2.03 االنحراف المعياري
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 القبلي والبعدي  التحصيلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبار ) 2-4(الجدول 
  .حسب الجنس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المجموعة

  

 اإلحصاءات

  

 تحصیل قبلي

  

 تحصیل بعدي

 14.10 5.97 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

  

 ذكر

 3.41 1.71 االنحراف المعیاري

 12.71 6.67 المتوسط الحسابي

 67 67 العدد

  

 أنثى

 3.82 270. ارياالنحراف المعی

 13.42 6.31 المتوسط الحسابي

 137 137 العدد

  

 المجموع

 3.67 2.03 االنحراف المعیاري
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 القبلي والبعدي  التحصيل الختبار المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) 3-4(الجدول 
  حسب مستوى التحصیل

 

 اختبار بعدي اختبار قبلي اإلحصاءات المستوى

  14.78 7.10 المتوسط الحسابي

 60 60 العدد

 

 مرتفع

 

  3.51  1.98 االنحراف المعياري 

  12.36 5.70 المتوسط الحسابي

 77 77 العدد

 

 

 منخفض

  3.46  1.86 االنحراف المعياري 

  13.42 6.31 المتوسط الحسابي

 137 137 العدد

 

 المجوع

 

 

 

 االنحراف المعياري
2.03  3.67  

 

 أن هناك فروقاً ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمـات الطلبـة            (1.4)يالحظ من الجدول     
ما يالحظ  ، ك )التجريبية والضابطة (على اختبار اكتساب المفاهيم النحوية بين مجموعتي الدراسة         

ات الطلبة ذوي التحصيل     وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالم       (2.4)من الجدول   
ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمـات            .المنخفضالمرتفع و 
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تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التغـاير      ) α ≤ 0.05(الطلبة ذات داللة إحصائية عند مـستوى  
(ANCOVA) نتـائج تحليـل التغـاير   ): 4.4(جـدول  .  (4.4)، وكانت النتائج كما في الجدول 

(ANCOVA)    بحـسب طريقـة التـدريس    نحويـة  المفاهيم ال اكتساب لعالمات الطلبة في اختبار 
  .والتحصيل والجنس والتفاعل بينهما

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 001. 11.310 60.585 1 60.585 االختبار القبلي

 0*00. 141.231 756.539 1 756.539 المجموعة

 0*02. 16.564 88.730 1 88.730 الجنس

 0*00. 10.094 54.070 1 54.070 مستوى التحصيل

 6030. 2720. 1.454 1 1.454 الجنس*المجموعة

 7840. 0760. 405. 1 405. المستوى*المجموعة

 7400. 1110. 594. 1 594. المستوى*الجنس

 *04. 0 4.47 23.498 1 46.996 الجنس*المستوى*المجموعة

   5.357 128 685.666 الخطأ

  1839.445 الكليالمجموع 

 

136    

  )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى الداللة *

 أداء طلبة المجموعتين المحسوبة للفرق بين متوسطي) ف(أن قيمة ) 4.4(يالحظ من الجدول  
، وأن مستوى الداللة (141.231)التجريبية والضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية هي 



 75

، أي أن هناك فروقاً ذات داللة (α≤0.05) وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة (0.00)يساوي 
ر الفروق فان إحصائية بين طلبة كل من المجموعتين التجريبية والضابطة، ولمعرفة مصد

 :ر البعدي حسب المجموعة يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبا(5.4)الجدول 

لمتغير التحصيل حسب  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ):5.4(الجدول
 المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

  2800. 15.862 التجريبية

  2930. 11.045 الضابطة

      

كبر أوهو  ) 15.862 (ط المعدل للمجموعة التجريبية هو      أن المتوس ) 5.4( ويالحظ من الجدول    
وبذلك تكون الفـروق بـين المجمـوعتين لـصالح          ) 11.045(من متوسط المجموعة الضابطة     

ـ    )ف( أيضاً أن قيمة     (4.4)ويالحظ من الجدول    . المجموعة التجريبية  نس المحسوبة لمتغيـر الج
وهذه القيمة اقـل مـن مـستوى الداللـة     ) 0.02(وأن مستوى الداللة يساوي )  16.564(هي

(0.05≥α)              وبذلك يكون هناك فرقٌ دالٌّ إحصائياً بين الذكور واإلناث ولمعرفة مصدر الفـروق 
 المتوسطات الحـسابية المعدلـة لالختبـار        (6.4)تم حساب المتوسطات المعدلة، ويبين الجدول       

   .الجنسالبعدي حسب 

  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب الجنس :(6.4)جدول 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الجنس

  2900.  14.293 ذكر

  2880.   12.614 أنثى
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ث الذي أكبر منه لإلنا) 14.293( أن المتوسط المعدل للذكور هو(6.4)يالحظ من الجدول 
  . مما يدل على أن الفروق الموجودة هي لصالح الذكور12.614)(قيمته 

) ف( أن قيمة (4.4) وفيما يتعلق بمستوى التحصيل في اللغة العربية فيالحظ من الجدول 
ن مستوى الداللة يساوي أ و(10.094) هي في اللغة العربيةالمحسوبة لمتغير مستوى التحصيل 

ية تعزى لمستوى تحصيل يوجد فروق ذات داللة إحصائ أي (α≤0.05) وهي أقل من (0.00)
  ).مرتفع، منخفض(اللغة العربية الطلبة في 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب مستوى  :(7.4)جدول 
  التحصيل

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل مستوى التحصيل

 3140. 14.136 مرتفع

 2750. 12.771 منخفض

وهو ) 14.136 (  لمستوى التحصيل المرتفعأن المتوسط المعدل ) 7.4(ويالحظ من الجدول 
  .وبذلك تكون الفروق لصالح المستوى المرتفع) 12.771(أكبر من متوسط المستوى المنخفض 

   :التفاعل بين المجموعة والجنس

   )0.272(ما بين المجموعة والجنس هيللتفاعل ) ف( نجد أن قيمة (4.4) بالعودة للجدول 
 أي أنه ال يوجد (α≤0.05) من مستوى الداللة أكبر وهي قيمة (0.603)ومستوى الداللة يساوي 

  .أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس

  :التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في اللغة العربية

 (0.784)وان مستوى الداللة يساوي  (0.076)هي ) ف( أن قيمة (4.4)     يالحظ من الجدول 
 أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة (α≤0.05)كبر من مستوى الداللة أوهي قيمة 

  .ومستوى التحصيل في اللغة العربية
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  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في اللغة العربية

) 0.740(الداللة يساوي ن مستوى   أ و )1110.(هي) ف( أن قيمة    (4.4)     يالحظ من الجدول    
ثر للتفاعل بين الجنس ومستوى     أنه ال يوجد    أ أي   (α≤0.05)وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة       

  . التحصيل في اللغة العربية

 التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في اللغة العربية

 وهي ( 0.04)ساوي  وان مستوى الداللة ي(4.305)هي ) ف( أن قيمة (4.4)بالعودة إلى جدول
 أي أنه  يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس (α≤0.05)قل من مستوى الداللة أقيمة 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء ) 8.4(جدول  ،ومستوى التحصيل في اللغة العربية
غة المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في الل التفاعل بينالمعيارية  لمتغير التحصيل حسب 

  :العربية

المتوسط الحسابي  جنسال المستوى المجموعة
 المعدل

 الخطأ المعياري

 مرتفع 0.562 17.825 ذكور

 0.567 15.375 إناث

 0.551 15.367 ذكور

 تجريبية

 منخفض

 0.579 14.881 إناث

 مرتفع 0.698 12.263 ذكور 

 0.641 11.080 إناث

 0.475 11.717 ذكور

 ضابطة

 منخفض

 0.543 9.120 إناث
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 أن مصدر الفروق في المقارنة بين المـستوى المرتفـع والمـنخفض           ) 8.4(يالحظ من الجدول    
عند في المجموعة التجريبية    المستوى المرتفع   ذكور   هو لصالح    للذكور واإلناث في المجموعتين   

  .مقارنته بالمستوى المنخفض
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  :نيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا 4.2

ثيل الدرامي  في    حو استخدام طريقة  التم    نهل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي        
  .الجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهماالتدريس باختالف طريقة التدريس و

 :وقد انبثقت عنه الفرضية اآلتية

ات بين متوسط) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
استجابات طلبة الصف الخامس األساسي في اتجاهاتهم نحو استخدام الدراما في التدريس  

  .تعزى  طريقة  التدريس والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهما

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من 
درجات عن كل إجابة موافق ودرجتين ) 3(المضمون اإليجابيالفقرات و قد أعطي للفقرات ذات 

عن كل إجابة محايد ودرجة واحدة عن كل إجابة معارض من أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان 
  لالستجاباتاآلتي للنسب المئوية 

  . میزان النسب المئویة لالتجاھات)9-4(جدول 

الصف الخامس نحو طريقة التمثيل الدرامي تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة باتجاهات طلبة 
  :وهي على النحو

  

 النسب المئویة

  

 درجة اإلستجابة

 منخفض 1.66-1

 متوسط 2.33-1.67

 عالي 3-2.34
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تجاهات طلبة الصف الخامس نحو المتوسطات الحسابية  والنسب المئوية ال)10- 4(جدول  
   طريقة التمثيل الدرامي

 نص فقرات اإلتجاه
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

درجة 
 اإلتجاه

  عالي 0.692 2.59 . یستخدم معلمي ھذه الطریقة في التدریسماعندفرح والسرورأشعر بال

  عالي 0.745 2.42 . ھذه الطریقة على المشاركة في الحصةتشجعني

  متوسط 0.872 2.28 . العالقة بیني وبین معلميقويتعلم النحو باستخدام ھذه الطریقة ی

  متوسط 0.782 2.31 .استخدام ھذه الطریقة یختصر الوقت الضائع في الشرح

  متوسط 0.862 2.24 .أرى أن استخدام ھذه الطریقة یجعل التعلیم ممتعا

  عالي 0.812 2.36 .أشعر بالتفاعل االیجابي في الصف عند استخدامھا في التدریس

  وسطمت 0.836 2.31 .تساعدني ھذه الطریقة على فھم النحو

  متوسط 0.840 2.28 .أفضل استخدامھا في جمیع المواد

  عالي 0.782 2.41 .أحببت الطریقة التي تعلمنا بھا

یفرحني استخدام ھذه الطریقة ألنھا تسمح لي بأن أعبر عن انفعاالتي 
 ومشاعري

  متوسط 0.787 2.33

  متوسط 0.853 2,19 .أشعر أن الوقت یمضي سریعا عند استخدامھا

  متوسط 0.820 2.22 . بالخجل عند وقوعي في الخطأ أثناء تعلمي بھذه الطریقةال أشعر

  متوسط 0.822 2.32 .أصبح النحو من المواد المحببة لنفسي الستخدام ھذه الطریقة في التدریس

  منخفض 0.626 1.42 .أشعر بالضیق والملل عند استخدام ھذه الطریقة 

  متوسط 0.821 2.25 .اتي البیتیة تشجعني ھذه الطریقة على القیام بواجب

  متوسط 0.785 2.32 .تعلم النحو باستخدام ھذه الطریقة یقوي العالقة بیني وبین زمالئي 

  منخفض 0.697 1.47 .أشعر بالخوف والرھبة عند التعلم بھذه الطریقة

  منخفض 0.727 1.55 .أشعر أن ھذه الطریقة أسلوب ھزلي ال ینمي ذكاء الطالب

  متوسط 0.854 2.31 .لطریقة كمصدر للمعلومات والمعرفةأثق بھذه ا

  عالي 0.729 2.48 .أصبحت أحب المدرسة أكثر بسبب الطریقة التي تعلمنا بھا

  متوسط 0.804 2.32 . أصبحت أدرس النحو قبل غیره من الدروس بسبب دراستنا بھذه الطریقة

  عالي 0.760 2.39 .استخدام ھذه الطریقة جعلني أنتظر حصص النحو بشوق 
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  عالي 0.799 2.34 .تدفعني ھذه الطریق للدراسة

  متوسط 0.840 2.26 .أحس أن التعلم باستخدام هذه الطريقة  يبعث في النفس الثقة واالرتياح 

  متوسط 0.820 2.28 . حبي لمعلمي الستخدامھ ھذه الطریقةیزید

  منخفض 0.627 1.42 .أفضل عدم التعلم باستخدام ھذه الطریقة

  عالي 0.721 2.39 .أعتقد أن التعلم بھذه الطریقة أفضل من الطریقة العادیة

  عالي 0.825 2.34 .أرى أن ھذه الطریقة زادت من سھولة مادة النحو

  عالي 0.782 2.35 .یساھم استخدام ھذه الطریقة في زیادة تحصیلي

  اليع 0.795 2.37 .تشجعني ھذه الطریقة في التدریس على االنتباه للمعلم

    13.966 66.518 المجموع الكلي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التجاھات الطلبة القبلیة والبعدیة  ) 11- 4(لجدول ا
  .حسب المجموعة 

 

 المجموعة

 

 اإلحصاءات

 

 اتجاه قبلي

 

 اتجاه بعدي

  1.64  0.76 المتوسط الحسابي

 69 69 العدد

 

 تجریبیة

  0.14  0.22 اف المعيارياالنحر

  0.66  0.66 المتوسط الحسابي

 68 68 العدد

 

 ضابطة

  0.21   0.21 االنحراف المعياري

  1.21  0.71 المتوسط الحسابي

 137 137 العدد

 

 المجموع

  0.46  0.22 االنحراف المعياري
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 التجاھات الطلبة القبلیة والبعدیة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) 12-4(الجدول 
  .جنسحسب ال

 اتجاه بعدي اتجاه قبلي اإلحصاءات المجموعة

 1.23 0.72 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 

 ذكر

 0.84 0.71 االنحراف المعیاري

 1.20 0.72 المتوسط الحسابي

 67 67 العدد

 

 أنثى

 0.46 0.27 االنحراف المعیاري

 1.22 0.72 ط الحسابيالمتوس

 137 137 العدد

 

 المجموع

 0.47 0.23 االنحراف المعیاري
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المتوس  طات الح  سابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة التجاھ  ات الطلب  ة القبلی  ة والبعدی  ة     ) 31-4(الج  دول 
  :حسب مستوى التحصیل

تم استخدام اختبـار   رية وللتحقق من داللة هذه الفروقول أن هناك فروق ظاها يالحظ من الجد
، ولمعرفة فيما إذا كان هناك أثر الستخدام طريقة التمثيل الـدرامي            (ANCOVA)تحليل التغاير   

  .)12.4(في اتجاهات الطلبة  نحو طريقة التمثيل الدرامي

 

 

 اتجاه بعدي اتجاه قبلي اإلحصاءات المستوى

 1.29  0.77 المتوسط الحسابي

 60 60 العدد

 

 مرتفع

 

  0.22  0.41 االنحراف المعياري

  1.15  0.66 المتوسط الحسابي

 77 77 العدد

 

 منخفض

 

راف المعيارياالنح  0.21  0.49  

  1.21  0.71 المتوسط الحسابي

 137 137 العدد

 

 المجموع

 

  0.46  0.46 االنحراف المعياري 
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حو طريقة التمثيـل    ، التجاهات الطلبة ن   (ANCOVA)نتائج اختبار تحليل التغاير   ) 14.4(الجدول  
 .حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهما

  

 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.300 1.081 0.36 1 0.36 االتجاه القبلي

 0.000* 662.290 22.034 1 22.034 المجموعة

 0.277 1.191 0.040 1 0.040 الجنس

 0.667 0.186 0.006 1 0.006 مستوى التحصيل

 0.630 0.234 0.008 1 0.008 الجنس*المجموعة

 0.050* 3.903 0.130 1 0.130 المستوى*المجموعة

 0.855 0.034 0.001 1 0.001 المستوى*الجنس

 0.456 0.558 0.019 1 0.019 الجنس*المستوى*المجموعة

   0.033 128 4.258 الخطأ

    136 29.464 الكليالمجموع 

  )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى الداللة  *

 للفرق بين متوسطات االتجاهات بينأن قيمة ف المحسوبة ) 14.4(يالحظ من الجدول 
) 0.000(أن مستوى الداللة يساوي ) 662.290(المجموعتين التجريبية والضابطة تساوي 

أي أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسطات  )α ≤ 0.05 (وهي أقل من مستوى الداللة 
 والتجريبية، ولمعرفة مصدر الفروق نالحظ في جدول ات كل من المجموعتين الضابطةاتجاه

  .الذي يوضح المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية حسب متغير المجموعة) 15.4(
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يارية التجاهات الطلبة حسب متغير المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المع) 15.4(جدول 
. المجموعة  

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل المجموعة

 0.022 1.637 تجریبیة

 0.023 0.799 ضابطة

                   

وهو ) 1.637(اهات طلبة المجموعة التجريبية هويظهر من الجدول أن المتوسط المعدل التج
وهذا يعني أن الفروق لصالح ) 0.799(ي يساويأعلى من متوسط المجموعة الضابطة الذ

  .المجموعة التجريبية في متغير االتجاهات

) 12.4(ولمعرفة أثر الجنس في اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي نعود إلى الجدول 
وهي أكبر من ) 0.277(وأن مستوى الداللة يساوي ) 1.191(حيث أن قيمة ف المحسوبة هي 

أي أنه ال يوجد فروقا دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في  ) α ≥0.05 (مستوى الداللة
  .االتجاهات نحو طريقة التمثيل الدرامي

ولمعرفة أثر مستوى تحصيل الطلبة، في اتجاهاتهم نحو طريقة التمثيل الدرامي، يالحظ من 
هي أكبر من و) 0.667(و أن مستوى الداللة ) 0.186( أن قيمة ف المحسوبة ) 12.4(الجدول 

مرتفع، (أي أنه ال يوجد فروقا دالة إحصائيا بين المستويات المختلفة ) α≥0.05(مستوى الداللة 
 .هاتهم نحو طريقة التمثيل الدراميفي اتجا) منخفض

  : الجنسالتفاعل بين المجموعة و

) 0.234(أن قيمة ف المحسوبة لتفاعل الجنس والمجموعة يساوي ) 14.4( يالحظ من الجدول 
وبذلك ال توجد فروق دالة  (α≤0.05)وهي أكبر من ) 0.630(وأن مستوى الداللة يساوي

  .   إحصائيا في اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس و المجموعة
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  : التحصیل السابقمستوىالتفاعل بين المجموعة و

 وأن )3.903(أن قيمة ف المحسوبة لتفاعل المجموعة والمستوى ) 14.4(يالحظ من الجدول 
 وبذلك توجد فروق دالة إحصائيا في (α≤0.05)وهي أقل من ) 0500.(مستوى الداللة يساوي 

  . المجموعةطلبة تعزى للتفاعل بين المستوى واتجاهات ال

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة حسب متغير ) 16.4(جدول 
. التفاعل بين المجموعة والمستوى  

المتوسط الحسابي  المجموعة المستوى
 المعدل

 الخطأ المعياري

 مرتفع 0.032 1.613 تجريبية

 0.037 0.838 ضابطة

 منخفض 0.031 1.662 تجريبية

 0.029 0.761 ضابطة

 في )المرتفع والمنخفض (أن اتجاهات الطلبة من جميع المستويات) 16.4( يالحظ من الجدول 
منها في المجموعة الضابطة عند مقارنة كل مستوى على نظيره في المجموعة التجريبية أعلى 

، بينما )1.613(من المجموعة التجريبية ) المرتفع(المجموعتين، فهو على سبيل المثال لمستوى 
وبذلك فإن الطلبة من ذوي المستوى المرتفع ) 0.838(لنفس المستوى في المجموعة الضابطة 

 .أفادوا من التجربة

: السابقالجنس ومستوى التحصيلالتفاعل بين   

) 34 .0(أن قيمة ف المحسوبة لتفاعل الجنس ومستوى التحصيل هي) 14.4(يالحظ من الجدول 
 وبذلك ال توجد فروق دالة ) α≥0.05  ( وهي أكبر من) 0.855(أن مستوى الداللة يساوي و

  . إحصائيا في اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل
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  :التفاعل بين المجموعة والمستوى والجنس

أن قيمة ف المحسوبة لتفاعل المجموعة والمستوى والجنس هو ) 14.4(يالحظ من الجدول 
وبذلك ال توجد فروق  (α≤0.05)وهي أكبر من ) 0.456(وأن مستوى الداللة يساوي ) 0.558(

  . ستوى والجنسدالة إحصائيا في اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والم
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  :تلخيص نتائج الدراسة

وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى إلى طريقة التدريس  .1
  .ولصالح المجموعة التجريبية) تمثيل درامي، تقليدية(

لح وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى للجنس ولصا .2
  .الذكور

وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية  تعزى لمستوى التحصيل  .3
  .السابق في اللغة العربية لصالح المرتفع

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى للتفاعل بين  .4
 .طريقة التدريس والجنس

تعزى للتفاعل بين المجموعة  اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية وجود فروق دالة إحصائياً في .5
   .في اللغة العربيةوالجنس ومستوى التحصيل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل  .6
 .ولصالح المجموعة التجريبية) تمثيل درامي، تقليدية(الدرامي تعزى إلى طريقة التدريس 

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل عد .7
 .  السابقالدرامي تعزى إلى مستوى التحصيل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل  .8
 .الدرامي تعزى إلى الجنس

طات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس .9
 .الجنسجموعة والدرامي تعزى إلى التفاعل بين الم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل .  10
 . المجموعة والمستوى الدرامي تعزى إلى التفاعل بين

ت اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا. 11
  . الدرامي تعزى إلى التفاعل بين الجنس والمستوى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل . 12
 .في اللغة العربية  السابقالدرامي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل
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نتائج السابقة تحسن اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية أكثر من أقرانهم ممن تعلموا      أظهرت ال
بالطريقة االعتيادية، وقد كانت النتائج لصالح الذكور في المعالجة التجريبية، وأظهرت النتائج 

 .السابقة تحسن في اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي
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  مسالفصل الخا

  

 

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  

  

  

  

  

  



 92

  :الفصل الخامس     

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التمثيل الدرامي في اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة 
كذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف والصف الخامس األساسي واتجاهاتهم نحوها 

 في اللغة العربية والتفاعل بينهما بالمقارنة مع الطريقة الجنس، ومستوى التحصيل السابق
  .االعتيادية الصفية

هذا الهدف اختيرت عينة قصدية مكونة من أربع شعب من طلبة الصف الخامس  ولتحقيق  
لم (وضابطة ) خضعت للمعالجة التجريبية(تجريبية : األساسي، وقسمت العينة إلى مجموعتين

 وصمم اختبار لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية والذي طبق ،)تخضع للمعالجة التجريبية
قبل التجربة وبعدها، واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي والتي طبقت 

ظهر تحليل االختبار واالستبانة جملة من النتائج التي تناقش في هذا أقبل وبعد التجربة، وقد 
  .الفصل

حسب طريقة التدريس اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية لنتائج المتعلقة بمناقشة ا: (1.5)
  .والجنس ومستوى التحصيل السابق في اللغة العربية

أظهرت نتائج تحليل اختبار اكتساب المفاهيم النحوية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
ة ولصالح المجموعة  بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابط(α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

، ودراسة )2009أبو هداف،  ( دراسةالتجريبية، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة مثل
، ودراسة )2008أبو موسى، (ودراسة ، ودراسة )2008الناصر، (، ودراسة )2008هنية، (
، لحةصوا(ودراسة ) 2003المساعيد، (ودراسة  ، )2005القرنة، (، ودراسة )2005الرشدان، (

 ).1990أبو حرب، ( ودراسة ،)1997الغول، (، ودراسة )2000مفضي، ( ودراسة) 2000
 ,1999Omniewski( ودراسة ),Hammmad 2001(، ودراسة)(Lashelle, 2003ودراسة

   . )Hitchcock, 1992(ودراسة ) Vits, 1984(، ودراسة )

ة من الذين درسوا النحو بطريقة هذه النتيجة إلى أن اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوي      تشير
التمثيل الدرامي كانت أفضل وأكثر فاعلية من الطلبة الذين درسوا النحو بطريقة اعتيادية غير 

ن طريقة التمثيل الدرامي زادت دافعية الطلبة أطريقة التمثيل الدرامي، ويمكن تفسير ذلك ب
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 لدى ناء المفاهيم النحويةلحصص النحو، وكذلك االستراتيجيات التي استخدمت ركزت على ب
 في مادة النحو بصورة اعتمدت على التفكير والتأمل والمناقشة، هذا ربما عمق مستوى الطلبة

الفهم لدى الطلبة مقارنة بالطريقة االعتيادية، وكذلك االرتياح والفرح الذي شعر به الطلبة أثناء 
 الطلبة من مكنتمتبعة بيئة تعليمية تنفيذهم للتمثيل الدرامي، حيث وفر استخدام هذه الطريقة ال

درامية، ويرى الباحث أن تنفيذ طريقة التمثيل الدرامي أتاح الفرصة ااكتساب المفهوم بطريقة 
ستها واالهتمام بها أمام الطلبة لكسر الحاجز النفسي بينهم وبين مادة النحو فزاد إقبالهم على درا

يق الوعي عند الطالب؛ ويعمل على تنمية استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى تعمبشكل أكبر، و
قدرته في التعبير والتفكير الناقد وتعزيز الثقة في االعتماد على النفس وأخذ القرارات؛ فالمتعلم 

 ليكتشف المعلومة بنفسه أو بمساعدة  كلها،من خالل تفاعله مع الدور يستخدم أحاسيسه وطاقاته
    .زمالئه بعيدا عن التلقين

لم المجموعة التجريبية بالتمثيل الدرامي شجع على التواصل، والتفاوض، وتبادل      كما أن تع
 كما أن هذه الطريقة لبت اهتمامات وقدرات الطلبة حيث ، التجريبيةاألفكار بين أفراد المجموعة

نجحت في الربط بين فهم الطلبة للمحتوى العلمي المراد تدريسه والطريقة التي يتناولون بها هذا 
مي لديهم، وكذلك وفرت لهم فرصة الستخدام أكثر من حاسة فهم يوى، واألسلوب التعلالمحت

يشاهدون المثنى كأنه إنسان يتحدث معهم ويناقشهم ويطرح األسئلة عليهم، وتتفق هذه الطريقة 
مع ما يميل إليه الطالب ويستطيعون إدراكه ألنه يجسد األحداث بشكل حي ملموس باإلضافة 

لحركة الذي يساعد على جذب انتباه الطلبة وإثارة اهتمامهم فيتابعون ما يدور إلى توفر عنصر ا
اإلنصات في مناخ يتيح لهم اللعب واالنطالق والحركة  هم من أحداث ويجيدون االستماع أوأمام

وهذا زاد من ثقتهم بأنفسهم، وقد . افيصبح التلميذ مشاركا ايجابيا بدال من أن يكون متلقيا سلبي
مصدر ثراء معرفي للطلبة حول المفاهيم، مما زاد من إمكانية خزنها في الذاكرة مثّل ذلك 

طويلة األمد، وفي الوقت نفسه مكنهم من استخدامها في سياقات مختلفة، مما زاد من قدرتهم 
على استخدامها في مواقف حياتية جديدة، وهذا يعني أن هدفاً أساسياً من أهداف تدريس اللغة 

  .   وهو القدرة على الحديث دون أخطاء نحويةالعربية قد تحقق

 أما طريقة التدريس التقليدية التي تركز غالباً على استظهار المعلومات والحقائق دون التركيز  
أنشطة الحصة، على كيفية بناء المفاهيم النحوية، حيث يقوم فيها المعلم بالدور الرئيس في تنفيذ 
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ه عام، وتعتمد على استخدام المعلم لسلسلة من الخطوات المتعلم متلقياً بوج بينما يكون دور
المكتوبة والمعدة في تنفيذ النشاط، فالتعلم هنا محدد ومفروض على الطالب، مما يجعل الطالب 
مهتماً بتخزين هذا المفهوم كما هو دون معالجة أو فهم، ويكون الطالب سلبياً، ومقلداً لآلخرين، 

دون المعنى، وهذا يعزز ما أظهرته النتائج اإلحصائية من تفوق وباحثاً عن التعلم االستظهاري 
  .طلبة المجموعة التجريبية الذين نفذوا  دروس النحو بطريقة التمثيل الدرامي

اكتساب في  α ≤ 0.05) (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة     كما أظهرت النتائج وجود فروق 
فق مع دراسة وهذه النتيجة تتوا. اث ولصالح الذكور بين الذكور واإلننحويةلمفاهيم الالطلبة ل

 والتي أظهرت فروقاً دالة إحصائياً لصالح الذكور، ودراسة ؛)1990أبو حرب، (
)1999Omniewski, ( وكذلك تتعارض مع دراسة ،) ،شارت إلى التي أ) 2008أبو موسى

  .  تفوق اإلناث على الذكور

 في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية، أن الذكور في      ويمكن تفسير تفوق الذكور على اإلناث
 وللتفاعل في جو يسوده الديمقراطية ،المجموعة التجريبية وجدوا فرصة للممارسة العملية

بصورة تختلف عن الطريقة االعتيادية، المتمثلة في الحفظ والتكرار للمفاهيم، فقد شارك الذكور 
إعداد أدوات المسرح وشاركوا في إعادة تنظيم غرفة في هذه الطريقة بصورة فاعلة حيث قاموا ب

الصف، وسجلوا المالحظات، وفسروا، وناقشوا، وقيموا، وربطوا المفاهيم مع بعضها البعض، 
في حين فضلت اإلناث طريقة الحفظ والتكرار، واعتدن على التعلم التنافسي بدالً من التعلم 

  .اإلتقاني

في  (α ≤ 0.05)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة      كما أظهرت النتائج وجود فروق 
لصالح المستوى المرتفع، ويالحظ ) مرتفع، منخفض (ينمتوسطات تحصيل الطلبة بين المستوي

جميع المستويات تزداد تصاعديا بازدياد مستوى التحصيل ويالحظ أيضا أن لستفادة االأن 
ية عند مقارنتها بالمستويات المقابلة لها االستفادة كانت لجميع المستويات من المجموعة التجريب

  . من المجموعة الضابطة

وقد يعزى التفوق في تحصيل الطلبة الذين تعلموا بطريقة التمثيل الدرامي إلى أن الطلبة لم 
يسبق لهم التعلم بهذه الطريقة، مما أثار رغبتهم وتشويقهم نحو التعلم وهذا األمر لمسه الباحث 
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حمسهم أثناء تعلمهم في جو مليء باألمن والمرح، مما ساعدهم في زيادة وت الطلبةمن استمتاع 
  .  تحصيلهم وتعلمهم بشكل أفضل وهذا بدوره انعكس على تحصيل الطلبة

     أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس، فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً 
، ودراسة )2009أبو هداف، ( النتيجة مع دراسة ، وتتفق هذهα≤ 0.05)  (عند مستوى الداللة

، صوالحة(ودراسة ) 2003المساعيد، (، ودراسة )2005القرنة، (، ودراسة )2005الرشدان، (
  ).  1997، ودراسة الغول، )2000مفضي، (ودراسة ) 2002

نهم ن تنفيذ طريقة التمثيل الدرامي كانت محببة من الذكور واإلناث، حيث أأيمكن تفسير ذلك بو
  .أبدوا الرغبة في المشاركة والتفاعل معها بدافعية عالية

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل بين الجنس ومستوى  وكما
تحصيلهم السابق في اللغة العربية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .يلهم السابق في اللغة العربيةتعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى تحص

 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاعل بين الجنس ومستوى 
تحصيلهم السابق في اللغة العربية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .تعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى تحصيلهم السابق في اللغة العربية

كما أظهرت النتائج إلى وجود أثر للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل السابق في اللغـة               و
ويمكن تفسير ذلك أن التدريس بالتمثيل الدرامي، كان مالئماً لجميع مـستويات            . العربية والجنس 

وسواء الذكور منهم أو اإلناث، حيث كان هناك تكافؤ في األثـر فيمـا           ) مرتفع، منخفض (الطلبة  
علق اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلبة المجموعة التجريبية، وذلك ألن طريقة التمثيل الدرامي             يت

تعمل على دمج الطلبة بطريقة قوية مما يمنحهم فرصة لربط المفاهيم مع المشاهد التي يرونهـا                
ربطا ذا معنى ويساعدهم على االحتفاظ بها، ولقد لمست ذلك أثناء حـصص المراجعـة فكـان                 

  .ِكرون بعضهم بالمشاهد التي يرونهاب يذَالطال
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  :مناقشة النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي: (2.5)

  :سنناقش النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي بالشكل التالي

  :يل الدراميمناقشة نتائج اتجاهات الطلبة نحو طريقة التمث: (1.2.5)

حو استخدام طريقة  التمثيل الدرامي  في نهل تختلف اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي 

  .الجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهمالتدريس باختالف طريقة التدريس وا

بين اتجاهات ) α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .موعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيةكل من المج

 ،وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها تقدم طريقة ناجحة لتنمية االتجاهات نحو التمثيل الدرامي
ت اإلنسانية من خالل ويمكن تفسير ذلك ألن الدراما تتعرض في موضوعاتها لعديد من الخبرا

ا ومع المجتمع بثقافته ونظمه الحضارية، ووسيلتها في تتواصل وتتفاعل مع بعضهإنسانية نماذج 
جماليات . ذلك الكلمة، مما يساعد  على تنمية بعض مهارات التواصل، ومنها االستماع والحديث

تجعل الكالم واضحاً في المبنى والمعنى، مما يساعد على لتي تعتمد على فنية اإللقاء التمثيل ا
 المتلقي لعدد من المفردات اللغوية الجديدة التي تثري ابة التذوق اللغوي من جهة، واكتستنمي

  .قاموسه اللغوي

إضافة إلى استخدام المسرح عدداً من اللغات المتنوعة فـي مخاطبـة مـشاهديه، مثـل اللغـة                  
المسموعة التي تخاطب حاسة السمع، واللغة المنطوقة التي تعتمد على الكلمة، ولغة الموسـيقى              

تعمل على تحقيق المزاج النفسي واإلثارة واالنفعالية المناسبة للمـشهد،          والمؤثرات السمعية التي    
واألزيـاء  ) الـديكور (وكذلك اللغة التشكيلية التي يتم التعبير عنها من خالل المناظر المسرحية            

 أضف إلى ذلك لغـة الحركـة        . اإلبصار وتحقق اإلثارة البصرية    واأللوان، والتي تخاطب حاسة   
عن المعاني والمشاعر واالنفعاالت المختلفة التـي يتطلبهـا          ون في التعبير  تي يستخدمها الممثل  ال

الموقف؛ مما يساعد على الفهم وتيسير المعنى من خالل تعبيرات الوجه وحركة الجسم واإلشارة              



 97

إلخ، كما أن أسلوب التمثيل الدرامي فيه عرض للمشاهد بـصورة مثيـرة الهتمـام               ...واإليماءة
 نحو الطريقـة المـستخدمة      ارا ايجابي م نحو الطريقة الذي بدوره ترك أث      يتهالطلبة وهذا يثير دافع   

 .وخلق جو من الحماسة للدراسة

تعد المناهج الممسرحة من أمتع األلوان األدبية التي يميل إليها التالميذ، فهي تبعث فيهم النشاط               و
س المـتعلم، وتجـذب   والحركة، والحيوية، وتحببهم إلى المدرسة، وتدخل المتعة والبهجة في نفو     

انتباههم للتعلم، وتحول المسرح المدرسي إلى ميدان علمي ثقافي ترفيهي، وتجعل المادة التعليمية             
.                                           قابلة للهضم؛ مما يؤدي إلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة التعليميـة والمعلـم والطريقـة               

فـي  ) α ≤ 0.05(م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة    أظهرت النتائج عد
  .متوسطات اتجاهات كل من الذكور واإلناث

فهذه الطريقة قدمت  الطريقة مناسبة لكال الجنسين، يمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن هذهو
والتفاعل مما انعكس للطلبة أسلوبا جديدا في التعلم، شعر الطلبة من خالله بالمتعة واالنجذاب 

ايجابيا على اتجاهاتهم نحو طريقة التمثيل الدرامي، فهذه الطريقة ساعدت على جذب انتباه 
أفضل، وذلك لحداثة استخدام هذه الطريقة التي لم يعتد عليها لطلبة لعملية التعلم بشكل أكبر وا

القلق في الصف، الطلبة من قبل، وعملت على توفير جو من المرح واالستمتاع وخفض مستوى 
   .لنفس الظروف كال الجنسين خضع لنفس األنشطة ومع العلم أن

فـي  )  α ≤ 0.05(أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  
  ).المرتفع والمنخفض(متوسطات اتجاهات الطلبة بين المستويين 

ى عالمات أعلى ازدادت ثقتهم بأنفسهم، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة كلما حصلوا عل
المرتفع والشعور بالثقة بالنفس، يولدان اتجاها ايجابيا لدى الطلبة نحو الطريقة فهذه فالتحصيل 

بعض المشكالت النفسية كاالنطواء والخجل والتردد، وتنمي فيهم و الطريقة تعالج عيوب النطق
  . لألخالقار أقوى معلمعلى الجرأة األدبية، وتعتب الثقة بالنفس، وتساعد

فـي  )  α ≤ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   أظهرت النتائج 
  .متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس والمستوى
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فـي المجموعـة التجريبيـة كانـت     ) من العالي إلى المنخفض  (وهذا يعني أن جميع المستويات      
د مرورهم بالتجربة عند كال الجنسين وربما يعود ذلك ألن هـذه الطريقـة              اتجاهاتهم ايجابية بع  

تدربهم هم، وتعمق مفهوم القدوة لديهم، و     تنمي العالقات االجتماعية، وتطور مهارات التواصل لدي      
  .على العمل الجماعي

فـي  )  α ≤ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   أظهرت النتائج 
، وهذا يعني أن طريقة التمثيـل    عزى للتفاعل بين المجموعة والجنس    ات اتجاهات الطلبة ت   متوسط

  .الدرامي تصلح لكال الجنسين

، ممـا    ومكانتـه  نحوبفائدة ال ) الذكور واإلناث (ة التمثيل الدرامي أشعرت الطلبة    وذلك ألن طريق  
يـة تعليميـة غيـر مألوفـة     ترك أثرا ايجابيا على اتجاهاتهم نحو الطريقة، وتعلمها في بيئة تعلم  

فزادت هذه الطريقة من مستوى انهماك الطلبة في التعلم وزادت من انتباههم وتركيـزهم، بمـا                
توفره من تطبيقات حياتية مهمة للمتعلم دون تمييز بين ذكر وأنثى، فالتفاعل االيجـابي والجـو                

همت في رفـع الحـواجز       سا النفسي اآلمن والديمقراطية التي سادت المواقف التعليمية المختلفة       
  .العوائق وعملت على تنمية االتجاهات نحو الطريقة عند الطلبة سواء ذكورا أم إناثاالنفسية و

فـي  )  α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  أيضا أظهرت النتائج 
 .متوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والمستوى

 استخدام طريقة التمثيل الدرامي أوجدت اتجاهات ايجابية  عند طلبـة المجموعـة              هذا يعني أن  
من المعروف أن للدراما التعليمية وظائف كثيرة، فهي تساعد على          و ،التجريبية نحو هذه الطريقة   

توضيح الدروس وشرحها، وتذليل الصعوبات، والجمع بين التسلية والتعليم، وإفادة العقل وإمتاع            
تحريك الطفل المتعلم ذهنيا ووجدانيا وحركيا لبناء دروسه اعتمادا علـى ذاتـه عـن       الوجدان، و 

كما تساهم الدراما التعليميـة فـي الحـد مـن           . طريق المحاكاة والتقليد وتبادل األدوار الدرامية     
الروتين والتكرار، وتفادي رتابة الدروس التي تجعل المتعلم مـنفعال وسـلبيا غيـر فاعـل وال                 

، فيكـون   التلقـين والتوجيـه   ة القائمة على    جنب المدرس سلبيات الطرائق التقليدي    كما ت . مشارك
المتعلم حيويا يقبل على الدرس بجد ونشاط وكان ذلك واضحا مـن تكـرار طلـبهم المتكـرر                  

  .بضرورة استخدام هذا األسلوب في جميع المواد
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فـي  )  α ≤ 0.05 (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة أظهرت النتائج  عدم 
  . الجنسبين المجموعة والمستوى ومتوسطات اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل 

  :التوصيات: (3.5)

     عملت هذه الدراسة على استقصاء اثر طريقة أثر طريقة التمثيل الدرامي في اكتساب 
 التي المفاهيم النحوية لطلبة الصف الخامس األساسي واتجاهاتهم نحوها، وفي ضوء النتائج

  :توصلت لها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

  .حث القائمين على إعداد وتطوير مناهج اللغة العربية بإدخال دروس ممسرحة  .1
تأهيل المعلمين قبل الخدمة وتدريبهم أثنائها على طريقة التمثيل الدرامي، لما تحققه من فائدة  .2

   .لدى الطلبة في جميع المواد العلمية، وفي جميع المراحل
 اثر طريقة التمثيل الدرامي إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول .3

  .استخدمت في الدراسة على مستويات صفية مختلفة التي
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي ترتكز على التمثيل الدرامي  غير تلك  .4

 .غيرات أخرى غير تلك التي تناولتها الدراسةالتي تناولتها الدراسة، بحيث تتناول مت

م حث القائمين على وضع برامج المساقات الجامعية بإدخال مساق يكون متطلب كلية العلو .5
 .، يلقي الضوء على الدراما التعليمية وكيفية توظيفهاالتربوية

  .استخدام طريقة التمثيل الدرامي في تدريس اإلمالء والتعبير واألدب والبالغة .6

 المنهجية بخبراء في المسرح بهدف المشاركةالمراكز التربوية وو عانة المؤسساتاست .7

  .في تخطيط المناهج وتطويره

 إجراء بحوث تتناول طرقاً وأساليب تدريسية أخرى من الممكن أن تسهم في تنمية التحصيل. 8
  :مثل عليمواالتجاه نحوها من خالل استخدامها في تدريس القواعد النحوية لمختلف مراحل الت

 . المنظمات المتقدمة- ما وراء المعرفة– التعلم حتى التمكن – حل المشكالت –لعب الدور
 .الثانويةو اثلة على تالميذ المرحلة المتوسطةإجراء دراسة مم. 9 
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  .، رام اهللا، فلسطين65-64ص

 معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي المنـاهج        ). 2003. (حمد والجمل، علي   اللقاني، أ 
  .، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة3ط. وطرق التدريس

 أثر استخدام طريقتي لعب األدوار والمناقشة في تحـصيل طلبـة    ). 2003. (  المساعيد، صالح 
، رسـالة ماجـستير غيـر       الصف الخامس األساسي في دروس العبادات واتجاهاتهم نحوهـا        

  . منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن

لبعض  أثر استخدام الدراما في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي        ). 2000. ( مفضي، عمر 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد،        مفاهيم التربية اإلسالمية واحتفاظهم بها    

  . األردن

الـدراما  ). 1992. (د المعطي، السعدي، عماد، قزق، حـسين، مهيـدات، محمـود          موسى، عب 
  .القاهرة، ، دار األمل للنشر والتوزيعوالمسرح في تعليم الطفل منهج وتطبيق
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، دار الشروق،   1، ط األساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية      ). 2003. (لموسى، نهاد ا  
  . عمان

أثر التدريس باستخدام الدراما وفق مسرحة المناهج لمادة قواعد          ).2008. (الناصر، عبد اهللا   
اللغة العربية في التحصيل الدراسي وتنمية مهارتي االستماع والتحدث لـدى تالميـذ الـصف              

رسـالة دكتـوراه غيـر      السادس االبتدائي في مدينة القطيف في المملكة العربية الـسعودية،           
  .منشورة، الجامعة األردنية، عمان

 اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي         ). 2005. (، علي محمد فتحي    ندى
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة  منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم    

  .  النجاح الوطنية، فلسطين

مركز القـومي  ، الالدراما التعليمية نظرية وتطبيق  ). 2000. (صوالحة، معتصم و نصار، محمد   
  .ربدأ، للنشر

 ،، المركز القـومي للنـشر والتوزيـع   الدراما التعليمية نظرية وتطبيق). 2000. (نصار، محمد 
  .عمان

 أثر استخدام إستراتيجية المنظمات المتقدمة لتدريس النحو في . )2008(. هطيف، محمد أحمد

جامعة صنعاء،  ، غير منشورةرسالة ماجستير اكتساب طلبة المرحلة الثانوية للمفاهيم النحوية،

  .اليمن

تحـصيل   أثر استخدام الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية في         ). 2008. (هنية، لينا 
  ،3عدد) 5(، مجلد المجلة األردنية في العلوم التربويةطالبات الصف العاشر األساسي، 

 201-216.  

  .بيروت ،، دار القلمطرق التدريسالمبادئ األساسية في ). 1974. (ياسين، محمد حسين
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دراسة حـول اسـتخدام     : دور الدراما في برنامج تربية المربي وتأهيله      ). 2005. (اليمني، هالة 
 مجلـة جامعـة بيـت لحـم،       . الدراما في برنامج مربي الطفولة المبكرة في جامعة بيت لحـم          

  .بيت لحم، فلسطين. 167-166، ص)24(المجلد
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 )1(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :االسم

  :الخامس                                               الشعبة:الصف

  :المدرسة

  تعلیمات االختبار

سؤاال في صفحتین، مطلوب منك حل ھذه األسئلة على ) 20(یتكون االختبار من :عزیزي الطالب
  .ورقة االختبار 

  

جمیع ھذه األسئلة من النمط الموضوعي، یتم اإلجابة عنھا بوضع دائرة حول رمز اإلجابة 
  :الصحیحة من بین أربع إجابات معطاة بعد كل سؤال، كما في المثال أدناه

   تقع كنیسة القیامة؟أین: مثال 

  جنین-الخلیل                                           ب-أ

  القدس-أریحا                                           د-ج

  ).د(بما أن الجواب الصحیح ھو القدس ، فقد تم وضع الدائرة على رمز اإلجابة 

  . السؤال الواحد   اقرأ كل سؤال بتمعن، تجنب وضع دائرتین إجابة عن-

  .تأكد من أنك أجبت عن جمیع الفروع 

  .  اإلجابة تبد أبعد إعطاء اإلشارة 

  إذا واجھت سؤاال صعبا، انتقل إلى السؤال اآلخر، وبعد إنھائك لالختبار حاول العودة إلى  -

  .األسئلة الصعبة، وأجب عنھا

  .  الرصاص  اإلجابة بقلم

 

 

  

 ا االختبار دقیقة لإلجابة عن أسئلة ھذ40لدیك 
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 : فیما یليضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة

  :الكلمة التي تدل على جمع مذكر سالم ھي -1

   .دباء األ- العلماء            د- المفكرات         ج-الصیادون             ب  - أ

 : ھو )الجمعانالتقى (جملة  إعراب الكلمة التي تحتھا خط في -2

  . فاعل مرفوع و عالمة رفعھ األلف-ھ الضمة         بفاعل مرفوع و عالمة رفع  - أ

 . مبتدأ مرفوع و عالمة رفعھ األلف- مبتدأ مرفوع و عالمة رفعھ الضمة          د-ج

  : ینصب جمع المذكر السالم ویجر ب-3

  . األلف  -  الیاء               د-  الكسرة           ج-الفتحة                 ب  - أ

 :ھي  من الكلمات اآلتیة دل على جمع تكسیر  الكلمة التي ت-4

  . طبیبات -  المھندسین        د- المؤلفون          ج-العباقرة              ب  - أ

 : ظرف زمانلیست واحدة من اآلتیة -5

  . وراء -  مساًء             د- صباحًا            ج-لیًال                   ب  - أ

 ) : المصلین أمامیقف اإلمام ( في الجملة اآلتیة  إعراب الكلمة التي تحتھا خط -6

  . ظرف زمان منصوب -مفعول بھ منصوب                          ب  - أ

 . مضاف إلیھ مجرور -  ظرف مكان منصوب                         د-ج

  :  االسم الذي یدل على أكثر من اثنتین و ینتھي بألف وتاء زائدتین ھو-7

  . جمع المؤنث السالم -                            بجمع المذكر السالم   - أ

 . مثنى - تكسیر                                     دال جمع -ج

  : عالمة نصب  جمع المؤنث السالم  وجره ھي -8

  . الضمة- السكون     د- الكسرة             ج-الفتحة             ب  - أ

 )  : جوائز ثمینة  الفائزاِتمت المدیرةسل( عراب الكلمة التي تحتھا خط في إ -9

   صفة مجرورة وعالمة جرھا الكسرة - مفعول بھ منصوب و عالمة نصبھ الفتحة     ب  - أ

 مفعول بھ منصوب و عالمة نصبھ - مضاف إلیھ مجرور و عالمة جره الكسرة    ب-ج
 .الكسرة 
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   :عالمة رفع جمع التكسیر ھي - 10

  . الفتحة   -د               الواو       - ج      الضمة        -األلف            ب  - أ

  ):المؤمنونقد أفلح ( إعراب الكلمة التي تحتھا خط في - 11

  واو خبر مرفوع و عالمة رفعھ ال- فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو      ب  - أ

 . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الواو -  مبتدأ مرفوع و عالمة رفعھ الضمة    ج-ج

  :یدل على اثنین أو اثنتین و ینتھي بألف ونون أو یاء و نون زائدتین ھو االسم الذي - 12

   جمع التكسیر  - جمع المؤنث السالم                      ب  - أ

 . المثنى -  جمع المذكر السالم                        د-ج

  :يھ) تمثل المدارس قدیمًاالمساجدكانت ( الكلمة التي تحتھا خط في الجملة اآلتیة - 13

   جمع تكسیر -ب               جمع مذكر سالم                      - أ

 . جمع مؤنث سالم -د              مثنى                                  -ج

  :االسم الذي یدل على زمن حدوث الفعل ھو  - 14

  .لزمان  ظرف ا-  د          الفاعل   - ج        المفعول بھ    - ظرف المكان         ب  - أ

 ) : االحتالل  قبلولد األمیر( إعراب الكلمة التي تحتھا خط في الجملة اآلتیة - 15

  . ظرف زمان منصوب -  ب                ظرف مكان منصوب                - أ
 .   مضاف إلیھ مجرور -  د                 مفعول بھ منصوب             -ج

  :  ظرف الزمان یأتي دائمًا - 16

  . مجزومًا -  د         مجرورًا     -  ج       مرفوعًا          -ب               منصوبًا  - أ

 ): الشاطئ  قبالةرست السفینة(  إعراب الكلمة التي تحتھا خط في - 17

   ظرف مكان منصوب -  ب                ظرف زمان منصوب               - أ

 . مفعول بھ منصوب -  د                 مضاف إلیھ مجرور                -ج

  :ھو) المعركة منتصرًا___ عاد الفارس(  حرف الجر المناسب في الفراغ  - 18

 . الباء - د        الكاف          -  ج            من           - ب      على              - أ
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 :الخلیل مبكرًا ھيمدینة  الحركة المناسبة للكلمة التي تحتھا خط سافرت إلى - 19

  .السكون-د             الكسرة      -ج           الفتحة          -ب     لضمة               ا-أ

  . رجال صدقوا) المؤمنینمن( في جملة إعراب الكلمة التي تحتھا خط  - 20

  .اسم مجرور وعالمة جره الیاء- ب           اسم مجرور وعالمة جره الكسرة                  -أ

مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره -ج         ھ مجرور  وعالمة جره الكسرة       مضاف إلی -ج
  . الیاء

  

  

  األسئلةانتھت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 115

  يجدول مواصفات االختبار التحصيل) 2(ملحق رقم   

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

مفردات األسئلة عدد مھارات  
 تفكیر علیا

مھارات 
 تفكیر دنیا

ستوى م
 السلوك

 
 
مھارات  المجموع

تفكیر 
 علیا

مھارات 
تفكیر 
 دنیا

 
 

   المجموع

 
 عدد

 الحصص

 
 

 التركیز
 

 المحتوى

 حروف الجر  %15 2 2 1 3 2 1 3
 

3 1 2 3 1 2 2 15%  ظرف الزمان 
 

3 1 2 3 1 2 2 15%  ظرف المكان 
 

2 1 1 2 1 1 1 10%  المثنى 
 

3 1 2 3 1 2 2 15%  جمع المذكر 
 

3 1 2 3 1 2 2 15%   
 جمع المؤنث

3 1 2 3 1 2 2 15%  جمع التكسیر 
 

20 1 13 20 7 13 13 100%  المجموع 
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  )3(ملحق رقم 

  

  

  

  :تعلیمات خاصة بمقیاس االتجاه نحو طریقة التمثیل الدرامي

  :لبة أختي الطا\أخي الطالب

یتكون ھذا المقیاس من ثالثین فقرة، یھدف إلى التعرف إلى اتجاھات طلبة الصف الخامس 
األساسي نحو طریقة التمثیل الدرامي وقد وضع ألغراض البحث العلمي لذلك نرجو منكم اإلجابة 

  .عن فقراتھ بأمانة وصدق وجدیة حتى یتحقق الھدف منھ وستحاط إجاباتكم  بإطار السریة

  . منك أن تقرأ كل عبارة من المقیاس بدقة ومن ثم تحدد شعورك اتجاھھاوالمطلوب

  .ال تترك عبارة دون أن تبدي رأیك فیھا -

  .ال توجد إجابات صحیحة وأخرى خطأ ولكن الصحیح ما یعبر فعًال عن شعورك الحقیقي نحوھا -

  .درجاتك في ھذا المقیاس لیس لھا عالقة في التأثیر على درجاتك المدرسیة -

  شاكرًا لكم اھتمامكم

  یوسف محمد الطیطي :الباحث

  :القسم األول

  :یرجى وضع دائرة حول اإلجابة التي تناسبك لكل ما یأتي

  أنثى. ب        ذكر. أ   :الجنس .1

 اسحق القواسمة)إناث. (ب    فھد القواسمة)ذكور. (أ    :المدرسة .2

  -                   ج          -                                   ب-       أ :الشعبة .3
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :             أخي الطالب، أختي الطالبة

في المربع المقابل لھا وتحت الدرجة التي تعكس وجھة      ) ×(    اقرأ كل فقرة من الفقرات اآلتیة  ومن ثم ضع إشارة
  نظرك نحو طریقة التمثیل الدرامي

 معارض  محاید  موافق  الفقرة 

    . یستخدم معلمي ھذه الطریقة في التدریسماعندفرح والسرورأشعر بال .1

    . ھذه الطریقة على المشاركة في الحصةتشجعني .2

    . العالقة بیني وبین معلميقويتعلم النحو باستخدام ھذه الطریقة ی .3

    .استخدام ھذه الطریقة یختصر الوقت الضائع في الشرح .4

    .تخدام ھذه الطریقة یجعل التعلیم ممتعاأرى أن اس .5

    .أشعر بالتفاعل االیجابي في الصف عند استخدامھا في التدریس .6

    .تساعدني ھذه الطریقة على فھم النحو .7

    .أفضل استخدامھا في جمیع المواد .8

    .أحببت الطریقة التي تعلمنا بھا .9

10. 
نھا تسمح لي بأن أعبر عن انفعاالتي یفرحني استخدام ھذه الطریقة أل

 ومشاعري
   

    .أشعر أن الوقت یمضي سریعا عند استخدامھا .11

    .ال أشعر بالخجل عند وقوعي في الخطأ أثناء تعلمي بھذه الطریقة .12

13. 
أصبح النحو من المواد المحببة لنفسي الستخدام ھذه الطریقة في 

 .التدریس
   

    .والملل عند استخدام ھذه الطریقةأشعر بالضیق   .14

    . تشجعني ھذه الطریقة على القیام بواجباتي البیتیة .15

    .تعلم النحو باستخدام ھذه الطریقة یقوي العالقة بیني وبین زمالئي  .16

    .أشعر بالخوف والرھبة عند التعلم بھذه الطریقة .17

    .ینمي ذكاء الطالبأشعر أن ھذه الطریقة أسلوب ھزلي ال  .18

    .أثق بھذه الطریقة كمصدر للمعلومات والمعرفة .19

    .أصبحت أحب المدرسة أكثر بسبب الطریقة التي تعلمنا بھا .20
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 أصبحت أدرس النحو قبل غیره من الدروس بسبب دراستنا بھذه  .21
 .الطریقة

   

     .استخدام ھذه الطریقة جعلني أنتظر حصص النحو بشوق .22

    .تدفعني ھذه الطریق للدراسة .23

24. 
أحس أن التعلم باستخدام هذه الطريقة  يبعث في النفس الثقة  

 .واالرتياح

   

    . حبي لمعلمي الستخدامھ ھذه الطریقةیزید .25

    .أفضل عدم التعلم باستخدام ھذه الطریقة .26

    .یقة العادیةأعتقد أن التعلم بھذه الطریقة أفضل من الطر .27

    .أرى أن ھذه الطریقة زادت من سھولة مادة النحو .28

    .یساھم استخدام ھذه الطریقة في زیادة تحصیلي .29

    .تشجعني ھذه الطریقة في التدریس على االنتباه للمعلم .30
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  )4(ق رقم حمل

  مادة التعليمية واله االتجاهاتاالختبار واستبان: أسماء محكمي كل من

 التخصص ومكان العمل االسم الرقم

 .دكتوراه إدارة وتخطیط تربوي  عادل فوارعة.د .1

 .دكتوراه إدارة تعلیمیة میسون التمیمي.د .2

 دكتوراة علوم تطبیقیة ابراھیم السباتین.د .3

 دكتوراة في قواعد اللغة العربیة محمود أبو كتة.د .4

  في التربیة، جامعة بیت لحمدكتوراة ھالة الیمني.د .5

 ، جامعة الخلیلدكتوراة في التربیة علم الدین الخطیب.د .6

 جامعة الخلیل، دكتوراة في التربیة كامل كتلو. د .7

 )مسرح نعم(بكالوریوس في الدراما   نبیل الراعي .8

 )مسرح نعم( ا،دبلوم في الدرام رائد الشیوخي .9

 )ممثل مسرحي(ي الدراما  بكالوریوس ف فرید الراعي .10

 )معلم(مدیریة ش الخلیل ، بكالوریوس لغة عربیة رائد طیطي .11

 )تربوي مشرف( الخلیل  مدیریة، بكالوریوس لغة عربیة  العملةفوزي .12

 )تربويف مشر(مدیریة ش الخلیل ، ماجستیر تربیة فارة  أبوإسماعیل .13

 )معلم(ة الخلیل بكالوریوس لغة عربیة مدیری صادق حسونة .14

 .ماجستیر صرف مدیریة الخلیل مراد جوابرة .15

  .ماجستیر لغة عربیة، مدیریة وسط الخلیل  عالمةأمل   .16
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  )5(الملحق

 

 .األمور التي يجب على معلم الدراما مراعاتها أثناء تطبيقه للدراما التعليمية

 :ليلضمان عنصر التشويق في العمل الدرامي يجب مراعاة ما ي

  .اختيار الموضوع المالئم الحتياجات المشاركين وأعمارهم. 1
اختيار العمل الدرامي ذي البداية المثيرة، الذي قد يستحوذ على خيال المشاركين بمجرد  .1

  .االستماع إليه
اختيار العمل الدرامي المتنوع األساليب والمضامين، لتشجيع المشاركين على إثراء ردود  .2

لوب ينمي وعي المشاركين، ويعتبرهم مصدراً ثرياً للدراما، ألنهم يأتون أفعالهم أن هذا األس
  .من بيوت ذات خلفيات ثقافية وبيئية متنوعة

اختيار العمل الدرامي ذي التركيب البسيط، الذي له حبكة واضحة، مفرداتها بسيطة  .3
ي تكثر فيه مواضيعها مثيرة، لها تأثير وجداني، ويجب أن ال يتم اختيار العمل الدرامي الذ

  .التفسيرات والوصف حيث يؤدي ذلك إلى تشويش في توافق أحداثه
علّم الدراما كما لو أنك مؤلفها، اقرأها من البداية إلى النهاية عدة مرات، تصور تسلسل  .4

  .المشاهد واألحداث، أضف روحاً حيوية إلى الشخصيات والمكان والزمان
عن األحداث، واذكرها حدثاً بعد حدث، تجنب حفظ العمل الدرامي، ودون  لمحة عامة  .5

 .ارسم خارطة لهذه األحداث حتى تتمكن من تذكرها وتصورها ذهنياً
اعكس إيمانا وانخراطا تامين في القصة، فالمشاركون الصغار يبدون اهتماماً كامالً بمشاعر  .6

 . الراوي للقصة أكثر من اهتمامهم بأسلوب روايتها وقراءتها
بإسهاب وبسرعة أقل من العادة، فالمشاركون الصغار يحتاجون إلى ارِو القصة الدرامية  .7

 . وقت معين الستيعاب الكلمات وتصور األحداث
 . قم بتغيير حدة الصوت لتسليط الضوء على بعض النقاط أو األحداث .8
استخدم مقاطعات صامتة تعبيرية  ألن الصمت يعني التأثير الدرامي للقصة، حيث أن  .9

 .لمشاركين الصغار للتكهن باألحداث والتفكير بهاالصمت يعطي الفرصة ل
اجعل شخصيات البحث متحدثة، أعطهم كالماً وصوراً كلما أتاحت الفرصة ذلك، وأعط  .10

 .تنغيماً صوتياً معيناً لكل شخصية، وبسرعة تختلف عن الشخصية األخرى
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ض اطرح بعض األسئلة من أجل إثارة التفكير عند المشاركين، ومن األمثلة على بع .11
ولكن من األسئلة  ) متى، أين، كيف(األسئلة المستخدمة في بداية القصة تلك التي تبدأ بـ 

 ).لماذا( المستخدمة في نهاية القصة المبدوءة بـ 
ال يتوقع المشاركون منك أن تكون ممثالً موهوباً عند سرد القصة الدرامية ويكمن مفتاح  .12

أدائك للقصة نجماً المعاً، وحتى ال تشتت الحل بإضافة بعض العناصر الدرامية، لتجعل من 
المستمعين يجب التركيز على القصة الدرامية فقط، وأن تكون ثقتك بنفسك عالية أثناء 

 .السرد
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 )6(الملحق

  

  العربي  صوت النحوإذاعة       األول: الدرس

   صفية لتدريس حروف الجر وفق طريقة التمثيل الدراميخطة

  :األهداف

  :يتوقع من الطالب بعد تطبيق هذا الدرس أن يكون قادرا على

  .أن يذكر حروف الجر-1

  .أن يعرب حروف الجر إعرابا صحيحا-2

  . أن يستنتج أن حروف الجر تجر االسم الذي يليها-3

  :األساليب و األنشطة

فية يتم اعتماد أسلوب التمثيل الدرامي في تقديم الدرس وصوال إلى تحقيق األهداف المعر
باإلضافة إلى أهداف وجدانية و نفسحركية، من خالل نص درامي معد مسبقاً، يقدمه مجموعة 

  .من الطالب أمام زمالئهم في الغرفة الصفية

  إذاعة صوت النحو العربي: عنوان النص

  ).يعرض المشهد في مقدمة الصف. (استوديوهات اللغة العربية : المكان

  ). دقيقة15-10ل مشهد في الحصة الصفية من مدة ك.(نهار أحد األيام  :الزمان
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  :الشخوص

  .المثنى، المذيع األول، المذيع الثاني، جمع المذكر السالم، المراسل، الطبيب النحوي

  :األدوات الالزمة

  .ميكرفون -1

  .تلفاز-3                 .لفافة قماش-2

    : خطوات سير الدرس

وعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من ة عددا من الطلبة قبل م/ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

  .لهم مع تصويب األخطاء

  .يحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة_ 

  .  ض، والديكوراتمكان العر:  تجهز الغرفة الصفية_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  .يكتب العنوان على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبة

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

 أرجو  وا منه وتستمتعوا بأحداثه،سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيد(
  ) المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة الدقيقة له

 تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول حروف شفافياتعرض المشهد   بعديعرض المعلم -
  .الجر

، وبعد ة من الطلبة استنتاج القاعدة الواردة في الدرس/ يطلب المعلم األسئلةبعد طرح  -
 .ذلك تعرض على شفافية
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 .يكلف الطلبة بواجب بيتي -
  : وتقدم هذه النشرة بالطريقة التالية     

 المسرح يصبح شاشة لعرض بعض – المقدمان يكونان أمام المسرح على طاولة خاصة 
  .ن للمشاهد واألحداث وشهود عيانهناك بعض المراسلين الذين يقدمو. المشاهد المتعلقة باألخبار

  )إذاعة صوت النحو العربي(ص الدرامي المعد لتدريس حروف الجر الن

  : المشهد األول

 صوت القواعد النحوية إذاعةأيها األخوة المستمعون األكارم في كل مكان من : المذيع األول
ستهلها بموجز ألهم ما جاء في هذه النشرة أ لكم نشرة األخبار النحوية لهذا اليوم، وأقدم، أحييكم

  :من أخبار

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .حد شوارع اللغة العربيةألقي القبض في هذا الصباح على ثمانية حروف في ُأ *

  .  أجنبية إلجراء بعض الفحوصات العالجية؛ المثنى يغادر صباح هذا اليوم متوجهاً إلى دولة *

  .     ثر جره بالياءإ جمع المذكر السالم  يدخل المستشفى النحوية *

  ..و إلى التفاصيل  .نشرة أخبار أخرى متفرقة الوفي

وقد اعترفت لى ثمانية حروف بتهمة جر االسم لقي القبض في هذا الصباح عُأ: المذيع الثاني
نه أ العالمية  اإلعالمزير اإلعالم النحوي  لوسائلوهذه الحروف بالتهم المنسوبة إليها وقد صرح 

رع اللغة العربية وبإمكان األسماء التحرك في شواإلقاء القبض على الحروف التي تجر االسم تم 
  . ، ولمزيد من المعلومات  ننتقل بكم إلى مراسلنا في مدينة الحروفدون خوف أو وجل

  ؟حدث الصيل انحييك ونرجو منك أن تخبرنا تف: المذيع األول
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موعة من السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته قامت الشرطة اليوم بإلقاء القبض على مج :المراسل
حروف الجر و كان بحوزتها سالسل لجر االسم وقد قامت هذه الحروف بجر االسم وكسر 

  . األسماء شارع مما أثار الرعب في.قدمه

   أسماء هذه الحروف؟ما هي: ثانيالالمذيع 

هذه الحروف و) من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، الالم(نعم هذه الحروف هي : المراسل
  .، ومعي اآلن أحد األسماء التي تم جرهاكسرةبالم وتجره وتكسر قدمه تدخل على االس

  .نعم هذا جميل: ولالمذيع األ

  )االسم يدخل إلى المسرح وقدمه معصوبة بقطعة قماش(

  .هل لك أن تعرفنا على نفسك ):مخاطبا االسم( المراسل

  .نعم أنا االسم أسكن في شارع الجملة االسمية: االسم

  ث معك بالضبط؟ماذا حد: المراسل

  . وجرتني وكسرت قدمي الجر حروفهجمت عليكنت أسير في شارع الحروف عندما : االسم

  ؟هل من مثال: المذيع الثاني

، هذه )الحقيبِةالكتاب في (في هذه الجملة نعم، انظر إلى هذه الكلمة التي تحتها خط  :المراسل
  .اهرة على أخرهالكلمة مجرورة وتعرب اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظ

  .شكرا لمراسلنا من مدينة الحروف : األولالمذيع 

  . شكرا لكم: المراسل

 ؛ة اللغة، متوجها إلى دولة أجنبيةصباح هذا اليوم مدين) المثنى(يغادر فخامة :  المذيع األول
إلجراء بعض الفحوصات  العالجية  بعد تعرضه للجر من حروف الجر، حيث سيقوم بزرع 

 من حرف األلف الذي كان عالمة رفعه، الصطناعي ليكون عالمة جره بدالحرف  الياء ا
  .ومعي على الخط اآلن مباشرة المثنى
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  .  هللا على سالمتكاحمد): مخاطبا المثنى على الهاتف (المذيع الثاني

  .سلمك اهللا من الجر وأبعد عنك من وإلى وفي وعن  على والباء والكاف والالم: المثنى

  ل أجريت لك العملية ؟ه :المذيع األول

نعم أجريت لي العملية وتم استئصال حرف األلف من جسمي وزرع لي حرف الياء : المثنى
  .ليكون عالمة جري

  .إذا أنت اآلن ال تنتهي بألف ونون: المذيع األول

 بمعلمينمررت (اآلتي نعم أنا ال انتهي بألف ونون بل بياء ونون كما في هذا المثال  :المثنى
وعالمة جره الياء ألنه بالباء تعرب اسم مجرور  في المثال السابق  معلمين فكلمة ) سعيدين

  .مثنى

  .أتمنى لكم تمام الصحة والعافيةشكرا لفخامتكم و: المذيع الثاني

  .ولكم: المثنى

 )مشهد  المثنى وهو على السرير األبيض (

  :المشهد الثاني

 اليوم المستشفى النحوية لعالجه من الجر بعد دخل جمع المذكر السالم صباح هذا: المذيع الثاني
ع الجموع حيث تم إجراء عملية جراحيه له تم ارإغارة حروف الجر عليه أثناء سيره في ش

خاللها بتر حرف الواو وزرع حرف الياء ليكون عالمة جره ولمزيد من المعلومات معي من 
  .أمام غرفة العمليات الطبيب النحوي 

  ؟أن تضعنا في صورة الوضع الصحي لجمع المذكر السالملك  عليكم، هل السالم: األولالمذيع 

 كان عالمة رفع جمع ذي اليوم ببتر حرف الواو الناوعليكم السالم، نعم لقد قم: الطبيب النحوي
  .كون عالمة جر للجمعيال منها حرف الياء لد بناالمذكر السالم وزرع

  هل من مثال توضيحي؟: المذيع الثاني
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سلمت على  -2.   مخلصونالمعلمون-1نظر إلى هاتين الجملتين ا  نعم:نحويالطبيب ال
 رفعه الواو  ألنه جمع  وعالمةامبتدأ مرفوع  في المثال األول تعرب المعلمونكلمةف .المعلمين

 وعالمة جره الياء بعلى ا مجرورافتعرب اسمفي المثال الثاني  المعلمينأما  كلمة  .مذكر سالم
  .لمألنه جمع مذكر سا

  . هذا التوضيح  علىشكرا لك: المذيع األول

تقوم وزارة  الثقافة واإلعالم النحوية بحملة واسعة لتوعية األسماء من  خطر : األولالمذيع 
حروف الجر، في محافظات االسم المفرد،  والجمع والمثنى وتأتي هذه الحملة للقضاء على 

ة ـــ رفض الكشف عن اسمه ــ رل في الوزاؤو وأفاد مصدر مس .انتشار  حروف الجر
.  ما نهاية، هذا وقد علمت هيئة اإلذاعة النحوية من مصادرها الخاصة المر إلىتالحملة ستسأن 

للمحكمة ) من، وإلى ، وعن،  وعلى،  وفي، والباء، والالم ، الكاف ( تقديم حروف الجر 
نشاط محظور في دولة الذين يقومون ب. االبتدائية للنحو العربي، أعضاء عصابة حروف الجر
  . قواعد النحو، ويتمثل نشاطها التخريبي في جر األسماء

؛ أنهت جلستها بالحكم على ة إلى محامي الدفاع عن حروف الجروبعد إن استمعت المحكم
أعضاء عصابة حروف الجر بعدد من األحكام تمثلت بالسجن، إضافة إلى األعمال الشاقة، 

  .والغرامات المالية الباهظة 

النحوية نشرة ألهم األخبار ذاعة من اإلهكذا قدمنا لكم .. أعزائي المستمعين  : لمذيع األولا 
  : النحوية  وفي الختام هذا تذكير بأهم األنباء

  .ألقي القبض في هذا الصباح على ثمانية حروف في احد شوارع اللغة العربية *

  .  اليوم متوجهاً إلى دولة أجنبية إلجراء بعض الفحوصات العالجية؛ المثنى يغادر صباح هذا *

  .   جمع المذكر السالم  يدخل المستشفى النحوية أثر جره بالياء*

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
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  الثانيالثاني: : الدرسالدرس

  جمع المذكر السالم 

 

  :األهداف

  .أن يتعرف الطالب إلى جمع المذكر السالم. 1

  .ه وجرهونصب مذكر السالمأن يتعرف الطالب إلى عالمة رفع جمع ال. 2

  .أن يعرب الطالب جمع المذكر السالم إعرابا صحيحا. 3

    الشخصيات

  .ة بدور جمع المذكر السالم/طالب. 1

  . القاضيي، طالبان بدور مستشارة بدور القاضي/طالب. 2

  .ة بدور المثنى/طالب. 3

  ة بدور الشرطي/طالب . 4

  .ة بدور حرف الواو/طالب. 5

  .الراوية بدور /طالب. 6

  . والفتة مكتوب عليها المحكمة النحوية والمستشارانطاولة يظهر عليها القضاة :الديكور

، المثنى، جمـع  قبعات مكتوب عليها القاضي،  رسم عليها ميزان العدل   لوحة طاولة، :االحتياجات
  . مطرقةالمذكر السالم
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 توضـع  ،ى هيئة قاعة محكمةتوزع على التالميذ المهمات ويمنحون وقتا كافيا ليرتبوا الصف عل      
ن ومـن  ا يجلس القاضي في الوسط إلى جانبيه يجلـس المستـشار        ،ثالث طاوالت لتؤلف منصة   

ــسة  ــاح الجل ــن عــن افتت ــذي يعل                   . أمــامهم الحاجــب ال
 وألِبسة خاصة بالقاضـي     ،تُحضر مطرقة للقاضي يستخدمها إذا حدثت فوضى في قاعة المحكمة         

توضع طاولة منفردة يقف خلفها محامي الدفاع وأخـرى يقـف           . حامي الدفاع والمدعي العام وم  
يـدخل القاضـي   ثـم  تفتتح الجلـسة   ،يجلس فيه المتهم" حقيقي" يقام قفص ،خلفها المدعي العام

     .ن والجمهور وتبدأ أعمال المحكمةا يجلس القاضي والمستشار،ن فيقف الجمهوراوالمستشار
المهـن، تمـرين شـهيق،      تمرين  تمرين المشي في الفراغ أو      ،  فةتمارين رياضية خفي  : اإلحماء

  .زفير

   : خطوات سير الدرس 

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

  . تصويب األخطاءلهم مع

  .يحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة_ 

  .  مكان العرض، والديكورات:  تجهز الغرفة الصفية_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  . على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبةيكتب العنوان   

سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه ( :ة للمشهد/يمهد المعلم 
 أرجو المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة  وتستمتعوا بأحداثه،

  ) الدقيقة له

 حول جمع  تتضمن أسئلة تقويمية متنوعةافياتيعرض المعلم بعد عرض المشهد شف -
   .المذكر السالم
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ة من الطلبة استنتاج القاعدة الواردة في الدرس، وبعد / يطلب المعلم األسئلةبعد طرح  -
  .ذلك تعرض على شفافية

  .يكلف الطلبة بواجب بيتي -

  المحكمة
  المشهد االول

  :الراوي

وطيس بين المثنى وجمع المذكر السالم في إحدى مدن النحو العربي وقعت معركة حامية ال(
 الفاتنة التي تغنى  القتال علىوبالتحديد في شارع الحروف وكان سبب نشوب تلك المعركة 

ة كالمية قبل الذهاب نها حرف الواو، واليكم ما دار بينهما من معركإبجمالها الشعراء واألدباء 
  ).إلى المحكمة

  إلى أين  تذهب يا أخا العرب؟ :الجمع 

  ومن أنت حتى تسألني؟ إلى أين أنا ذاهب، أال تستحي على نفسك؟: لمثنىا

  .ومن ال يعرفني يا أحمق : الجمع

  .لو سمحت هذب ألفاظك، واحترم من تخاطب: المثنى

  ومن أخاطب؟: الجمع

  .أنت تخاطب المثنى على سن ورمح: المثنى

 أنت إال كلمة تدل على اثنين من قلت المثنى؟ اذهب يا مسكين فما....ها.....ها....ها :الجمع
  .فقط

لكن ال تنس أيها الجمع أن لي سمعتي ومكانتي بين الكلمات، ولقد دعتني الحروف اليوم : المثنى
  .ألختار حرفا يرفعني وحرفا ينصبني ويجرني

  ومن اخترت؟: الجمع
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  .لقد اخترت حرف الواو ليرفعني وحرف الياء لينصبني و يجرني: المثنى

  . إال نفسه، أسمعت نال يلومفقلت؟ حرف الواو حرفي ومن يقترب منه ماذا : الجمع

  .ال لم أسمع  بل هذا الحرف حرفي  :المثنى

  . اصمت وإياك أن تعيد هذا الكالم على لسانك مرة أخرى وإال:الجمع

  ) .ثناء، يدخل الشرطي ويسمع الشجار الذي دار بين الجمع والمثنىفي هذه األ(

  .أنتما صديقين ما األمر؟ ف:الشرطي

  .هذا ليس صديقي بل خصمي :المثنى

  أسمعت يا سيدي ماذا قال؟ :الجمع

  .ا لينظر في أمركمالقاضينعم سمعت لذلك سآخذكما إلى : الشرطي

  )تغيير الديكور(

  :المشهد الثاني

  ).محكمة وعليها القضاة الثالثة ينظرون في القضايا الخاصة بالكلماتالعلى المسرح تظهر (

  .يا حاجب ما هذه األصوات التي في الخارج: القاضي

  .سيدي القاضي هذه أصوات المثنى والجمع :لحاجبا

  . أدخلهما بسرعة ألرى ما األمر:القاضي

  . حاضر سيدي: الحاجب

  ) .يدخل المثنى والجمع إلى قاعة المحكمة(

  ما األمر؟ :القاضي

  .حرف الواو أن يرفعهمشكلتنا يا سيدي أن كالنا يريد ) بصوت واحد( :المثنى والجمع
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  .اسمك وسنك وعنوانك :هدوء، إذا سمحتم، أنت :القاضي

 أكثراسمي جمع المذكر السالم، عمري عمر اللغة العربية، عنواني كل مكان اجتمع فيه  :الجمع
  .من اثنين

  .أنت جمع إذا أنت اسم يدل على أكثر من اثنين :القاضي

  .من اثنين نعم يا سيدي، أنا اسم يدل على أكثر  :الجمع

  لماذا يقال عنك جمع مذكر سالم؟: القاضي

 ألن مفردي سلم ايقال عني جمع مذكر ألنني أختص بالكلمات المذكرة ويقال عني سالم :الجمع
  . عند جمعهمن التغيير

  هل من مثال يوضح ذلك؟: نائب القاضي

  . ير سلم من التغيلقد فالمفرد لم يتغير أبدا ، معلم معلمون: نقول، نعم:الجمع

  من أي أقسام الكلمة أنت ؟ :القاضي

  .أنا من عائلة األسماء :الجمع

   تقبل عالمات االسم ؟إذابما أنك اسم،  :القاضي

  .أكيد يا سيدي :الجمع

  اآلن بعد أن تعرفنا عليك ما هي مشكلتك بالضبط؟   و: قاضيال

  . يا سيدي، كما تعلم جمع أدل على أكثر من اثنيناأن:الجمع

  . لكن ادخل في الموضوع مباشرة. أعلم،نعم: القاضي

أن بما أنني جمع فالضمة المسكينة ال تستطيع أن ترفعني فهي حركة صغيرة ال تستطيع  :الجمع
، لذلك وقعت وتكسرتف واحد وعندما حاولت رفعي لم تستطع إال المفرد الذي يدل علىترفع 
  . شارع الحروف الختار حرفا يرفعني فاخترت حرف الواوإلىذهبت 
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  .حرف الواو حرفي، ولن يكوني إال لي) مقاطعا : (المثنى

  .اصمت يا مثنى وإال أخرجناك من المحكمة :القاضي

  .حاضر سيدي :المثنى

  .لماذا اخترت حرف الواو ليكون عالمة رفعك :القاضي

 اخترت حرف الواو ألنه يشبه الضمة، وألسهل على الطالب فالضمة عالمة رفع المفرد :الجمع
  . عالمة رفع الجمعو الواو

  هل من مثال؟ :القاضي

  . مرفوع وعالمة رفعه الضمة فاعال تعرب هنا)المعلم( فكلمة )المعلم( نعم نقول جاء :الجمع

 مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه  فاعال تعرب هنا)المعلمون( فكلمة )المعلمون( قلنا جاء إذاأما 
  .جمع مذكر سالم

  . ي عالمة نصبك وجركجابتك مقنعة، لكن ما ه إ:القاضي

  . عالمة نصبي وجري حرف الياء:الجمع

  . لماذا اخترت حرف الياء ولم تختر الكسرة أو الفتحة : القاضي

لقد أخبرتك يا سيدي أن هذه الحركات ال تقوى على رفعي وال على نصبي وال على : الجمع
  .جري

  .عالمة نصبي وجريهذا الحرف هو ) مقاطعا: (المثنى

  . حجتكقدم يا مثنى سنعطيك الوقت الكافي لت اصمت:القاضي

 سيدي القاضي أنا أقبل أن يقاسمني المثنى بحرف الياء، لكن بشرط أن ال يأخذ مني :الجمع
  .حرفي الجميل الواو

   هل من مثال على النصب والجر؟:القاضي
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جره  وعالمة ا مجروراعرب اسم  ت)المعلم(، فكلمة )المعلم( سلمت على :نقول ، طبعا:الجمع
  .الكسرة

 وعالمة جره الياء ا مجرورا تعرب اسم)المعلمين( فكلمة ).سلمت على المعلمين( :أما إذا قلنا
  .ألنه جمع مذكر سالم

  .فهمت الحكم بعد المداوالت، رفعت الجلسة: القاضي

القاضي يتشاور مع المستشارين في البت في القضية وتُسمع أصوات من الجمهور فيضرب (
  !!)هدوء في المحكمة): ب منهم الهدوءبالمطرقة ويطل

  ).الحاجب محكمة :بعد المداوالت(

  . يا حضرة المحامي : الجمع

  .نعم: المحامي 

  .لمن سيحكم القاضي؟ لي أم للمثنى :الجمع

بحكم خبرتي في القضايا النحوية سيكون الحكم طبعا لك، ألنك ترفع بالواو وتنصب  :المحامي
  .  وتجر بالياء

  .كم القاضي بذلك سأستأنف الحكمإن ح: المثنى

  .لك ذلك، لكن في الجلسة القادمة: المحامي

 وسندعو إليها جميع حروف اللغة نظرا لضيق الوقت سيؤجل الحكم إلى الجلسة القادمة: القاضي
  .العربية

  .اطمئن يا جمع فالواو عالمة رفعك والياء عالمة نصبك :المحامي

  جلسة القادمة؟ترى متى ستبدأ الأتمنى ذلك، : الجمع
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  المثنى                     : الدرس الثالث

  

  :  األهداف

  .أن يتعرف الطالب إلى المثنى-1

  . ونصبه وجرهأن يتعرف الطالب إلى عالمة رفع المثنى-2

  .أن يعرب الطالب المثنى إعرابا صحيحا-3

  .أن يستنتج الطالب القاعدة الواردة في الدرس-4

  الشخصيات

  . جمع المذكر السالمة بدور/طالب-1

  .القاضيي ة بدور القاضي، طالبان بدور مستشار/طالب-2

  .ة بدور المثنى/طالب-3

  ة بدور الشرطي/طالب -4

  .ة بدور حرف الواو/طالب-5

  .طاولة يظهر عليها القضاة والفتة مكتوب عليها المحكمة النحوية :الديكور

، جمـع  ، المثنىبعات مكتوب عليها القاضي ق، رسم عليها ميزان العدل  لوحة،  طاولة :االحتياجات
  .المذكر السالم

توضع ، بوا الصف على هيئة قاعة محكمة وقتا كافيا ليرتتوزع على التالميذ المهمات ويمنحون
ن ومن ا يجلس القاضي في الوسط إلى جانبيه يجلس المستشار،ثالث طاوالت لتؤلف منصة
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حضر مطرقة للقاضي يستخدمها إذا حدثت تُافتتاح الجلسة، الذي يعلن عن   الحاجبأمامهم
توضع طاولة .  وألِبسة خاصة بالقاضي والمدعي العام ومحامي الدفاع،فوضى في قاعة المحكمة

يقام قفص حقيقي يجلس فيه . وأخرى يقف خلفها المدعي العام، عمنفردة يقف خلفها محامي الدفا
لجمهور محافظا على حرمة المحكمة المتهمان، إذا تعذر األمر توضع طاولة مقام ذلك يجلس ا

يجلس ر، ن فيقف الجمهواتفتتح الجلسة ويدخل القاضي والمستشار. ومحافظا على الهدوء التام
  .ن والجمهور وتبدأ أعمال المحكمةاالقاضي والمستشار

  .تمرين شهيق، زفير ، تمرين المشي في الفراغ أو المهن،تمارين رياضية خفيفة: اإلحماء

   : رسخطوات سير الد

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

  .لهم مع تصويب األخطاء

  .ء المطلوبةيحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزيا_ 

  .  مكان العرض، والديكورات:  تجهز الغرفة الصفية_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  .يكتب العنوان على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبة

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

أرجو  ا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه وتستمتعوا بأحداثه،سيعرض لن(
  ) المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة الدقيقة له

  .المثنى تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول تيعرض المعلم شفافيا -
 القاعدة الواردة في الدرس، وبعد ة من الطلبة استنتاج/ يطلب المعلم األسئلةبعد طرح  -

  .ذلك تعرض على شفافية
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 .يكلف الطلبة بواجب بيتي -
  

  :المشهد األول

  ) دعوة الحروف العربية لحضور المحاكمة (

المشكلة  لحل) المثنى(  محاكمة  لقد اتخذت القرار في دعوة الحروف العربية لحضور  :القاضي
  .وبين الجمع  التي وقعت بينه

  . بارك اهللا فيكم سيدي القاضي  إنه قرار صائب :اضيمساعد الق

    العربية  صباح الغد إذن أريد منك يا حاجب القيام بدعوة جميع الحروف :القاضي

 . أقوم بإبالغ الحروف العربية ستأِذنُكم اآلن حتىأ.. سمعاً وطاعةً  سيدي  :الحاجب

  .بدء المحاكمة .حسنًا تفضل :القاضي

   :  بترتيبها الهجائي  سيدي القاضي لقد حضرت جميع الحروف العربية :مساعد القاضي

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته :القاضي

  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته :الجمهور

  اليوم أعزائي الحروف العربية تعلمون سبب اجتماعنا لهذا :القاضي

اقتراح سنستمع إليه بعد  ومن كان لديه... الهدوء  فارجوا منكم التزام. المثنى وهو حل مشكلة
 .سماع المشكلة

 . أهال يا مثنى قل واهللا العظيم أقول الحق:القاضي

  .واهللا العظيم  أقول الحق: المثنى

  .وعنوانكاسمك : القاضي

  .أنا يا سيدي اسمي المثنى وأنا كلمة تدل على اثنين، عمري عمر اللغة العربية  :المثنى
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  ام الكلمة أنت ؟من أي أقس :القاضي

  .أنا اسم و أنا أسكن في الطابق الثاني فوق المفرد مباشرة، وتحت الجمع :المثنى

  هل من مثال يوضح ذلك؟: القاضي

  .نعم نقول هذا قلم وهذان قلمان :لمثنىا

  أعد، ماذا قلت ؟ :القاضي

  .قلت قلمان و بإمكاني أن أقول قلمين :المثنى

  .إن مثالك هذا حل المشكلة :القاضي

   حل المشكلة وكيف؟:المثنى

  .ال عليك سأخبرك الحقا: القاضي

فرد والكسرة عالمة جره والفتحة مأنت تعلم يا سيدي أن الضمة هي عالمة رفع ال :المثنى
  .عالمة نصبه

  .دخل في الموضوع يا مثنىا :القاضي

عندما حاولت الضمة رفعي وقعت على األرض وتكسرت أضالعها فأخذتها إلى : المثنى
لمستشفى فأخبرني الطبيب بأن الضمة ال تقوى على رفعي وال بد من البحث عن حرف ا

 فاخترت حرف الواو ألنه ،يرفعني، فذهبت بعد ذلك إلى شارع الحروف ألختار حرفا يرفعني
  .الجمع يهجم علي ويدعي بأن هذا الحرف حرفهب  فوجئتيشبه الضمة ولكنني

   سيدي هذا الحرف حرفي؟:الجمع

  .ا حاجب أحضر حرف الواو ليختار بنفسه مع من سيذهبي: القاضي

  ) يا سيدي،نعم :حرف الواو يقوم من بين الحضور(
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 ومن ستختار لتكون ؟ واآلن بعد أن استمعت إلى المحاكمة مع من ستذهب أيها الحرف:القاضي
  ؟رفعهلعالمة 

  .نا أحبه كثيراأنا يا سيدي أختار صديقي الجمع فأنا من حروفه و أ) يصمت  قليال (:الواو

   يخفض رأسه أتتخلى عني بهذه السهولة أيها الحبيب؟:المثنى

  .أنا لست من حروفك أيها المثنى: الواو

  .أحسنت أيها الحرف الجميل، لقد أجبت إجابة شافية وأنا أشكرك على ذكائك :القاضي

  . فالضمة ال تقوى على رفعي؛ولكنني يا سيدي أريد منك حال : المثنى

لذي أعطيتني إياه وجدت حرف ، فأنا  نظرت إلى المثال اكلتك محلولة أيها المثنى مش:القاضي
  .األلف

  .نا انتهي بألف و نون أو ياء ونون فأ؟ لماذا لم انتبه إليه،نعم...آه...آه: المثنى

  .الواو عالمة رفعهحرف كون يلذلك حكمت للجمع بأن : القاضي 

   ماذا عن عالمة جري ونصبي؟، لكن:المثنى

  .حضر حرف الياءأهذا األمر لن يحسمه سوى حرف الياء، يا حاجب : قاضيال

  . حاضر سيدي، يا حرف الياء قم لتمتثل أمام المحكمة :الحاجب

  .السالم عليكم ؟ ماذا تريد يا سيدي: حرف الياء

  الجمع والمثنى أريد منك أن تخبرني هل تقدر على جرلقد استمعت إلى المداوالت، و :القاضي
  ا؟همونصب

  .نا قويأف نعم يا سيدي أقدر على ذلك: حرف الياء

  ؟هل من مثال يا حرف الياء: نائب القاضي
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 وعالمة اصوب به من تعرب مفعوال)ينالمعلم( فكلمة )شكرت المعِلمين(نعم، نقول : حرف الياء
ا صوب به من فكلمة المعلمين تعرب مفعوال)مين شكرت المعِل(ونقول أيضا، نصبه الياء ألنه مثنى

   . جمع مذكر سالمألنهالياء  وعالمة نصبه

  المشهد الثاني

  :  حكم القاضي في المشكلة

 إلى الجمع والمثنى سيكون الحكم بعد المشكلة، واستمعناإلى معنا تسابعد أن  :القاضي
  .المشاورات، رفعت الجلسة

 )لتشاور في القرارليقوم القاضي (

  محكمة  :الحاجب

األلف عالمة رفع و،  يكون حرف الواو عالمة رفع الجمعنحوية بأنقررت المحكمة ال: القاضي
 وهذا القرار يعمم على جميع النحاة وعلى  وجرهما والياء عالمة نصب الجمع والمثنى،المثنى

  .  نفذ القرار،جميع الطالب، يا حاجب

واو  نعلن بأن حرف ال)قاضي المحكمة النحوية(أيها الطالب بأمر من سيدي القاضي  :الحاجب
 األلف عالمة رفع المثنى والياء عالمة نصب الجمع والمثنى و عالمة رفع جمع المذكر السالم وه

  . وكل من يخالف يعاقبوجرهما 

  .من يخالف سيعاقب حسب لوائح المحكمة النحوية رفعت الجلسة : القاضي

  ). يحيا العدل يحيا العدل : ( الجمعالمثنى و
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  الرابع: الدرس

  لسالمجمع المؤنث ا

  

  

  :األهداف 

  .أن يتعرف الطالب إلى  جمع المؤنث السالم  -1

  .أن يعرب الطالب جمع المؤنث السالم إعرابا صحيحاً  -2

  .أن يستنتج الطالب القاعدة الرئيسية الواردة في الدرس  -3

  :الشخصيات 

  .المذيعة بدور /طالب -1

  .ة بدور جمع المؤنث السالم/طالب -2

  .ر المتسابقين طالب بدوةأربع -3

  : االحتياجات 

 الب( كتب عليها برنامج من سيربح المليون وإعالن المسابقة، جهاز حاسوب لوحة ،قبعتان
  .، جهاز اتصال، لوحة تعليمية)توب

  : الديكور

  .جمع المؤنث السالم في بيته يتصل ببرنامج من سيربح المليون: المشهد األول
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  .ن سيربح المليونتجهيز يشبه تجهيزات م: المشهد الثاني

  .المسرحية يلزمها نغمات موسيقية مناسبة لكل فقرة من الفقرات: الموسيقى

  :اإلحماء

 إخراج ، وقوف المشاركين بشكل دائري، لعبة من القائد، شهيق وزفير،تمارين رياضية خفيفة
  تعيين قائد واحد من المشاركين ليقوم بتأدية بعض الحركات على شرط،مشارك خارج القاعة

 وعليه أن ،ول المشارك الذي خرج خارج القاعة دخ،أن يقوم الجميع بتقليد حركاته أوال بأول
  .يتعرف إلى القائد الذي يقوم بتأدية الحركات

   : خطوات سير الدرس 

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /ن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلمالنص وتوزع األدوار، وم
  .لهم مع تصويب األخطاء

  .يحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة_ 

  .  مكان العرض، والديكورات:  تجهز الغرفة الصفية_ 

عة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتاب_ 
  .المؤدين لألدوار

  .يكتب العنوان على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبة

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

 أرجو  سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه وتستمتعوا بأحداثه،(
  ) ح هذا من خالل المتابعة الدقيقة لهالمتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجا

جمع تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول  شفافيات بعد نهاية المشهد يعرض المعلم  -
  .المؤنث السالم
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ة من الطلبة استنتاج القاعدة الواردة في الدرس، وبعد / يطلب المعلم األسئلةبعد طرح  -
  .ذلك تعرض على شفافية

  .يكلف الطلبة بواجب بيتي -
  :األول المشهد 

يعلن برنامج من سيربح المليون عن فتح (لوحة ال على اجمع المؤنث السالم يقرأ إعالنا مكتوب
باب التسجيل في مسابقة من سيربح المليون فعلى الراغبين االتصال على رقم 

0590000999.(  

  .يا سالم سوف أشارك في هذا البرنامج ألربح المليون: جمع المؤنث السالم

 ).يتصل ألو السالم عليكم: لسالمجمع المؤنث ا(

  .وعليكم السالم: المذيع

أنا جمع المؤنث السالم من عائلة الجموع أريد المشاركة في مسابقة من : جمع المؤنث السالم
  سيربح المليون 

 ما هي أقسام :إذا أجبت عن هذا السؤال بإمكانك المنافسة في المشاركة، السؤال يقول: المذيع
  الكلمة ؟

  . اسم أو فعل أو حرف :أقسام الكلمة هي: مؤنث السالم  جمع ال

  .إجابة صحيحة، بإمكانك الحضور للمشاركة معنا في مسابقة من سيربح المليون: المذيع

  . أنا سأشارك بكل سرورmbc شكراً لكم في تلفزيون )فرحاً(: جمع المؤنث السالم

  

  

  

  



 144

  :المشهد الثاني 

بكم ونأمل أن تكونوا بألف خير وعافية مع حلقة جديدة من أهال وسهال ... عليكم  السالم:المذيع
.. معنا كما هو معروف أربعة متسابقين ليشاركوا في البرنامج " من سيربح المليون"برنامجكم 

  .واآلن نبدأ بسؤال السرعة

  ؟ رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة:السؤال

  ).جملة فعلية، تسمى، بفعل، الجملة، التي، تبدأ( 

  .اإلجابة الصحيحة... نتهى الوقتا

  ).تسمى الجملة التي تبدأ بفعل جملة فعلية(

  .توصل إليها جمع المؤنث السالم من عائلة الجموع

 يستقبل جمع المؤنث السالم  المذيع،  للنظرالفتتصفيق حار يدخل جمع المؤنث السالم بشكل (
  ) .بحرارة في وسط تصفيق الجمهور

  كيف تركت مدينة األسماء وراءك؟  ي الصف الخامس،أهال وسهال بك ف: المذيع

  .مدينة األسماء بخير:  جمع المؤنث السالم

  . طبعاً نحن نرغب بالتعرف إليك  يا  جمع المؤنث السالم: المذيع

  .نتهي بألف وتاء زائدتينأ وأنا دائما ،سم أدل على أكثر من اثنتيناأنا : جمع المؤنث السالم

  أين تسكن ؟:  المذيع

  .أسكن في شارع الجموع بجانب جمع المذكر السالم: السالم ع المؤنثجم

، نتقل إلى رحلة المليونأهال بك مرة أخرى في بلدك الثاني الصف الخامس و اآلن  ن :المذيع
  . المسابقة تتكون من ثمانية أسئلة

  : تدل على جمع الواحدة من اآلتية : السؤال األول
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   جمع المذكر السالم-2المثنى                    -1

  . جمع التكسير-4 جمع المؤنث السالم       -3

جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم : اعتقد أن أنواع الجموع ثالثة: جمع المؤنث السالم
  1وجمع التكسير، لذلك استبعد الجواب رقم 

  . جواب نهائي : المذيع

  .   جواب نهائي،نعم: جمع المؤنث السالم

  . ريال100 معك صارإجابة صحيحة  :المذيع 

  ؟  بـ السؤال الثاني، ينتهي جمع المذكر السالم في حالة الرفع:المذيع

   تاء ونون -2واو ونون                 -1

  . ألف وتاء-4.                ألف ونون-3

  ).واو ونون(، 1الجواب رقم : جمع المؤنث السالم

  جواب نهائي : المذيع 

  .   جواب نهائي،نعم: المجمع المؤنث الس

  .ريال صار معك ألف ،ممتاز إجابة صحيحة:  المذيع

  ما هي عالمة رفع جمع المؤنث السالم؟:  ننتقل إلى السؤال الثالث

   الضمة   -2الفتحة                     -1

  . السكون-4 الكسرة                   -3

المعلماتُ ( :لم هي الضمة فمثال إذا قلناعالمة رفع جمع المؤنث السا: جمع المؤنث السالم 
  .  وعالمة رفعه الضمةا تعرب كلمة المعلماتُ مبتدأ مرفوع)مخلصات
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  جواب نهائي : المذيع

   جواب نهائي،نعم: جمع المؤنث السالم

  .، واآلن ننتقل إلى السؤال الرابعريال آالف10إجابة صحيحة صار معك  :المذيع 

  لسالم؟ما هي عالمة رفع جمع المذكر ا

  الياء -2الواو                     -1

  الضمة-4  األلف-3

  .هذا السؤال دقيق: جمع المؤنث السالم

  . بإمكانك استخدام وسائل المساعدة:المذيع 

  .نحذف إجابتين: جمع المؤنث السالم 

) الحاسوب حذف إجابتين( نطلب من الحاسوب أن يحذف  إجابتين لجمع المؤنث السالم، :المذيع 
  :أبقى لكو

  ــــــ-2الواو                     -1 

  .الضمة-4ــــــ                         -3

  .1اعتقد أن الضمة ال تقوى على رفع الجمع بالتالي ستكون اإلجابة رقم: جمع المؤنث السالم

  جواب نهائي؟: المذيع 

   .السالم جواب نهائي الواو عالمة رفع جمع المذكر ،نعم: جمع المؤنث السالم

  .ألف ريال 50 أحسنت تحليل منطقي، صار معك :المذيع 

 جوائز ثمينة  الفائزاِتسلمت المديرة( إعراب الكلمة التي تحتها خط :  ننتقل إلى السؤال الخامس
   :هو) 
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   صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة -2مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة     -1

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه -4 جره الكسرة     مضاف إليه مجرور و عالمة-3
 .الكسرة 

  .4الجواب رقم  :جمع المؤنث السالم

  ؟4لماذا اخترت رقم  :المذيع

  . ألن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة4اخترت رقم : جمع المؤنث السالم

  .جواب نهائي : المذيع

 جمع المؤنث ال ينصب إال بالكسرة فهو يكره نعم جواب نهائي، ألن: جمع المؤنث السالم
  .الفتحة

  .ألف ريال010إجابة صحيحة صار معكم  :المذيع 

  

  ننتقل إلى السؤال السادس، ما هي عالمة جر جمع المؤنث السالم؟

  الكسرة-2الفتحة                    -1

  .األلف-4الياء                      -3

  .صعب أريد االستعانة بالجمهورهذا سؤال : جمع المؤنث السالم

  . جمهور، جمع المؤنث السالم  يحب االستعانة بكم،  جهزوا أنفسكم:المذيع 

  . للياء% 50للكسرة، % 80 الجمهور أعطاك :المذيع

  .أنا اعتقد أن الياء عالمة جر جمع المذكر السالم لذلك أنا اختار الكسرة:  جمع المؤنث السالم

  . جواب نهائي:المذيع
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  .نعم جواب نهائي:  المؤنث السالمجمع

  .فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل... سوف نرى النتيجة بعد اإلعالن :المذيع 

  .. إعالن

أهال بكم من جديد، اختار جمع المؤنث السالم أن يذهب إلى رأي الجمهور في إجابته : المذيع 
اآلن ننتقل إلى  ألف ريال، و 500، وإجابتك إجابة صحيحة صار معك سادسعن السؤال ال

  .اسالم) السالم(السؤال السابع ولكن بدون خيارات لماذا يقال عن جمع المؤنث 

  .يقال عن جمع المؤنث السالم سالم ألن مفرده سلم من التغيير عند الجمع: جمع المؤنث السالم

  .جواب نهائي: المذيع

  .أكيد جواب نهائي:  جمع المؤنث السالم

 أمامك بقي ألف ريال، ننتقل اآلن إلى السؤال الثامن، 800معكم  إجابة صحيحة  صار :المذيع 
  .خطوة واحدة للمليون

  . المرضى الطبيباتُماذا نعرب الكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية  شكرت : السؤال الثامن

  مفعول به منصوب-2فاعل مرفوع بالضمة            -1

  فوع بالضمةمبتدأ مر-4خبر مرفوع بالضمة             -3

هذه الكلمة جاءت بعد الفعل وهي التي قامت بالعمل إذا هي فاعل مرفوع :   جمع المؤنث السالم
  .  وعالمة رفعه الضمة

   جواب نهائي :المذيع  

  .نعم جواب نهائي:  جمع المؤنث

 ألف ريال  واآلن صار معك مليون ريال  800 نأسف  يا جمع المؤنث السالم  كان معك :المذيع
  )الجمهور يصفق ويحمل جمع المؤنث السالم(رك مبارك مبا
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  . ننحي جمع المؤنث السالم بتحية كبيرة وحارة ونلتقي بكم في حلقة جديدة:المذيع 

  .واآلن أسئلة الجمهور

  بماذا ينتهي جمع المؤنث السالم؟: 1س

  ما هي عالمة نصب جمع المؤنث السالم؟: 2س

  . مبدعاتٌ المعلماِتإن: ما إعراب الكلمة التي تحتها خط: 3س

ال تنسوا إرسال إجاباتكم إلى موقع البرنامج، إلى لحلقة القادمة إن شاء اهللا،  نودعكم إلى اواآلن
  . اللقاء
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 مسرحية جمع التكسير     خامس                   ال: الدرس

 :األهداف 

  .أن يتعرف الطالب إلى جمع التكسير-1

  .مع التكسير في جمل التدريبات أن يعين الطالب ج-2

  .أن يعرب الطالب جمع التكسير إعرابا صحيحا-3

  : الشخصيات

  . ة بدور معاوية وهو يمثل دور جمع التكسير\ طالب

  .  من الطالب والطالبات يقومون بأدوار المحاورين للشيخ)4(

  . ة بدور تامر\ طالب

  .ة بدور هدى\ طالب

  . ة بدور رحاب\ طالب 

  .ور أميرةة بد\ طالب

  :االحتياجات  

  .حصيرة، لحية، مالبس بشت، قبعة مكتوب، عمامة

  . كتب عليها جمع تكسير: لوحة

  . وضع ستارة سوداء في الخلف :الديكور

شهيق زفير، لعبة المشي في أي نشاط يراه المعلم، تمرين التنفس، (نشاط رياضي : اإلحماء
  ).الفراغ
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    : خطوات سير الدرس

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

 .لهم مع تصويب األخطاء

 .يحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة_ 

  .  مكان العرض، والديكورات:  غرفة الصفيةتجهز ال_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  .يكتب العنوان على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبة

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

أرجو   قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه وتستمتعوا بأحداثه،سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا(
  ) المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة الدقيقة له

تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول جمع   يعرض المعلم بعد نهاية العرض شفافيات -
  .التكسير

ج القاعدة الواردة في الدرس، وبعد ة من الطلبة استنتا/بعد طرح األسئلة يطلب المعلم  -
  .ذلك تعرض على شفافية

  .يكلف الطلبة بواجب بيتي -
  :المشهد األول 

  .يلبس معاوية العمامة وتركب له لحية ويلبس البشت ويحمل عصا بيده

 ويجلس األربعة طالب على حصيرة في وسط Uيوزع الطالب في الصف على شكل حرف 
  .الصف 

  ).السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته: لصفيدخل معاوية داخل غرفة ا(
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  . وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته:طالب الصف

  .تفضلوا بالجلوس يا أبنائي: معاوية

  .شكرا جزيال لك: الصف

هل تعرفون بأننا نستضيف هذا اليوم شيخا جليال من  عائلة الجموع وله دور عظيم في  :تامر
  اللغة العربية؟

  تامر، من هذا الشيخ؟ لقد شوقتنا يا :هدى

  .أنا سأخبرك يا هدى إنه جمع التكسير: رحاب

  أهذا الشيخ من عائلة الجموع ؟: هدى

  .نعم، إنه من عائلة الجموع ويلقب بشيخ الجموع: تامر

   ما رأيكم أن نقترب منه ونسأله؟:أميرة

  ..هيا بنا.. فكرة رائعة : تامر

  .هيا هيا: الجميع

  ).يقترب الطالب من الشيخ(

  . السالم عليك يا شيخنا ورحمة اهللا وبركاته:جميعال

  .أهال ومرحبا بكم يا أبنائي..  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته:معاوية

  .أهال بك يا شيخنا حللت أهال ونزلت سهال في الصف الخامس: رحاب

  .بارك اهللا فيكم يا أبنائي: معاوية

  فهل لك أن تعرفنا بنفسك؟. نسمع منكسمعنا عنك كثيرا يا شيخنا ولكننا نريد أن : هدى

  . حسنا يا ابنتي أنا جمع التكسير  :معاوية
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   ولماذا سميت بهذا االسم؟:رحاب

تشبيها بتكسير اآلنية؛ ألن تكسيرها إنما هو إزالة التئام ...سمت  جمع التكسير  :معاوية
تبقى على حالتها  التكسير عند جمعه تتغير صورة مفرده، بزيادة أو نقصان وال أجزائها، فجمع

السالم، ألن مفرده سالم من  المذكر بخالف جمع ) علماء(جمعها ) عالم(قبل الجمع  فكلمة 
  مجتهدون مجتهد :نحو الزيادة أو النقصان عند جمعه

  هل لك أن تفسر لنا أكثر؟: تامر

  .ولكنني سأوجه إليكم قبل ذلك عدة أسئلة.. بالطبع يا بني : معاوية

  .ي شوق ألسئلتكتفضل فنحن ف: تامر

  إذا قلت لكم  ما جمع كلمة كتاب ؟.. جزاك اهللا خيرا : معاوية

  .جمع كلمة كتاب كتب: أميرة

  أحسنت ما جمع كلمة عبقري؟: معاوية

  . جمع كلمة عبقري هو عباقرة:هدى

  إذا هل هناك قاعدة اتبعناها لجمع الكلمتين؟.. أحسنت يا ابنتي: معاوية

  .عدة اتبعت في جمع هذه الكلماتال يا سيدي ما من قا: رحاب

  .نعم فأنتم تالحظون أن صورة المفرد تتغير عند الجمع  وال تبقى كما هي: معاوية

  .أفهم من كالمك يا شيخي بأنك ال تسير وفق قاعدة معينة: تامر

  .هذا ما أقصده بالضبط، فأنا لست كجمع المذكر و ال كجمع المؤنث السالمين: معاوية

   عن أخويك الجمعين السالمين؟بماذا تختلف: هدى
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أنتم تعلمون يا أحبائي أن جمع المذكر السالم ينتهي بواو ونون أو ياء ونون ....هآه..هآه: معاوية
مثل معلمون أو معلمين  كما أخبرتكم، وجمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء مثل معلمات أما 

  .نث السالمأنا فال انتهي بحروف معينة كجمع المذكر السالم أو المؤ

إذا أفهم من كالمك يا شيخنا أن كل جمع ال ينتهي بألف وتاء و ال ياء ونون وال واو : تامر
  .ونون يكون جمع تكسير

  .أحسنت يا تامر فأنت طالب ذكي: معاوية

  لكن ما هي عالمة رفعك؟ هل ترفع بالواو كجمع المذكر السالم؟: أميرة

تعرب )  اهللا العلماءيخشى (في الجملة اآلتية ) لماءالع(ال، فأنا أرفع بالضمة فكلمة : معاوية
  .فاعال مرفوعا وعالمة رفعه الضمة

  لكن ما هي عالمة نصبك؟.  إذا عالمة رفعك الضمة:هدى

شكر المعلم ( عالمة نصبي الفتحة يا هدى، فالكلمة التي تحتها الخط في الجملة اآلتية :معاوية
نصبه الفتحةتعرب مفعوال به منصوبا وعالمة). الطالب .  

  .بما أن عالمة رفعك الضمة وعالمة نصبك الفتحة فعالمة جرك الكسرة: رحاب

  . أحسنت يا رحاب فأنت سريعة البديهة:معاوية

وفي الختام نشكرك جزيل الشكر على معلوماتك القيمة يا شيخنا ونستأذنك في الذهاب فقد : أميرة
  .أخذنا من وقتك الكثير

  .في موعد قريب تظر زيارتكموفقكم اهللا، وأن: معاوية

  هل من عنوان محدد لك؟:رحاب

 ما من عنوان لي، لكن إذا دخلتم شارع الجموع فأنا معروف هناك كل جمع ال ينتهي :معاوية
  .بواو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء

  ) جميع الطالب، شكرا لك فنحن لن ننساك يا شيخ الجموع(
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  .. إلى اللقاء..  في رعاية اهللاودمتم..  الشكر هللا يا أبنائي:معاوية

  )إلى اللقاء: الجميع(

يخرج معاوية خارج الصف ويتحرك باقي الطالب إلى أماكنهم، يناقش المعلم  طالب الصف (
حول المسرحية، ثم بعد ذلك يعلق طالب بطاقة تعريف جمع التكسير على السبورة، ثم يقدم 

  ).م لما تم تقديمهالنشاط التالي لمعرفة مدى استيعاب الطالب وفهمه

  :  بعد مشاهدتك للمسرحية أجب عما يلي

   ما اسم هذا الشيخ؟-1

   ما عالمة إعرابه؟-2

   من يعطينا أمثلة على جمع التكسير؟-3

  أعرب الكلمات التي تحتها خط؟-3

  . ورثةُ األنبياِءلعلماءا-أ

  . جميعااألنبياءأحب -ب

  .نة كافة الس فصولتحافظ أشجار الزيتون على خضرتها في-ج
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  سادسسادسالال: : الدرسالدرس

  حفل تعارفحفل تعارف

  خطة صفية لتدريس ظرف المكان وفق طريقة التمثيل الدرامي

  ::األهداف األهداف 

  ..أن يتعرف الطالب إلى ظرف المكانأن يتعرف الطالب إلى ظرف المكان--11

  ..أن  يعرب الطالب ظرف المكان إعرابا صحيحاأن  يعرب الطالب ظرف المكان إعرابا صحيحا--22

  ..أن يعين الطالب ظرف المكان في الجمل المعطاةأن يعين الطالب ظرف المكان في الجمل المعطاة--33

  ::الشخصـياتالشخصـيات

  ة بدور الكلمة ة بدور الكلمة \\طالبطالب                                      اوياوية بدور الرة بدور الر\\  طالب  طالب

  ة بدور الفعلة بدور الفعل\\طالبطالب  ة بدور االسم                     ة بدور االسم                     \\طالبطالب

ة بدور فعـل األمـر  وأخـر الماضـي وأخـر      ة بدور فعـل األمـر  وأخـر الماضـي وأخـر      \\طالبطالب  ة بدور الحرف                  ة بدور الحرف                  \\طالبطالب
  ..المضارع المضارع 

  ::االحتياجات االحتياجات   

  ..ارفارفلوحة، قبعات، زينة، مسجل، كاسيت، لوحة مكتوب عليها حفل التعلوحة، قبعات، زينة، مسجل، كاسيت، لوحة مكتوب عليها حفل التع

  ::اإلحمـاءاإلحمـاء

  ..تمارين رياضية خفيفة، تمرين الشهيق والزفيرتمارين رياضية خفيفة، تمرين الشهيق والزفير
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    : خطوات سير الدرس

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

  . تصويب األخطاءلهم مع

  .يحفظ الطلبة أدوارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة_ 

 .  مكان العرض، والديكورات:  تجهز الغرفة الصفية_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  .لى السبورة وتعرض األهداف على وسيلة مناسبةيكتب العنوان ع_

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

 أرجو  سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه وتستمتعوا بأحداثه،(
  ) المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة الدقيقة له

تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول   ثيلي شفافياتيعرض المعلم بعد عرض المشهد التم -
  .ظرف المكان

ة من الطلبة استنتاج القاعدة الواردة في الدرس، وبعد /بعد طرح األسئلة يطلب المعلم  -
  .ذلك تعرض على شفافية

  .يكلف الطلبة بواجب بيتي -
  ::المشهد األولالمشهد األول

  ::الراويالراوي

فلبـى  فلبـى  . . ن ترسل دعوات إلى أصدقائهان ترسل دعوات إلى أصدقائهافي يوم من األيام أرادت الكلمة عمل حفل كبير،  فقررت أ  في يوم من األيام أرادت الكلمة عمل حفل كبير،  فقررت أ  
 فالتقت األسماء واألفعال والحروف في حفل التعارف الكبير، الذي أقـيم علـى               فالتقت األسماء واألفعال والحروف في حفل التعارف الكبير، الذي أقـيم علـى              الجميع الدعوة   الجميع الدعوة   

  . . شرف ابن الكلمة وقدم كل واحد نفسهشرف ابن الكلمة وقدم كل واحد نفسه
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  ..من هؤالء األطفال يا فعلمن هؤالء األطفال يا فعل: : الكلمةالكلمة

  ..إنهم أبنائي هذا مضارع وهذا أمر وهذا ماٍضإنهم أبنائي هذا مضارع وهذا أمر وهذا ماٍض: : الفعلالفعل

  ..ذلك الشخص األنيقذلك الشخص األنيق انظر ل انظر ل):):لالسملالسم((الفعل الفعل 

  .. نعم إنه أنيق وجميل نعم إنه أنيق وجميل::الفعلالفعل

  .. هيا لنتعرف عليه هيا لنتعرف عليه::االسماالسم

  .. أهال بك ضيفنا العزيز في هذا الحفل الساهر أهال بك ضيفنا العزيز في هذا الحفل الساهر):):مخاطبا االسممخاطبا االسم((الحرف الحرف 

  ..أهال بكم يا أصدقائيأهال بكم يا أصدقائي: : ظرف المكانظرف المكان

   هل تعرفنا على نفسك؟ هل تعرفنا على نفسك؟::االسماالسم

  .. بكل سرور، أنا اسمي ظرف المكان بكل سرور، أنا اسمي ظرف المكان::ظرف المكانظرف المكان

  ..ف المكانف المكان أهال بك يا ظر أهال بك يا ظر::الحرفالحرف

   أين تسكن يا ظرف المكان ؟ أين تسكن يا ظرف المكان ؟::الفعلالفعل

  ..أنا أسكن في شارع األسماءأنا أسكن في شارع األسماء: : ظرف المكانظرف المكان  

   من أي عائلة أنت يا ظرف المكان؟ من أي عائلة أنت يا ظرف المكان؟::الحرفالحرف

  ..أنا من عائلة المنصوباتأنا من عائلة المنصوبات: : ظرف المكانظرف المكان

   ما هي عالمة نصبك؟ ما هي عالمة نصبك؟::االسماالسم

  ..عالمة نصبي الفتحةعالمة نصبي الفتحة: : ظرف المكانظرف المكان

  .. إذا أنت دائما منصوب إذا أنت دائما منصوب::الحرفالحرف

  ..أنا دائما منصوب ولن أتخلى عن صديقتي الحبيبة الفتحةأنا دائما منصوب ولن أتخلى عن صديقتي الحبيبة الفتحةنعم، نعم، : : ظرف المكانظرف المكان

  لماذا سميت يا صديقي بظرف المكان؟لماذا سميت يا صديقي بظرف المكان؟: : الفعلالفعل
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  ..سميت ظرف مكان ألنني أدل على المكان الذي حدث فيه الفعلسميت ظرف مكان ألنني أدل على المكان الذي حدث فيه الفعل: : ظرف المكانظرف المكان

  هل من مثال ؟هل من مثال ؟: : االسماالسم

ي تـدل علـى   ي تـدل علـى   ، أين الكلمة الت ، أين الكلمة الت )) المصلين  المصلين  أمام  أمام يقف اإلمام يقف اإلمام ((انظروا معي لهذا المثال     انظروا معي لهذا المثال     : : ظرف المكان ظرف المكان 
  المكان الذي حدث فيه الفعل؟المكان الذي حدث فيه الفعل؟

  ).).أمامأمام(( الكلمة التي تدل على ظرف المكان هي  الكلمة التي تدل على ظرف المكان هي ::الفعلالفعل

فكلمة أمام دلت على المكان الذي حـدث        فكلمة أمام دلت على المكان الذي حـدث        . . أحسنت أيها الفعل، فأنت سريع البديهة     أحسنت أيها الفعل، فأنت سريع البديهة     : : ظرف المكان ظرف المكان 
  ..فيه الفعلفيه الفعل

  ..سمعنا أن لك توأما سمعنا أن لك توأما : : االسماالسم

  .. نعم، لي توأم اسمه  ظرف الزمان نعم، لي توأم اسمه  ظرف الزمان::ظرف المكانظرف المكان

   بماذا يختلف عنك ظرف الزمان؟ بماذا يختلف عنك ظرف الزمان؟::الحرفالحرف

  ..ظرف الزمان هو اسم يدل على زمن حدوث الفعلظرف الزمان هو اسم يدل على زمن حدوث الفعل: : ظرف المكانظرف المكان

       هل من مثال على ظرف الزمان؟ هل من مثال على ظرف الزمان؟::الفعلالفعل

  .......................... األمثلة كثيرة منها صباحا، مساء، ليلًا، عصرا، قبَل ، بعد األمثلة كثيرة منها صباحا، مساء، ليلًا، عصرا، قبَل ، بعد::ظرف المكانظرف المكان

  .. نريد ذكر عدد من الكلمات التي تدل عليك نريد ذكر عدد من الكلمات التي تدل عليك::الحرفالحرف

بكل سرور من هذه الكلمات خلف، أمام، فوق، تحت، شرق، غرب، شمال، أمام،             بكل سرور من هذه الكلمات خلف، أمام، فوق، تحت، شرق، غرب، شمال، أمام،             : : لمكانلمكانظرف ا ظرف ا 
  ..........................وراء، جنوب، قبل، بعد، بين ، وسط ، حولوراء، جنوب، قبل، بعد، بين ، وسط ، حول

ظرف مكان، لماذا قلـت     ظرف مكان، لماذا قلـت     ) ) قبل وبعد قبل وبعد ((ظرف زمان واآلن تقول     ظرف زمان واآلن تقول     ) ) قبل وبعد قبل وبعد (( انتظر لقد قلت      انتظر لقد قلت     ::الفعلالفعل
  ذلك؟ذلك؟

  ..ا ظرف زمان ويمكن اعتبارهما ظرف مكانا ظرف زمان ويمكن اعتبارهما ظرف مكانإن هاتين الكلمتين يمكن اعتبارهمإن هاتين الكلمتين يمكن اعتبارهم: : ظرف المكانظرف المكان

  .. هل من مثال يوضح ذلك؟ هل من مثال يوضح ذلك؟::الفعلالفعل
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تكون كلمة قبل ظرف مكان عندما تدل على مكان حدوث العمـل مثـل رسـت                تكون كلمة قبل ظرف مكان عندما تدل على مكان حدوث العمـل مثـل رسـت                : : ظرف المكان ظرف المكان 
  .. الشاطئ الشاطئ قبَل قبَلالسفينةالسفينة

  هنا؟هنا؟) ) قبَلقبَل(( ماذا نعرب كلمة  ماذا نعرب كلمة ::الحرفالحرف

  ..هنا ظرف مكان منصوبهنا ظرف مكان منصوب) ) قبلقبل((تعرب تعرب : : ظرف المكانظرف المكان

  ة قبل ظرف زمان؟ة قبل ظرف زمان؟ متى تكون كلم متى تكون كلم::الفعلالفعل

  ))قبـل قبـل ((تكون قبل ظرف زمان عندما تدل على زمن حدوث الفعل مثل ولد األمير             تكون قبل ظرف زمان عندما تدل على زمن حدوث الفعل مثل ولد األمير             : : ظرف المكان ظرف المكان 
  ..االحتاللاالحتالل

  هنا؟هنا؟) ) قبلقبل(( ماذا نعرب كلمة  ماذا نعرب كلمة ::االسماالسم

  ..كلمة قبل تدل هنا على ظرف زمان،  لذلك تعرب ظرف زمان منصوبكلمة قبل تدل هنا على ظرف زمان،  لذلك تعرب ظرف زمان منصوب: :  ظرف المكان ظرف المكان

  ماذا نعرب الكلمة التي تأتي خلفك مباشرة؟ماذا نعرب الكلمة التي تأتي خلفك مباشرة؟: : الحرفالحرف

  ..تعرب الكلمة التي تأتي خلفي مباشرة مضافا إليه مجروراتعرب الكلمة التي تأتي خلفي مباشرة مضافا إليه مجرورا: : ظرف المكانظرف المكان

  .. دائما دائما::االسماالسم

  ..نعم، دائما نعربها مضافا إليه مجرورانعم، دائما نعربها مضافا إليه مجرورا: : ظرف المكانظرف المكان

  ::المشهد الثانيالمشهد الثاني

  ).).واآلن دعونا نبدأ حفلنا على شرف الظرفواآلن دعونا نبدأ حفلنا على شرف الظرف: : في هذه األثناء تتدخل الكلمة قائلةفي هذه األثناء تتدخل الكلمة قائلة((

   هل عرف الحضور ضيفنا؟ هل عرف الحضور ضيفنا؟ لن نبدأ الحفل إال بعد أن أتأكد لن نبدأ الحفل إال بعد أن أتأكد::الفعلالفعل

  .. نحن جاهزون لذلك نحن جاهزون لذلك::الحضورالحضور

  ما اسم ضيفنا؟ما اسم ضيفنا؟: : 11سس: : الفعلالفعل

  ما هي عالمة نصبه؟ما هي عالمة نصبه؟: : 22سس
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  من يذكر لنا أمثلة على ظرف المكان؟من يذكر لنا أمثلة على ظرف المكان؟: : 33سس

  .. أشكركم أحبائي الحضور على هذه اإلجابات واآلن دعونا نبدأ حفلنا أشكركم أحبائي الحضور على هذه اإلجابات واآلن دعونا نبدأ حفلنا::الكلمةالكلمة
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               ظرف الزمان:بع الساالدرس

  ::األهداف الخاصةاألهداف الخاصة

  .أن يتعرف الطالب إلى  ظرف الزمان -1

  .  أن يحدد الطالب عالمة نصب ظرف الزمان-2

  .. أن يعرب الطالب ظرف الزمان إعرابا صحيحاً-3

  : تقسم األدوار على النحو اآلتي

  ). مجهول(طالب يمثل دور السيد -أ

  ).مجهول(يد طالب يلعبون دور المناقشين للتوصل إلى معرفة اسم الس) 5(-ب

  . طالب  يلعب دور مقدم البرنامج-جـ

  .  طالب يلعب دور المخرج-د

  ::االحتياجاتاالحتياجات
  ..قبعات، كرتون قبعات، كرتون ، ، ميكرفونميكرفون

، قناع، ترتيب ، قناع، ترتيب 11أربعة مقاعد في وسط الغرفة، الفتة مكتوب عليها، أستوديو رقم أربعة مقاعد في وسط الغرفة، الفتة مكتوب عليها، أستوديو رقم : : الديكورالديكور
  ..uuالصف على شكل حرفالصف على شكل حرف

  ::اإلحماء اإلحماء   

  .شهيق زفير، تمرين عالي واطيشهيق زفير، تمرين عالي واطي..تمارين رياضية خفيفة، جري في المكان تمارين رياضية خفيفة، جري في المكان 

    : خطوات سير الدرس

ة عددا من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخا مصورة من /ينتقي المعلم_ 
ة وتقديم التوجيهات /النص وتوزع األدوار، ومن ثم تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم

 .لهم مع تصويب األخطاء
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  .ارهم، ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبةيحفظ الطلبة أدو_ 

  .  مكان العرض، والديكورات:  تجهز الغرفة الصفية_ 

تعدل األدراج لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطلبة _ 
  .المؤدين لألدوار

  . مناسبةيكتب العنوان على السبورة وتعرض األهداف على وسيلة

  :ة للمشهد/يمهد المعلم 

 أرجو  سيعرض لنا زمالؤكم عرضا دراميا قصيراً نتمنى أن تستفيدوا منه وتستمتعوا بأحداثه،(
  ) المتابعة شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح هذا من خالل المتابعة الدقيقة له

  .ة متنوعةتتضمن أسئلة تقويمي  يعرض المعلم بعد نهاية المشهد التمثيلي شفافيات -
ة من الطلبة استنتاج القاعدة الواردة في الدرس، وبعد /بعد طرح األسئلة يطلب المعلم  -

  .ذلك تعرض على شفافية
  .يكلف الطلبة بواجب بيتي -

  ::المشهد األولالمشهد األول

أعزائي : ثم يتحدث مقدم البرنامج قائالً. يخبر المخرج بأنه جاهز للتصوير: مقدم البرنامج
سنلتقي بشخصية ترفض ذكر اسمها، ) الضيف ضيفك( من برنامجكم المشاهدين في حلقة اليوم

  .ويتطلب ذلك أن نستدعي عدداً من األصدقاء لمساعدتنا في حل لغز الضيف المجهول

  وهو يرتدي قناعاً . ويدخل الضيف المجهول وسط تصفيق المشاهدين.. حسناً تفضل يا سيد 

.  للمشاركة في البرنامج عن طريق األسئلةحسناً ليتقدم األصدقاء المناقشون: مقدم البرنامج
. يتقدم األصدقاء ويجلسون على شكل نصف دائرة، والضيف ومقدم البرنامج على رأس الجلسة(

  )ويبدأ التالميذ بطرح األسئلة

  أأنت اسم أم فعل أم حرف؟ : التلميذ األول

  . أنا اسم: السيد مجهول
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  من أي عائلة أنت؟: التلميذ الثاني

  .أنا من عائلة المنصوبات، فأنا دائما منصوب: السيد مجهول

  الضيف اسم من عائلة المنصوبات فهل عرفتم ماذا نسميه؟ : حسناً يا أصدقاء: مقدم البرنامج

  .كال: التالميذ

  . إذن لنستمر بطرح األسئلة على السيد مجهول: مقدم البرنامج

  ما عملك؟ : التلميذ الثالث

  . حدوث الفعلعملي هو توضيح زمن: السيد مجهول

  أنت قلت أنك من عائلة المنصوبات لكن ما هي عالمة نصبك؟: التلميذ األول

  .طبعا عالمة نصبي هي الفتحة: السيد مجهول

  هل لك أن توضح لنا؟ : التلميذ الرابع

  :يعرض السيد مجهول البطاقات اآلتية: السيد مجهول

  )صباحا، مساء، نهاراً ،ليالً، دقيقة، ساعةً(

  ). لمة باللون األسود، وتنوين الفتح باللون األحمرتكون الك(

  انظروا إلى هذه الكلمات، بماذا تتعلق هذه الكلمات؟: السيد مجهول

  .هذه الكلمات لها عالقة بالزمن: التلميذ الخامس

  .أحسنت إنك طالب ذكي نعم هذه الكلمات لها عالقة بالزمن : السيد مجهول

  الفتح فوق رأسك، فلماذا تضع هذا التنوين فوق رأسك؟ الحظت وجود تنوين : مقدم البرنامج

  . أحسنت هذا التنوين هو عالمتي المميزة : السيد مجهول

  أأنت مبني أم معرب ؟ : أحد التالميذ
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  . أنا معرب وأنا دائما منصوب: السيد مجهول

  . إذن أنت منصوب وتدل على زمن حدوث الفعل : مقدم البرنامج

   .هذا صحيح: السيد مجهول

  هل عرفتم ما اسمه؟ : مقدم البرنامج

  . كال: التالميذ

  .إذن لنستمر باألسئلة: مقدم البرنامج

  هل من مثال؟: التلميذ الرابع 

، فكلمة صباحاً تدل على زمن حدوث صباحاًيقرأ خالد الجريدة : نعم، نقول: السيد مجهول
  ).يعرض ظرف الزمان الجملة مكتوبة على بطاقة. (الفعل

   واآلن، هل عرفتم اسم السيد مجهول؟ :نامجمقدم البر

  .  حدوث الفعل فال بد أن يكون ظرفابما أنه يدل على زمن :أحد التالميذ

  .  نعم أنا ظرف: السيد مجهول

  .إذا أنت ظرف زمان ألنك تختص بالزمان: أحد التالميذ

 نعم أنا ظرف الزمان من عائلة. السيد مجهول يكشف القناع عن وجهه، وبصوت عال
  .المنصوبات فأنا دائما منصوب

  .لقد سمعت من األستاذ أن لك أخ توأم: أحد التالميذ

  .نعم، أنا لي أخ توأم اسمه ظرف المكان: ظرف الزمان

  على ماذا يدل ظرف المكان؟:مقدم البرنامج

  .ظرف المكان يا أصدقائي يدل على مكان حدوث الفعل : ظرف الزمان
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  كما؟لكن ما الفرق بين: حد التالميذأ

الفرق بينني وبين توأمي واضح فأنا أدل على زمن حدوث الفعل وهو يدل على : ظرف الزمان
  .مكان حدوث الفعل

  هل من مثال يوضح ذلك؟: أحد التالميذ

  . التلفاز أمامجلست-2.  مساءشاهدت التلفاز -1نعم، انظروا إلى هذين المثالين : ظرف الزمان

  ).ين على بطاقتينيعرض ظرف الزمان الجملتين مكتوبت(

تدل على ظرف ) أمام(تدل على ظرف زمان، وكلمة ) مساء(أعتقد أن كلمة : مقدم البرنامج
  .مكان

نعم، فكلمة مساء تدل على زمن حدوث الفعل وكلمة أمام تدل على مكان :   ظرف الزمان
  ....... .حدوث الفعل مثل وراء وفوق وتحت وبين

رق بينكما، لكن قبل أن نغادر األستوديو أود طرح األسئلة اآلن اتضح لنا الف: مقدم البرنامج
  التالية؟

  .  ما إعراب الكلمات التي تحتها خط

  ً.صباحاشربت الحليب -1

  . مساءزرت صديقي-2

  .  الباب خلفوقفت-3

 الكلمة األولى تدل على زمن حدوث الفعل إذا هي ظرف زمان منصوب وعالمة :أحد التالميذ
  .ظاهر على آخرهنصبه تنوين الفتح ال

  .أحسنت إجابة رائعة :ظرف الزمان

فتعرب ظرف زمان منصوبا وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر ) مساء(أما كلمة : أحد التالميذ
  .على آخره
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  .تعرب ظرف مكان ألنها تدل على مكان حدوث الفعل) خلف(وكلمة : أحد التالميذ

  .ائعةأحسنت فأنا سعيد جدا بإجاباتكم الر: ظرف الزمان

وهكذا أعزائي الطلبة وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة كان معكم ظرف  : مقدم البرنامج
الزمان الذي يدل على زمن وقوع الفعل نحيي الظرف تحية حارة و إلى لقاء أخر في حلقة 

  .جديدة من برنامجكم المفضل الضيف ضيفك
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجداول

 الصفحة المحتوى

 61 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد المدارس وأعداد الطلبة 1.3

ختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  1.4
 .المجموعة

71 

2.4  

 

ختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 . جنسمستوى ال

72 

ختبار التحصيل القبلي والبعدي حسب الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  3.4
 .مستوى التحصيل

73 

4.4  

 

 لعالمات الطلبة في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية (ANCOVA)نتائج تحليل التغاير
 .بحسب طريقة التدريس والتحصيل والجنس والتفاعل بينهما

74 

سطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب المتو 5.4
 .المجموعة

75 

 75 .المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب الجنس 6.4

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب مستوى  7.4
 .التحصيل

76 

 الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب التفاعل المتوسطات 8.4
 . بين المجموعة والجنس مستوى التحصيل في اللغة العربية

77 

 97 ميزان النسب المئوية لالتجاهات 9.4
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 80 المتوسطات الحسابية و النسب المئوية التجاهات طلبة الصف الخامس  10.4

  النحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية والبعديةالمتوسطات الحسابية وا 11.4

  . حسب المجموعة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة القبلية و البعدية  12.4
 .حسب الجنس

83  
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 .  مستوى التحصيلحسب 
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 التجاهات الطلبة نحو طريقة التمثيل حسب (ANCOVA)نتائج تحليل التغاير 14.4
 المجموعة والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهما 

85 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة حسب متغير   15.4
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 فهرس المالحق
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 111  االختبار  -1

  115 جدول المواصفات  -2

  116 االستبانة  -3
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  فهرس المحتويات

 الصفحة المحتوى

 أ اإلهداء

 ب اإلقرار

 ت شكر وتقدير

 ث الملخص باللغة العربية

 ج خص باللغة االنجليزيةالمل

 1-10 خلفية الدراسة: الفصل األول

 1 المقدمة

 7 اوأسئلته مشكلة الدراسة

 8 الدراسة فرضيات 

 8  الدراسةأهداف  

 8 أهمية الدراسة

 10     محددات الدراسة

 10 مصطلحات الدراسة

 14-31 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  13 ماتعريف الدرا

 14 مصادر الدراما
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 17 الدراما والمسرح

 17 أنواع المسرح 

 19 عناصر المسرحية 

 21 كيفية إعداد مسرحية مدرسية 
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 33 متى يبدأ بتدريس القواعد 

 34 طرائق تدريس النحو 

 41  الدراسات السابقة

    67-60  طريقة الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

   61 منهج الدراسة 

 61 مجتمع الدراسة 
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  62 عينة الدراسة 

  62 دراسةأدوات ال

 63 إعداد المادة التعليمية

 64 االختبار

 65 استبانه

 66 إجراءات الدراسة

 67 متغيرات الدراسة
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 89-69 عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 69  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 78 بالسؤال الثاني النتائج المتعلقة 

 88 ةتلخيص نتائج الدراس

 103-96 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس

 90 بالسؤال األول مناقشة النتائج المتعلقة 

 94   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 97 التوصيات

 98 المراجع العربية

 105 المراجع األجنبية
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