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 :اإلىداء

 قل إعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون( صدق اهلل العظيمو قال تعالى:)

والتطيب المحظات إال بذكرك .. وال إليي اليطيب الميل إال بشكرك واليطيب النيار إال بطاعتك .. 

 تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك ......اهلل جل جاللو

 سيدنا محمد عميو أفضل الصالة وأتم التسميم... إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة

الميرة األصيمة التي  ،لحجارةالطفمة التي عمرت بيتيا من الحب وا ،إلى المتربعة عمى عرش األيام

 ( فمسطين) طالما سبقت دنياىا وزمانيا 

إلى من أحمل أسمو بكل ، إلى من عممني العطاء بدون انتظار ،إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار

 والدي العزيز ( .),,,,,,,,فتخار.إ

إلى من كان ، إلى بسمة الحياة وسر الوجود ،إلى معنى الحنان والتفاني، إلى مالكي في الحياة

 دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي..) أمي الحبيبة (

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معيم سعدت،  ،وتميزوا بالوفاء والعطاء ،إلى من تحمو باإلخاء

 (. إخوتي وأخواتي .. )وبرفقتيم في دروب الحياة الحموة والحزينة سرت

 ( زوجتي إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي..... ) ،أكبر وعمييا أعتمدإلى من بيا 

 (زين وليان  إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي )

 إلى أساتذتي الذين غمروني بفضميم وعطائيم مخمصين ...... متعاونين......... أوفياء.

 بالعمل والمعرفة، بالدراسة والمثابرة، والفكر واإلنتماء.إلى كل طالب عمم يطمح إلى التزود 

أىدي ىذا الجيد بمنتيي الحب واإلخالص والوفاء، عمى أمل أن يكون كتابًا  ،إلى كل ىؤالء األعزاء

 .               ينتفع بو

 الباحث: مؤمن دريدي



 ت

 

 شكر وعرفان

حمد اهلل الذي أعانني إلتمام ىذا ال يسعني بعد أن أنييت ىذا الجيد العممي المتواضع إال أن أ
الجيد، وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى مشرفي الدكتور سعيد عوض الذي منحني 

 الكثير من وقتو وجيده، وقدم لي النصح واإلرشاد والتوجيو فجزاه اهلل كل خير.

تربية في جامعة القدس، كما أتقدم بالشكر والتقدير لمييئة التدريسية في الدراسات العميا قسم ال
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تفضموا بالموافقة عمى مناقشة 

 ىذه الدراسة وىم:

.أميره الريماوي د.                               .     عبد عساف د. أ.      

لى إدارة مدرسة  مخيم عرب ذكور كما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة، وا 
، ومديرة المدرسة ومعممة العموم فييا الجيالين األساسية ومديرة مدرسة اليالل األحمر ونائبتيا

في المدارس  اإلسالمية والمعممة جياد، ومديرة مدرسة إفتح، لما بذلوه من جيد في تطبيق التجربة
ذوي اإلعاقة السمعية الذين تعاونوا معي في تطبيق الرسالة.، وأشكر الطمبة الثالثة  

شخص وقف بجانبي إلخراج ىذا العملوأخيرًا أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل   

 إلى حيز الوجود.

:       الباحث  

يمؤمن دريد  

 
 
 
 
 
 



 ث

 

 الممخص 
 

ستراتيجيتي تحليل  الممملة لاللدراما فلي استخدام الدمج بين ا يةفاعل ستقصاءاإلى الدراسة الحالية  هدفت
تجاهللاتمم وحللل اليللللم  العلللى تحصللي  بلبللة الصللد السللادل فللي اليللللم مللن ملي ا عا للة السللميية  

عيوللة  صللدية  التجريبللي لمجملللعتين متتللافوتين  لاجريللت الدراسللة علللىشللب  المللومج الباحللث م سللتخدال 
ختيلار افلراد اا عا لة السلميية  حيلث تلم  ملي من بلبة الصد السلادلبًا لبالبة ( بال84) متلوة من

لتتلن مجتمع الدراسة من بلبة الصد السادل ملي  المجملعتين بشت  عشلاوي من مجتمع الدراسة 
سلللتراتيجيتي تحليللل  اسلللتخدام اللللدمج بلللين ادريل المجملعلللة التجريبيلللة بلاسلللبة لتلللم تللل االعا لللة السلللميية 

للا د  المممللة لالللدراما  بيوملل للتحقيللأ اهللداد الدراسللة  تللم   عتياديللةاالالمجملعللة البللاببة بالبريقللة  ت  رس 
ملي ا عا للللة  صلللليلي ليملللدد لقيلللال تحصللللي  البلبلللة ختبلللار التحاأللللللى اال تصلللميم اداتلللي الدراسللللة 

   حيلث بلتلت  يملةداةاأل ثبلات الد يقة(  لتم التحقأ من السميية في مادة اليللم )لحدة التاووات الحية
تجاهللات وحللل مللادة اليللللم  لتللان الثبللات اال(  امللا األداة الثاويللة فتمثلللت بمقيللال 47.8ختبللار)ثبللات اال

لجللللد فلللرلأ مات دالللللة إحصلللاوية عولللد مسلللتل  الدالللللة  اظملللرت وتلللاوج الدراسلللة(  ل 4.4التللللي لللل داة )
(α≤0.05)  بين المجملعة الباببة لالتجريبية ييلد لمتتيلر بريقلة التلدريل  بين متلسبات التحصي

بلبة الصد  تحصي  متلسباتبين فرلأ مات داللة إحصاوية  لح المجملعة التجريبية  لال يلجدلصا
لجللد فلرلأ لصلالح  ييللد لمتتيلر الجلول  تملا اظملرت فلي ملادة اليلللم ملي االعا ة السميية السادل

تللان هوللاو فللرلأ مات ل   يبيللة تيلللد للت اعلل  بللين الجللول لبريقللة التللدريلا وللاث فللي المجملعللة التجر 
لي م تجاهللات بلبللة الصللد السللادلمتلسللبات ا بللين (α≤0.05)داللللة إحصللاوية عوللد مسللتل  الداللللة 
دريل لصللللالح تجاهللللات وحلللل مللللادة اليلللللم ييلللللد لمتتيلللر بريقللللة التلللا عا لللة السلللميية علللللى مقيلللال اال

تجاهللات البلبللة وحللل مللادة احصللاوية بللين متلسللبات إفللرلأ مات داللللة  المجملعللة التجريبيللة  لاليلجللد
تجاهات البلبة لصالح ابين متلسبات فرلأ مات داللة إحصاوية  بلجلداليللم ييلد لمتتير الجول  ل 

 ا واث في المجملعة التجريبية ييلد للت اع  بين الجول لبريقة التدريل.
 

 إعتملاد إسلتراتيجيتي تحليل  الممملة لاللدراما ملع البلبلة إللى لفلي بللء وتلاوج الدراسلة الصلى الباحلث 

دراج   لمحالللللة ملاوملللة الموملللاج ليواسللل  البلبلللة ملي ا عا لللة السلللميية  ةملي ا حتياجلللات الخاصللل لا 
 إستراتيجيات تحلي  المممة لالدراما للميلمين في دلي  الميلم مع مساعدتمم على تببيق  في المدرسة.
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Abstract 

 
The aims of the current study were to assess the effect of the integration between two 

strategies; task analysis and drama in the academic achievement in science for sixth grade 

students with hearing disabilities and their attitudes toward science. 

 

This study adopted quasi-experimental design with equal interventional and control group. 

This study was conducted with representative sample of 48 male and female students with 

hearing disabilities of sixth grade recruited from schools for hearing disabilities students. 

The participants were assigned randomly into two groups. The intervention was by using 

the integration of both the task analysis and drama, while the control group was evaluated 

by conventional method. There were two instruments that were used in data collection. 

The first one was the achievement test to assess the achievement of the students with 

hearing disabilities in science (microbiology unit). The instrument was reliable 

(Cronbach's alpha coefficient = 0.74). Regarding the second instrument, it assesses the 

attitudes of students toward science. The total reliability was (0.80). 

 

The results of the current study showed that there were significant differences between the 

control and intervention group regarding the method of teaching (α≤0.05) and the mean 

was higher in the intervention group. There were no significant differences in the mean of 

the achievement test regarding the gender. On the other hand, there was significant 

difference regarding female students due to the interaction between gender and method of 

teaching (α > 0.05). 

 

Regarding the attitudes of students toward the science; there were significant differences 

between control and intervention groups on the post-test related to method of teaching (α 

<0.05). While there was no significant differences accounted to gender. The interaction 

between gender and method of teaching was significant (α > 0.05) where female students 

was higher than male students.  

 

The results of the current study highlight the importance of adopting drama and task 

analysis in teaching students with hearing disabilities, and trying to reform the curriculum 

to fit the students better. The study also showed that it is important to include drama and 

task analysis in the teacher guide for teachers as well as aiding them to implement those 

strategies. 
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 الفصل األول:
______________________________________________________ 

 :أىميتياو خمفيتيا مشكمة الدراسة 
 

 مقدمة ال .1.1
 

وتعود جذور ىذا  ،النفسـ ميداف التربيو وعم يف ةمف الموضوعات الحديث الخاصة ةيعد موضوع التربي
تغذي ميػداف  كثيرةوىناؾ موضوعات وعمـو  ،العشريفلى النصؼ الثاني مف القرف إ ةالموضوع وبدايات

 ةموضػػوع التربيػػ، أمػػا والطػػب ،والقػػانوف ،وعمػػـ االجتمػػاع ،والتربيػػةومنيػػا: عمػػـ الػػنفس  الخاصػػة ةالتربيػػ
عف المتوسط العػاـ  ممحوظا   نحرافا  اينحرفوف  فراد غير العادييف الذيفلى خدمة األإييدؼ  فيو الخاصة

 ىتمامػػػا  ا ىممػػا يسػػتدع ،والمغػػػوي ،والحركػػي ،واالنفعػػالي ،والحسػػػي ي،العػػادييف فػػػى نمػػوىـ العقمػػ فػػرادلؤل
ختيػار طرائػؽ اليػـ و  ةئػؽ تشخيصػيـ ووضػل البػرامت التربويػفػراد مػف حيػث طرابيذه الفئػة مػف األ خاصا  

  (. 2009،والجراح وغوائمةالبطاينة . )التدريس المناسبة ليـ
 
 المميػػزةف لكػػؿ فئػػة صػػفاتيا وخصائصػػيا أو  ،ذوي االعاقػػةالتعػػرؼ عمػػى فئػػات  ىػػذا، مػػف خػػبلؿ تضػػ وي

ذوي طفػؿ عػادي وطفػؿ  األطفػاؿعتقػاد بػأف ىنػاؾ نػوعيف مػف نػو مػف الخطػأ االأعمػى  التأكيػدلكننا نػود 
خػػتبلفيـ عػػنيـ، اكثػػر مػػف أ العػػادييف يشػػبيوف الطمبػػة عاقػػةذوي اال ف الطمبػػة أبػػ التأكػػد، بػػؿ يجػػب عاقػػةا
لػػػى الرعايػػػة إ طفػػػاؿ ميمػػا كانػػػت تصػػنيفاتيـ ىػػػـ أفػػػراد فريػػدوف مػػػف نػػوعيـ وجمػػػيعيـ بحاجػػة  األ ف كػػؿأو 

ممػػػا  ظػػػاىرخػػػتبلؼ اىػػػو  ةداء المجموعػػػأعػػػف متوسػػػط  عاقػػػةخػػػتبلؼ الطمبػػػة ذو  اإلالكػػػف  ،ىتمػػػاـواال
 )القمػػش .الخػػدمات التربويػػة الخاصػػة ليػػـ خػػر تقػػديـآ بػػرامت تربويػػة فرديػػة ليػػـ، وبمعنػػى يسػػتوجب تقػػديـ

   (2011المعايطة،و 
 

)حسػػية، عقميػػة، جسػػمية،.....الن(، وتنػػوع  ذوي اإلعاقػػة طمبػػةلػػد  فعمػػى الػػرغـ مػػف تبػػايف الصػػعوبات 
األوضػػػاع التربويػػػة التػػػي يتمقػػػوف تعمػػػيميـ فييػػػا )صػػػؼ عػػػادي، غرفػػػة مصػػػادر، صػػػؼ خػػػاص، مدرسػػػة 

تخطيط وتنفيذ البرامت التعميمية والتدريبية تمقى عمى عاتؽ أحػد خاصة نيارية،.....الن(، فإف مسؤولية 
 المعممػػيف الػػذي يعمػػؿ بالتعػػاوف مػػل مينيػػيف آخػػريف ومػػل األسػػرة لتقػػديـ خػػدمات  تمبػػي الحاجػػات الفرديػػة
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الخاصػػة ليػػؤالء الطمبػػة، والميمػػة الرئيسػػة التػػي يتوقػػل مػػف المعمػػـ تنفيػػذىا ىػػي ميمػػة التعمػػيـ، والػػذي ىػػو 
  (2005،الخطيب والحديدي) .عمو، ومساعدتو عمى تحقيؽ قدراتولطالب ودعممية توجيو ا

 
يمانا   طمبػة بغػض النظػر عػف يمية بػيف المف المجتمل المعاصر بمبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعم وا 
فػػي الحصػػوؿ عمػػى التعمػػيـ إلػػى التسػػاؤؿ عػػف  ذي االعاقػػة يػػر التسػػاؤؿ عػػف أحقيػػة الطفػػؿ تغ ،قػػدراتيـ

 فقػد أصػبحت العنايػة باألطفػاؿ المعػوقيف مؤشػرا   ،تمكف المدرسة مف تقديـ أكبر مساعده لو الكيفية التي
 (2008،)ميثاؽ رعاية المعوقيف مف بيف المؤشرات التي يقاس بيا مد  تقدـ المجتمعات.

 
فػى  ومتفاوتػةمختمفػة  وىـ فئة يفرضوف قيػودا   ،السمعيةعاقة ىي فئة اال عاقةذوي االومف فئات الطمبة 

ولػػذلؾ فػػإف الطمبػػة ضػػعاؼ  ،والمغػػةمػػف مجػػاؿ مػػف مجػػاالت النمػػو وبخاصػػة الكػػبلـ  ثػػركأتيا عمػػى شػػد
سػػػتخداـ المعينػػػات افػػػى التواصػػػؿ و  خػػػاص   لػػػى تػػػدريب  اضػػػافي و إلػػػى تػػػدريس إالسػػػمل والصػػػـ يحتػػػاجوف 

 ،سػػػتثمار القػػػدرات السػػػمعية الوظيفيػػػة المتبقيػػػةاوتطػػػوير و  ،السػػػمعية وغيرىػػػا مػػػف نظػػػـ تضػػػخيـ الصػػػوت
المعمميف يستطيعوف  كذلؾ فإف، التى يتمتعوف بياخر  والقدرات األ ةوتوظيؼ الحواس الوظيفيوتطوير 

لتمكػػػيف ىػػػؤالء الطمبػػػة مػػػف تمقػػػي تعمػػػيـ مناسػػػب فػػػى  التعميميػػػةتعػػػديؿ وتكييػػػؼ أسػػػاليب التػػػدريس والبيئػػػو 
 ( 2005،الخطيب والحديدي) .المدارس العادية

 
ر فيػػو الفضػػوؿ، وتدفعػػو نحػػو اإلستقصػػاء والبحػػث، فػػالخبرة إف األشػػياء الجديػػدة التػػي يتعمميػػا الطفػػؿ تثيػػ

التػػي يمػػر بيػػا الطفػػؿ تػػؤدي إلػػى تكػػويف المعرفػػة، وىػػذه الخبػػرة يمكػػف أف تثيػػر فػػي الطفػػؿ فضػػولو، الػػذي 
سيدفعو لتطوير طرؽ جديدة لمعالجة األفكار أو حؿ المشكبلت، وبناء الميارات التي يمكف إستخداميا 

 (2005)اليويدي، .في بناء المعرفة التعميمية
 

ع عمػى معظميػا إف لػـ يكػف كميػا، طػبلموـ، ويفترض في المعمـ الناج  االولذلؾ تتنوع طرؽ تدريس الع
مكانػات تعممػيف، وفػي حػاؿ تػوفر الظػروؼ وااليستخدـ المناسب منيػا حسػب الموضػل وطبيعػة الم حتي

ا كػػاف التركيػػز فييػػا عمػػى والػػزمف ومصػػادر الػػتعمـ، توصػػؼ طريقػػة التػػدريس المسػػتخدمة بأنيػػا ناجحػػة إذ
ذا أعطػػي المتعممػػوف فييػػا دورا  أكثػػر فاعميػػة  العمميػػات العقميػػة لممتعممػػيف أكثػػر مػػف الحقػػائؽ العمميػػة، وا 

 معػارؼ العمميػة، بػؿ يركػز عمػى توجيػويجابية، فاليدؼ مف تدريس العموـ لـ يعد يركز عمػى تجميػل الوا
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جراء معػػػارؼ، وذلػػػؾ بإتاحػػػة الفرصػػػة ليػػػـ بػػػاالكتسػػػاب ىػػػذه المتعممػػػيف عمػػػى التفكيػػػر السػػػميـ ال وتػػػدريب
ة التػدريس النػاج  فػي كتشػاؼ الحقػائؽ، وبالتػالي تصػب  قاعػدرب، وتقديـ الفػروض واالقتراحػات الالتجا

 (2010(. )عمياف، لقنى ما تعرؼ إستنتت( بدال  مف ) إسأؿ، جرب، ،فكر الحظ،العمـو ىي )
 

اـ الدراما كوسيمة لئليضاح في تدريس المواد الدراسية ستخدلكثير مف المربيف يفكروف جديا  باونجد أف ا
ز ومػػا المختمفػة كػالعمـو والرياضػػيات والمغػة، إذ جػاءت الفكػػرة مػف البػػرامت التعميميػة التػي يعرضػػيا التمفػا

جتماعية عف طريػؽ الػدراما، فػالمواد التعميميػة ال تصػؿ إلػى الطالػب سػواء  تقدمو مف معمومات  عممية وا
ر مػػا يتحقػػؽ ذلػػؾ عنػػدما يكػػوف الصػػؼ ميػػدانا  لعػػرض المفػػردات والمفػػاىيـ بطريقػػة قرئػػت أو رويػػت بقػػد

 (2008)أبو مغمي وىيبلت، مسرحية درامية ممتعة وشيقة.
 

ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ جػػاءت أىميػػة دمػػت الػػدراما كإحػػد  الطػػرؽ الفاعمػػة فػػي إثػػارة إىتمػػاـ الطمبػػة لمػػتعمـ، 
مكانيػػػة أف يكػػػوف كػػػؿ عضػػػو فػػػي جسػػػـ اإلنسػػػاف إل فالبنػػػاء الػػػدرامي ىػػػو تفاعػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػل البيئػػػة، مػػػ

عنصرا  دراميا ، وتكمف أىميتو في التعميـ بأف يتعمـ اإلنساف مف خبلؿ أعضائو، وتفاعؿ تمؾ األعضػاء 
نسػػاف( وبتفاعمػػو معيػػا ينػػتت الػػتعمـ (، وتأييػػدا  لػػذلؾ أشػػار كػػبل مػػف 2003)الكػػردي، مػػل البيئػػة )جمػػاد وا 

( إلػى أف  Maly,A. & Duff,A. 2004( ومػالي دوؼ )Henry,M.2000( وىنػري )2002الػدىاف)
أىداؼ الدراما تتعد  األىداؼ القصصية والعممية لتمثؿ قاعدة لمعمـ والتعميـ، الذي يمثؿ الحياة اليومية 
لمطمبة، كما تيدؼ الدراما إلى زيادة الخياؿ العممي، حيث تمن  األنشطة الدرامية الطمبة فرصو لتحقيؽ 

والدقة، فإف مف الصعب نقؿ )تطبيؽ( الطمبة لما تعمموه عمى سياقات أخر  إذا مػا توازف بيف السبلسة 
تعممػػوا بطريقػػة مجػػردة، والػػدراما بػػدورىا ترتكػػز عمػػى قػػدرة الطمبػػة عمػػى محاكػػاة الواقػػل، فتعتبػػر أداة مػػزج 

 لمخياؿ والطاقة إلنتاج التعمـ وتحقيؽ األىداؼ التعميمية.
 

طريقػػة عبلجيػػة مفيػػدة  ، وىػػييمػػة لمقػػائميف عمػػى التربيػػة الخاصػػةه مأدا وتعػػد اسػػتراتيجية تحميػػؿ الميمػػة
، ويسم  ىذا األسموب لمطالػب بػأف يركػب مف إتقاف عناصر الميارة الجزئية تعتمد عمى تمكيف الطالب

، ويسػػاعد ىػػػذا اممػػػة وفػػؽ نظػػاـ متسمسػػؿ واضػػ  ومػػتقفىػػذه العناصػػر بعػػد إتقانيػػا لتكػػويف ميمػػات متك
الػذي فشػؿ فيػو الطالػب وتحديػد أجػزاء الميمػة التػي يواجػو الطالػب صػعوبة األسموب في تحديد الجانػب 
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رات القػػراءة فػػي إتقانيػػا فيػػتـ تدريبػػو عمييػػا بشػػكؿ خػػاص ويسػػتخدـ ىػػذا األسػػموب فػػي عػػبلج وتعمػػيـ ميػػا
 (2003سبلمة وأبو مغمو،).والكتابة والرياضيات

 
( بعنواف 2011) مثؿ دراسة الطويؿومف المتفؽ عميو عبر الدراسات والبحوث التربوية في ىذا المجاؿ 

"أثر توظيؼ أسموب الدراما في تنمية المفاىيـ وبعض عمميات العمـ بمػادة العمػـو لػد  طالبػات الصػؼ 
( بعنػػواف "أثػػر إسػػتخداـ األنشػػطة الدراميػػة عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ 2010) الرابػػل"، ودراسػػة عػػودة

 راما ستكوف أىـ المستجدات المستقبمية فيالسادس في مادة العمـو وفي إتجاىاتيـ نحوىا"، أف الد
العممية التعميمية، خاصة  أف الدراما تتناوؿ المفاىيـ واإلنفعاالت بأسموب يمكػف الػتحكـ فيػو، وجػاء ذلػؾ 
سػػتخداـ أسػػاليب وطػػرؽ تعميميػػة مبتكػػرة،  مػػف دافػػل الحاجػػة الممحػػة والماسػػة لتطػػوير العمميػػة التعميميػػة وا 

ثارة المتعػة التػي ترضػي األطفػاؿ فػي كػؿ المراحػؿ العمريػة، إضػافة  وتعد الدراما طريقة لجذب اإلن تباه وا 
بػو منػذ أكثػر مػف نصػؼ إلمكانية إستخداـ الدراما في العبلج الجماعي وتعديؿ السموؾ الذي بدأ العمػؿ 

 (2007؛عبد المنعـ،2002،قرف. )الدىاف
 

ناحية الفكرية ومف ناحيػة أخػر  ( تعد الدراما أداة  لمتنمية مف الHenry,2000)ىنر   ومف وجية نظر
أداة  لتنمية القدرات الشخصية لد  المتعمـ لصنل ىػدؼ ذاتػي، فػالتعمـ خػبلؿ الػدراما حسػب وجيػة نظػره 

اء فيػػي إستكشػػاؼ نشػػط ىػي تعمػػـ "كيػػؼ يكػػوف" والػػتعمـ "مػػف أجػػؿ أف يكػػوف"، وبمػػا أنيػػا تنعػػت بفػػف األد
 المعارؼ المجردة. مف أشكاؿ البحث، ألنيا تقـو عمى توسيل لممعنى وشكؿ  

 
( تمثيػػػؿ األدوار والػػػتعمـ التعػػػاوني ضػػػمف طػػػرؽ التػػػدريس التػػػي تعتمػػػد عمػػػى 2006) وصػػػنفت الفػػػتبلوي
، فػػي حػػيف صػػنفت األلعػػاب التعميميػػة إلػػى طػػرؽ تػػدريس تعتمػػد عمػػى المػػتعمـ، وىػػذا المعمػػـ والمػػتعمـ معػػا  

المواقؼ التعميمية أماـ المتعمـ بدوره يقل ضمف مواصفات الطرؽ التدريسية الفاعمة التي تييء الفرص و 
 لمتعمـ وتثير إىتمامو وتسيؿ التفاعؿ مل بيئة التعمـ.

 
يسػػػيـ فػػػي تكػػػويف شخصػػػية المػػػتعمـ، ويعػػػد  ا  ( المعػػػب نشػػػاط2007( و )2003ة )كػػػذلؾ إعتبػػػر الحيمػػػ

كوسػػػيط تربػػػوي ومػػػدخؿ لمنمػػػو مػػػف كافػػػة الجوانػػػب العقميػػػة والجسػػػمية واإلجتماعيػػػة واإلنفعاليػػػة والمغويػػػة 
يرىا مف الميارات، ويسم  كذلؾ بالتدرب عمػى األدوار اإلجتماعيػة فيجعػؿ الطمبػة يتعممػوف فػي بيئػة وغ
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خصبة تستثير دافعيتيـ وتحثيـ عمى التفاعؿ النشط وتجعميـ أكثػر إقبػاال  عمػى الػتعمـ، ويضػيؼ نبيػاف 
المتعمميف، كمػا ( أف المعب ومف ضمنو لعب األدوار مف الوسائؿ الفاعمة إلدراؾ المفاىيـ لد  2008)

كتسػػاب وتوسػػيل انفػػاؽ المعرفيػػة خاصػػة عنػػد  يعػػد أداة تربويػػة تسػػاعد فػػي إحػػداث التفاعػػؿ مػػل البيئػػة وا 
 األطفاؿ.

  
ولقػػد سػػاىمت المػػدارس لػػذوي اإلعاقػػو السػػمعية بػػدمت الطمبػػة مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية بتطبيػػؽ منػػاىت 

عاقة السمعية، وكما سػاىمت الفمسػفات الحديثػة التعميـ العاـ المقررة مف الوزارة عمى الطمبة مف ذوي اال
فى مجاؿ التربيو والتعميـ فى تطور مفيـو المناىت بشكؿ عاـ، وليذا فإف المػنيت يظػؿ االداة اإلجرائيػة 

 (1995ية التربوية أىدافيا. )البسطامي،التى تحقؽ لمعمم

 

بلت الفنية التى تواجو مديري ( أف مف أىـ المشك1999وقد ذكر المقاني كما ورد في )المقاني والقرشي،
لدراسػػية المػدارس الممحػػؽ بيػػا فصػػوؿ دمػػت لمصػػـ وضػػعاؼ السػػمل، وىػػي عػػدـ مناسػػبة بعػػض المنػػاىت ا

مكانات الطمبة الصـ، كما أف دراسة الطمبة السامعيف يػؤدي إلػى  الصـ لمحتو  مناىت الطمبة لقدرات وا 
عػادة صػياغة المحتػو  بشػكؿ حدوث بعض المشكبلت منيا زيادة العبء عمى معمػـ الصػـ فػى قػر  اءة وا 

 & Parmer)بػارمر وكػولي  كػذلؾ يبػيف، الصػـ لوسائؿ المآلئمة لمطبلبيناسب الصـ، والبحث عف ا

Cawlley,1993) الصـ وضعاؼ السمل فى تعمـ العمـو أف  ـ المشكبلت التى يواجييا الطبلبأف أى
 ب.المستو  القرائي ليؤالء الطبلالمحتو  تتـ صياغتو بشكؿ يفوؽ 

 

ستراتيجيات الدراما والمعب ترتبط بالناحية العممية لبيئػة الطفػؿ الطبيعيػو، أف ا ويبلحظ مف قبؿ الباحثيف
نحػػػو الػػػتعمـ ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى  قػػػل الطفػػػؿ والػػػذي بػػػدوره يشػػػكؿ واقعيػػػة  قويػػػة  كمػػػا تػػػرتبط المػػػادة العمميػػػو بوا

قباؿ تجاىات الطمبو واالبيف ا وممحوظ، بحيث تصب  العبلقة إتجاىات الطفؿ نحو التعمـ بشكؿ إيجابي
ليـ عمػى الػتعمـ، اإليجابية نحو التعمـ زاد إقبا تجاىات الطمبةديو، أي كمما زادت اعمى التعمـ عبلقة طر 
 تجاىات مف المواضيل العممية التي ليا دور فاعؿ في تحديد السموؾ ودوافعو خبلؿكما أف موضوع اال

د قػػػػػػػوة دافعػػػػػػػة وموجيػػػػػػػة لمسػػػػػػػموؾ، وقػػػػػػػد أوضػػػػػػػ  تجاىػػػػػػػات تعػػػػػػػتفاعػػػػػػػؿ الفػػػػػػػرد ضػػػػػػػمف البيئػػػػػػػة، ألف اال
(Raynor,C.2001)  بػػأف معرفػػة اإلتجاىػػات تسػػيؿ عمميػػة التنبػػؤ بالسػػموؾ خػػبلؿ التكيػػؼ، فػػإذا مػػا تػػـ
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الوقػػوؼ عمػػى معرفػػة السػػموؾ لمفػػرد مػػف خػػبلؿ إتجاىاتػػو فػػإف العوامػػؿ التػػي تظيػػر يمكػػف تحديػػدىا وفػػؽ 
جامعػة األقصػى إليػو  توؾ، وىػذا مػا أشػار األسس التي تساعد عمى نضجيا الظػروؼ التػي تػؤطر السػم

أف معرفة اإلتجاىات لمطمبػة عامػة تػؤثر فػي  (2113بالتعاوف مل جمعية األمؿ لذوي اإلعاقة السمعية)
السػموؾ وليػا أىميػػة كأىميػة الػػدوافل التػي تنػتت عػػف الخبػرة والػػتعمـ ضػمف الظػروؼ المحػػددة والتػي تنػػتت 

 سموكا  مؤثرا لمحالة.

 

ثر في نشوء اإلتجاه بأف معرفة اإلتجاىات تسيؿ وتزود الباحث بالعوامؿ التي تؤ  (1986وتأكد حمده )
البطػػأ أو السػػريل، كمػػا أف معرفػػة اإلتجاىػػات ليػػا فوائػػد  بالشػػكؿ وتحولػػو وتطػػوره وتغيػػره وتكونػػو وتثبتػػو

صػػػادؽ يؤكػػػد  عمميػػػة فػػػي مبػػػادئ الصػػػحة النفسػػػية والتربيػػػة والتعمػػػيـ والحيػػػاة العامػػػة، إضػػػافة  إلػػػى ذلػػػؾ
أف معرفة اإلتجاىات وطرؽ نموىا مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مػل البيئػة تعطػي مؤشػرات  واضػحة  (1999)

عػػف طبيعػػة ىػػذا التفاعػػؿ، ومػػف ثػػـ تشػػكؿ مسػػارات واضػػحة فػػي شخصػػية الفػػرد وعبلقتيػػا المباشػػرة فػػي 
موؾ السموؾ، ولكف اإلتجاىات تؤثر في سموؾ الفرد ألنيا تعتمد عمى عامميف ىما التغيرات النسػبية لمسػ

ف تنظػػيـ خيػػارات األفػػراد ضػػمف ىػػذا التغيػػر يظيػػر سػػموؾ غيػػر مسػػتقر فػػي بعػػض ا  ألف الحيػػاة متغيػػرة و 
الحاالت كما أف ىناؾ عوامؿ ليست واضحة بؿ تختمؼ تبعا  لحالة األفػراد فػي المواقػؼ المختمفػة والتػي 

فػػراد ضػػمف تظيػػر عمػػى السػػموؾ وتػػؤثر عمػػى اإلتجاىػػات، ىػػذه المواقػػؼ وغيرىػػا تػػؤثر عمػػى إتجاىػػات األ
 مواقعيـ وتفاعميـ مل المجتمل.

 

األفراد  معرفػػػػة اإلتجاىػػػػات عنػػػػدما يتعمػػػػؽ الموضػػػػوع بػػػػ أف (Smoot,1973)و (Ayres,1999)ويػػػػر  
 فػػػة إتجاىػػػات ذوي االعاقػػػة معر وأف عػػػداد بػػػرامت خاصػػػة بيػػػـ، ذوي االعاقػػػة، تكػػػوف ميمػػػة وفاعمػػػة فػػػي ا

اجػو، فمعرفػة إتجاىػات ليػـ كػؿ حسػب إحتي ترتبط بصورة مباشرة مػل كػؿ األىػداؼ والخطػط التػي تييػأ
تحتـ عمى جميػل القػائميف بتربيػة وتييئػة بػرامت خاصػة بيػـ، وأف يضػعوا فػي وسػائؿ تنفيػذ  ذوي االعاقة
اإلتجاىػػات التػػي تػػؤثر عمػػييـ والتػػي تبػػرز مػػف خػػبلؿ سػػموكيـ المحػػدد كػػؿ وفػػؽ قدراتػػو ومػػا  امخططاتيمػػ

 تبقي لديو مف إعاقة.
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أف معرفػة إتجاىػات ذوي اإلعاقػة السػمعية وىػـ يػؤدوف دورىػـ  (Cooksey,F.1982)كوكسػي  وقد أيد
التربوي خبلؿ المؤسسات اإليوائية الخاصة بيـ سوؼ يساعدىـ لمتغمػب عمػى مشػاكميـ النفسػية، وأشػار 

معرفػػة إتجاىػػات المعػػاقيف سػػمعيا  بصػػورة صػػحيحة سػػوؼ يقمػػؿ لػػدييـ عوامػػؿ الضػػغط النفسػػي الػػذي  أف
قمػػؽ أو اإلنفعػػاؿ الحػاد، كمػػا أف معرفػػة إتجاىػػات ذوي اإلعاقػػة السػػمعية خػػبلؿ يبػرز فػػي سػػموكيـ مثػػؿ ال

وجودىـ في المدارس الخاصة بيـ سوؼ يساعد القائميف عمييـ عمى تييئة وسػائؿ وبػرامت تتناسػب مػل 
رغبػػاتيـ وطموحػػاتيـ، وكػػػذلؾ سػػوؼ يقػػدـ لؤلىػػػؿ مسػػاعدة حػػػوؿ كيفيػػة التعامػػؿ معيػػػـ وفػػؽ إتجاىػػػاتيـ 

 والنفسية خبلؿ تكيفيـ اإلجتماعي. ورغباتيـ الجسمية

 
 يي مػػػف بعػػػض المشػػػاكؿ التعميميػػػة، التػػػتعػػػان فئػػػة ذوي االعاقػػػة السػػػمعية ( أف2006يظيػػػر يوسػػػؼ )و 

أف الكثير مف الدراسات أثبتت أف بإمكاف ىذه الفئة أف تنجز مياـ تعميميػة  تستحؽ اإلىتماـ وخصوصا  
كمػا أف مػا يحػدد الطػرؽ المناسػبة ؿ الطبيعػي، لكوف ىؤالء األطفاؿ معدالت ذكائيـ ضمف المعدسميمة 

والفعالة في تدريس العموـ أو المواد األخر  لذوي اإلعاقة السػمعية ىػي النتاجػات العمميػة التػي تتوصػؿ 
إلييػػا الطريقػػة بعػػد تطبيقيػػا، وىػػؿ فعػػبل  أثػػرت فػػي معمومػػات وعقػػؿ ووجػػداف الطالػػب وميارتػػو  أـ قامػػت 

 بحشو المعمومات في عقمو  

 

، تتفػاوت مركز إىتماـ المؤسسات التربوية حديثا   أصبحت عاقة السمعيةحث أف طمبة ذوي االلباوير  ا
قػػرانيـ العػػادييف أمػػف مؤيػػد لعمميػػة دمجيػػـ وتعمػػيميـ ضػػمف االطػػار التربػػو  الطبيعػػي مػػل إلػػييـ  النظػػره

عطائيـ الحؽ الطبيعي المنا يـ يثو لتعميمحد وىذا التبايف أوجد أفكارا   ،ومعارض ذوي كػؿ فئػات سب لوا 
يعتبػػر الباحػػث أف مػػادة العمػػـو ، ومػػف ىنػػا التعمػػيـ لمجميػػلأف ، وذلػػؾ ضػػمف تكػػافأ الفػػرص فػػى االعاقػػة

تحتاج لطريقة تعالت الجمػود والتجريػد الػذي يحػيط بيػا، وتنمػي الجوانػب الوجدانيػة لػد  طػبلب المرحمػة 
ىػا كمحػور ليػذه الدراسػة، لمػا األساسية حسب طريقة الدمت بيف تحميؿ الميمة والػدراما، حيػث تػـ إختيار 

 تتمتل بو مف إيجابيات  قوية إذا ما أحسف إستخداميا.
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 :مشكمة الدراسة .1.2

 
تمامػػو ىوالضػػعؼ فػػي تػػدريس مػػادة العمػػوـ، وا حػػث كمعمػػـ عمػػـو ومبلحظاتػػو لنقػػاط القػػوةخػػبلؿ عمػػؿ البا

اعػػػاة مر و يمػػػة والػػػدراما، تحميػػػؿ الم سػػػتراتيجيتيمختمفػػػة، والػػػدمت بينيػػػا كا سػػػتراتيجيات تػػػدريسبتطبيػػػؽ ا
ستخداـ أنماط تفكير تأمميػة مػف أجػؿ ـ، واحسب أنماط التعمـ المختمفة لديي الفروؽ الفردية بيف الطبلب

)مدرسػػػة افػػػت ،  ومػػػف خػػػبلؿ التواصػػػؿ مػػػل معممػػػي مػػػدارس ذوي اإلعاقػػػو السػػػمعية ومنيػػػاو، المعرفػػػبنػػػاء 
ستخداـ الػدمت بػيف ا البحث في حث أىميةومدرسة اليبلؿ االحمر، والمدرسة االسبلمية(، فقد لمس البا

لموقوؼ عمى المشكبلت التى تواجييا المعممات عنػد تطبيػؽ مػنيت  ،إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما
تبرز  مف ىنا العموـ المقرر مف وزارة التربية والتعميـ، لطمبة الصؼ السادس مف ذوي االعاقة السمعية،

 فااي والاادراما تحمياال الميمااة يتيسااتراتي سااتخدام الاادمن اااين اا فاعميااةستقصااا  إ فػػيمشػػكمة الدراسػػة 
 ت اىاتيم نحو العموم.االسمعية عمى  عاقةاإلمن ذوي  طماة الصف السادس في العمومتحصيل 

 

 أىداف الدراسة : .1.2
 ىذه الدراسة إلى: ىدفت

متوساط  ميال الميماة والادراما عماىساتخدام طريقاة التادريس االادمن ااين تحفاعمية ا لىاالتعرف  .2
فاي ماادا العماوم مان ذوي اإلعاقاة السامعية فاي امدرساة اليا ل  صيل طماة الصاف الساادستح

 ومدرسة إفتح(. والمدرسة اإلس مية، األحمر،

طماااة ت اىااا  اطريقااة التاادريس االاادمن اااين تحمياال الميمااة والاادراما عمااى  فاعميااة لااىاالتعاارف  .1
 يا ل األحمار، والمدرساة اإلسا مية،فاي امدرساة ال مان ذوي اععاقاة السامعية الصف الساادس

 ومدرسة إفتح( نحو مادا العموم.

لاادمن ااين تحميال الميمااة والادراما عماى حساا  خاات ف طريقاة التادريس ااالتعارف عماى فاعمياة ا .1
 متغيرا  ال نس ومستوى التحصيل.

خاات ف طريقاة التادريس االاادمن ااين تحميال الميمااة والادراما عماى حساا  التعارف عماى فاعمياة ا .4
 ت اىا .يرا  ال نس واع متغ
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 أسئمة الدراسة: 4.2
 :أف تجيب عف األسئمة انتية  ىذه الدراسةتحاوؿ 
متوساط  عماىمن اين تحميال الميماة والادراما ستخدام طريقة التدريس االد: ما فاعمية ااألولالسؤال 

فااي مااادا العمااوم ماان ذوي اإلعاقااة الساامعية فااي امدرسااة الياا ل  تحصاايل طماااة الصااف السااادس
ومدرسااة إفااتح(ل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف طريقااة التاادريس  والمدرسااة اإلساا مية، األحماار،

 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

 
ت اىا  ميمة والدراما عمى اطريقة التدريس االدمن اين تحميل ال ستخداما السؤال الطاني: ما فاعمية
الساااامعية فااااي امدرسااااة الياااا ل األحماااار، والمدرسااااة  ماااان ذوي اععاقااااة طماااااة الصااااف السااااادس

اإلس مية،ومدرسااة إفااتح( نحااو مااادا العمااومل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف طريقااة التاادريس 
 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

 

 :فرضيا  الدراسة 1.2

 عف أسئمة الدراسة الفرضيات انتية:إ نبثقت 

 :ال  الفرضااااية األولااااى ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادستحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

 )الدمت بيف إستراتيجتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(. طريقة التدريسمتغير ل

 توجػػػػػد فػػػػػر  ال :طانياااااةالفرضاااااية ال( وؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو  الداللػػػػػةα≤0.05 )بػػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادستحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

 لمتغير الجنس. 

 ال طالطاااااة:الفرضاااااية ال ( توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو  الداللػػػػػةα≤0.05 )بػػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي دسسػاتحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

)الػػػػدمت بػػػػيف إسػػػػتراتيجيتي تحميػػػػؿ الميمػػػػة والػػػػدراما، والطريقػػػػة  التفاعػػػػؿ بػػػػيف طريقػػػػة التػػػػدريسمتغيػػػػر ل
 الجنس.متغير  اإلعتيادية( و
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 ال  :الرااعااااة الفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سادسطمبة الصؼ الإتجاىات  متوسطات

 )الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(. طريقة التدريسمتغير ل

 ال :خامسااااةال الفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سادسطمبة الصؼ ال اىاتإتج متوسطات

.  لمتغير الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو

  ال السادسااااة:الفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
 تعػز العمػـو  مػادة فػي السػمعيةمػف ذوي اإلعاقػة  األساسػي سادسطمبة الصؼ ال إتجاىات متوسطات

 )الػدمت بػيف اسػتراتيجيتي تحميػؿ الميمػة والػدراما، والطريقػة اإلعتياديػة( و متفاعؿ بيف طريقػة التػدريسل
.متغير   الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو

 
 أىمية الدراسة:  1.1

  :فيما يمي تكمف أىمية الدراسة في الجانب العممي والنظري
 نظريو:االىمية ال

قة السمعية في مادة  اعات التي يواجييا طمبة الصؼ السادس مف ذوي اإللى الصعوبإالتعرؼ  .1
 العموـ.

 تأتي ىذه الدراسة إستكماال  لما بدأه الباحثوف انخروف. .2

 الدمت بيف تحميؿ الميمة والػدراما إستراتيجيتي إستخداـ تسيـ ىذه الدراسة في تعريؼ معممي العموـ .3
 .مف ذوي اإلعاقة السمعية  األساسي سادسطمبة الصؼ ال تحصيؿ عمىـ في تدريس العمو 

ستقصػػاء أثػػر إسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػدمت بػػيف تحميػػؿ الميمػػة والػػدراما فػػي تسػػيـ ىػػذه الدراسػػة فػػي ا .4
 تحصيؿ طمبة الصؼ السادس مف ذوي اإلعاقة السمعية. 

تحميػػؿ الميمػػة فػػي تػػدريس العمػػـو إثػػراء األدب التربػػوي بدراسػػات تجريبيػػة ألثػػر الػػدمت بػػيف الػػدراما و  .5
 لمطمبة مف ذوي اإلعاقة السمعية.
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 االىمية التطبيقية:

المنػػاىت الدراسػػية ومؤلفػػو الكتػػب المدرسػػية المقػػررة فػػي مػػادة  ىيتوقػػل أف تفيػػد ىػػذه الدراسػػة واضػػع .6
 في فمسطيف مف أجؿ تطوير منياج العموـ. العمـو 

 في إعادة خطط تحضيرىـ اليومية مف خبلؿوتسيـ  المعمميف تدريستساعد عمى تحسيف طرؽ قد  .7
 .ومراعاة الفروؽ الفردية تحميؿ الميمة والدراماز عمى يالترك

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات البحثية المميزه والمختصة في تطبيؽ الدمت بيف تحميؿ الميمة  .8
 لباحث.والدراما في تعميـ مادة العمـو عمى طبلب مف ذوي اإلعاقة السمعية وذلؾ حسب عمـ ا

 

  الدراسة: حدود 3.2

 : ىي ه الدراسة عمى مجموعة مف الحدودتقتصر ىذ

 إقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس مف ذوي االعاقة السمعية.  بشرية:محددات  -1

 ـ.2114/2115الفصؿ الثاني لمعاـ في  تطبيؽ ىذه الدراسة تـمحددات زمانية:  -2

 بلؿ االحمػػػر والمدرسػػػة االسػػػبلمية فػػػياليػػػ لدراسػػػة عمػػػى مدرسػػػةإقتصػػػرت ىػػػذه ا محػػػددات مكانيػػػة: -3
 ومدرسة إفت  في محافظة بيت لحـ. محافظة راـ اهلل

  محددات مفاىيمية: المفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسة. -4

 محددات أخر  لتطبيؽ الدراسة: -5

مفصػؿ تػاب العمػوـ المقػرر ل( مػف ككائنات الحية الدقيقةالوحدة  ) الوحدة الخامسةعمى  إقتصرتأ. 
  الفمسطيني.المنياج مف  سادسالثاني عمى طمبة الصؼ ال

 دراسية.ف حصة يأسابيل بواقل عشر  ثمانيةزمف قدره  عمىمدة التطبيؽ  إقتصرت -ب

 الدراسة عمى إستخداـ الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما. تجربة إقتصرت -ج
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 الدراسة:مصطمحا   4.2

 :دت الدراسة التعريفات انتية لمفاىيميااعتم

 (Teaching  Strategy) اإلستراتي ية التعميمية:

مجموعة خطوات يقوـ بيا المعمػـ داخػؿ الصػؼ بشػكؿ مػنظـ ومتسمسػؿ، بحيػث  :التعريف اإلصط حي
تكوف مرنة وشاممة تراعػي طبيعػة المتعممػيف، مػف أجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ المحػددة والمرغوبػة، وىػي أعػـ 

 (2112شمؿ مف الطريقة في التدريس. )زيتوف،وأ
 

، ما قبؿ بةالمرافؽ ليا، وطريقة توزيل الطمطريقة عرض الوسائؿ، والجو بأنيا   إ رائياً  الااحث اويعرفي
 .وعات، لحؿ أسئمة مختمفةإلى مجم بةتوزيل الطمو  ،أو ما بعد عرض الوسائؿ

 

  (Task Analysis )إستراتي ية تحميل الميمة:
، فبعض الباحثيف أو ميارات ثانوية قابمة لمتدريب تقسيـ الميارة إلى وحدات ىي :ف اإلصط حيالتعري

قد وسعوا مفيـو تحميؿ الميمة لكي يشمؿ وصؼ اإلجراءات التعميمية المستخدمة لمتدريب عمى الميارة 
 . ؼ عمى تحميؿ المحتو  الذي سيدرسفي حيف أف آخريف قد قصروا المصطم  أو التعري

(Kim, 2006) 
 و، تعتمد عمى تمكيف الطالب مف إتقاف عناصر الميارة الجزئية طريقة بأنيا ويعرفيا الااحث إ رائياً 

ويساعد ، بأف يركب ىذه العناصر بعد إتقانيا لتكويف ميمات متكاممة وفؽ نظاـ متسمسؿ واض  ومتقف
ة التي يواجو الطالب ىذا األسموب في تحديد الجانب الذي فشؿ فيو الطالب وتحديد أجزاء الميم

ىذا األسموب في تعميـ ميارات  يمكف إستخداـو  ،فيتـ تدريبو عمييا بشكؿ خاص، صعوبة في إتقانيا
ستراتيجية بطريقة ا ، وقاـ الباحث بتحضير مجموعة مف الدروسوالرياضياتوالعموـ القراءة والكتابة 

 ميؿ الميمة والدراما.ستراتيجيتي تحفي التحضير لمدروس بيف اتحميؿ الميمة، والدمت 
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  (Drama ) ستراتي ية الدراما:إ

ىي كممة اغريقية تعني )أنا أفعؿ( وتتكوف مف فعؿ لو بداية ووسط ونياية، : التعريف اإلصط حي
، يتمتل بمزايا الحركة والتمثيؿ والفعؿ الجماعي، وقد يجسد ىذا  وتنحصر في أنيا نشاط معرفي واع 

 (2119وس. )لطيؼ،الفعؿ رؤية خيالية بشكؿ محس

( الدراما ىي تمؾ األنشطة التعميمية التي تدمت الدراما والمسرح في طرؽ 2117عرفت عبد المنعـ )
 التعمـ.

سمسمة مف النشاطات التى يقوـ بيا الطالب بتوجيو مف الباحث،  عبارة عف ىي :التعريف اإل رائي
ب مف خبلؿ التمثيؿ، معبرا  بالصوت محورىا النشاط التمثيمي أماـ بقية الطمبو، بحيث يقدـ الطال

والحركة والجسـ عف شخصيات، أو أحداث، أو فكرة معينة، بحيث تبعث فى نفسو المتعة والسرور، 
وتشبل حاجاتو فى التعبير عف ذاتو. وتناوؿ الباحث محوريف مف محاور الدراما وىما القصة 

الباحث بعممية  قاـو تراتيجية الدراما, والمسرحية, وقاـ الباحث بتحضير مجموعة مف الدروس بطريقة إس
 تحميؿ الميمة والدراما. تيفى التحضير لمدروس بيف إستراتيجيالدمت 

 

  ( (Traditional Method:اععتياديةالطريقة 

المحاضرة واإللقاء، و )الشرح،  طريقة التعميـ التي تقوـ عمى المناقشة الشفوية: التعريف اإلصط حي
والتأكيد عمى النتاجات  ،وعرض المواد التعميمية األخر  ألغراض التثبت ية،( والعروض العممالسردو 

، وقد ُدرَِّس الطمبة في المجموعة ستخداـ أسئمة الكتاب ألغراض التقويـ والواجب البيتيا  المعرفية و 
 (1992الفنيش،)الضابطة بإستخداـ ىذه الطريقة. 

 

ف الطمبة لممعرفة دوف التغيير في شكؿ العرض : ىي الطريقة التي تعتمد عمى تمقيالتعريف اإل رائي
أو إستخداـ وسائؿ وطرؽ أخر  لممساعدة في فيـ المادة لمطمبة، وىو أسموب يكوف مكرر لمطمبة 

 ويقود لمممؿ، ويقمؿ حافزية ودافعية الطمبة نحو التعمـ.
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 (Achievement)التحصيل: 

تجاىات وقيـ ا  عمومات ومعارؼ وميارات و كتسابو مف مإكؿ ما يستطيل الطالب  :التعريف اإلصط حي
ٚلذساد ػٍٝ ؽلً مف خبلؿ ما يمر بو مف خبرات، وأنشطة معرفية وحركية ووجدانيػة، ٚأعب١ٌت رفى١ش 

 (2114)ػج١ذ، .ذساعخٌٍ اٌّشىالد ٔز١غخ  
  

يقيسيا إختبار كما  عموـفي ال طالبا اليمجموع الدرجات التي يحصؿ عمي ويعرفو الااحث إ رائيًا اأنو:
وتدني التحصيؿ ىو  التحصيؿ الذي أعده الباحث في وحدة الكائنات الحية الدقيقة لمصؼ السادس،

ويقاس  ،تدني في ىذه الدرجات لظروؼ صحية أو مدرسية أو اقتصادية أو شخصية أو انفعالية
ختبار التحصيؿ في العموـ الذي أعده إاألساسي في  سادسييا طمبة الصؼ المالعبلمة التي حصؿ عب
 .الغرضباحث ليذا ال
 

  (Hearing Impairment) اإلعاقة السمعية:

 

يغطي مصطم  اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي مد  واسل مف درجات : التعريف األصط حي
فقداف السمل، يتراوح بيف الصمـ أو الفقداف الشديد، الذي يعوؽ عممية تعمـ الكبلـ والمغة، والفقداف 

خداـ األذف في السمل وتعمـ الكبلـ والمغة، وتتعدد الطرؽ واألساليب التي الخفيؼ الذي ال يعوؽ إست
تستخدـ في الكشؼ عف اإلعاقة السمعية ومف بينيا المبلحظة، واإلختبارات السمعية المبدئية، كإختبار 
 اليمس، والشوكة الرنانة أو الساعة الدقاقة، والمقاييس الدقيقة عف طريؽ جياز السمل الكيربائي.

 (2111،ريطي)الق
         

(، dB 91-21الذيف فقدوا سمعيـ بنسبة تتراوح بيف) أحد فئات التربية الخاصة :التعريف األ رائي
التي تحوؿ دوف أف يقوـ الجياز السمعي عند الطفؿ بوظائفو، أو تقمؿ مف قدرة الطفؿ عمى سماع 

التي  )69dB-41) لمتوسطةوا )39dB-21) األصوات المختمفة، وتتراوح شدتيا مف الدرجة البسيطة
،  (92dB Loss)الدرجة الشديدة جدا   و )91dB-71) ينتت عنيا ضعؼ سمعي، إلى الدرجة الشديدة

 ويستخدموف المعينات السمعية لتغطية نقص السمل لدييـ.



 16 

 (Trend Towards Science)  اإلت اه نحو العموم:

جابة بأنماط سموكية محددة بإيجابية أو ستتؤىؿ الفرد لبل اإلتجاىات ىي نزوع التعريف اإلصط حي:
سمبية بإتخاذ موقؼ محايد نحو القضايا العامة مل أفكار أو أوضاع أو ظواىر أو حوادث أو 

 (2116)الفتبلوي، أشخاص.
 

موـ بالقبوؿ أو الرفض، والميؿ لبلستعداد لتعمـ المادة شعور الطالب نحو مادة الع التعريف اإل رائي:
تجاه نحو مادة العمـو اع بدراستيا، ويحدد ذلؾ باستجابة الطمبة عمى مقياس االستمتواالستفادة منيا واال

 المعدة ليذه الدراسة. فقرة 25مف  ا  الباحث مكون ذي أعدهال
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 الفصل الطاني
______________________________________________________ 

 
 الدراسا  السااقة اإلطار النظري و 

سػػة ومسػػػحا  لمدراسػػػات السػػابقة ذات الصػػػمة، وكػػػذلؾ ايتضػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػا  لئلطػػػار النظػػػري لمدر 
اإلطػػػبلع عمػػػى نتػػػائت العديػػػد منيػػػا والتػػػي أمكػػػف اإلفػػػادة منيػػػا فػػػي إعػػػداد ىػػػذه الدراسػػػة والتعقيػػػب عمػػػى 

 قة.الدراسات الساب
 

 . أوًع: األد  التراوي النظري2.1
تحميػؿ الميمػة  تييإسػتراتيج الػدمت بػيف تطبيػؽ  نظػرا  ألف البحػث الحػالي يسػتيدؼ إيضػاح مػد  أىميػة

، كػاف مػف الضػروري فػي البدايػة إلقػاء الضػوء عمػى بعػض معػاقيف سػمعيا  بالمػدارس اإلبتدائيػة لم والدراما
 رؽ التػػػدريس، وتحديػػػد خصػػػائص الطالػػػباحيػػػة المفيػػػـو وطػػػالنػػػواحي المتعمقػػػة باإلعاقػػػة السػػػمعية مػػػف ن

المعػػاؽ سػػمعيا ، وأسػػاليب التواصػػؿ معػػو، والمبػػادئ واألسػػس التػػي ينبغػػي أف تحكػػـ مجػػاؿ تربيػػة وتعمػػيـ 
إسػتخداـ تحميػؿ  الطفؿ المعاؽ سمعيا ، وواقل الرعاية التربوية لممعاقيف سمعيا  بالتعميـ اإلبتدائي، وأىميػة

 حيػػػػػث أف الكثيػػػػػر مػػػػػف مشػػػػػكبلت عػػػػػدـ تطبيػػػػػؽه الفئػػػػػة مػػػػػف األطفػػػػػاؿ وأىػػػػػدافيا، ليػػػػػذالميمػػػػػة والػػػػػدراما 
  بمدارس المعاقيف سمعيا  تنشأ نتيجة قمة الوعي بيذه الجوانب.إستراتيجيات تدريس حديثو 

 
حاسة السمل ىي مف أىـ الحواس بالنسبة لئلنساف، ويؤكد ذلؾ ورودىا في المقاـ األوؿ في العديد  تعد

كػػريـ حيػػث يقػػوؿ سػػبحانو وتعػػالى فػػي كتابػػو العزيػػز:)إف السػػمل والبصػػر والفػػؤاد كػػؿ مػػف آيػػات القػػرآف ال
ـ   أولئؾ كاف عنو مسػؤوال ( "صػدؽ اهلل العظػيـ"، وفػي آيػة   أخػر  مػف الكتػاب الكػريـ يقػوؿ اهلل تعالى:)صػ

حيػػث أف حاسػػة السػػمل ىػػي التػػي تجعػػؿ اإلنسػػاف قػػادرا   بكػػـ  عمػػي  فيػػـ ال يعقمػػوف( "صػػدؽ اهلل العظػػيـ"،
فاإلنساف إذا ما فقد قدرتو عمى السمل منذ الػوالدة  ،عمى تعمـ المغو وتمكنو مف فيـ بيئتو والتفاعؿ معيا

ترتػب عمػى كتػب كػاألفراد العػادييف وبالتػالي يفإنو لف يستطيل أف يتكمـ، وأيضا  لف يسػتطيل أف يقػرأ أو ي
عؼ فػػػػي الجانػػػػب ذلػػػػؾ حػػػػدوث صػػػػعوبات متنوعػػػػة تشػػػػمؿ جوانػػػػب النمػػػػو المختمفػػػػة وفػػػػرص الػػػػتعمـ وضػػػػ

 (2111،العزة) اإلجتماعي.
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 اإلعاقة السمعية وطرق قياسيا: .2.1.1
يعػػػػد اإلىتمػػػػاـ بالفئػػػػات ذوي اإلحتياجػػػػات الخاصػػػػة، ومػػػػنيـ المعوقػػػػوف سػػػػمة مػػػػف سػػػػمات المجتمعػػػػات 
المتحضرة، فمقياس تحضر الشعوب وتقدميا يكوف بمد  اإلىتماـ العادؿ بجميل فئات المجتمػل بصػفة 

معوؽ مواطف، ولػو مػا لممػواطف العػادي مػف حقػوؽ، وعميػو مػا عميػو مػف واجبػات، ولػف عامة، فالطفؿ ال
يكػػوف المجتمػػل طبيعيػػا  مػػا لػػـ يشػػترؾ جميػػل أفػػراده العػػاديوف مػػنيـ، وغيػػر العػػادييف بمػػف فػػييـ المعوقػػوف 

 سمعيا  جنبا  إلى جنب في مختمؼ مياديف الحياة، وعمى أسس مبنية عمى التفاىـ واإلحتراـ. 
 (2112ميد،)عبد الح

 
ممػا سػبؽ نسػػتنتت أف مصػطم  اإلعاقػػة السػمعية يشػػير إلػى المشػكبلت السػػمعية التػي تتػػراوح فػي شػػدتيا 

( إلى الشديد وىو مػا (Hard of Hearingمف البسيط إلى المتوسط وىو ما يسمى بالضعؼ السمعي 
قػد السػػمل الصػمـ بأنػو ف( 1993عبػد الحميػد وكفػػافي )(، ومػف ىنػػا يعػرؼ (Deafnessيسػمى بالصػمـ 

بدرجة تنتت عنو إضػطرابات فػي التواصػؿ يتطمػب معاممػة عبلجيػة أو تعميميػة، أمػا ضػعاؼ السػمل فقػد 
( بأنيـ الذيف لدييـ قصور فػي حػدة السػمل بدرجػة مػا، ويمكػنيـ اإلسػتجابة لمكػبلـ 2112عرفيـ محمد )

يا ويحتػػػاجوف فػػػي سػػػتخداـ المعينػػػات السػػػمعية أو بػػػدونذا وقػػػل فػػػي حػػػدود قػػػدرتيـ السػػػمعية باالمسػػػموع إ
 تعميميـ إلى ترتيبات وأساليب خاصة. 

 
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف شػػدة اإلعاقػػة السػػمعية ىػػي نتػػاج لشػػدة الضػػعؼ فػػي السػػمل وتفاعمػػو مػػل عوامػػؿ 

 أخر  أىميا:
 العمر عند فقداف السمل.-1
 العمر الذي تـ فيو إكتشاؼ الفقداف السمعي ومعالجتو.-2
 حدوث الفقداف السمعي.المدة الزمنية التي إستغرقيا -3
 نوع اإلضطراب الذي أد  إلى فقداف السمل.-4
 فاعمية أدوات تضخيـ الصوت.-5
 (2111)القمش، الخدمات التأىيمية المقدمة.-6
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 :أساا  اإلعاقة السمعية .1.1.1
 ىنالؾ العديد مػف األسػباب التػي تػؤدي إلػى اإلعاقػة السػمعية والتػي توصػؿ إلييػا العمػـ الحػديث، إال أنػو

 (2111)العزالى، ىناؾ حاالت عديدة ال يزاؿ ال يعرؼ ليا سبب محدد.
 

لذلؾ تقسـ أسػباب اإلعاقػة السػمعية إلػى مجمػوعتيف رئيسػيتيف مػف األسػباب األولػى: مجموعػة األسػباب 
التي تعود لعوامؿ وراثية جينية، والثانية: مجموعة األسباب الخاصة بالعوامؿ البيئية، وفيما يمي عرض 

 ب اإلعاقة السمعية حسب ىذا التصنيؼ:ألىـ أسبا
تعتبر الوراثة مف األسباب الرئيسية لحدوث الصمـ أوال : األسباب الخاصة بالعوامؿ الوراثية )الجينيو(،  

% مػػف المصػػابيف بالصػػمـ ترجػػل إصػػابتيـ إلػػى العوامػػؿ الوراثيػػة، وأف 51وتشػػير اإلحصػػاءات إلػػى أف 
حاء جسػميا  وعقميػا  وأف الوراثػة ىػي أىػـ أسػباب الصػمـ، أغمب األطفاؿ المصابيف بالصمـ يكونػوف أصػ

 وأف الصمـ ينتقؿ عف طريؽ:
% مف الصمـ الوراثي ينتقػؿ كصػفة متنحيػة ومػف 84الجينات المتنحية إذ تشير الدراسات إلى حوالي -

 ثـ يتـ نقؿ الصمـ مف انباء ذوي السمل العادي إلى األبناء.
% وتعػػد 14إصػػابة الطفػػؿ بالصػػمـ وتقػػؿ نسػػبة حدوثػػو إلػػى  الجينػػات السػػائدة ويػػؤدي جػػيف واحػػد إلػػى-

 نسبة قميمة.
 (2114،والحديدي %. )الخطيب2الكروموسوـ الجنسي وىذا النوع أقؿ أنواع الصمـ حدوثا  إذ يبمغ -
 
ثانيا : األسباب الخاصة بالعوامؿ البيئية، والتي تحدث بعد عممية اإلخصاب أي ما قبؿ مرحمة الوالدة،  

 وبعدىا، وأىـ ىذه األسباب:وأثناؤىا، 
وىػػي مػػرض فيروسػػي معػػد  يصػػيب األـ الحامػػؿ  الحصػػبة األلمانيػػة التػػي تصػػاب بيػػا األـ الحامػػؿ: -1

ويتمؼ الخبليا في العيف واألذف والجياز العصبي المركزي والقمب لمجنيف، وخاصة في األشير الػثبلث 
 ة السمعية.األولى مف الحمؿ، وىي سبب لكثير مف اإلعاقات ومنيا اإلعاق

إلتيػاب فيروسػي أو بكتيػري، يسػبب ىػذا اإللتيػاب  وىػو: (Otitis Media) إلتيػاب األذف الوسػطى-2
زيػػادة فػػي إفػػراز السػػائؿ اليبلمػػي داخػػؿ األذف الوسػػطى ممػػا قػػد يعيػػؽ طبمػػة األذف عػػف اإلىتػػزاز بسػػبب 

 كثافة ولزوجة ىذا السائؿ ويحدث ضعفا  سمعيُا.
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وىو إلتياب فيروسي أو بكتيري يصيب السحايا ويؤدي إلى تمػؼ : (Meningitis) إلتياب السحايا-3
 في األذف الداخمية مما يؤدي إلى خمؿ واض  في السمل.

كالتشوىات في الطبمة أو عظيمات المطرقة والسنداف والركاب، : العيوب الخمقية في األذف الوسطى-4
 ب واألوراـ.وكذلؾ التشوىات الخمقية في القناة السمعية أو تعرضيا لئللتيا

ومف أمثمتيا ثقب الطبمة نتيجة التعرض ألصوات مرتفعة جدا  لفتػرات طويمػة، : اإلصابات والحوادث-5
أو إصػػابات الػػرأس أو كسػػور فػػي الجمجمػػة ممػػا يحػػدث نزيػػؼ فػػي األذف الوسػػطى يسػػبب ضػػعؼ فػػي 

 السمل.
يا ممػػا قػػد يػػؤدي إلػػى التػػي يفرزىػػا الغشػػاء الػػداخمي لػػؤلذف، وبالتػػالي تصػػمب: تجمػػل المػػادة الصػػمغية-6

 إنسداد جزئي لمقناة السمعية، يحوؿ دوف وصوؿ الصوت إلى الداخؿ.
 سوء تغذية األـ الحامؿ.-7
 تعرض األـ الحامؿ لؤلشعة السينية وخاصة في األشير الثبلثة األولى مف الحمؿ.-8
 تعاطي األـ الحامؿ لؤلدوية والعقاقير مف دوف مشورة الطبيب.-9
 (2111،والمعايطة )القمش ثناء عممية الوالدة.نقص األوكسجيف أ-11
 

كمػػا يمكػػف تقسػػيـ أسػػباب اإلعاقػػة السػػمعية بحسػػب مكػػاف اإلصػػابة فػػي األذف، وىنالػػؾ يمكػػف أف نميػػز 
  مف اإلصابة. مجموعتيف

وتمثؿ اإلصابة ىنا خمبل  في طرؽ اإلتصاؿ السمعي أو التوصػيمي  إصابة طرؽ اإلتصاؿ السمعي:-1
( Atresiaسػباب ىنػا إلػى إصػابة األذف الخارجيػة والوسػطى، مثػؿ الحالػة المسػماة )وغالبا  مػا تػؤدي األ

والتي تبػدو فػي صػعوبة تشػكيؿ قنػاة األذف الخارجيػة، أو اإللتيابػات التػي تصػيب قنػاة األذف الخارجيػة، 
( والتػػي تبػػدو فػػي إلتيػػاب األذف الوسػػطى والتػػي تنػػتت بسػػبب Otitis Media) وكػػذلؾ الحالػػة المسػػماة

قناة ستاكيوس أو بسبب الحساسية، وغالبا  ما تكػوف الخسػارة السػمعية نتيجػة ليػذه األسػباب أقػؿ  إلتياب
 ( وحدة ديسيبؿ.61مف )
وتمثػػػؿ اإلصػػػابة ىنػػػا خمػػػبل  فػػػي طػػػرؽ اإلتصػػػاؿ الحسػػػي  إصػػػابة طػػػرؽ اإلتصػػػاؿ الحسػػػي العصػػػبي:-2

شػكؿ مشػكمة لػد  األطبػاء العصبي، وغالبا  ما تؤدي األسباب ىنا إلػى إصػابة األذف الخارجيػة، والتػي ت
( مثػػػاال  عمػػػى إصػػػابة األذف الداخميػػػة، Dysacusisوالمػػػربيف عمػػػى حػػػد سػػػواء، وتمثػػػؿ الحالػػػة المسػػػماة )

وتبدو أعراض ىذه الحالة في صعوبة فيـ الكبلـ أو المغة المنطوقػة لػد  الفػرد، وكػذلؾ الحالػة المسػماة 
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(Tinnitus  والتػػػي تبػػػدو أعراضػػػيا فػػػي طنػػػيف األذف، وغالبػػػا ) مػػػا تكػػػوف نسػػػبة الخسػػػارة السػػػمعية ليػػػذه
 (1994)الروساف، ( وحدة ديسيبؿ.61األسباب أكثر مف )

 
)وراثيػة أـ  وتقسـ العوامؿ المسببة لئلعاقة السمعية تبعا  ألسس مختمفة، ومف بينيا طبيعػة ىػذه العوامػؿ

 لطبي لئلصابةمكتسبة(، وزمف حدوث اإلصابة )قبؿ الميبلد أـ أثناء أو بعد الميبلد(، والتشخيص ا
) فػػػي األذف الخارجيػػػة أـ األذف الوسػػػطى أـ الداخميػػػة(. ولمتصػػػنيفيف األوؿ والثػػػاني أىميتيمػػػا وتأثيرىمػػػا 

 عمى تعمـ الكبلـ والمغة، ويمكف إيجازىما فيما يمي:
 أسباب وراثية.-1
 عوامؿ بيئية قبؿ الوالدة.-2
 مضاعفات الوالدة.-3
 حوادث ما بعد الوالدة.-4
 (1991)المؤتمر الخامس إلتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة، .لضجيت المرتفلالضوضاء أو ا-5
 

ويتسـ األطفاؿ المعاقوف سمعيا  عموما  بعدد مػف السػمات فػي النػواحي النفسػية واإلجتماعيػة والتعميميػة، 
بػار فػي اإلعت وينبغي أف يمـ بيا كػؿ مػف المعمػـ والوالػديف لتكػوف مرشػدا  ليػـ، ولتسػييؿ تعمميػـ، ولتؤخػذ

 (2113)عبد الغفار، المصاحبة ليا. عند تخطيط البرامت التربوية، واألنشطة
 

 :تصنيف اإلعاقة السمعية .1.1.1
 ىناؾ العديد مف التصنيفات لئلعاقة السمعية تبعا  لمعديد مف العوامؿ أىميا:

 التصنيؼ حسب طبيعة وموقل اإلصابة.-
 ية.التصنيؼ حسب العمر الذي حدثت فيو اإلعاقة السمع-
 التصنيؼ حسب شدة الفقداف السمعي.-

 التصنيؼ حسب طبيعة وموقل اإلصابة:-أوال :
 يعتمد ىذا التصنيؼ عمى موقل اإلصابة والجزء المصاب مف الجياز السمعي ويقسـ إلى ما يمي:
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وىػػػو عبػػػارة عػػػف خمػػػؿ يصػػػيب : (Conductive Hearing Loss) الفقػػػداف السػػػمعي التوصػػػيمي-أ
لوسطى فقػط، والمعػوؽ فػي ىػذه الحالػة ال يسػتطيل توصػيؿ األصػوات إلػى الجيػاز األذنيف: الخارجية وا

 (1995التحميمي الداخمي، لكنو في نفس الوقت يستطيل إدراؾ األصوات وتمييزىا. )سمطاف،
والسبب في ىذا النوع مف  :(Sensorineural Hearing Loss) الفقداف السمعي الحسي عصبي-ب

ألوؿ، حيػث يكػوف الخمػؿ فػي األذف الداخميػة فقػط، ومػف ثػـ فػإف اإلعاقػة اإلعاقة السمعية عكػس النػوع ا
وصوؿ الموجات الصوتية إلى المن، وبالتالي عػدـ ترجمتيػا، وتػدخؿ حػاالت فقػد السػمل  ـتكمف في عد

 (2111الشديدة تحت ىذا النوع. )العزالى، 
بات السػػمعية، وىػػذا النػػوع مػػف اإلضػػطرا: (Mixed Hearing Lossالفقػػداف السػػمعي المخػػتمط)-ج

عصػبي، وبػذلؾ تكػوف  –يحدث فيو تداخؿ بيف أعراض فقداف السمل التوصيمي، وفقداف السػمل الحػس 
 (2112حالة فقد السمل عبارة عف خميط بيف النوعيف السابقيف. )أبو الخير،

يرجل إلى إصابة المركز السمعي فػي المػن  :(Central Hearing Lossالفقداف السمعي المركزي)-د
ا أو إلػػى أي إضػػطراب فػػي الممػػرات السػػمعية فػػي المػػن، بحيػػث ال يػػتمكف مػػف تمييػػز المػػؤثرات بخمػػؿ مػػ

 (1997،عبد المجيد. )السمعية أو تفسيرىا
  

 ثانيا :التصنيؼ حسب العمر التي حدثت فيو اإلعاقة السمعية:
نمػػو  يعتبػػر العمػػر الػػذي حػػدثت فيػػو اإلعاقػػة ىػػاـ مػػف حيػػث األثػػر الػػذي تتركػػو اإلعاقػػة السػػمعية عمػػى

كتساب المغة والتعرض لخبرة األصػوات المختمفػة فػي البيئػة، مػف ىنػا تقسػـ اإلعاقػات السػمعية حسػب  وا 
 ىذا التصنيؼ إلى:

يعتبػر الصػمـ قبػؿ لغػوي إذا حػدثت اإلعاقػة : (Prelingual Deafnessصمـ ما قبػؿ تعمػـ المغػة ) -أ
جعمػو غيػر قػادر عمػى إكتسػاب الكػػبلـ مبكػرا  فػي حيػاة الطفػؿ وذلػؾ قبػؿ تطػور الكػبلـ والمغػػة لديػو ممػا ي

والمغة بطريقة طبيعية حيث يعتمد إكتساب الطفػؿ لمكػبلـ عمػى سػماعو لآلخػريف وىػـ يتحػدثوف، وتقميػده 
لمػا يصػدر عػػنيـ مػف أصػوات، وىػػذا النػوع مػػف الصػمـ ال يعطػي الفرصػػة لمطفػؿ فػي الغالػػب كػي يػػتعمـ 

را  إلػى تعمػـ أسػاليب التواصػؿ اليدويػة كمغػة المغة والكبلـ ألنػو لػـ يسػمعو مػف قبػؿ، وبػذلؾ يصػير مضػط
 اإلشارة، واليجاء اإلصبعي.

ىو ذلؾ النوع مػف الصػمـ الػذي يحػدث بعػد : (Postingual Deafnessصمـ ما بعد تعمـ المغة )-ب
أف تكوف الميارات المغويػة والكبلميػة قػد تطػورت لػد  الطفػؿ، وقػد يحػدث ىػذا الصػمـ فجػأة  أو تػدريجيا  
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منيػػة طويمػػة ويعػػرؼ بالصػػمـ المكتسػػب، وقػػد يحػػدث فػػى مرحمػػة الطفولػػة بعػػد إكتسػػاب عمػػى مػػد  فتػػرة ز 
الطفػػؿ لمغػػة أي بعػػد الخامسػػة مػػف عمػػره، كمػػا قػػد يحػػدث فػػي أيػػة مرحمػػة عمريػػة الحقػػة، وقػػد يفقػػد الفػػرد 
جانبا  كبيرا  مف كبلمو الذي قد إكتسبو سابقا  وذلؾ بسبب قدرتو عمى سماع كبلمو ىذا وىو األمر الذي 

ض عميػػو تعمػػـ قػػراءة الشػػفاه إلػػى جانػػب لغػػة اإلشػػارة حيػػث تعتمػػد عمػػى مػػد  معرفػػة الفػػرد بػػالمفردات يفػػر 
 (2114)عبد اهلل، المغوية مما قد يساعده في اإلبقاء عمييا.

  
 ثالثا :التصنيؼ حسب شدة الفقداف السمعي:

)حسػب درجػة  وتصنؼ اإلعاقة السمعية حسب ىذا البعد إلى ثبلث فئات بحسػب شػدة الفقػداف السػمعي
 -( ىي:Decibleالخسارة السمعية( والتي تقاس بوحدة الديسيبؿ )

وتتػراوح قيمػة الخسػارة السػمعية لػد   :(Mild Hearing Impaired) فئة اإلعاقة السمعية البسيطة-أ
 ( وحدة ديسيبؿ.39-21ىذه الفئة ما بيف )

وتتػراوح قيمػة الخسػارة  :(Moderately Hearing Impaired) فئػة اإلعاقػة السػمعية المتوسػطة-ب
 ( وحدة ديسيبؿ. 69-41ئة ما بيف )السمعية لد  ىذه الف

وتتراوح قيمػة الخسػارة السػمعية  :(Severely Hearing Impairedفئة اإلعاقة السمعية الشديدة )-ج
 . ( وحدة ديسيبؿ89-71لد  ىذه الفئة ما بيف )

وتزيػػد قيمػػة الخسػػارة  :(Profoundly Hearing Impairedفئػػة اإلعاقػػة السػػمعية الشػػديدة جػػدا  )-د
 (2111المعايطة،و  )القمش ( وحدة ديسيبؿ.91السمعية لد  ىذه الفئة عف )

 
 :قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية .4.1.1

 خدمة في قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية، وىذه الطرؽ ىي:تسىناؾ العديد مف الطرؽ الم
وىػػي طريقػػة غيػػر دقيقػػة وتيػػدؼ لمكشػػؼ المبػػدئي : (Traditional Methodأوال : الطريقػػة التقميديػػة )

 -عف إجمالية إصابة الفرد باإلعاقة السمعية ومف تمؾ الطرؽ:
يطمػػؽ المختبػػر مجموعػػة مػػف األعػػداد ىمسػػا  وفػػي غيػػر ترتيػػب، : (Whisper Testأ(طريقػػة اليمػػس )

الميموسػة بيػا ويحسف أف يقؼ المختبر خمؼ المختبر، أو عمػى جانبػو وذلػؾ لتبلفػي ترجمػة األصػوات 
 عف طريؽ قراءة الشفاه ويجب أف يكوف اليمس متجيا  نحو كؿ أذف عمى حدة.
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عمػى فػرد عػادي مػف  -وتجػر  التجربػة فػي ىػذه الحالػة أوال  : (Watch Testب(طريقػة دقػات السػاعة )
ة حيث القدرة السمعية ثـ تقاس المسافة التي تنتيي عندىا سماع دقػات السػاعة والتػي تعتبػر ىػي النيايػ

العاديػػػة لمسػػػمل عنػػػد العػػػادييف، وزيػػػادة فػػػي الدقػػػة يصػػػ  أف تجػػػري التجربػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد 
العادييف ثـ يؤخذ المتوسط الػذي يعتبػر مقياسػا  لدقػة السػمل فػي بيئػة معينػة، وعمػى أسػاس ىػذا المقيػاس 

 (1965نستطيل قياس درجة حدة السمل لد  مجموعة مف األفراد. )فيمي،
 
يقػػوـ بػػإجراء تمػػؾ الطػػرؽ إخصػػائي فػػي قيػػاس : (Modren Methodsالعمميػػة الحديثػػة ) ا :الطرؽىػػثاني

( وىػذه الطػرؽ تتصػؼ بالدقػة مقارنػة مػل الطػرؽ Audiologistالقدرة السمعية ويطمؽ عميو مصػطم  )
 التقميدية وأىميا:

 وفػي ىػذه الطريقػة يحػدد أخصػائي: (Audiometry Pure –tonأ( طريقػة القيػاس السػمعي الػدقيؽ )
( والتػػػي تمثػػػؿ عػػػدد مػػػف الذبػػػذات Hertzالسػػػمل درجػػػة/ عتبػػػة القػػػدرة السػػػمعية لمفػػػرد بوحػػػدات تسػػػمى )

 ,Decible)الصػػوتية فػػي كػػؿ وحػػدة زمنيػػة، وبوحػػدات اخػػر  تعبػػر عػػف شػػدة الصػػوت تسػػمى ديسػػيبؿ 

dB) ،ويقػػـو األخصػػائي بقيػػاس القػػدرة السػػمعية لمفػػرد، بوضػػل سػػماعات األذف، عمػػى أذف المفحػػوص ،
( وحػدة 125-8,000عمى حػدة، ويعػرض عمػى المفحػوص أصػواتا  ذات ذبػذبات تتػراوح مػف ) ولكؿ أذف

( وحػػدة ديسػػيبؿ، ومػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يقػػرر الفػػاحص مػػد  111ىيرتػػز، ذات شػػدة تتػػراوح مػػف صػػفر إلػػى )
 إلتقاط المفحوص لؤلصوات ذات الذبذبات والشدة المتدرجة.

وفي ىذه الطريقة يعرض الفاحص أماـ : (Speech Audiometry)  ب(طريقة إستقباؿ الكبلـ وفيمو
المفحػػػػوص أصػػػػواتا  ذات شػػػػدة متدرجػػػػة ويطمػػػػب منػػػػو أف يعبػػػػر عػػػػف مػػػػد  سػػػػماعو وفيمػػػػو لؤلصػػػػوات 

 (Yellin & Roland,1997المعروضة عميو. )
 

 القياس السمعي لألطفال الصغار:. 1.1.1
حػػػػظ إسػػػػتجاباتيـ يػػػػتـ الفحػػػػص السػػػػمعي لؤلطفػػػػاؿ الرضػػػػل باإلعتمػػػػاد عمػػػػى المنعكسػػػػات األوليػػػػة إذ تبل

لؤلصػػوات العاليػػة بشػػكؿ ال إرادي أو عػػف طريػػؽ إصػػدار أصػػوات بػػدرجات مختمفػػة مػػف جميػػل الجيػػات 
 ومبلحظة إستجاباتيـ ليا.
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ويمكف إجػراء الفحػص السػمعي مػل األطفػاؿ الصػغار عػف طريػؽ مػا يعػرؼ بالقيػاس مػف خػبلؿ المعػب، 
بػدرجات مختمفػة فػي الشػدة ويطمػب  حيث توضػل السػماعات عمػى أذف الطفػؿ ويقػدـ لػو نغمػة أو حػديث

 (Northern & Down,2002منو القياـ بعمؿ محبب لو عند سماع الصوت. )
 

 اإلختبارات التربوية المستخدمة في القياس السمعي:
 في ىذه الطريقة يستخدـ اإلخصائي إختبارات التمييز السمعي المقننة أىميا:

فػي  :(Wepman Auditory Discrimination Test,1978) مقيػاس ويبمػاف لمتمييػز السػمعي أ(
 .1978صمـ "ويبماف" إختبارا  لمتمييز بيف األصوات السمعي، وقد تمت مراجعتو سنة  1958عاـ 

( 8-5وقػػػد صػػػمـ ىػػػذا اإلختبػػػار لمتمييػػػز بػػػيف األصػػػوات المتجانسػػػة، ويقػػػدـ لمفئػػػات العمريػػػة مػػػف سػػػف )
( زوجا  مف المفردات التي 41قننة ويتألؼ مف )سنوات، ويعتبر ىذا اإلختبار مف اإلختبارات الفردية الم

( زوجا  تختمؼ في واحدة مف األصوات المتجانسة، في حػيف ال تختمػؼ العشػرة 31ال معنى ليا، منيا )
فػػػػي واحػػػػدة مػػػػف األصػػػػوات المتجانسػػػػة، بػػػػؿ وضػػػػعت لمتمويػػػػو عمػػػػى الطفػػػػؿ، وتختمػػػػؼ األزواج  الباقيػػػػة

( أزواج، أو في آخرىا 4(، أو في وسطيا وعددىا )13)المتجانسة في المفردات، إما في أوليا وعددىا 
 (2119( زوجا ، وتتوفر في المقياس صورتاف متكافئتاف. )الروساف،13وعددىا )

 
إلختبػار  1917: أعػد ىػذا المقيػاس عػاـ Pintner- Paterson scaleباترسػوف  –مقيػاس بنتنػر  -ب

نجميزيػة، ويتكػوف المقيػاس مػف خمسػة مف يعانوف مف صعوبات في السمل أو مػف ال يتحػدثوف المغػة اإل
عشر إختبارا  فرعيػا  أدائيػا  بعضػيا مقتػبس مػف إختبػارات ىيمػي وفيرنانػد، وبعضػيا مقتػبس مػف إختبػارات 

اس أساسػػػا  أخػػػر  باإلضػػػافة لمػػػا صػػػممو بنتنػػػر وباترسػػػوف، وقػػػد أصػػػبحت أغمػػػب إختبػػػارات ىػػػذا المقيػػػ
 (2111كوافحة وعبد العزيز،لئلختبارات الحديثة. )

 
(: يػػػتـ قيػػػاس السػػػمل عػػػف طريػػػؽ اليػػػواء بإسػػػتخداـ Audiometerسػػػتخداـ جيػػػاز قيػػػاس السػػػمل )ا -ج

 Bon، ويػػتـ قيػػاس توصػػيؿ العظػػـ عػػف طريػػؽ اليػػزاز العظمػػي Head Phonesسػػماعات الػػرأس 

Vibrator ( وعند قيػاس السػمل عػف طريػؽ التوصػيؿ اليػوائيAir Conduction يمػر الصػوت مػف )
ارجيػػػة إلػػػى طبمػػػة األذف ثػػػـ العظيمػػػات الثبلثػػػة واألذف الوسػػػطى ثػػػـ إلػػػى سػػػماعة الػػػرأس إلػػػى األذف الخ

القوقعة وبالتالي يتأثر ىذا القياس بأية إصابة أو مرض في ىذه األماكف، وعند قياس السمل بالتوصيؿ 
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( تيتز عظمة النتوء الحممي خمؼ األذف وتيتز الجمجمػة أو القوقعتػاف Bon Conductionالعظمي )
لتػػالي يتػػأثر ىػػذا القيػػاس باإلصػػابة فػػي القوقعػػة أو عصػػب السػػمل أي فػػي حػػاالت فػػي نفػػس الوقػػت وبا

 (2111،عميضعؼ السمل الحسي العصبي. )
وممػػا يجػػدر ذكػػره أف جميػػل اإلختبػػارات التربويػػة تعتمػػد فييػػا أسػػاليب قيػػاس المعػػاؽ سػػمعيا  عمػػى الطػػرؽ 

 األدائية.
 

 :الخصائص العامة لممعوقين سمعياً  .2.1.1
السػػمعية إلػػى تػػػأخر الطفػػؿ فػػي جوانػػب كثيػػرة، وبخاصػػػة  تػػأخر النمػػو المغػػوي والكػػػبلـ، تػػؤدي اإلعاقػػة 

جتماعيػػة ونفسػػية وتعميميػػة مؤقتػػة أو دائمػػة حسػػب ظػػروؼ كػػؿ مػػنيـ.  وتػػؤدي إلػػى مشػػكبلت سػػموكية وا 
 (1988)القذافي، 

 
عمػػػى ىػػػذه الجوانػػػب، ومػػػل ضػػػرورة اإلشػػػارة إلػػػى أف ىػػػذه الخصػػػائص  وفيمػػػا يمػػػي توضػػػي  لتمػػػؾ انثػػػار

والصػػػفات تخػػػص المعػػػوقيف سػػػمعيا  كفئػػػة وىػػػي ليسػػػت خصػػػائص مميػػػزة لكػػػؿ فػػػرد يعػػػاني مػػػف اإلعاقػػػة 
 السمعية.

مػػف الطبيعػػي أف يتػػأثر النمػػو المغػػوي لػػد  المعػػوقيف سػػمعيا  فيػػو يعتبػػر مػػف : الخصػػائص المغويػػة-أوال :
النمػػػو أكثػػػر المجػػػاالت تػػػأثرا  باإلعاقػػػات السػػػمعية وال عجػػػب فػػػي ذلػػػؾ حيػػػث أف الصػػػعوبة فػػػي جوانػػػب 

المغوي، وخاصة في المفظ لد  األفراد المعوقيف سمعيا ، وترجل إلى غياب التغذية الراجعة المناسبة ليـ 
فى مرحمة المناغاة، إف الطفؿ السامل عندما يقػوـ بالمناغػاة، فإنػو يسػمل صػوتو، وىػذا يشػكؿ لػو تغذيػة 

، وبالتػػػالي يتوقػػػؼ عنيػػػا وال راجعػػػة فيسػػػتمر بالمناغػػػاة، فػػػي حػػػيف أف الطفػػػؿ األصػػػـ، ال يسػػػمل مناغاتػػػو
تتطور لديو المغة بعد ذلؾ، كما أف الطفؿ األصـ عمى األغمب ال يحصؿ عمى إستثارات سمعية كافيػة 
أو عمػى تغذيػة راجعػة، أو تعزيػز مػػف قبػؿ الراشػديف لتوقعػاتيـ السػمبية مػػف الطفػؿ األصػـ، وبالتػالي فػػإف 

 وذج لغوي مناسب يقـو بتقميده.اإلعاقة السمعية ال توفر لمطفؿ األصـ الحصوؿ عمى نم
 (1999)البنا،

ثػػة آثػػار سػػمبية لئلعاقػػة السػػمعية عمػػى ثبل Hallan & Kauffman,1981)) ويػػذكر ىميػػاف وزمػػبلؤه
 النمو المغوي، وخاصة لد  األفراد الذيف يولدوف صما ، ىي:

 ت.ال يتمؽ الطفؿ األصـ أي رد فعؿ سمعي مف انخريف، عندما يصدر أي صوت مف األصوا -1
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 ال يتمؽ الطفؿ األصـ أي تعزيز لفظي مف انخريف عندما يصدر أي صوت مف األصوات. -2
 ال يتمكف الطفؿ األصـ مف سماع النماذج الكبلمية مف قبؿ الكبار كي يقمدىا. -3

(Hallan & Kauffman,1994) 
 

مسػػػتو  ذكػػػاء فػػػالكبلـ طريقػػػة لمتواصػػػؿ ووسػػػيمة لمتفكيػػػر ويعتبػػػر العامػػػة أف جػػػودة الكػػػبلـ مؤشػػػر عمػػػى 
األفراد، ونقوؿ الكبلـ وليس المغة فالمغة ىي مجموعة مف الرموز )كممػات، إشػارات( المسػتخدمة لتبػادؿ 
األفكػػار بػػيف األفػػراد وفػػؽ نظػػاـ يحػػدد معانييػػا أمػػا الكػػبلـ فيػػو سػػموؾ تشػػكيؿ األصػػوات وترتيبيػػا لفظيػػا ، 

و بالتواصػؿ المفظػي وكمػا ىػو معمػـو وعميو فإف الكبلـ ىو وسيمة مف وسائؿ التواصؿ المغوي ويشار إليػ
فػػػإف المغػػػة ال تقتصػػػر عمػػػى المفػػػظ بػػػؿ قػػػد تكػػػوف إشػػػارية أيضػػػا  والتواصػػػؿ المفظػػػي لػػػو أىميػػػة عاليػػػة فػػػي 

 (2113التواصؿ بيف األفراد في مواقؼ الحياة، مما يجعؿ البعض ال يفرؽ بيف المغة والكبلـ. )جنيدي،
 

لسمعية، فكممػا زادت درجػة اإلعاقػة السػمعية كممػا زادت كما تتأثر مظاىر النمو المغوي بدرجة اإلعاقة ا
المشكبلت المغوية، والعكػس صػحي ، وعمػى ذلػؾ يواجػو األفػراد ذو اإلعاقػة السػمعية البسػيطة مشػكبلت 
فػػي سػػماع األصػػوات المنخفضػػة أو البعيػػدة أو فػػي فيػػـ موضػػوعات الحػػديث المختمفػػة، كمػػا يواجيػػوف 

%( مػػف المناقشػػات الصػػفية، وتكػػويف المفػػردات 51) ـمشػػكبلت لغويػػة تبػػدو فػػي صػػعوبة سػػماع وفيػػ
مشػكبلت فػي فيػـ المحادثػات والمناقشػات  المغوية في حيف يواجو األفراد ذو اإلعاقة السمعية المتوسطة

الجماعية وتناقص عدد المفردات المغوية وبالتالي صعوبات في التعبير المغوي، في حيف يواجػو األفػراد 
فػػػي سػػػماع األصػػػوات العاليػػػة وتمييزىػػػا، وبالتػػػالي مشػػػكبلت فػػػي التعبيػػػر ذو اإلعاقػػػة الشػػػديدة مشػػػكبلت 

 (2111المغوي. )الروساف،
 

ونقصػد بيػا ىػؿ تػؤثر اإلعاقػة السػمعية عمػى القػدرة العقميػة لمفػرد : الخصػائص العقميػة )المعرفيػة( ثانيػا :
لنمػو المغػوي لمفػرد المعوؽ سمعيا   لقد تـ التوضي  سابقا  أف اإلعاقة السمعية تؤثر بشكؿ واضػ  عمػى ا

وبما أف معظـ عمماء النفس التربويوف يشيروف إلى إرتباط القدرة العقمية بالقدرة المغوية فمف البدييي أف 
يكػػوف أداء األفػػراد المعػػوقيف سػػمعيا  متػػدنيا  عمػػى إختبػػارات الػػذكاء وذلػػؾ بسػػبب تشػػبل تمػػؾ اإلختبػػارات 

نو لو تـ تصميـ إختبارات ذكاء وخاصة بالصـ تركز بالناحية المفظية، والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا وأ
داءىػـ متػدنيا  عمػى ىػذه اإلختبػارات  عمػى كػؿ حػاؿ يجػب اإلشػارة عمى الجوانػب األدائيػة فيػؿ سػيكوف أ
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إلػػػى أف إختبػػػارات الػػػذكاء بوصػػػفيا الحػػػالي والمشػػػبعة بالناحيػػػة المفظيػػػة ال تقػػػيس قػػػدرات الصػػػـ العقميػػػة 
سػػػات عمػػػى أنػػػو ال توجػػػد عبلقػػػة قويػػػة بػػػيف درجػػػة اإلعاقػػػة السػػػمعية تشػػػير معظػػػـ الدراالحقيقيػػػة، وىػػػذا و 

ومعامؿ الذكاء، وأنو ال أثر لئلعاقات السمعية عمى ذكاء الفػرد، إذ أشػارت الدراسػات إلػى أف المعػوقيف 
 سمعيا  قادروف عمى التعمـ والتفكير التجريدي وأف لغة اإلشارة ىي بمثابة لغة حقيقية.

(Hallan & Kauffman,1994) 
 

الجوانػػب التحصػػيمية لؤلصػػـ  مػػف الطبيعػػي أف تتػػأثر: )التحصػػيؿ الدراسػػي( الخصػػائص التربويػػة ثالثػػا :
فػػػي مجػػػاالت القػػػراءة، والكتابػػػة، والحسػػػاب، وذلػػػؾ بسػػػبب إعتمػػػاد ىػػػذه الجوانػػػب التحصػػػيمية  وبخاصػػػة  

يا  تتأثر سػمبيا  ( أف القدرات العقمية لممعوؽ سمع1995مادا  أساسيا  عمى النمو المغوي، وير  قنديؿ )إعت
نتيجػة إصػػابتو باإلعاقػػة، وذلػؾ بسػػبب نقػػص المثيػرات الحسػػية فػػي البيئػة، ممػػا يترتػػب عميػو قصػػور فػػي 
 مدركاتو، ومحدودية في مجالو المعرفي، بؿ أحيانا  تأخر في نموه العقمي مقارنة  بأقرانو مف العادييف.

 
الطفؿ عادي السمل مف حيث القدرات ( عند مقارنة الطفؿ ذي اإلعاقة السمعية و 1986)حسيف ويشير 

العقميػػة العامػػة، يتضػػ  وجػػود فروقػػات فػػي القػػدرات العقميػػة العامػػة بينيمػػا نتيجػػة الحرمػػاف مػػف المثيػػرات 
ختبػػارات الػػذكاء والتػػي تتفػػؽ مػػل نػػوع ابات الطفػػؿ ذي اإلعاقػػة السػػمعية الوالخبػػرات المتاحػػة، وأف إسػػتج

 سمل.إعاقتو ال تختمؼ عف إستجابات الطفؿ عادي ال
 
ادت ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف درجة اإلعاقة السمعية تمعب دورا  ىاما  في التحصيؿ المدرسي فكممػا ز  

المعػػوؽ سػػمعيا  لئلسػػتفادة مػػف البػػرامت التربويػػة، وىػػذا مػػل العمػػـ بػػأف  درجػػة اإلعاقػػة السػػمعية قمػػت فػػرص
ؿ القػدرات العقميػة والشخصػية التحصيؿ األكاديمي يتأثر بمتغيرات أخر  غير شدة اإلعاقػة السػمعية مثػ

والػػدعـ الػػػذي يقدمػػػو الوالػػػديف والعمػػػر عنػػػد حػػػدوث اإلعاقػػػة السػػػمعية والوضػػػل اإلقتصػػػادي واإلجتمػػػاعي 
 (Ysseldyke & Algozzine,1990) لؤلسرة والوضل السمعي لموالديف.

 
سػػػػمل: قػػػػداف الإف مػػػف أىػػػػـ المشػػػػاكؿ التػػػػي تترتػػػب عمػػػػى ف :نفعاليػػػػةالخصػػػػائص اإلجتماعيػػػػة واال رابعػػػا :

نفعػػالي الػػذي مػػف نتائجػػو اإلجتماعيػػة اإلنطوائيػػة لػػد  غالبيػػة الصػػـ، وتكػػتميـ فػػي اإلىتػػزاز النفسػػي واال
مجتمعػػات شػػبو معزولػػة إجتماعيػػا ، ومػػف الناحيػػة النفسػػية يػػؤدي ىػػذا اإلىتػػزاز أو عػػدـ الثبػػات اإلنفعػػالي 
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ئت بعػض الدراسػات التػي ، وتؤكػد نتػااحب أحيانا  حػاالت الصػمـ الشػديدةإلى أمراض نفسية مختمفة تص
المعػػػػوؽ سػػػػمعيا  يعػػػػاني مػػػػف عػػػػدـ اإلتػػػػزاف اإلنفعػػػػالي، تناولػػػػت شخصػػػػية المعػػػػوقيف سػػػػمعيا : أف الطفػػػػؿ 

باإلضػػػػػافة إلػػػػػى أنػػػػػو يميػػػػػؿ إلػػػػػى اإلنطػػػػػواء، ويكػػػػػوف أقػػػػػؿ حبػػػػػا  لمسػػػػػيطرة، كمػػػػػا يتصػػػػػؼ بأنػػػػػو عصػػػػػبي. 
 (1982)قناوي،

 
إلػػى أف األفػػراد  أشػػارت الدراسػػات ف بعػػضأيضػػا  أ فيمػػا يتعمػػؽ بالجوانػػب اإلنفعاليػػة لممعػػوقيف سػػمعيا   و

المعوقيف سمعيا  أكثر عرضو لمضغوط النفسية والقمؽ والتوتر مف أقرانيـ العادييف، مػل ضػرورة اإلشػارة 
تختمػؼ مػف فػرد إلػى آخػر، وذلػؾ إسػتنادا   إلى أف تػأثير اإلعاقػة السػمعية عمػى الجوانػب اإلنفعاليػة لمفػرد

خاصػػة الفرديػػة، إال أف ذلػػؾ ال يعنػػي أف سػػوء التوافػػؽ اإلنفعػػالي عمػػى عوامػػؿ عديػػدة تتعمػػؽ بػػالظروؼ ال
 (2113)الزريقات، نتيجة  حتمية  لؤلفراد المعوقيف سمعيا .

   
ومما يجدر ذكره أيضا  أف األشخاص المعوقيف سمعيا  يميموف لمتفاعؿ مل أشخاص يعانوف مما يعانوف 

إلعاقػػة المختمفػػة ربمػػا يسػػبب حػػاجتيـ إلػػى منػػو، وىػػـ يفعمػػوف ذلػػؾ أكثػػر مػػف أيػػة فئػػة أخػػر  مػػف فئػػات ا
  (Kirk & Gallaugher,1989 )التفاعؿ إجتماعيا  والشعور بالقبوؿ مف األشخاص انخريف.

 
 سمعيًا: ينالمعاق خصائص الطماة .7.2.2

، فقػػػد أكػػػدت بعػػػض المعػػػاقيف سػػػمعيا  تختمػػػؼ عػػػف خصػػػائص األسػػػوياء ال ريػػػب أف خصػػػائص الطمبػػػة
 ص التي يمكف إيجازىا فيما يمي:الدراسات عددا  مف الخصائ

صػػػعوبة إقامػػػة عبلقػػػات إجتماعيػػػة مػػػل أقػػػرانيـ العػػػادييف، ولػػػذا فيػػػـ يشػػػعروف بالعزلػػػة اإلجتماعيػػػة،  -
 (Greenlery & Kusche,1991) ويكونوف فيما بينيـ جماعات خاصة بيـ.

واإلعتماديػػػػة   Poor Self Steem، والتقػػػػدير المػػػػنخفض لمػػػػذاتLonelinessالوحػػػػدة  -
Dependency. (Wymand,1994) 

بطء النمو المغوي نتيجة قمة المثيرات الحسية، وعدـ مناسػبة األسػاليب التدريسػية واألنشػطة التعميميػة  -
 (Eldk,T.T.,1994) لظروؼ اإلعاقة السمعية.

 الميؿ إلى اإلنطواء واإلنسحاب، وعدـ التكيؼ مل انخريف والرغبة في اإليذاء. -
(Stinson,M.s., whitmire, k and klumin, T.N,1996) 



 31 

اه انخػػريف والسػػرقة. العجػػز عػػف تحمػػؿ المسػػئولية، وعػػدـ اإلتػػزاف اإلنفعػػالي، والسػػموؾ العػػداوني تجػػ -
 (1995)قنديؿ،

  السنية في الذكاء.العادييف فى نفس المرحمة  ال توجد فروؽ بينيـ، بيف الطبلب -

 (1992،عبد العزيز)
نتيجػػة لئلعاقػػة السػػمعية أو بسػػبب مػػرض  Mutenessبكـ بػػال Deafnessغالبػػا مػػا يػػرتبط الصػػـ  -

 (2113)عبد الغفار، الجياز الكبلمي.
 ا البعض. سرعة النسياف، وعدـ القدرة عمى ربط الموضوعات الدراسية مل بعضي -
سماعيؿ،و  محمد)  (1991ا 
بصػفة نتيجػة تػأخر نمػوىـ المغػوي وعػدـ مبلءمػة طػرؽ التػدريس المتبعػة يتػأخر تحصػيميـ األكػاديمي  -

 (2111خاصة في القراءة والعمـو والحساب. )القريطي،
 (1992،ي؛الشخص1997،العادييف. )بخيت ـبالنسبة ألقراني الميؿ إلى اإلرتفاع في مستوي النشاط -
أكثػػػػر شػػػػعورا  بالوحػػػػدة. بمقارنػػػػة األطفػػػػاؿ المعػػػػاقيف سػػػػمعيا  بػػػػالمتخمفيف عقميػػػػا ، والمكفػػػػوفيف نجػػػػد أنيػػػػـ -
، وقػػػد يرجػػػل ذلػػػؾ لصػػػعوبة فيمػػػو لآلخػػػريف لػػػو فػػػي نطػػػاؽ األسػػػرة والمدرسػػػة (1999 ،عبػػػداهللو  درديرالػػػ)

 والمجتمل.
 (1991،مخموؼماعيا  نتيجة لئلنطوائية. )التكتؿ في تجمعات شبو معزولة إجت -
 

( المعاؽ سمعيا  بأنو: الحاضر الغائب، الغارؽ في النسياف، أنو أكثر مف مشكمة 1995قنديؿ) ويصنؼ
أمس الحاجة لمفيـ، وأحوج ما يكوف باإلحتيػاج لممسػاعدة والرعايػة، وال غرابػة في شخص واحد، أنو في 

في ىذا الوصؼ حيث أف اإلعاقة السمعية أكثػر تػأثيرا  مػف اإلعاقػة البصػرية ألنيػا تحػوؿ دوف مشػاركة 
 الفرد في المجتمل أو التفاعؿ معو.

ع، وتشػمؿ عػدة أشػكاؿ وطػػرؽ وتتنػػو  المعػاؽ سػػمعيا ، طالػبلكػؿ مػا سػبؽ تتعػدد أسػػاليب التواصػؿ مػل ال
 لمتواصؿ.

 
 :ميارا  التواصل لدى المعوقين سمعياً  .4.1.1

ربمػػا يعتقػػد األفػػراد العػػاديوف ألوؿ وىمػػة أف ىنالػػؾ أسػػاليب غريبػػة وغيػػر معروفػػة لتعمػػيـ الصػػـ، إال أننػػا 
 نؤكد بأف تعميـ األصـ يعتمد عمى أسس وقواعد تربوية كمػا ىػي مػل السػامعيف، وال يمكػف ألي شػخص
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أف يتعامؿ مل األصـ بالطريقة العادية بإسػتخداـ اإلشػارات الوصػفية العاديػة المسػتخدمة بػيف السػامعيف 
ببساطة وبدوف تعقيد، وبما أف األصـ فقد جزءا  كبيرا  أو بسيطا  مف إعتماده عمى الجياز السمعي لديو، 

الشفاه أو اإلشارات الوصفية. اءة فبل بد مف التركيز عمى أساليب أخر  موجودة عند اإلنساف وأىميا قر 
 (2111)يوسؼ،

 
 -وفيما يمي شرح موجز لكؿ ميارة مف تمؾ الميارات:

 (Auditoy Training Skill) ميارة التدريب السمعي -أوال :
ويقصػػد بػػذلؾ تػػدريب األفػػراد ذوي اإلعاقػػة السػػمعية البسػػيطة والمتوسػػطة عمػػى ميػػارة اإلسػػتماع والتمييػػز 

، أو الحروؼ اليجائية، وتزداد الحاجة إلى التدريب السمعي كمما قمت درجة بيف األصوات، أو الكممات
 (2111اإلعاقة السمعية. )الروساف،

 
الحاجة إلى التدريب السػمعي كممػا قمػت درجػة اإلعاقػة السػمعية لػذلؾ يػتـ التركيػز عمػى ىػذه  ىذا وتزداد

 سي.الطريقة لؤلفراد ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة والمتوسطة بشكؿ أسا
 لكي تكوف برامت التدريب السمعي فعالة فبل بد مف توافر مجموعة مف العوامؿ أىميا:

 اإلستعانة بشكؿ أساسي عمى حاستي الممس والبصر. -1
 أف تعتمد عمى القدرات السمعية المتبقية لمطفؿ. -2
 البدء بالتدريب مباشرة بعد كشؼ اإلعاقة السمعية لد  الطفؿ. -3

 (Hallan & Kauffman,1994) 

 

 
 (Oral Communication Skill) ميارة التواصؿ المفظي -ثانيا :

تؤكد ىذه الميارة عمى المظاىر المفظية في البيئة وتتخذ مف الكػبلـ الطريقػة األساسػية لعمميػة التواصػؿ 
وتتضػمف ىػػذه الطريقػػة تعمػيـ األفػػراد المعػػوقيف سػػمعيا  إسػتخداـ الكػػبلـ ممػػا يجعميػػـ أكثػر قػػدرة عمػػى فيػػـ 

كبلـ مف خبلؿ اإليمػاءات والػدالالت مػف حركػة شػفاه المػتكمـ، وال يػتـ التواصػؿ المفظػي بطريقػة فعالػة ال
 إال مف خبلؿ إستثمار البقايا السمعية وبإستخداـ التدريب السمعي وقراءة الشفاه والكبلـ.

 (2111)القمش والمعايطة،
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اصؿ مل أقرانػو السػامعيف عمػى العكػس إف ىذه الطريقة في التواصؿ تمكف الفرد المعوؽ سمعيا  مف التو 
 (1995)قنديؿ، مف لغة اإلشارة التي تسيـ في عزلو.

 Speech Reading Skill/ Lip Readingميارة قراءة الشفاه ولغة الشفاه/ لغة قراءة الكبلـ  -ثالثا :

Skill 
لسػػمعي، تتضػػمف الطريقػػة الشػػفوية فػػي التواصػػؿ إسػػتخداـ السػػمل الحقيقػػي، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التػػدريب ا

وتضخيـ الصوت، وقراءة الشفاه، والكبلـ، وتستند ىذه الطريقػة فػي التواصػؿ إلػى حقيقػة أف األشػخاص 
الصػػـ فػػي الغالبيػػة العظمػػى مػػف الحػػاالت لػػدييـ بعػػض القػػدرة السػػمعية، وىػػو مػػا يسػػمى بالسػػمل المتبقػػي 

Residual Hearing) )(1997يب،وىذا السمل يجب تطويره، وتنميتو بالطرؽ المختمفة. )الخط 
 

)قػػراءة الكػػبلـ( فػػي تنميػػة ميػػارة التواصػػؿ لػػد  األفػػراد المعػػوقيف  وعمػػى الػػرغـ مػػف فاعميػػة ىػػذه الطريقػػة
 -سمعيا  إال أنيا تعاني مف مشاكؿ رئيسية أىميا:

 أف بعض األصوات متشابية في النطؽ وبالتالي يصعب تمييزىا مف خبلؿ النظر إلى الشفتيف. -أ
ية وغير مرئية مقارنػة بالكممػات التػي تتضػمف أحرفػا  شػفوية ممػا يجعػؿ إف بعض الكممات ىي حمق -ب

 (Giolas,1994مف الصعب قراءتيا. )
 

 Manual Communication/ Sign  ميػػارة لغػػة اإلشػػارة واألصػػابل/ التواصػػؿ اليػػدوي -رابعػػا :

Language Skill 
سػػماع مػػا يػػدور مػػف حػػوليـ ال يمكػػنيـ  الػػذيفتعػػد ىػػذه الطريقػػة مبلئمػػة لؤلطفػػاؿ الصػػـ وثقيمػػي السػػمل 

كسػابيـ الميػارات التواصػمية عػف طريػؽ ينات السمعية، وتيػدؼ مباشػرة إلػى اوفيمو حتي بإستخداـ المع
اإلبصػػار، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلشػػارات والحركػػات اليدويػػة الوصػػفية كبػػديؿ عػػف المغػػة المفظيػػة التػػي يػػر  

 (1996ليا. )القريطي، البعض أف إستخداميا مل الصـ يعد مضيعة لموقت والجيد ال لزوـ
 

تعتبر لغة اإلشارة مػف وجيػة نظػر المؤيػديف والمتحمسػيف ليػا، ىػي المغػة األـ لؤلفػراد الصػـ، وأف ىنػاؾ 
واصػؿ مػل األفػراد المعػوقيف سػمعيا ، ما يبرر أف يتعمميا األفراد السامعيف بغية إستخداميا فػي عمميػة الت

تمثػػػؿ بعػػػض الكممػػػات أو المفػػػاىيـ أو األفكػػػار ولغػػػة اإلشػػػارة ىػػػي نظػػػاـ مػػػف الرمػػػوز اليدويػػػة الخاصػػػة 
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المعينة، وىػي تعتمػد إعتمػادا  كبيػرا  عمػى حاسػة اإلبصػار، وىػي مبلئمػة بصػفة خاصػة لؤلطفػاؿ صػغار 
 السف حيث يكوف مف السيؿ عمييـ رؤيتيا، كما أنيا ال تتطمب تنسيقا  عضميا  دقيقا  لتنفيذىا.

 (1999،عبد الجبار) 
وىػػي لغػػة نشػػأت ونمػػت فػػي مجتمػػل الصػػـ.  الفطريػػة األولػػى لؤلفػػراد الصػػـ، مغػػةإف لغػػة اإلشػػارة ىػػي ال

 (1999)المقاني والقرشي،
 

 شيوع اإلعاقة السمعية: .5.1.1
تعػػد اإلعاقػػة السػػمعية مقارنػػة بفئػػات اإلعاقػػة األخػػر  قميمػػة الحػػدوث نسػػبيا  حيػػث تشػػير ليرنػػر أف نسػػبة 

مجتمعػػيف مقارنػػة مػػل حػػاالت التربيػػة الخاصػػة  إنتشػػار حػػاالت اإلعاقػػات )السػػمعية والبصػػرية والحركيػػة(
 (Lerner,2000%. )8.8األخر  تبمغ 

% مػػف األطفػػاؿ فػػي سػػف المدرسػػة يعػػانوف مػػف 5كػػذلؾ فػػإف الدراسػػات فػػي الػػدوؿ الغربيػػة تشػػير إلػػى أف 
مشكبلت سمعية، وأف ىذه المشكبلت ال تصؿ إلػى مسػتو  اإلعاقػة، أمػا بالنسػبة إلػى مسػتو  الضػعؼ 

 (2118الخطيب،%. )1.5ؿ إلى حد اإلعاقة السمعية فيقدر نسبتو بحوالي السمعي الذي يص
المعاقيف سمعيا  بالتعميـ اإلبتدائي، يستمـز األمر عرض لمحة تاريخية عف  يضاح واقل تعميـ الطبلبوإل

 ىذه النوعية مف التعميـ وفمسفاتيا.

 
 لمحة تاريخية عن تعميم المعاقين سمعيًا: .1.1..2

يف معػػامبلت مختمفػػة منػػذ القػػدـ، بػػإختبلؼ فمسػػفات المجتمعػػات ونظميػػا، وعمػػى ضػػوء القػػت فئػػة المعػػوق
ذلػػػؾ إختمفػػػت التشػػػريعات والحقػػػوؽ الخاصػػػة بيػػػـ، ففػػػي المجتمعػػػات اليونانيػػػة والرومانيػػػة القديمػػػة كانػػػت 

 (1981،أحمد) يف ىي السائدة.شريعة التخمص مف األطفاؿ المعاق
 

واإلىتمػاـ تشريعات التي تدعو إلى حسف معاممة المعػوقيف، وعندما ظيرت الرساالت السماوية تنزلت ال
بيػػـ، ومسػػاواتيـ ببػػاقي أفػػراد المجتمػػل مػػف األسػػوياء، ولعػػؿ موقػػؼ الشػػريعة اإلسػػبلمية فػػي ىػػذا الشػػأف 
واض  وصري ، كما يستدؿ عمى ذلؾ مف األسموب الحاسـ والعتاب الشديد مف الخالؽ سبحانو وتعػالى 

عبس وتػػولى أف جػػاءه األعمػػى، ومػػا عظيـافػػي آيػػات القػػرآف الكػػريـ:)ال لمرسػػوؿ الكريـاصػػاحب الخمػػؽ



 35 

إستغنى فأنت لو تصد ( )سػورة عبساانيػات مػف يدريؾ لعمو يزكي، أو يذكر فتنفعو الذكر ، أما مف 
(، وتقػػرر انيػػات حقيقػػة القػػيـ فػػي المجتمػػل اإلسػػبلمي، وألف النػػاس سواسػػية ال فػػرؽ بػػيف غنػػي أو :116

 (1982قطب،) ؽ.أو بيف سوي ومعافقير، 
إتسمت اإلتجاىػات بالسػمبية نحػو المعػاقيف، ومػف ثػـ حرمػانيـ  وفي عصر النيضة والعصور الوسطى 

 (1978،أحمد) مف حقوقيـ اإلجتماعية والتربوية.
نسػانية نتيجػو لمجيػود التػي قػاـ بيػا الناحيػة اإليجابيػة اإل وفي العصر الحديث تحوؿ اإلتجاه نحوىـ إلى

بإنشػاء المػدارس  ة واإلجتمػاع والقػانوف والػديف، وقامػت الجمعيػات الخيريػة واألىميػةعممػاء الػنفس والتربيػ
 (2119الخاصة بيـ، وكفمت حقوقيـ التربوية والصحية واإلجتماعية. )الروساف،

 

 فمسفة الرعاية التراوية لممعاقين سمعيًا: .22.1.1
ومػػنيـ المعػػاقيف سػػمعيا ، وعقػػد  يتميػػز العصػػر الحػػديث بتزايػػد اإلىتمػػاـ بقضػػايا المعػػاقيف بصػػفة عامػػة،

بشػػػػأنيـ النػػػػدوات، والمػػػػؤتمرات، والبحػػػػوث، والدراسػػػػات لتعػػػػديؿ وتحسػػػػيف سػػػػبؿ الحيػػػػاة ليػػػػـ، وصػػػػدرت 
التشريعات التي تكفؿ حقوقيـ، ومنيا الحؽ في التعميـ، كما كاف لظيور المتغيرات والمبادئ والفمسػفات 

 بيـ والتي يمكف إيجازىا فيما يمي: المميزة لمعصر الحديث أثرا  كبيرا  في زيادة العناية
ظيػػور الطػػرؽ التربويػػة الحديثػػة، والوسػػائؿ التكنولوجيػػة المعاونػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة التػػي تسػػاعد -1

زالػػة انثػػار  المعمػػـ عمػػى أداء مسػػئوليتو فػػي تعمػػيـ المعػػاقيف سػػمعيا  الكػػبلـ، وطػػرؽ التواصػػؿ المختمفػػة، وا 
 (1978،أحمدلنفسية الناتجة عف اإلعاقة. )ا
 
نسػػاني، ائص العصػػر الحػػديث زيػػادة الػػوعي اإلإحتػػراـ اإلنسػػاف كقيمػػة فػػي حػػد ذاتػػو: مػػف أىػػـ خصػػ-2

عمى كؿ ذلؾ ظيرت أىـ المسممات التربوية،  وتغير اإلتجاىات نحو أحقية المعوقيف في التعميـ، وبناء  
لسوي والمعوؽ، كما ، وال فرؽ في ذلؾ بيف اوىي أنو لكؿ طفؿ الحؽ في الحصوؿ عمى التربية والتعميـ

 (1988بشاي،و  أف أغراض التربية وأىدافيا متماثمة في جوىرىا بالنسبة لجميل األطفاؿ. )عبد الرحيـ
 
ديمقراطية التعميـ وتكافؤ الفرص: تنادي التربية الحديثة كما تنػادي الفمسػفات اإلجتماعيػة والسياسػية -3

، بحؽ كؿ فرد في اإلنتفا ع بالخػدمات التربويػة التػي تسػاعده عمػى النمػو، التي تعيشيا المجتمعات اليـو
والوصوؿ إلى أقصػى مػد  تؤىمػو لػو إمكانياتػو، ومػف ثػـ بػدأ اإلىتمػاـ جميػا  فػي العنايػة بػالمعوقيف حتػي 
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نساف لو حقوؽ، وعميو واجبات  تييأ ليـ حياة أفضؿ ومستو  معيشة مناسب، فالطفؿ المعوؽ مواطف وا 
ممطفػػؿ غيػػر العػػادي عمػػى الدولػػة مػػف الحقػػوؽ مػػا لمطفػػؿ السػػوي شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف المػػواطف العػػادي، ف

 (1994عبد الجواد،) تماما  في ظؿ المجتمل الديمقراطي.
 
المنػػػاخ اإلجتمػػػاعي لمشػػػكمة اإلعاقػػػة السػػػمعية: ال ريػػػب أف المجتمػػػل ىػػػو الوعػػػاء األساسػػػي الػػػذي  -4

فػي ترجمػة ىػي وسػيمة المجتمػل تستنبت فيو بذور التطبيل اإلجتماعي لممعػاقيف سػمعيا ، كمػا أف التربيػة 
ذا كاف اإلنساف ىو المحور الذي تدور حولو التربية، فبل يمكف أف ننظػر إليػو  نفسو في سموؾ أفراده، وا 
منعػػػزال  عػػػف المجتمػػػل، فاإلنسػػػاف ال يعػػػيش وال ينمػػػو إال فػػػي المجتمػػػل، والتربيػػػة ىػػػي الوسػػػيمة الوحيػػػدة 

مػػف مجػػرد فػػرد عػػاجز إلػػى إنسػػاف يشػػعر باإلنتمػػاء واألكيػػدة التػػي يمكػػف أف تحػػوؿ ىػػذا المخمػػوؽ اندمػػي 
إلى المجتمل ولو إتجاىاتو وآمالػو، ولعػؿ مػا أحدثتػو التطػورات السػريعة فػي الفمسػفات اإلجتماعيػة، وفػي 
نظريات التعميـ، وفي المجاالت التكنولوجية فيما يشبو الثورة المستمرة، بحيث أصب  مف الضػروري أف 

ر لمتربية والمجتمل، فالمنػاخ اإلجتمػاعي لمشػكمة اإلعاقػة السػمعية متعػدد تفيـ اإلطار الديناميكي المتغي
 األبعاد، ويتطمب األمر في ىذه الحالة معالجتيا مف جوانب متعددة، والتي يمكف إيجازىا فيما يمي:

 تمػػل العربػػي، وتراجػػل دور األسػػرة.تبلشػػي المفػػاىيـ الصػػحيحة نحػػو المعػػاقيف سػػمعيا  فػػي منػػاخ المج أ(
 (1995قنديؿ،)

 (1992،عبد العزيزعقمي. )نظرة المجتمل السمبية لممعاقيف سمعيا ، ووصفيـ بالغباء والتخمؼ ال ب(
التعامػػػػػؿ اليامشػػػػػي لممجتمػػػػػل مػػػػػل المعػػػػػاقيف سػػػػػمعيا ، وتظيػػػػػر ىػػػػػذه المشػػػػػكبلت بصػػػػػورة أكبػػػػػر فػػػػػي  ج(

 (1991،مخموؼاعية واإلقتصادية الدنيا. )المجتمعات الريفية، والمستويات اإلجتم
قيف سػػػمعيا . دور وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ فػػػي تصػػػحي  المفػػػاىيـ، وتغيػػػر نظػػػرة المجتمػػػل نحػػػو المعػػػا تراجػػػل د(
 (1997بخيت،)

أف فمسفة تعميـ الطفػؿ المعػاؽ سػمعيا  بالحمقػة اإلبتدائيػة بمػدارس ذوي اإلعاقػة السػمعية  :رخبلصة األم
صػػػؿ مػػػل لغػػػة التوا طالػػػبوضػػػعاؼ السػػػمل تقػػػـو عمػػػى جػػػانبيف: جانػػػب تػػػأىيمي ييػػػدؼ إلػػػى إكسػػػاب ال

قػػدر مناسػػب مػػف  طالػػبانخػػريف، والتػػدريب عمػػى السػػمل والكػػبلـ، وجانػػب تعميمػػي ييػػدؼ إلػػى إكسػػاب ال
 (2113)عبد الغفار، المعرفة والثقافة.
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 واقع تعميم المعوقين سمعيًا االحمقة اإلاتدائية من التعميم األساسي: .21.1.1
وقيف بصػػػفة عامػػة، وفئػػػة المعػػػاقيف سػػػمعيا  يبلحػػظ أف حجػػػـ الخػػػدمات التربويػػػة والتعميميػػة المقدمػػػة لممعػػػ

بصفة خاصػة ضػئيمة لمغايػة مقارنػة بمػا ىػو مقػدـ لؤلطفػاؿ األسػوياء، لػذلؾ يمكػف وصػؼ فئػة المعػاقيف 
فػػػي مؤلفػػػو  Paulo frèreسػػػمعيا  بػػػأنيـ فئػػػة المقيػػػوريف بإسػػػتعارة رأي المربػػػي البرازيمػػػي بػػػاولو فرايػػػري 

فئػػات الػػذي يػػذكر فيػػو أىميػػة التربيػػة لم pedagogy of the oppressedالشػػيير: تعمػػيـ المقيػػوريف 
 (1993زاىر،المقيورة في المجتمل. )

 
 النظام التعميمي لممعاقين سمعيًا: .21.1.1

يتسػػػـ السػػػمـ التعميمػػػي لممعػػػاقيف سػػػمعيا  بالمحدوديػػػة مقارنػػػة بالمعػػػاقيف بصػػػريا ، ويشػػػمؿ السػػػمـ التعميمػػػي 
المينػػػػي( وتبمػػػػغ مػػػػدة الحمقػػػػة  -واإلعػػػػدادي -بتدائيلممعػػػاقيف سػػػػمعيا  عمػػػػى مرحمػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػي)اإل

سنوات، والحمقة اإلعدادية المينية ثبلث سػنوات، ومرحمػة التعمػيـ الثػانوي المينػي، وتبمػغ  ستاإلبتدائية 
 (1991)القرار الوزاري،  مدتو ثبلث سنوات.

 
عيا ، حيػػث تطػػوؿ مػػدة وتعتبػػر المرحمػػة اإلبتدائيػػة مػػف أىػػـ المراحػػؿ التعميميػػة بالنسػػبة لمطفػػؿ المعػػاؽ سػػم

وتػدرس سنوات، وىو ما يميزه عػف غيػره مػف ذوي اإلعاقػات األخػر ،  ستالدراسة بيذه المرحمة لتصؿ 
ولكػػف تقسػػـ سػػنوات  بيػػذه المػػدارس نفػػس المقػػررات الدراسػػية الخاصػػة بالمرحمػػة اإلبتدائيػػة بػػالتعميـ العػػاـ،

 (1991)القرار الوزاري، .ستة إلى الدراسة
 

 سمعيًا: ينالمعاق طماةم الطرق تعمي .24.1.1
تركػػػز فمسػػػفة تعمػػػيـ المعػػػاقيف سػػػمعيا  عمػػػى عمميػػػات المحاكػػػاة وكيفيػػػة نطػػػؽ الكممػػػات، وتقميػػػد أبجديػػػة  

األصػػػابل وطريقػػػة الكتابػػػة، بػػػالرغـ مػػػف أف اإلسػػػراؼ فػػػي عمميػػػات التقميػػػد يػػػؤدي إلػػػى قتػػػؿ روح المبػػػادأة 
 (1995قنديؿ،. )طالبضت اإلجتماعي لد  الوالتجديد، ويعوؽ الن

 
وأدبيػػات التربيػػػة فػػي مجػػػاؿ تعمػػيـ المعػػػاقيف سػػمعيا  إلػػػى وجػػود قصػػػور فػػي النظػػػرة إلػػػى  وتشػػير البحػػػوث

المعاؽ  طالبإستخداـ األساليب، وطرؽ التدريس المناسبة لخصائصيـ وحاجاتيـ، فمف المعروؼ أف ال
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ة عمػى إسػتدعاء سمعيا  يعاني مف النسياف وعدـ القدرة عمػى الػربط بػيف موضػوعات المػنيت، وعػدـ القػدر 
 طالػػبمػػا تػػـ دراسػػتو مػػف معمومػػات مطموبػػة لػػتعمـ موضػػوعات جديػػدة، ممػػا يشػػكؿ صػػعوبة فػػي تعمػػيـ ال

عطاء المعاؽ  سمعيا ، ويستدعي بذؿ الجيد والمجوء إلى التكرار المستمر مل تنوع الطرؽ المستخدمة، وا 
 محمػػػػػد. ) Learning Overجرعػػػػػات عمميػػػػػة متزايػػػػػدة وىػػػػػو مػػػػػا يسػػػػػمي الػػػػػتعمـ بعػػػػػد تمػػػػػاـ الػػػػػتعمـ 

سماعيؿ،و   (1991ا 
نطبلقا   مف إحتياج الطفؿ األصـ الػذي حػـر مػف حاسػة السػمل إلػى مػا يعوضػو عػف عالمػو الصػامت،  وا 

فيو يحتاج في البداية إلى األساليب التي تتسـ بالصػبر، واإلنسػانية حتػي يػتعمـ، ولػف يػأتي ذلػؾ إال إذا 
ه البيئػة المدرسػية والنجػاح وىػو مػا يجػب أف تػوفر شعر بػاألمف، واإلنتمػاء إلػى الجماعػة، والثقػة بػالنفس، 

عتبػػػر نػػػوع مػػػف أنػػػواع الػػػتعمـ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الػػػدراما التػػػي تويمكػػػف  ،التػػػدريسالتربويػػػة وطػػػرؽ 
)التوجييػػات والتعميمػػات  المعػػاؽ سػػمعيا . طالػػبالػػذي يجػػذب إنتبػػاه ال  Visual Learning البصػػري

 (1998اإلدارية لمديري وفصوؿ التربية الخاصة 
 

أف ىػػػػػدؼ الػػػػػتعمـ البصػػػػػري ىػػػػػو إيجػػػػػاد تكامػػػػػؿ بػػػػػيف الصػػػػػورة  (Cochron,1991ويوضػػػػػ  كوشػػػػػروف)
واإلتصػػاؿ المغػػوي كمػػدخؿ لمػػتعمـ يسػػعي لمحػػو مػػا يسػػمي باألميػػة البصػػرية، حيػػث يقػػدـ تفسػػيرا  لمرسػػالة 

 البصرية كأنو لغة إنسانية جديدة.
 

تعمػػيـ الجمػػاعي غيػػر مجػػد، ولػػذلؾ يجػػب ونظػػرا  لمفػػروؽ الشاسػػعة بػػيف األطفػػاؿ المعػػاقيف سػػمعيا ، فػػإف ال
تفريد التعميـ، وأف يكوف التعميـ فرديا  مبنيا  عمى ظروؼ كؿ طفؿ مف واقل البطاقة المدرسية التي يجب 

 )تحميػؿ الميمػة( فػي أنشػطة أخػر  أثنػاء تػدريب أحػدىـ حبو، مػل مبلحظػة شػغؿ بػاقي الطػبلبأف تصا
ؿ األصـ يصؿ بسرعة إلى حالة مف الممؿ أثناء تدريبو، عمى أف ال يستغرؽ ذلؾ وقتا  طويبل ، ألف الطف

ىػػذا ويجػػب أف ييػػتـ المعمػػـ فػػي تدريسػػو بػػذاكرة الطفػػؿ األصػػـ وتػػدريبيا بتمرينػػات الػػذاكرة مثػػؿ إعطػػاء 
 (1999،بيومي)مثؿ قـ، أكتب ..... الن(. )بعض األوامر التي سبؽ فيميا

 
س عمػى البقايػا السػمعية وتقويتيػا أوال ، ثػـ وبالنسبة لؤلطفاؿ ضعاؼ السمل فيجب أف تركز طػرؽ التػدري

اإلعتمػػاد عمػػى حاسػػة البصػػر ثانيػػا ، ويػػتـ ذلػػؾ بإىتمػػاـ طػػرؽ التػػدريس بالتػػدريب عمػػى إخػػراج األصػػوات 
المختمفػػة مػػل اإلسػػتعانة فػػي التػػدريس بالموسػػيقي والسػػجبلت الصػػوتية عمػػى أف يكػػوف التػػدريب مسػػتمرا  



 39 

لػػوزارة  دقيقػػة. )التوجييػػات الفنيػػة 15وأف ال يزيػػد التػػدريب عػػف  ومتكػػررا ، ويكػػوف يوميػػا  فرديػػا  وجماعيػػا ،
 (.2111/2111،التربية والتعميـ

وليػػذا ينبغػػي مراعػػاة أف األطفػػاؿ المعػػاقيف سػػمعيا  ال يتعممػػوف بالضػػرورة عمػػى نفػػس المنيػػاج كاألطفػػاؿ 
 المحيطػة التػي العادييف، إذ يجب التركيز عمى إستخداـ جيدىـ إلسػتخبلص األشػياء الدقيقػة مػف البنيػة

، والتي تعتبر ضػرورة ألزمػة الطفػؿ قيؽ ذلؾ عف طريؽ الدراما، ويمكف تحيدركيا الطفؿ العادي بسمعو
 (1998)عبده، المعاؽ سمعيا .

 
 طالػػػػبوطبقػػػػا  لئلتجاىػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي التربيػػػػة، فقػػػػد تحػػػػوؿ اإلىتمػػػػاـ مػػػػف المػػػػنيت ومحتوياتػػػػو إلػػػػى ال

س، ومػػػف ثػػػـ تقػػػديـ المعمومػػػات لػػػو مػػػف خػػػبلؿ األنشػػػطة حتياجاتػػػو، والبحػػػث عػػػف طػػػرؽ جديػػػدة لمتػػػدريوا
والمشػاركة، ولػذلؾ تحػػوؿ دور المعمػـ مػػف ممقػف لممعمومػػات إلػى مرشػد وموجػػو ليػذه األنشػػطة، ممػا كػػاف 

 (1988ممية التربوية والتعميمية. )الشتيوي،، وضرورة القياـ بدورىا في العفي تزايد أىمية الدراما سببا  
 
فػػػي مػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ، ومػػػدارس المعػػػاقيف سػػػمعيا  وفػػػي جميػػػل  ؽ الػػػدراماذا نظرنػػػا إلػػػى واقػػػل تطبيػػػوا  

نشاط ال يمارس مف خبلؿ العاـ الدراسي إال نػادرا ، وفػي قميػؿ مػف المػدارس،  ومراحؿ التعميـ، نبلحظ أن
جػػل ذلػػؾ إلػػى غيػػاب وال يحظػػي باإلىتمػػاـ الػػذي تحظػػي بػػو التربيػػة الفنيػػة والموسػػيقية والرياضػػية، وقػػد ير 

مػػػػف الجػػػػدوؿ الدراسػػػػي مثػػػػؿ بػػػػاقي األنشػػػػطة األخػػػػر ، وصػػػػعوبة مسػػػػرحة المنػػػػاىت، وقمػػػػة خبػػػػرة  ماالػػػػدرا
غير واضحة في أذىاف المعممػيف واإلداريػيف بالمدرسػة، وأيضػا   فة إلى أف أىداؼ الدراماالمعمميف، إضا

ت الفػراغ إال فػي أوقػا جيػد، لػذلؾ ال يػؤدي الػدراماأولياء األمور الذيف ينظػروف إليػو كمضػيعة لموقػت وال
 (1993،محمد) أو كمسابقات سنوية.

 
 المعاق سمعيًا االمدرسة اإلاتدائية: طال لم أىمية الدراما .21.1.1

الطفػؿ، وتنشػئتو وتوجييػو، مػا لممدرسػة مػف أىميػة بػؿ تزيػد، ليػذا  ا فػي تعمػيـودورى تعادؿ أىمية الدراما
القيػػاـ بالفعػػؿ، وحتػػي ال يظػػؿ الفيػػـ كػػاف المسػػرح المدرسػػي منطمقػػا لطفولػػة قػػادرة عمػػى الفيػػـ مػػف واقػػل 

ىػي  الػدرامامشكمة الفعؿ بالنسبة لؤلطفاؿ المعاقيف سمعيا  بصفة خاصة كانت الحاجة كبيرة ألف تكػوف 
 (2113)عبد الغفار، أساس العممية التربوية والتعميمية ليـ.
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عناصػػػر المػػػنيت وتعػػد األنشػػػطة التعميميػػة سػػػواء داخػػػؿ حجػػرة الدراسػػػة أو خارجيػػا عنصػػػرا  أساسػػػيا  مػػف 
المعػػاؽ سػػمعيا ، وتمثػػؿ المحػػور األساسػػي فيػػو لمػػا ليػػا مػػف قيمػػة تربويػػة قػػد تفػػوؽ مػػا  طالػػبالتعميمػػي لم

لممواد الدراسية األخر ، ولدورىا الفعاؿ في تنمية إستعداداتيـ وتنشيط حواسيـ المتبقية، وتنمية ميارات 
 (Lovitt,1995) اإلتصاؿ لدييـ.

 
بتدائيػػػة لمػػػا لػػػو مػػػف وظيفػػػة إجتماعيػػػة إعتمػػػادا  عمػػػى أنػػػو عمػػػؿ المرحمػػػة اال لطمبػػػة الػػػدراما وترجػػػل أىميػػػة

ذا نظرنػػا إلػػى أف الفػػف كأحػػد مكونػػات الثقافػػة والمسػػرح أحػػد مكونػػات الفػػف، بالتػػالي  جمػػاعي ىػػادؼ، وا 
ات، (، أحػػد مكونػػات الثقافػػة يمكػػف إسػػػتخدامو فػػي نقػػؿ المعرفػػة والثقافػػة بػػيف المجتمعػػػالػػدراما) فالمسػػرح

المرحمة اإلبتدائية المعايير السموكية والقيـ طمبة وسيمة إلكساب  اإلى أني ية الخمقية لمدراماوترجل األىم
واألىػداؼ اإلنسػانية لينقػؿ المفػاىيـ المجػردة إلػى محسوسػات، كما يستخدـ الطاقات البشػرية األخبلقية، 

، ولممسػػػػرح (2111/2111عػػػػاـ التربيػػػػة المسػػػػرحية )توجيػػػػو  والنظريػػػػات إلػػػػى مػػػػدركات، وواقػػػػل وتطبيػػػػؽ
وتػػؤثر  والقوميػػة التػػي يتػػأثر بيػػا الطػػبلبالمدرسػػي أىميػػة قوميػػة تتضػػ  مػػف خػػبلؿ المسػػرحيات الوطنيػػة 

عمػػػى سػػػموكيـ، وقػػػديما  أسػػػتخدـ عبػػػداهلل النػػػديـ المسػػػرح المدرسػػػي فػػػي مناىضػػػة اإلسػػػتعمار اإلنجميػػػزي 
والنفسػية )سػيكودراما(  أخيرا  لؤلىمية العبلجية سػواء لممشػكبلت الشخصػية صر، وترجل أىمية الدرامالم

وتنميػػة قدراتػو العقميػػة  طمبػةأو اإلجتماعيػة، أو عيػوب النطػػؽ، فػإذا كانػػت المدرسػة مسػػئولة عػف تعمػػيـ ال
 طالػػػبكأحػػػد األنشػػػطة التربويػػػة البلزمػػػة لم ، فػػػإف ضػػػرورات تطبيػػػؽ الػػدراما(2113)عبػػد الغفػػػار،ريةوالفك

 الية:بالتعميـ اإلبتدائي تتمثؿ في النقاط التالمعاؽ سمعيا  
معالجػػة ظػػاىرة الرسػػوب والتسػػرب وىػػي مػػف أىػػـ مشػػكبلت التعمػػيـ اإلبتػػدائي لممعػػاقيف سػػمعيا ، فيػػي  -

فػػي المدرسػػة وتجعمػػو يشػػعر بالمتعػػة والبيجػػة ممػػا يجعمػػو يقبػػؿ عمػػى المدرسػػة ولديػػة  طالػػبترفيػػو عػػف ال
 (2111)الزريقات، قابمية أكثر لمتعمـ.

ص اإليقػػػاعي، والتعبيػػػر الحركػػػي، وتمثيػػػؿ األدوار تػػػروض الجسػػػـ، وتنمػػػي الحػػػواس مػػػف خػػػبلؿ الػػػرق -
 (1993،العنانيومعايشو لممواقؼ المختمفة. )المختمفة 

 الثقػة بػالنفس وتقػوي رابطػة الصػداقة مػل الػزمبلء والمعممػيف ممػا يزيػؿ شػعور الوحػدة. طالبتكسب ال -
 (1999)البنا،

اب مما يقمؿ مف الشعور بالضػيؽ بأسموب مشوؽ جذ المواد الدراسية عف طريؽ تطبيؽ الدراما تبسط -
 (2111ورضواف، ىماـ) والممؿ.



 41 

 تقضي عمى عيوب النطؽ وتعدؿ السموؾ. -

 (Desjardin, J. Ambrose, S. and Eisenberg, L.2009) 
حتػػراـ  - تنمػي ميػػارات اإلتصػػاؿ المختمفػػة واإلتجاىػػات السػػموكية السػػميمة كالتعػػاوف وتحمػػؿ المسػػئولية وا 

 (2112،)مطر األنظمة.
 (2112)رجب، بالبيئة مف حولو. طالبتحقيؽ التوافؽ الشخصي والمدرسي واإلجتماعي، وربط ال -
تعػػالت بعػػض المشػػػكبلت السػػموكية كاإلنسػػحاب والخجػػػؿ والخػػوؼ مػػف مواجيػػػة انخػػريف والعدوانيػػػة،  -

 (1999القرشي،و  )المقاني المعاؽ سمعيا . طالبفسية لموالحفاظ عمى الصحة الن
 (2112)رجب، والتروي  عف النفس، والتوعية بمشكبلت المجتمل. شغؿ أوقات الفراغ -
 ميػػػػػػارات السػػػػػػرعة فػػػػػػي التعبيػػػػػػر والتفكيػػػػػػر، ونقػػػػػػؿ األفكػػػػػػار عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التمثيػػػػػػؿ. تكسػػػػػػب الطمبػػػػػػة -

 (1999)العشري،
  وتأكيد غرس العادات المستحبة. المثؿ اإلنسانية في نفوس الطمبةتغرس وتنمي القيـ و  -

 (1999)البنا،
 .ة الصحيحة في نفوس الطمبةالقيـ الروحية والوطنية، واإلتجاىات اإلجتماعية والثقافي تأصؿ وتعمؽ -
 (2111شحاتو،)
تعتبػػر وسػػيمة ضػػرورية لمواجيػػة التغيػػر الثقػػافي والتقػػدـ التكنولػػوجي واإلنفجػػار المعرفػػي فػػي عصػػرنا  -

 (2111سميماف،) الحالي.
دراؾ المفاىيـ وخاص -  ة المجرد منيا وتثبيتيا.تقوي الحس الزماني والمكاني، وا 
 (1991،وآخروف حواشيف)
 سمعيا  بالمرحمة اإلبتدائية، وتنمي التفكير العممي لديو. يفالمعاق طمبةتعتبر وسيمة لتدريس ال -
 (1995عبد النبي،)
مف أدوات التعبير غيػر المفظيػة، والعمػؿ مػل  ـ، وتمكينيمية التربوية مصدرا  لسعادة الطمبةتجعؿ العم -

ثػػارة الخيػػاؿ  الجماعػػة وتركيػػز اإلنتبػػاه وتنشػػيط اإلدراؾ، بػػروح الفريػػؽ، وزيػػادة القػػدرة عمػػى المواجيػػة، وا 
 طالػػبىامػػة وضػػرورية لكػػؿ مػػف المعمػػـ وال يمكػػف القػػوؿ أف الػػدمت بػػيف تحميػػؿ الميمػػة والػػدراما وعمومػػا  

 المعاؽ سمعيا  في ظؿ اإلنفجار المعرفي ومتغيرات العصر الحديث.
 (1989ية ،)منظمة الصحة العالم
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 الدراما: .2.1.1
، وخاصػػة وتعميػػؽ عمميػػة الػػتعمـ لكػػؿ الطمبػػةتعػػد الػػدراما مػػف أسػػاليب التػػدريس التػػي تسػػاعد عمػػى إثػػراء 

الصػػغار مػػنيـ، نظػػرا  إلرتباطػػو بػػالخبرة المباشػػرة الناتجػػة عػػف نشػػاط وفعاليػػة المػػتعمـ، كمػػا أف الػػدراما ال 
نمػػا تضػػل فػػي  إعتبارىػػا اإلحتياجػػات النفسػػية واإلجتماعيػػة لممػػتعمـ، تركػػز عمػػى العمميػػات العقميػػة فقػػط، وا 

وقد ينظر البعض إلى الدراما عمى أنيػا نػوع   مػف التسػمية ومضػيعة الوقػت، ولكػف أىميتيػا أبعػد وأعمػؽ 
تعد صورة مصػغرة لمحيػاة التػي يعيشػيا اإلنسػاف، حيػث تتعامػؿ مػل  -ُتعنى بالتمثيؿ -مف ذلؾ، فالدراما

 (2113،الياديوعبد )النجدي انتو في ىذا العالـ.و بانخريف، ومكمعرفة ىذا اإلنساف، وعبلقت
 

 وير  عمماء النفس أف التعمـ المثمر يعتمد عمى مبدأيف ميميف:
 المبدأ األوؿ: أف ما نتعممو ينبغي أف نمارسو ونطبقو عمميا . -
دائػػو، ج  فػػي أالمبػػدأ الثػػاني: أننػػا ال نػػتعمـ كػػؿ شػػىء نقػػوـ بممارسػػتو، فػػنحف نػػتعمـ الشػػىء الػػذي نػػن -

أثنػاء التػدريس،  د الممؿ الذي قػد يشػعر بػو الطالػبفالدراما تيدؼ إلى تبديويترؾ في نفوسنا خبرة سارة، 
يػة ناطقػة محببػة إلػى مف خبلؿ تخميص الدروس مف جمػود الحػروؼ المكتوبػة، وتحويميػا إلػى صػورة ح

المباشػػرة لممػػؤدي والمتمقػػي  ، ويحقػػؽ الخبػػرةيمػػن  التػػأثير المباشػػر فػػي الطػػبلب، وىػػو مػػا نفػػوس الطػػبلب
 (2111)القرشي، سواء.عمى حد 

 
 :في التعميم تعريف الدراما .1.1.1

الػػدراما ىػػي نػػوع مػػف أنػػواع المعػػب المػػنظـ، يعتمػػد عمػػى التمثيػػؿ الػػذي يشػػارؾ فيػػو جميػػل األطفػػاؿ ميمػػا 
 تػأليفيـ.ف دراميا  مف قصة تقص عمييـ، أو مػكانت قدرة كؿ منيـ عمى األداء التمثيمي، حيث يبدعوف 

 (2112)الدىاف،
ختمفػػت عنيمػػا  والػدراما ىػػي شػػكؿ فنػػي مػػف أشػػكاؿ األدب، إرتبطػػت مػػف حيػػث المغػػة بالروايػػة والقصػػة، وا 
فػي تصػػوير الصػراع، وتجسػػيد الحػدث، وتكثيػػؼ العقػدة، وقػػد تأخػذ الػػدراما شػكؿ الشػػعر وزنػا  وقافيػػة، أو 

 (2115)سميماف، ف ىذيف القيديف وتأخذ شكؿ النثر.م رتتحر 
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تمثػػؿ طبيعػػة المػػتعمـ إحػػد  الركػػائز األساسػػية التػػي ينبغػػي مراعاتيػػا عنػػد تخطػػيط وتنفيػػذ الػػدراما، عمػػى 
عتبػػار أف المػػتعمـ ىنػػا ىػػو المػػؤدي والمتمقػػي فػػي آف واحػػد، وىػػو المسػػتيدؼ األوؿ مػػف وراء إسػػتخداـ إ

تناسػػػػب احػػػػؿ نمػػػػوه المختمفػػػػو، حتػػػػى تالػػػػدراما، لػػػػذلؾ كػػػػاف ال بػػػػد مػػػػف تعػػػػرؼ طبيعػػػػة المػػػػتعمـ خػػػػبلؿ مر 
المسرحيات التعميمية مل طبيعػة النمػو العقمػي واإلجتمػاعي واإلنفعػالي والمغػوي والجسػمي التػي يمػر بيػا 
المػػتعمـ، فػػإذا تتبعنػػا المراحػػؿ األولػػى لنمػػو الطفػػؿ، يبلحػػظ أف الوظيفػػة األساسػػية التػػي يقػػـو بيػػا خػػبلؿ 

زائدة، ويجعمو يعػيش فػي عػالـ سنوات حياتو األولى ىي المعب، والذي يمكنو مف التنفيس عف طاقاتو ال
مميء باألحبلـ، يمزج فيو الحقيقة بالخياؿ، ثـ ما يمبث أف يزداد إىتماـ الطفؿ بعالـ الواقل الػذي يعػيش 

و، ويبدأ في ممارسة األلعاب الجامعيػة التػي تخضػل لػبعض القواعػد، والتػي ال تخمػو فػي نفػس الوقػت في
تكيفػو نمو حصيمة الطفؿ المغوية، كما تسػيـ فػي زيػادة مف أشكاؿ الدراما اإلجتماعية التي تساعد عمى 

عػػداده لمحيػػاة المقبمػػة، ولممارسػػة أدواره اإلجتماعيػػة المتوقػػل أف اإلجتمػػاعي واإلنفعػػالي، باالضػػافة إلػػى ا
 (2111)القرشي، يقـو بيا في المستقبؿ.

 
 أىمية الدراما .1.1.1

ة إسػػتخداـ طريقػػة الػػدراما كطريقػػة مػػف طػػرؽ إف التجػػارب الميدانيػػة تأكػػد عمػػى التػػأثير اإليجػػابي لفاعميػػ
التػػدريس فػػي المراحػػؿ الػػدنيا، ألنيػػا تقػػدـ لؤلطفػػاؿ الفكػػر بطريقػػة جذابػػة ومسػػمية بمػػا يحويػػو مػػف مواقػػؼ 
ستخداـ تكتيؾ الدراما ذو فاعمية، إذا أحسف إختيار وتحميؿ الموقؼ الدرامي المتضػمف لمعديػد  وحوار، وا 

أنػػػو يحقػػػؽ كثيػػػرا  مػػػف جوانػػػب النمػػػو لػػػدييـ إذا أحسػػػف إختيػػػار  مػػػف المثيػػػرات، وتوصػػػيمو لؤلطفػػػاؿ، كمػػػا
 (2117)عبد المنعـ، بة إلستخداـ الدراما في التدريس.المواقؼ المناس

 
 األىداف التراوية لمدراما: .4.1.1

 ( األىداؼ التربوية لمدراما فيما يمي:2111حدد القرشي )
التعػػػاوف، ومعرفػػػة الحقػػػوؽ والواجبػػػات، مسػػػاعدة المػػػتعمـ عمػػػى إكتسػػػاب بعػػػض القػػػيـ اإلجتماعيػػػة ك -1

 والمشاركة، وتحمؿ المسؤولية.
 تيسير عممية الفيـ والتعمـ، وتذكر مشاىد المسرحية لفترة طويمة. -2
 مساعدة المتعمـ عمى التعبير عما بداخمو مف أفكار ومشاعر وأحاسيس. -3
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قػػوة إنفعاليػػة تػػؤثر فػػي المشػػاىد،  إثػػارة إنتبػػاه المػػتعمـ تجػػاه مػػا يشػػاىده ويسػػمعو، نظػػرا  ألف التمثيػػؿ -4
وبالتالي تػؤثر فػي زيػادة اإلنتبػاه البصػري لديػو، فاإلنتبػاه البصػري مػرتبط بالدافعيػة، وعمميػة التمثيػؿ فػى 

 حد ذاتيا تمد المتعمـ بدافعية مستمره، بسبب متعة المشاىدة، والمشاركة في عممية التمثيؿ.
و المشػػاىدة عمػػى فيػػـ مواقػػؼ انخػػريف الػػذيف يػػؤدوف مسػػاعدة المتعممػػيف الػػذيف يقومػػوف بالتمثيػػؿ أ -5

 أدوارىـ، مما يساعد عمى زيادة حساسيتيـ لممشكبلت اإلجتماعية.
، والتي قد يعاني منيا بعض الطمبةتساعد الدراما عمى عبلج بعض المشكبلت السموكية والنفسية،  -6

بػػػالنفس، والتػػػوتر النفسػػػي،  مثػػػؿ عيػػػوب النطػػػؽ، وأمػػػراض الكػػػبلـ، والخجػػػؿ، واإلنطػػػواء، وفقػػػداف الثقػػػو
 والعدوانية.

 يقرب النشاط التمثيمي الحقائؽ واألحداث الماضية والتي تبعد زمانيا  ومكانيا  إلى أذىاف المتعمـ. -7
 .الفني والجمالي لد  الطمبة إللقاء، وتنمية الذوؽتنمية ميارات القراءة والنطؽ الصحي ، وفف ا -8
ف يميػداف إلػى ظيػور اإلبػداع لػد  المتعممػيف، وذلػؾ مػف خػبلؿ الػػدراما تنميػة المبػادأة والخيػاؿ المػذا -9

 اإلبداعية، التي ال ترتبط بنص مسرحي معيف، والتي تعمؿ عمى إثارة التفكير والخياؿ.
تدعيـ وتعميؽ مفيـو القػدرة لػد  المػتعمـ، وىػو مػا يمكػف تحقيقػو مػف معايشػة المػتعمـ لشخصػيات  -11

 عمميات التقمص واإليحاء واإلستيواء.المسرحية، مف خبلؿ ما يعرؼ ب
 ، وجعميـ أكثر قابمية لمتعميـ.المتعة والبيجة في نفوس الطمبة إدخاؿ -11
 .ود والتفاىـ بيف المعمـ وطمبتوتوفير جو مف الصداقة وال -12
 

 صعواا  توظيف الدراما في التدريس: .1.1.1
 خصوصا  فى مادة العموـ، ما يمي:مف أىـ الصعوبات التي تواجو تطبيؽ الدراما في التعميـ و 

.و قمة النصوص المسرحية التي تصم  لمم -  ضوعات الدراسية المختمفة في مجاؿ العمـو
 قمة خبرة المعمميف في التعامؿ مل ىذا المدخؿ. -
 ستخداـ ىذا المدخؿ التربوي.الوقت الطويؿ البلـز ال -

عػداد نصػوص مسػرحية لمعديػد لفنيػيف، اللمتخصصػيف، والخبػراء، والذلؾ ينبغي إعداد فريػؽ عمػؿ مػف ا
 (2117مف موضوعات العمـو التي تصم  لممسرحية. )يوسؼ،
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 خطوا  توظيف الدراما في تدريس العموم: .2.1.1
كمػػػػا ورد فػػػػي  الخطػػػػوات التػػػػي يجػػػػب اإلىتمػػػػاـ والتركيػػػػز عمييػػػػا عنػػػػد تطبيػػػػؽ الػػػػدراما فػػػػي تعمػػػػيـ العمػػػػوـ

 ىي: (2117)يوسؼ،
 المعمـ والطبلب، والتي تتناسب بدورىا معيـ.إختيار المادة مف قبؿ  -1
 وضل خطة لممادة وطرحيا عمى الطبلب، ويمكف مشاركتيـ بالرأي في ىذه الخطة. -2
 تحميؿ الطبلب المسؤولية الكاممة بتعاونيـ الجماعي لتقديـ العمؿ الدرامي لممادة. -3
جميػور مشػاىد، ومجموعػة  تقسيـ الطبلب أنفسيـ إلػى ثػبلث مجموعػات: مجموعػة لػؤلداء، وأخػر  -4

 ثالثة لقيادة العمؿ الدرامي، ثـ تتبادؿ المجموعات األدوار.
يمكػػف أف يتعػػاوف المعمػػـ أو المشػػرؼ المسػػرحي مػػل الطػػبلب فػػي وضػػل حػػدث أو موقػػؼ ليبػػدأ بػػو  -5

 العمؿ الدرامي، ثـ يتركوا ليكمموا مفاىيميـ لؤلحداث التي تجسد المحتو  العممي.
كسسػوارات والزمػاف التػي تشػير اء خيػاالتيـ فػي تصػور األمػاكف واالسػتدعبة الأف تترؾ فرصة لمطم -6

 بتكار الشخصيات واألحداث.ائمو أنو يطمؽ العناف لمخياؿ في اإلييا األحداث، فيذا النشاط مف دع
وبعد األداء الدرامي لمطبلب، يأتي دور المعمـ المشرؼ عمى النشػاط بطػرح أسػئمتو ومناقشػتو حػوؿ  -7

لعممػػػي، مػػػف خػػػبلؿ أداء الطػػػبلب لتجسػػػيد الشخصػػػيات وحوارىػػػا العممػػػي، وأيضػػػا  حػػػوؿ أداء المحتػػػو  ا
الطػػبلب ألدوارىػػػـ، بشػػػرط أف تػػػتـ ىػػػذه المناقشػػػة مػػػف معمػػـ مػػػتحمس مفكػػػر، ليضػػػفي إلػػػى العمػػػؿ قيمتػػػو 

 (2117)يوسؼ، التربوية والتعميمية والترفييية.
 

 :دور الدراما في تنمية اعض المفاىيم .3.1.1
رحيات المقدمػػة فػػي التػػدريس الممسػػرح المفػػاىيـ المجػػردة، وتحويميػػا إلػػى مفػػاىيـ محسوسػػة تتضػػمف المسػػ

قريبة مف الطالب بدرجة كبيرة، وتجعمو يتعامؿ معيا ويشعر بيػا، ومثػاؿ ذلػؾ فػي مػادة العمػوـ: الجيػاز 
يجابيػػة المػػتعمـ، حيػػث ي  قػػوـاليضػػمي، حيػػث يمكػػف التعبيػػر عنػػو بطريقػػة مسػػرحية تعتمػػد عمػػى فعاليػػة وا 

بأداء أدوار التمثيؿ في الشواىد ذات العبلقة، ومنيا تشخيصيـ المعدة والمػر ء....الن،  بعض الطبلب
سػتظيار والحفػظ، فالتػدريس الممسػرح يػؤدي مف إكتساب المفاىيـ بعيػدا  عػف االومف ىنا يتمكف المتعمـ 

ؿ، وحرصو عمى المشاىدة إلى زيادة  الدافعية لد  المتعمـ، والتي تتمثؿ في المشاركة مل جماعة التمثي
  (2118الموح،و عفانة ) بشغؼ، وىذه الدافعية ترتبط بعبلقة مؤثرة في إكتساب المفاىيـ.
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 :دور الدراما في إكتسا  اعض الميارا . 4.1.1
 مما يمي: (2111كما ورد في )القرشي، كتساب ميارات مختمفو تتض ىناؾ دور مباشر لمدراما في ا

نػا النظػػر فػي الجوانػب المختمفػػة لممسػرحية التعميميػة، نجػػد أنيػا تتػوافر فييػػا إذا أمع ميػارة اإلتصػاؿ: -1
 جميل عناصر عممية اإلتصاؿ، والتي تتكوف مف:

 الذيف يقوموف بعممية التمثيؿ. مرسؿ: ويعبر عنو بمجموعة الطبلبال -
ا لممتعممػػيف، تجاىػػات المػػراد توصػػيمياالالرسػػالة: وىػػي التػػي تتمثػػؿ فػػي المعمومػػات والمفػػاىيـ والقػػيـ و  -

 -ويعد نص المسرحية أو الفكػرة التػي يعتمػد عمييػا الموقػؼ التمثيمػي، الرسػالة التػي يػود مخطػط المػنيت
 نقميا إلى الجميور أو المتعمميف. -مف خبلؿ المعمـ المخرج

 المستقبؿ: وىو في ىذه الحالة المتعمـ، سواء  المشارؾ في التمثيؿ أو المتفرج. -
  مد ىنا عمى المغة المفظية، ولغة الجسـ، ولغة اإلشارة، واإليماءات.وسيمة التفاىـ: وتعت -

الػذي يقػـو  –يكتب لعممية التمثيؿ النجاح كوسيمة مف وسائؿ اإلتصاؿ، ينبغػي أف يكػوف الممثػؿ  وحتي
عمػػػى وعػػػي تػػػاـ بطبيعػػػة الرسػػػالة التػػػي يقػػػـو بإببلغيػػػا، لكػػػي يػػػتمكف مػػػف جػػػذب إنتبػػػاه  –بػػػدور المرسػػػؿ 

 (2111يتسرب إليو الممؿ. )القرشي، المستقبؿ، حتى ال
والتػػػدريس الممسػػػرح بمػػػا يقدمػػػو مػػػف مسػػػرحيات تعميميػػػة والتػػػي تثيػػػر حػػػب اإلستكشػػػاؼ والمتابعػػػة، ويقػػػل 
تأثيرىػػا مباشػػرة عمػػى إدراؾ المتمقػػي ووجدانػػو ينمػػي العمميػػات اإلتصػػالية، والتػػي تتمثػػؿ فػػي نقػػؿ األفكػػار 

 (2118لموح،او  )عفانو وانراء والمعمومات.
 
تشػتمؿ ميػارات المغػة عمػى ميػارات الكػبلـ، والقػراءة، واإلسػتماع، والكتابػة، والواقػل أف  ميارة المغػة: -2

نسػبة مبد عمى تنميتيا لد  المتعمـ، فالدراما تعتمد في جوىرىا عمى ميارات المغة األربل، وبالتالي تساع
و الفكػػرة، لػػذلؾ فػػإف نجػػاح لمكػػبلـ فيػػو يعػػد األداة الرئيسػػية التػػي يعبػػر بيػػا الممثػػؿ عػػف سػػياؽ الػػنص أ

الممثػػػؿ فػػػي التعبيػػر الجيػػػد يتوقػػػؼ عمػػى قدرتػػػو عمػػػى أداء حركػػات الجسػػػـ المناسػػػبة، وتعبيػػػرات  طالػػبال
الوجو المعبرة عف حديثو، وعمى تمكنو مف نطؽ الكممات بعناية ووضوح، مل تنويل طبقػة الصػوت بمػا 

تسػاعد عمػى تنميػة ميػارة الكػبلـ لػد  يتناسب مل طبيعة الموقؼ التمثيمػي، وىػذه الميػارات فػي مجمميػا 
 (2111المتعمـ. )القرشي،
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جػػراءات وخطػػوات لممسػػرح يسػػاىـ مسػػاىمة  فعالػػة  فػػي انجػػد أف التػػدريس ا ميػارات العمػػؿ التعػػاوني: -3
تجعػػؿ المػػػتعمـ مشػػػاركا  إيجابيػػػا  وفعػػاال  مػػػل زمبلئػػػو، ولعػػػؿ المسػػػؤولية الكبيػػرة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات العمػػػؿ 

يشاركوف كميـ بػدوف إسػتثناء،  لمعمـ، وذلؾ مف خبلؿ جعؿ الطبلبعمميف تقل عمى االتعاوني لد  المت
سػػتعداداتيـ، مػػف أجػػؿ توظيفيػػا توظيفػػا  سػػميما  فػػي إطػػار مػػف  مكانيػػاتيـ وا  فيػػتـ التعػػرؼ عمػػى قػػدراتيـ وا 

 (2118الموح،و  التفاىـ واإلنسجاـ. )عفانو
 
لناقػػػد مػػػف الميػػػارات األساسػػػية التػػػي تسػػػعى يعػػػد التفكيػػر ا ميػػارات التفكيػػػر الناقػػػد وحػػػؿ المشػػػكبلت: -4

المناىت المختمفة إلى تنميتيا لد  المتعمـ، ويمكف تحقيؽ ذلؾ مػف خػبلؿ تدريبػو عمػى مبلحظػة الوقػائل 
واألحداث المختمفة التي يتعرض ليا، بحيث ينظر إلييػا نظػرة  موضػوعية  وناقػدة ، وتػدريب المػتعمـ عمػى 

القرار، والتي تتطمب قػدرة  ساسية  لتدريبو فيما بعد عمى ميارات إتخاذ ميارات التفكير الناقد يعد مرحمة  أ
مػػف المػػتعمـ عمػػى مواجيػػة المواقػػؼ التػػي تمثػػؿ مشػػكمة بالنسػػبة لػػو، مػػف خػػبلؿ مناقشػػة الحمػػوؿ والبػػدائؿ 
المطروحػػػة، ويعػػػد تحديػػػد المشػػػكمة وتعػػػرؼ أبعادىػػػا المختمفػػػة الخطػػػوة األولػػػى واألساسػػػية إلتخػػػاذ القػػػرار 

 (2111ؿ تمؾ المشكمة، حيث يعد تحديد المشكمة ىو نصؼ حميا. )القرشي،المناسب لح
 
تساعد الدراما المتعمـ عمى إكتساب الميارات الحياتية اليومية المختمفػة،  الميارات الحياتية اليومية: -5

المنػزؿ، أو فػي المدرسػة، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تدريبيـ عمى بعض المواقؼ التي قد تواجييـ، سػواء  فػي 
المؤسسات اإلجتماعية، أو عند الذىاب لمتسوؽ، أو عند إستخداـ وسائؿ النقؿ المختمفػة،  في بعض أو

لكي يستطيل التفاعؿ مل المجتمل دوف أف يشػعر بػالعجز أو الخػوؼ أو الخجػؿ مػف مواجيػة انخػريف، 
 (2111القرشي،وأيضا  لتدريبو عمى ممارسة األدوار المتوقل أف يمارسيا فيما بعد. )

 
 أسالي  الدراما التراوية. 5.1.1

 المسرحية: أوًع: .2.5.1.1
لـ يعد المسرح وسيمة لمتسمية والترفيو فحسب، بؿ أصػب  وسػيمة فعالػة  لمػتعمـ والتثقيػؼ، ونشػر األفكػار، 
وصار يستخدـ كأداة فاعمة في مساعدة المعمميف في تدريس كثير مف المواد العممية والمنيجية، ونقميا 

إلى جمب الفرحة لقموب  ويؽ والتبسيط، كما أف المسرح يسعىموب يعتمد عنصري التشإلى األطفاؿ بأس
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عمػػى التمثيػػؿ، ومػػا يتبػػل ذلػػؾ مػػف تحسػػيف النطػػؽ واألداء، ويػػدفعيـ إلػػى إلػػى تػػدريبيـ  األطفػػاؿ، ويسػػعى
 (2115عمميـ األخبلؽ السميمة. )سميماف،السموؾ الجيد، وي

عمميػػة، المعرفػػة ال يػػة والرياضػػية، وىكػػذا يكتسػػب الطمبػػةعممكمػػا أف المسػػرحية نالػػت العديػػد مػػف المػػواد ال
جػػراء التجػػارب، وكيفيػػة الوصػػوؿ إلػػى النتػػائت إلػػى جانػػب اإلحاطػػة بالمػػادة واسػػموب التفكيػػر العممػػي، وا

 (2117الدراسية ذاتيا. )يوسؼ،
 

 تعريف المسرحية:. 1.5.1.1
ؿ نػػص سػػبؽ إعػػداده، وحفظػػت أدواره، بتمثيػػ طمبػػة( بأنيػػا التػػي يقػػـو فييػػا ال2118عرفيػػا عفانػػة والمػػوح )

القػدرة عمػى  طالػببالػدور، ويمنػل الخػروج عػف الػنص، ويكتسػب ال طالبونسؽ أداؤه، ويجب أف يمتـز ال
ىػػذا  التعبيػػر والفيػػـ، وقػػد يكػػوف مكػػاف العمػػؿ المػػدرج أو قاعػػات اإلحتفػػاالت أو الفصػػؿ الدراسػػي، ويفيػػد

بمػػػادة القصػػػص  يػػػث النبويػػػة، وىػػػي تمػػػد الطمبػػػةحادفػػػي حفػػػظ انيػػػات األ بػػػةالنػػػوع مػػػف المسػػػرحيات الطم
، كمػػا يكسػػب المقػػررات الدراسػػية حيػػاة ، ، وىػػذا النػػوع يناسػػب جميػػل الطمبػػةالخياليػػة والحػػوادث التاريخيػػة

 ويحقؽ الكثير مف أىداؼ التدريس في مختمؼ المراحؿ التعميمية.
 

 :عاقة السمعيةاع األنشطة التي تشمميا المسرحية لذوي. 1.5.1.1
لتربيػػػة المسػػػرحية عػػػدة أنشػػػطة متنوعػػػة مثػػػؿ: النشػػػاط الغنػػػائي المصػػػاحب بالموسػػػيقي، النشػػػاط تضػػػـ ا

مسػػػػرحية، النشػػػػاط اإليقػػػػاعي الحركػػػػي، النشػػػػاط الفنػػػػي بالرسػػػػـ وعمػػػػؿ الموحػػػػات المصػػػػاحبة لؤلعمػػػػاؿ ال
(، ويشػػػػػمؿ النشػػػػاط المسػػػػػرحي التمثيمػػػػي عػػػػػددا  مػػػػف األىػػػػػداؼ 1993أبػػػػػو السػػػػعد،) المسػػػػرحي التمثيمػػػػي

واإلجتماعيػػػة التػػػي تعبػػػر عػػػف بعػػػض أىػػػداؼ المدرسػػػة اإلبتدائيػػػػة  والتربويػػػة، سػػػيكولوجية،والوظػػػائؼ ال
لممعاقيف سمعيا ، والتي سبؽ الحديث عنيا، ويختمؼ نمط المسرح المدرسي حسب اليدؼ منػو، وحسػب 

 حسب طريقة األداء إلى عدة أقساـ، فمف حيث اليدؼ والموضوع ينقسـ إلى ما يمي:و أماكف العمؿ، 
رح التعميمػػي الػػذي يقػػـو عمػػى أسػػاس مسػػرحة المنػػاىت بوضػػل المػػادة التعميميػػة فػػي قالػػب تمثيمػػي المسػػ -

 مسرحي.
المسػرح التمقػػائي الػػذي ال يسػػتند إلػػى نػػص مكتػػوب بػػؿ يعطػػي الفرصػػة لكػػؿ طفػػؿ لمتعبيػػر عػػف الػػنفس  -

ثبات الذات.  وا 
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 طفػػؿ عػػف طريػػؽ القػػدوةمسػػرح الطفػػؿ الػػذي يقدمػػو المحترفػػوف الكبػػار لمصػػغار لممسػػاىمة فػػي تربيػػة ال -
 ( لذلؾ فيو وسيمة وأداة تعميمية وتربوية وترفييية وثقافية لبناء شخصية الطفؿ.1993بدير،و  )السريل

فػػي المرحمػػة  ي ال يسػػيؿ أداؤىػا بواسػػطة الطمبػةمسػرح العػػرائس والػدمى يسػػتخدـ فػي الموضػػوعات التػ -
القفػازات أو عػرائس األقنعػة أو عػرائس أو  اإلبتدائية ورياض األطفاؿ، وتسػتخدـ أنػواع عػرائس بػالخيوط

 (1999حميدة،) العصي.
 

 وتبعا  لمكاف ممارسة النشاط، ينقسـ إلى ما يمي:
عمػػػػى فػػػػف التمثيػػػػؿ بمبلبسػػػػيـ العاديػػػػة  جعػػػػؿ الفصػػػػؿ مكانػػػػا  لتػػػػدريب الطمبػػػػةمسػػػػرح الفصػػػػؿ، وذلػػػػؾ ي -

 وبإمكانات الفصؿ.
خػػبلؿ النيػػار فػػي اإلحتفػػاالت لتقػػديـ مسػػرح الفنػػاء، وىػػو مػػا يسػػمي بمسػػرح اليػػواء الطمػػؽ ويسػػتخدـ  -

 بعض األعماؿ الترفييية اإلستعراضية.
المسػػرح المدرسػػي، وىػػو الػػذي يقػػـو عمػػى عناصػػر مسػػرحية جػػادة، تكتمػػؿ فيػػو شػػروط العػػروض مػػف  -

 (2111و،شحات) ديكور ووسائؿ، ونصوص مسرحية.إضاءة و 
 

لفػػػػرؽ والسػػػػنوات الدراسػػػػية وىنػػػػاؾ تقسػػػػيـ آخػػػػر وىػػػػو: خػػػػارج حجػػػػرات الدراسػػػػة، ويشػػػػترؾ فيػػػػو مختمػػػػؼ ا
بالمدرسػػة، أو داخػػؿ حجػػرات الدراسػػة، ويكػػوف اليػػدؼ منػػو تحقيػػؽ أىػػداؼ المػػنيت وتبسػػيط موضػػوعاتو 

سػتخداـ إمكانػات الفصػؿ لزيػادة فصػؿ فقػط ولنشػر التسػمية والمتعػة باال عمـ، وبإشػتراؾ طمبػةمبمساعدة ال
 (1993،أبو السعد) الفيـ واإلستيعاب لمدروس.

 
 ينقسـ إلى ما يمي: األداء،وتبعا  لطريقة 

 ويمـز إستخداميا في تدريس التارين. Simulationالمواقؼ التمثيمية  -
وىو يرمز لمتمثيؿ التمقائي لمواقؼ تحتوي عبلقػات إنسػانية ومشػاركة  Role Playingلعب األدوار  -
 (2111شحاتو،) متعمـ في العممية التعميمية.ال
 خدـ إلدراؾ التسمسؿ التاريخي لتعاقب األحداث معيا.ويست Pageantاإلستعراض التاريخي  -
 ويستخدـ فييا المبلبس والديكورات وتعتمد عمى نص سبؽ إعداده. Dramaالمسرحية  -
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وتػتـ داخػؿ الفصػوؿ الدراسػية بػالمبلبس العاديػة وتسػاعد عمػى   Informal Dramaالتمثيميػة الحػرة  -
 فيـ المشكبلت وتنمية الخياؿ.

ضػاءة، وىػو عػرض لمنظػر أو   Tableauالموحػة الحيػة  - ويسػتخدـ فييػا مبلبػس مناسػبة وموسػيقي وا 
 قصة دوف إستخداـ الكبلـ.

وىػػػو القػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر عػػػف األحاسػػػيس، واألفكػػػار عػػػف طريػػػؽ  Pantomimeالتمثيميػػػة الصػػػامتة  -
يػػػا الحركػػة ومبلمػػػ  الوجػػػو، وال نحتػػػاج إلػػى مبلبػػػس، أو مسػػػرح، أو إخػػػراج مسػػرحي، ويمكػػػف أف يقػػػـو ب

( وىػػي مػػف أنسػػب األنػػواع لطفػػؿ المدرسػػة 1999حميػػدة،) أو أكثػػر داخػػؿ الفصػػؿ المدرسػػيواحػػد طالػػب 
جميػل المقػػررات اإلبتدائيػة المعػاؽ سػمعيا  لتحقيػؽ أىػػداؼ ىػذا التعمػيـ والتػي يجػب أف تمػػارس يوميػا  فػي 

 (1995النبي،الدراسية. )عبد
 

عية تمثػػؿ أسػػموب وطريقػػة تػػدريس تحقػػؽ العديػػد فاألنشػػطة التمثيميػػة والمسػػرحية فػػي مػػدارس التربيػػة السػػم
مف األىداؼ التربوية، والتعميمية، والتثقيفية، واألخبلقية، والوجدانية، ولؤلسؼ غالبا  ما تمارس األنشطة 

، والمفتػػرض أف تتكامػػؿ التمثيميػة بإعتبارىػػا نشػػاطا  مسػػتقبل  عػػف العمميػػة التعميميػة والتربويػػة فػػي المػػدارس
درسية مل كافة األنشطة، ويمكف تحقيؽ ذلؾ بالنسبة لنشػاط التربيػة المسػرحية عػف وتتفاعؿ المناىت الم

طريػػؽ إعػػداد دليػػؿ لممعمػػـ لمسػػاعدتو فػػي مسػػرحة موضػػوعات المػػنيت الػػذي يقػػـو بتدريسػػو، وأف يشػػمؿ 
الػػػدليؿ عمػػػى نمػػػاذج الموضػػػوعات ممسػػػرحة لكػػػي يسترشػػػد بيػػػا المعمػػػـ، وبػػػذلؾ تنتقػػػؿ العمميػػػة التعميميػػػة 

 (1999صادؽ،) المعمومة. شاركة في إكتسابإطار التمقيف إلى إطار الم والتربوية مف
 

 يبلحظ مما سبؽ أىمية المسرحية التي ستتوض  مف خبلؿ التالي:
 ( األىمية التربوية لممسرحية فيما يمي:2119حدد انغا والمولو )

حتراـ  -1  انخر.مساعدة المتعمـ عمى إكتساب القيـ، مثؿ: التعاوف وتحمؿ المسؤولية وا 
تيسػػػير عمميػػػة الفيػػػـ والػػػتعمـ، حيػػػث تركػػػز المسػػػرحية عمػػػى الحقػػػائؽ والمفػػػاىيـ العمميػػػة، ومشػػػاىدة  -2

 المسرحية تساعد عمى فيـ األحداث وتذكرىا مدة أطوؿ.
 زيادة الحساسية لممشكبلت العممية، وتدرب المتعمميف عمى حؿ المشكبلت بأسموب عممي جاد. -3
ؽ الصػػػحي  وفػػػف اإللقػػػاء والػػػذوؽ الفنػػػي والجمػػػالي، مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاركة تنميػػػة ميػػػارة القػػػراءة والنطػػػ -4

 المتعمميف في عمؿ الديكورات واألقنعة الورقية والخمفيات الممونة.
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 تنمية الخياؿ العممي وميارات اإلبداع، مف خبلؿ تخيؿ األحداث والتنبؤ بما حدث. -5
صػداقة والػود بػيف المعمػـ والمػتعمـ، ممػا إدخاؿ المتعة والبيجة لنفوس المتعمميف، وتػوفير جػو مػف ال -6

 ينمي اإلتجاىات اإليجابية.
 

 سما  المسرحية: .4.5.1.1
 يتض  سمات المسرحية مف خبلؿ ما يمي:

 يتـ فييا تنظيـ المحتو  العممي لممادة الدراسية، وتشكيمو في مواقؼ. -1
 تتضمف العناصر واألفكار الميمة المراد توصيميا لممتعمـ. -2
 المسرحية مف فصؿ واحد أو أكثر، أو مف عدة مشاىد. تتكوف -3
 تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة لمختمؼ المراحؿ التعميمية. -4
تجاىػات وخبػرات،  -5 تتضػمف بػداخميا محتػو  المػادة التعميميػة مػف حقػائؽ ومعمومػات ومفػاىيـ وقػيـ وا 

 لتقديميا لممتعمـ بسيولة ويسر.
 لمواقؼ واألحداث التي حدثت أماـ المتعمميف.تتجسد مف خبلليا ا -6
 أداة لتعميـ المبادئ والنظـ واألفكار. -7
 (2118الموح،و  )عفانة أنيا األداة الرئيسة في التدريس الممسرح. -8
 

 سمعيًا االمرحمة اإلاتدائية: ينالمعاق طماةممسرحية لمل األىداف التراوية .1.5.1.1
ناضػػجا  شػػامبل  مػػف الناحيػػة الخمقيػػة والعمميػػة والوجدانيػػة، فخيػػر  ا  دإذا كػػاف ىػػدؼ التربيػػة ىػػو تكػػويف فػػر 

وسيمة لذلؾ ىي التربية المسرحية، وتحدد وزارة التربية والتعميـ أىدافا  لمتربية المسرحية، ويمكف تقسيميا 
 كما يمي:

 مجاده.أىداؼ وطنية، الغرض منيا تعميؽ حب الوطف واإلنتماء لو واإلعتزاز بو ومعرفة تاريخو وأ -
يضاح الحبلؿ والحراـ. أىداؼ دينية، -  الغرض منيا غرس القيـ الدينية وا 
أىػػداؼ عبلجيػػة، الغػػرض منيػػا عػػبلج عيػػوب النطػػؽ، وتصػػحي  األخطػػاء المغويػػة الشػػائعة، وعػػبلج  -

مشػػكمة اإلنطػػواء والخجػػؿ، والميػػوؿ العدوانيػػة، وزيػػادة القػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػل المجتمػػل، وتنميػػة عػػػادة 
 ماعي والعمؿ بروح الفريؽ.العمؿ الج
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أىػػداؼ وجدانيػػة، الغػػرض منيػػا تنميػػة الجوانػػب الوجدانيػػة والفكريػػة والثقافيػػة وتنميػػة الحػػس الجمػػالي،  -
ستحسانو.  ورفض القبي  والمستيجف، وحب الجميؿ وا 

كتسػػاب المعمومػات عػػف طريػػؽ تجسػػيدىا، وبػػذلؾ يػػة، الغػػرض منيػػا إشػراؾ الطالػػب فػػي اأىػداؼ تعميم -
 يجابية.مية التعميمية مف السمبية إلى االفي العم يتحوؿ دوره

تجاىػػات إيجابيػػة تجػػاه القػػيـ اإلنسػػانية المطمقػػة مثػػؿ ربويػػة، الغػػرض منيػػا تكػػويف مواقػػؼ واأىػػداؼ ت -
الحػػػؽ والحػػػب، والخيػػػر والجمػػػاؿ، وتنميػػػة عػػػادة العمػػػؿ الجمػػػاعي، والعمػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ، والكشػػػؼ عػػػف 

 توجيييا، وشغؿ أوقات الفراغ مف أنشطة ترويحية تثقيفية.المواىب والقدرات الخاصة ورعايتيا و 
 (2111/2111)إدارة التربية المسرحية،

 
 إضافة إلى ذلؾ يضيؼ بعض الباحثيف أىدافا  أخر  يمكف لمتربية المسرحية أف تحققيا، كما يمي:

 الطفؿ والترفيو عنو، وتنمية عادة اإلنتباه لديو. إثارة إنتباه -
 بتكاري لد  الطفؿ، وتزويده بخبرات جديدة.تنمية التفكير اإل -
شباع حب األ -  (1984قناوي،و  محمد) طفاؿ لممغامرات.تفريغ شحنات األطفاؿ األنفعالية، وا 

وىناؾ مف يقسـ أىداؼ المسرح المدرسي إلػى أىػداؼ دينيػة أخبلقيػة، وأىػداؼ عمميػة وثقافيػة، وأىػداؼ 
نسانية.إجتماعية وطن  (1999،الشنيطيو  أحمد) ية، وأىداؼ شخصية وا 

 باإلضافة إلى ما سبؽ مف أىداؼ يمكف إضافة بعض األىداؼ الخاصة بالمعاقيف سمعيا  كما يمي:
 تسييؿ وتطوير التواصؿ الفكري واإلجتماعي، وتنمية القدرة عمى الفيـ، والخمؽ واإلبداع، والتخيؿ. -
 تنمية الحواس، وخاصة حاسة اإلبصار، والتدريب عمى دقة المبلحظة. -
كتساب القدرة عمى التعبير عف المشاعر المكبوتػة  - زيادة الثقة في النفس والشعور بالنجاح والترفيو، وا 

 والتنفيس عنيا.
 (1999،صادؽميمة التي يرضاىا المجتمل. )تكويف القيـ واإلتجاىات والمبادئ الس -
 

 :معايير كتااة المسرحية .2.5.1.1
 لكتابة المسرحية فيما يمي: أىـ المعايير( 2118) حدد عفانو والموح

كاتػػب المسػػرحية التػػي المعيػػار األخبلقػػي ىػػو المعيػػار الػػذي يجػػب أف يمتػػـز بػػو  المعيػػار األخبلقػػي: -1
، فعمى أساسو يختار المسرحية المناسبة ليـ، والتي تحمؿ في طياتيػا مػف األخػبلؽ الكريمػة تقدـ لمطمبة
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يعممػػػو ليػػػـ، مثػػػؿ: الشػػػجاعة واألمانػػػة والصػػػدؽ  مػػػا تػػػود المدرسػػػة أو المنػػػزؿ أو المجتمػػػل أو الػػػديف أف
حتراـ انخريف والوفاء والحياء.  والصبر واإلخبلص والعدؿ وا 

 
تعد المغة مف األساسيات التي يجب أف يعتمد عمييا كاتب الػنص المسػرحي، فبيػا  المعيار المغوي: -2

قنػػاع المشػػاىديف بيػػا، وعػػف طريقيػػا وبصػػياغة جمميػػا  يمكػػف أف يؤكػػد أف يسػػتطيل رسػػـ الشخصػػيات، وا 
ىػػذه الشخصػػية متعممػػة أو غيػػر متعممػػة، ريفيػػة أـ حضػػرية، فػػإف إسػػتطاع أف يبػػرز ذلػػؾ فقػػد نجػػ  فػػي 

ال فقد أخفؽ في رسـ شخصياتو، بؿ في إقناع المشاىديف بالمسرحية ذاتيا.  إستخداـ المغة، وا 
 
تابػػة مسػػرحية تحقػػؽ ل مسػػؤولية  كبيػػرة  عمػػى عػػاتؽ كاتػػب المسػػرحية، فميمتػػو كتقػػ معيػػار المبلئمػػة: -3

وتمتعو، فعميو أف يراعي أنو يخاطػب وجػداف وعقػؿ  طالبالكثير مف األىداؼ المنشودة بطريقة تبلئـ ال
، وينطمػػؽ بخيالػػو، ويػػزوده بالمعمومػػات والميػػارات والخبػػرات المتنوعػػة، فمعيػػار المبلئمػػة يتطمػػب طالػػبال

لمرحمػػػػة العمريػػػػة التػػػػي كتبػػػػت ليػػػػا مػػػػف كاتػػػػب المسػػػػرحية أف تبلئػػػػـ مسػػػػرحيتو أمػػػػريف ميمػػػػيف، أوليمػػػػا: ا
 المسرحية، واألمر الثاني: مبلئمة المسرحية لطبيعة المادة الدراسية.

 
 ( كانتي:2114فقد تناولو حسيف) معيار البناء المسرحي: -4

)الفكػرة( فػي موقػؼ أو حػدث أو  البناء الدرامي لممسرحية التعميمية ىو عممية صياغة المقدمة المنطقيػة
تضػػمف صػػراعا  بػػيف إرادتػػيف أو أكثر)الشخصػػيات( ويتصػػاعد ىػػذا الفعػػؿ فػػي تسمسػػؿ )موضػػوع( ي فعػػؿ

)الحبكػػة( مػػف خػػبلؿ تفاعػػؿ أطرافػػو )الصػػراع( حتػػي يصػػؿ إلػػى ذروتػػو، ويحسػػـ لصػػال   منطقػػي ألجزائػػو
أحػػػد األطػػػراؼ، حسػػػب وجيػػػة نظػػػر الكاتػػػب التػػػي تنبػػػل مػػػف سػػػياؽ الفعػػػؿ، معتمػػػدا  عمػػػى فنيػػػة الكتابػػػة 

الفعػػؿ فػػػي مواقػػؼ حيػػة  يشخصػػيا مػػػأدوف يتحركػػوف ويتفػػاعموف ويعبػػروف عػػػف المسػػرحية، التػػي تصػػيغ 
)الحػػوار( أمػػاـ جمػػل مػػف المشػػاىديف، وييػػدؼ الكاتػػب إلػػى التػػأثير فػػييـ فكريػػا   أفكػػارىـ مػػف خػػبلؿ المغػػو

 وفنيا ، وتتمثؿ عناصر المسرحية فيما يمي:
، يجػػب أوال  أف نيػػتـ بػػالفكرة، الفكػػرة: عنػػدما نحػػاوؿ أف نعػػد مػػادة تعميميػػة ونحوليػػا إلػػى نػػص درامػػي .1

وىي المفيوـ التعميمي األساسي الذي نحاوؿ مف خبلؿ توظيؼ فف العرض المسػرحي تبسػيطو وشػرحو 
وضػوح الفكػرة، والتػزود بالمعمومػات  :بالنسبة لمفكرة لد  المؤلؼ، ىما لممتمقي، وىناؾ شرطاف أساسياف

 العممية حوؿ الفكرة.
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ا  اـ الػػذي سػػنحاوؿ مػػف خبللػػو عػػرض الفكػػرة المػػراد إعػػدادىا دراميػػالموضػػوع: ويقصػػد بػػو الحػػدث العػػ .2
داخػؿ الفصػؿ بأسػموب غيػر مباشػر، يعتمػد عمػى القػدرات الدراميػة  بشكؿ يسػم  بعرضػيا عمػى الطػبلب

لفف الكتابػة وفػف المسػرح، لػذلؾ يجػب أف يكػوف الموضػوع معػادال  موضػوعيا  لمفكػرة التػي نريػد عبلجيػا، 
 ي يشكؿ الموضوع مساويا  وشارحا  ليذه الفكرة.بمعنى أف يكوف الحدث الذ

. الحبكػػػة: ويقصػػػد بيػػػا ترتيػػػب عناصػػػر الموضػػػوع بالنسػػػبة لمػػػزمف، ويشػػػترط فػػػي الحبكػػػة أف تتكػػػوف 3
نيايػة(، وأف تكػوف مكثفػة ال إطالػة فييػا، وأف تعتمػد عمػى  –وسط  –بالضرورة مف ثبلثة أجزاء: )بداية 

ببدايػة الصػراع بػيف اإلرادات  جزء األوسػط، حيػث يبػدأ الوسػطالطرح غير المباشر لؤلفكار، وأف تميد لم
المتضادة في الموضوع، ويستمر ىذا الجزء في التصاعد إلى أف يصؿ الصراع إلى قمتو، وىي النقطة 

 التي يجب أف يحسـ الصراع بعدىا، ويشكؿ ىذا الجزء المساحة األكبر في زمف المسرحية.
، ويجػػب أف تكػػوف تحمػػؿ األفكػػار الػػواردة فػػي الموضػػوعلتػػي الشخصػػيات: وىػػي العناصػػر الدراميػػة ا .4

ىذه الشخصيات ممثمة ليذه األفكار بشكؿ جيد، حتي يمكف مف خبلؿ تجسيدىا في العرض أف تساعد 
عمى تعميؽ الفكرة التي تحمميا كؿ شخصية، كما يجب أف يراعى في بعض الشخصيات وجػود الحػس 

نوعا  مف التشويؽ واإلثارة والمتعة، ويكسػر جمػود وممػؿ المرحي والفكاىي، حيث إف ىذا الحس سيخمؽ 
 الفكرة العممية، وال ينحصر جانب المرح في الشخصية.

الحوار: وىو المغة المسموعة )المنطوقػة( المسػتخدمة عػف طريػؽ الشخصػيات لتوصػيؿ أفكارىػا إلػى  .5
المسػػرحي لصػػغار  انخػػريف، ويصػػاغ الحػػوار فػػي عمومػػو حسػػب نوعيػػة المتمقػػي، فػػإذا كنػػا نقػػدـ العمػػؿ

صػحى إلثػراء السف األطفاؿ، فيفضؿ أف نقدمو بالمغة العامية مل تطعيمو ببعض ألفاظ المغة العربية الف
أمػػا بالنسػػبة لكبػػار السػػف، فيجػػب أف تكػػوف الصػػياغة بالمغػػة العربيػػة الفصػػحى القػػاموس المغػػوي لمطفػػؿ، 

ستيعاب ىؤالءالبسيطة المناسبة إل غة الدراميػة التكثيػؼ واإلقتصػاد، وىمػا ، ويفضؿ في المالطمبة دراؾ وا 
 سمتاف ىامتاف لئلعداد الدرامي.

 
 أنواع المسرحية: .3.5.1.1

 أنواع المسرحية كما يمي: (2118) حدد عفانة والموح
أوال : مسػػرحية تمثيػػؿ األدوار: وىػػي تمػػؾ المسػػرحية التػػي تتضػػمف مواقػػؼ متعػػددة لشخصػػيات مختمفػػة، 

لشخصػػيات مػػف خػػبلؿ المحاكػػاة، ويمثمػػوف أدوارىػػـ فػػي تمػػؾ المواقػػؼ بتجسػػيد تمػػؾ ا طمبػػةوفييػػا يقػػـو ال
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المتعػػددة، ومػػػف أمثمػػػة تمػػػؾ الشخصػػػيات التػػػي يقػػػـو المػػػتعمـ بػػػأداء أدوراىػػػا فػػػي مسػػػرحية تمثيػػػؿ األدوار: 
 محاكاتو وتمثيمو لدور الشرطي، والصيدلي، والميندس، والمعمـ، والتاجر..... الن.

وىي عبارة عف عمؿ نموذج أو مثاؿ لموقؼ واقعػي، وعمػى مػف يقػـو  ثانيا : مسرحية المواقؼ التمثيميو:
بالػػدور تقػػديـ الحمػػوؿ لممشػػكبلت التػػي تواجيػػو فػػي ىػػذا الموقػػؼ، وتتػػي  المواقػػؼ التمثيميػػة الفرصػػة أمػػاـ 

تخاذ أفضؿ القرارات. طمبةال ختيار أنسب الحموؿ وا   لمتصرؼ، والمفاضمة، وا 
تخدـ ىػػػذه المسػػػرحية لتعمػػػيـ نػػػوع مػػػف السػػػموؾ اإلجتمػػػاعي ثالثػػػا : مسػػػرحية المشػػػكبلت اإلجتماعيػػػة: تسػػػ

فعالػة  لمعالجػة المشػكبلت اإلجتماعيػة المعاصػرة التػي تحػدث فػي المجتمػل،  المرغوب فيو، وىػي وسػيمة  
وتتنػػػاوؿ المسػػػرحية مشػػػكمة  مػػػف المشػػػكبلت اإلجتماعيػػػة بمػػػا تتضػػػمنو مػػػف أوضػػػاع ومواقػػػؼ وعبلقػػػات 

بتأديتيػػػا أمػػػاـ  طمبػػػةيػػػة، ومشػػػكبلت الفػػػرد وموضػػػوعاتو، ويقػػػـو الإجتماعيػػػة، وأخبلقيػػػات المجتمػػػل التقميد
زمبلئيػػػـ مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ عمػػػى الجوانػػػب المختمفػػػة لممشػػػكمة اإلجتماعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ جمػػػل المعمومػػػات 

 والحقائؽ المتصمة بيا، وبيدؼ التوصؿ إلى الحموؿ والمقترحات المناسبة لتمؾ المشكبلت.
)السػػػيكودراما(، والتػػػػي  مػػػؽ عمػػػػى مسػػػرحية المشػػػكبلت النفسػػػيةمسػػػرحية المشػػػكبلت النفسػػػية: يط رابعػػػا :

تستخدـ فػي األغػراض التشخيصػية والعبلجيػة، وكػذلؾ ألغػراض التوجيػو واإلرشػاد النفسػي فػي المدرسػة 
 .طبلبفيما يتصؿ بالمشكبلت الشخصية الحادة لد  بعض ال

والتػػي تعػػرؼ بأنيػػا القػػدرة خامسػػا : المسػػرحية الصػػامتة: يسػػتخدـ التػػدريس الممسػػرح المسػػرحية الصػػامتة 
عمى التعبير عػف األحاسػيس واألفكػار عػف طريػؽ اإلتصػاؿ بالحركػة بػدال  مػف الكػبلـ، فيػو يعتمػد عمػى 
الجسد أداة  لئلتصاؿ واإليحػاء واإلييػاـ والرمػز وحركػات عضػبلت الجسػـ وتعبيراتػو، فميمػة الممثػؿ فػي 

 يذا الجسد، وىو ما يعرؼ بمغة الجسد.المسرحية الصامتة ىي السيطرة عمى الجسد وروعة التعبير ب
سادسا : مسرحية اإلستعراض التاريخي: مسرحية اإلستعراض التػاريخي تتضػمف الموضػوعات التاريخيػة 

والوقائل التاريخية  واألساطير القديمة، أو عادات وتقاليد بعض الشعوب، أو تطور سمسمة مف األحداث
 الزمف.التي يستغرؽ حدوثيا ووتتابعيا مدة طويمة مف 

في المسرحية الحرة بتمثيؿ قصة أو موضوع أو مشكمة معينة دوف  طمبةسابعا : المسرحية الحرة: يقوـ ال
التقيػػػد بفعػػػؿ معػػػيف، أو بحركػػػات أدائيػػػة معينػػػة، أو تػػػدريب سػػػابؽ لحفػػػظ األدوار، فيتصػػػؼ التعبيػػػر فيػػػو 

 بالتمقائية والحرية.
الموحة الحية لمظيػر أو قصػة أو حػدث معػيف  مسرحية الموحة الحية: يعرض مف خبلؿ مسرحية ثامنا :

دوف المجػػوء إلػػى إسػػتخداـ الكػػبلـ والحركػػة، ويسػػتخدـ فػػي عػػرض الموحػػة الحيػػة صػػور ومنػػاظر خمفيػػة 



 56 

ضػػاءة وموسػػيقي وديكػػور لتكػػوف أقػػرب إلػػى الواقػػل، ويشػػترؾ فػػي تقػػديـ مسػػ طالػػب رحية الموحػػة الحيػػة وا 
 .طمبة عدةواحد أو 

(: يعتبر مسػرح العػرائس مػف أقػدـ أشػكاؿ المسػرح، وىػي وسػائؿ محببػة تاسعا : مسرحية العرائس )الدمى
، حيػػث يكثػػر إسػػتخداميا فػػي مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ ومرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي، وىػػي طمبػػةإلػػى نفػػوس ال

عبػػارة عػػف عػػرائس توضػػل فػػي اليػػد، وتعتمػػد حركتيػػا عمػػى تحريػػؾ أصػػابل اليػػد، ويمكػػف إسػػتخداميا فػػي 
ألنيػػػا تعتمػػػد عمػػػى إثػػػارة الخيػػػاؿ لػػػد  األطفػػػاؿ، ولػػػدييا الكثيػػػر مػػػف  تنػػػاوؿ موضػػػوعات تربويػػػة ىادفػػػة

، كمػا تعتبػر مػف أقػدر الوسػائؿ فػي تحبيػب الػدروس إليػو وتبسػطييا طالػبإمكانيات التػأثير فػي نفسػية ال
لذىنػػو، وتفسػػ  المجػػاؿ كػػي يػػتفيـ الكثيػػر مػػف القػػيـ واألفكػػار النبيمػػة والميػػارات التػػي تسػػتجيب لحاجاتػػو 

 عالية.فالنفسية واإلن
 

 خطوا  توظيف المسرحية التعميمية: .4.5.1.1
 ( أىـ خطوات توظيؼ المسرحية التعميمية فيما يمي:2116)أبو زايدة حدد 
 . إختيار المادة مف قبؿ المعمـ المتخصص، والتي يتوجو بيا لممسرحة.1
 ومضمونا .. أف تتـ المسرحة في بناء درامي يتفؽ مل المرحمة العمرية التي يقدـ ليا شكبل  2
. أف يسػػاىـ المعمػػـ بخبرتػػػو العمميػػة فػػػي تحديػػد اليػػػدؼ العممػػي، متعاونػػػا  مػػل المشػػػرؼ المسػػرحي فػػػي 3

 تحقيؽ ىذا اليدؼ، مف خبلؿ سير األحداث وتسمسميا في حبكة درامية.
 مف دراما الفصؿ، والتعاوف معيـ في إختبار: . إكتشاؼ مواىب الطمبة4

 بعػػاد ىػػذه الشخصػػيات نفسػػيا  إجتماعيػػا  وجسػػميا ، المػػؤديف لشخصػػيات الػػنص المعػػروض مػػل أ
 إلقناع المتمقي بالشخصية.

 عمػػػػى األداء الحركػػػػي والتعبيػػػػر بالوجػػػػو ونبػػػػرات الصػػػػوت، وذلػػػػؾ لمتػػػػأثير عمػػػػى  تػػػػدريب الطمبػػػػة
 المتمقي، خاصة  إذا كانت الشخصية يمكف أف تكوف قدوة لو.

 ف أي عمؿ درامي.البعد عف أسموب الخطابة والوعظ، فكبلىما ينفراف المتمقي م 

 بيػػػػار الطمبػػػػة كسسػػػػوارات  جػػػػذب وا  بالتقنيػػػػات الجماليػػػػة الممكنػػػػة مػػػػف إضػػػػاءة وديكػػػػور بسػػػػيط وا 
 ومبلبس وماكياج ولوحات معمقة، وكميا تساىـ بدالالتيا في توصيؿ اليدؼ التعميمي لمنص.

  إستغبلؿ عنصر الموسيقي والغناء يعتبر مف أفضػؿ العناصػر الفعالػة فػي توصػيؿ أي معمومػة
 ية.عمم
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  مػػف يمجػػأ إلػػى كتابػػة مسػػرحة المنػػاىت ينبغػػي أف يمػػـ بالعناصػػر الفنيػػة لكتابػػة المسػػرحية، وذلػػؾ
 ليتمكف مف خمؽ المواقؼ واألحداث والشخصيات التي تجسد المحتو  العممي.

 
 النشاط التمطيمي: .5.5.1.1

رح أو غيػػره ( ب: أف يقػػـو الممثمػػوف بعػػرض المسػػرحية أو التمثيميػػة عمػػى المسػػ2116) يعرفػػو سػػميماف
 عرضا  يمثؿ الواقل، لمعظة والعبرة.

 طمبػةويعتبر النشاط التمثيمي المسػتخدـ فػي تنفيػذ المسػرحيات التعميميػة نشػاطا  حركيػا  ىادفػا ، يقػوـ بػو ال
بػدور معػيف، يعيشػو ويسػتمر فػي  طالػبتحت إشػراؼ المعمػـ وتوجييػو داخػؿ الفصػؿ، وذلػؾ بػأف يقػـو ال

فػي الفصػؿ مػف أجػؿ أف يكتسػب ىػو والمشػاىدوف مفيومػا  عمميػا ،  طمبػةال التعبير عنو متفاعبل  مل بقيػة
أو أف ينمو لدييـ جميعا  إتجاه مرغوب فيو، وذلؾ مف خبلؿ نص سبؽ إعداده ودقؽ لغويا  وفنيػا ، عمػى 
. أف يتـ ذلؾ داخؿ أسوار المدرسة، وبالتحديد األدؽ داخؿ الغرفة المدرسػية، وبإمكانيػات بسػيطة متاحػة  

 (2118الموح، و  )عفانة
 

 أنواع النشاط التمطيمي: .5.1.1..2
 ( فيما يمي:2115) ويتمثؿ النشاط التمثيمي في أنواع متعددة، حددىا سميماف

التمثيػػػؿ الصػػػامت: ويعبػػػر الممثػػػؿ ىنػػػا عػػػف الفكػػػرة دوف الصػػػوت، ويحػػػاوؿ المشػػػاىدوف أثنػػػاء ذلػػػؾ  .1
، ويكػوف موضػوع التمثيميػة بسػيطا ، وال تزيػد التفكير بتركيز شديد لمعرفة ما يحػاوؿ الممثػؿ التعبيػر عنػو

 ( دقيقة، ويستعاف أثناء التمثيؿ الموسيقى.15مدة التمثيؿ عف )
التمثيػػػػؿ الفػػػػردي: ويقػػػػـو بالتمثيػػػػؿ ىنػػػػا ممثػػػػؿ واحػػػػد، فيػػػػؤدي أدوار عػػػػدة شخصػػػػيات فػػػػي التمثيميػػػػة،  .2

ال يحتاج إلػى مسػرح  ويستعيف الممثؿ ببعض األشياء التي تدؿ عمى شخصيتو، وىذا النوع مف التمثيؿ
 أو مناظر، ويبقي الممثؿ بمبلبسو العادية.

. التمثيػػػؿ مػػػل القػػػراءة: وىػػػو أف يسػػػتعيف الممثػػػؿ بالورقػػػة المكتػػػوب عمييػػػا دوره ألدائػػػو، ويسػػػتعمؿ ىػػػذا 3
 األسموب أثناء النشاط الترويحي أو التمثيؿ في دور اإلذاعة.

عمى الذاكرة والثقافة الشخصية، حيث يقؼ الممثؿ  . التمثيؿ اإلرتجالي: ويعتمد ىذا النوع مف التمثيؿ4
 أماـ مجموعة مف الناس، ويبدأ بتمثيؿ مشيد أو دور معيف.
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ضػػاءة، ومبلبػػس، وديكػػورات، التمثيػػؿ العػػادي: وىػػو التمثيػػؿ الػػذي يحتػػاج إلػػى مسػػرح،  .5 ومنػػاظر، وا 
خػػراج، ويعتمػػد التمثيػػؿ فيػػو عمػػى أف يبلئػػـ الممثػػؿ بػػيف الصػػوت والحر  كػػة، وأف يعبػػر عػػف وموسػػيقي، وا 

 (2115)سميماف،الفكره والعاطفة.
 

 القصة:.22.5.1.1
تعد طريقػة التػدريس القائمػة عمػى تقػديـ المعمومػات والحقػائؽ بشػكؿ قصصػي مػف الطػرؽ التقميديػة التػي 
تتػػػدرج تحػػػت مجموعػػػة العػػػرض، وىػػػذه الطريقػػػة تعػػػد مػػػف أقػػػدـ الطػػػرؽ التػػػي إسػػػتخدميا اإلنسػػػاف لنقػػػؿ 

 (2111)الطويؿ، اؿ.المعمومات والعبر لؤلطف
وعرفيا الجمؿ بأنيا: لوف  مف ألواف النثر األدبي، وتتنػاوؿ جوانػب الحيػاة المختمفػة، منيػا مػا ىػو واقعػي 

، وحبكػة ، وبيئػة  ومنيا ما ىػو تمثيمػي، تسػتوفي جوانػب العمػ ؿ األدبػي ومقوماتػو مػف فكػرة  رئيسػية ، وبنػاء 
، ت ، ولغة ، وأسموب   تميز بالقدرة عمى جذب اإلنتباه والتشويؽ. زمانية ، ومكانية ، وشخصيات 

 (2119البموشي،و  )سعيدي
 

 أىمية القصة: .21.5.1.1
وخاصػػة  بػػر مػػف الطػػرؽ المثمػػى لتعمػػيـ الطمبػػةبػػالرغـ مػػف أف القصػػة مػػف الطػػرؽ التقميديػػة، إال أنيػػا تعت

ؽ التاريخيػة األطفاؿ منيـ، كونيا تسػاعد عمػى جػذب إنتبػاىيـ، وتكسػبيـ الكثيػر مػف المعمومػات والحقػائ
 (2111،والخمقية بصورة شيقة وجذابة. )عمر

عشػػؽ أطفالنػػا وقبػػوليـ لمقصػػص ىػػو المتعػػة التػػي يجػػدونيا فػػي الشخصػػية القاصػػة، التػػي تسػػرد إف سػػر 
عمػػى مسػػامعيـ مجريػػات القصػػة بصػػورة شػػائقة ، وبايحائيػػة  متميػػزة  صػػوتا  وجسػػدا ، كمػػا أف حالػػة السػػرور 

)الخيػرة  طفاؿ فػي تسمسػؿ أحػداث القصػة وسػموكيات شخصػيات القصػةوالترقب التي يعايشيا الطمبة األ
الشػػػريرة(، سػػػيما عنػػػدما تقتػػػرب القصػػػة مػػػف واقػػػل األطفػػػاؿ المعػػػاش، وتبلمػػػس مشػػػاعرىـ اإليحائيػػػة،  –

فػي عػالـ التػدريس والتوجيػو مجػاال  مشػرع  فيندمجوف مل أحداثيا بصػورة  رائعػة  تجعػؿ مػف مجػاؿ القصػة
 (2111آخروف، و )طوالبة ريد معرفيا  ووجدانيا  وسموكيا .تاجات التي ناألبواب، وذلؾ لتحقيؽ الن

 
مػػف قصػػص، بحيػػث تتناسػػب ومػػا فييػػا مػػف  طمبتػػوغيػػر أف األمػػر يقتضػػي أف يجيػػد إختيػػار مػػا يقدمػػو ل

ستغبلليا، بحيث تحمؿ في  أفكار ومعاف وفضائؿ وحوادث ومستويات، وأف يجيد بعد ذلؾ إستخداميا وا 
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المعػػػارؼ التػػػي يحتػػػاجوف إلييػػػا، ويحققػػػوف بيػػػا األىػػػداؼ التربويػػػة المرغػػػوب فييػػػا. ثناياىػػػا المعمومػػػات و 
 (2119مقدادي،و  )عاشور

 
 :فوائد ومزايا القصة .21.5.1.1

 ( فوائد ومزايا القصة فيما يمي:2111(طوالبة وآخروف ذكر
 إيصاؿ المعمومة المطموبة بطريقة ممتعة لمطفؿ ) المتعمـ(. .1
 ة المغوية لممتعمميف ) كممات جديدة(.ثراء الحصيما  زيادة و  .2
 تضميف القصة بعض القيـ الدينية التي نرغب في ترسيخيا في أذىاف الطمبة. .3
 تضميف القصة لمفاىيـ إجتماعية نرغب في إيصاليا لمطمبة بطريقة  ممتعة . .4
 الدروس والعبر المستفادة مف القصة. .5
 

 األىداف التراوية لمقصة:. 24.5.1.1
 ( أىـ األىداؼ التربوية لمقصة فيما يمي:2112) بجةحدد ال

 السامل أو القار ء بالمتعة والمذه عندما يعرؼ المتعمـ المغز ويصؿ إلى حمو. تمد .1
فرصة أكبر لمفيـ واإلستيعاب بما يحويو ىذا األسموب مف إغراء ينجـ عنو نمو  تتي  القصة لمطمبة .2

قميػػة والخمقيػػة واإلجتماعيػػة، بمػػا تشػػممو ىػػذه القصػػص مػػف شخصػية الطالػػب، وتطويرىػػا فػػي الجوانػػب الع
.  معارؼ وعمـو

صػغائيـ تنمي مستو  لغة الطمبة .3 ، وتيذب أساليبيـ وترقييا، وذلؾ مف خبلؿ سرد المعمػـ القصػة، وا 
 لو بإنتباه شديد.

 لمتعرؼ عمى أسرار العالـ. تعطي الفرصة لمطمبة .4
 مياراتيـ.و  الطمبة تسيـ في إبراز كثير مف مواىب .5
 . تيسر لمطالب فيـ كثير مف الحقائؽ العممية.6
تمنحيـ الفرصة في التدريب عمى ألواف التعبير، لما تتضػمف فقػرات تدريسػيا مػف نشػاطات متعػدده،  .7

  فيي تمرنيـ عمى السرد والتمخيص والتمثيؿ، إضافة  إلى كتابة القصة.
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 صة فيما يمي:( األىداؼ التربوية لمق2119) سعيدي والبموشي أورد
 تبحث فف المعنى الذي يحممو المتعمـ عف الظاىرة أو المفيـو العممي موضوع القصة. .1
تساعد الطالب عمى بناء مفيوـ أفضؿ لممفيوـ العممي موضوع القصة، مػف خػبلؿ تضػمف المفيػـو  .2

 سياؽ حياتو العادية.
عينػة، ف خػبلؿ إعطائػو مفػاىيـ متظير مد  فيـ الطالب لممفاىيـ العممية موضػوع القصػة، وذلػؾ مػ .3

 ستخراجو ىو لممفاىيـ التي سيقوـ بكتابة قصة  حوليا.أو قيامو بالعصؼ الذىني، وا
تتػػي  لمطالػػب الفرصػػة إلظيػػار قدرتػػو الخياليػػة، والتعبيػػر عػػف شػػعوره حػػوؿ موضػػوع القصػػة بطريقػػة   .4

 إبتكارية .
و لممكػػػاف والزمػػػاف المػػػذيف تقػػػل فييمػػػا تنمػػػي لػػػد  الطمبػػػة الػػػذكاء البصػػػري والمكػػػاني مػػػف خػػػبلؿ تخيمػػػ .5

القصػػة، وكػػذلؾ الػػذكاء المغػػوي مػػف خػػبلؿ إسػػتخدامو لؤللفػػاظ والجمػػؿ لمتعبيػػر عػػف القصػػة ومشػػاىدىا، 
 وكذلؾ الذكاء اإلجتماعي في حاؿ قياـ الطمبة بكتابة قصة جماعية.

 تتي  لمطالب الفرصة إلظيار ميارتو الكتابيو وتحسينيا. .6
 الكتابة في تعمـ مادة العموـ، وىذا ما تنادي بو العديد مف الدراسات.يتـ فييا إستخداـ  .7
 يمكف إستخداميا في تدريس القيـ والميوؿ العممية بشكؿ جيد. .8
لممفػاىيـ العمميػة موضػوع القصػة، وذلػؾ إلمكانيػة إسػتخداميا كطريقػة  تساعد المعمـ في تقييـ طمبتو .9

 تقويـ.
 قد والتحميؿ.إكساب الطمبة فييا ميارات الن .11
 (2119)سعيدي والبموشي، فييا متعة وتسمية لمطمبة، مما يساعد عمى زيادة دافعيتيـ لمتعمـ. .11

 :شروط إستخدام طريقة القصة. 21.5.1.1
 ( شروط إستخداـ القصة فيما يمي:2111) عمر ذكر
 . أف يكوف ىناؾ إرتباط  بيف القصة وموضوع الدرس.1
 مر الطالب ومستواه العقمي.. أف تكوف القصة مناسبة  لع2
 . أف يكوف محور القصة يدور حوؿ أفكار  ومعمومات  وحقائؽ يتـ مف خبلليا تحقيؽ أىداؼ الدرس.3
. أف تكوف األفكار والحقائؽ والمعمومات المتضػمنة لمقصػة قميمػة، حتػي ال تػؤدي كثرتيػا إلػى التشػتت 4

 وعدـ التركيز.
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، يمفػػػػت إنتبػػػػاه الطمبػػػػةشػػػػ . أف تقػػػػدـ القصػػػػة بأسػػػػموب  سػػػػمس  وسػػػػيؿ  5 ويػػػػدفعيـ لئلنصػػػػات  يؽ وجػػػػذاب 
 واإلىتماـ.

 . أال يستخدـ المعمـ الطريقة القصصية في المواقؼ التي ال تحتاجيا.6
. أف تكوف الحػوادث المقدمػة فػي إطػار القصػة متسمسػمة  ومتتابعػة ، وأف تبتعػد عػف الحػوادث والمعػاني 7

 التي تصور المواقؼ تصويرا  حسيا .
دـ المعمـ أسموب تمثيؿ المواقؼ بقدر اإلمكاف، ويستعيف بالوسائؿ التعميمية المختمفػة التػي . أف يستخ8

 (2111)عمر، تساعده عمى تحقيؽ مقاصده مف ىذه القصة.
 

 أنواع القصة: .22.5.1.1
 تقسـ القصة إلى األنواع التالية:

خصػػيات، والقصػػة أنػػواع القصػػة مػػف حيػػث العنصػػر الػػذي يغمػػب فييػػا: قصػػة الحػػوادث، وقصػػة الش .1
 التمثيمية، والقصة التاريخية، وقصة الفترة الزمنية، وقصة األجياؿ، وقصة الفكرة، وقصة البيئة.

 أنواع القصة مف حيث شكميا: قصة زمانية، وقصة مكانية، وقصة تجمل بيف الزماف والمكاف. .2
ة، والقصصػػػػية أو أنػػػػواع القصػػػػة مػػػػف حيػػػػث طوليػػػػا: الروايػػػػة أو القصػػػػة الطويمػػػػة، والقصػػػػة القصػػػػير  .3

 األقصوصة.
أنواع قصص األطفاؿ مف حيث موضوعيا: قصص الجف والسحرة، وقصص األساطير، وقصػص  .4

الحيواف، والقصص الشعبيو التي تػدور أحػداثيا حػوؿ أبطػاؿ التػارين، أو القصػص القائمػة عمػى التقابػؿ 
والبطوليػػة، والقصػػص  والتضػػاد والحيمػػة )مثػػؿ قصػػة شػػيرزاد(، والقصػػص العمميػػة، والقصػػص التاريخيػػة

 (2111الواقعية، والقصص الفكاىية. )سميماف وآخروف،
 

 عناصر القصة: .23.5.1.1
 ( كانتي:2112)ة مف مجموعة عناصر، تناوليا البجة تتشكؿ القص

البيئػػة: ويػػراد بيػػا المقدمػػة والتمييػػد الػػذي يسػػتيؿ بػػو القػػاص قصػػتو، حيػػث التعريػػؼ بمكػػاف القصػػة  .1
 تي البست مجرياتيا، واألمور التي تضل القارئ في الجو العاـ ليا.وزمانيا، والظروؼ ال
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الحكايػػػة: وتعنػػػي عػػػرض وقػػػائل القصػػػة وأحػػػداثيا، ويشػػػترط فػػػي ىػػػذه األحػػػداث أف تكػػػوف مترابطػػػة ،  .2
، تأسر قمب القار ء لدرجة أنو ال يستطيل تركيا حتي تنتيي.  متتابعة  بشكؿ  جذاب  ممتل 

نتيجػػة بنػػاء األحػػداث بعضػػيا عمػػى بعػػض،  زمػػة  حػػدث إلػػى نقطػػة  متأقصػػد بيػػا وصػػوؿ الالعقػػدة: وي .3
، متحفزا  إلػى معرفػة النتيجػة، ومػف ثػـ فإنيػا تتطمػب حػبل ،  بحيث يقل القار ء أو السامل في قمؽ وتميؼ 
ويشترط في العقػدة أف يكػوف ثمػة خػيط رئػيس  تخػتمط بػو عػدة خيػوط  فػي القصػة تػؤدي معػا  إلػى إظيػار 

 العقدة وتعميقيا.
الشخصيات: وىي عنصر  ميـ  فػي القصػة، ألنػو عػف طػريقيـ تجػر  األحػداث والوقػائل، وقػد تكػوف  .4

القصة قميمة الشخصيات )كمػا فػي القصػص النفسػية(، وقػد تكػوف كثيػرة الشػخوص )كمػا ىػو الحػاؿ فػي 
القصػػص اإلجتماعيػػة(، وميمػػا كػػاف عػػدد شخوصػػيا، فػػبل بػػد أف يسػػتند كػػؿ دور  إلػػى شخصػػية  يػػتبلءـ 

 (2112)البجة، في الحياة الواقعية مف حيث التصرفات والسموؾ.دورىا 
 

 خطوا  تدريس القصة: .24.5.1.1
 ( خطوات تدريس القصة فيما يمي:2119) حدد عاشور ومقدادي

 :طمبةأوال : قص القصة أماـ ال
 وفي ىذه المرحمة يجب مراعاة ما يأتي:

أف يكػػوف ذلػػؾ داخػػؿ حجػػرة الدراسػػة،  . إختيػػار المكػػاف المناسػػب لقػػص القصػػة، ولػػيس مػػف الضػػروري1
داخػؿ حجػػرة الدراسػة، فػػبل بػػأس أف يكػوف ذلػػؾ خػارج حجػػرة الدراسػػة،  طمبػػةحيػث الجػػو مقفػؿ، وتكػػدس ال

جموسػػا ، أو بعضػػيـ جالسػػا  وبعضػػيـ واقفػػا ، حسػػب مقتضػػيات الموقػػؼ، وقػػد يجمػػس  طمبػػةحيػػث يكػػوف ال
يػار الػزمف المناسػب والمكػاف المناسػب في صفوؼ  أو عمى شكؿ نصؼ دائرة، الميػـ أف يػتـ إخت طمبةال

، فقد يبدأ واقفا  أو جالسا ، وقد يقوـ أو طمبة، أما موقؼ المدرس أماـ الطمبةوالطريقة المناسبة لجموس ال
 يجمس أثناء سرد القصة، وذلؾ حسب مقتضيات األحواؿ.

ي تػدور حوليػا . يجب أف يميد المدرس لقص القصة، وقد يكوف ذلؾ مف خبلؿ سؤاؿ  حوؿ الفكرة الت2
 القصة، أو عف الشخصية الرئيسية التي تمعب دورا  ىاما  في ىذه القصة.

، فبل ىي بالعربيػة القديمػة التػي ال تفيػـ، وال ىػي بالعاميػة طمبة. يجب أف تكوف لغة القصة مناسبة لم3
نما يجب أف تك  ، وسيمة الفيـ.وف واقعية ، أعمى مف لغة الطمبةالدارجة، وا 
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لصػوت المػدرس، فإنػو ذو أىميػة  كبيػرة ، فيجػب أف يكػوف مسػموعا  بمػا فيػو الكفايػة، كمػا  . أما بالنسػبة4
يجػػػب أف ينػػػوع المػػػدرس صػػػوتو حسػػػب مقتضػػػيات الظػػػروؼ، كمػػػا ال يجػػػب عميػػػو أف يتػػػردد فػػػي تقميػػػد 

 أصوات الحيوانات والطيور.
ذا ظيػر مػف ال5 مػا فػي إختيػػار  عبػث  أو لعػػب  أو عػدـ إىتمػاـ، فػإف ىػذا يعنػػي أف ىنػاؾ خطػأ طمبػة. وا 

 (2119)عاشور ومقدادي، القصة، أو في إعدادىا، أو في طريقة سردىا، أو مكاف سردىا.
 ثانيا :المناقشة التي تعقب سرد القصة:

إلػػى الحػػديث عمػػا  طمبػػةبعػػد سػػرد المػػدرس القصػػة، يجػػب عميػػو أف يسػػتغؿ ىػػذه القصػػة فػػي إسػػتمالة ال
: أف يمقي المدرس مجموعػة  مػف التسػاؤالت يجيػب عمييػا إستمعوا إليو، وقد يأخذ ذلؾ أشكاال  عدة ، منيا

القصػػة، وقػػد يعقػػد مناقشػػة  حػػوؿ  بالحػػديث عػػف شخصػػية  مػػف شخصػػياتطالػػب ، وقػػد يكمػػؼ كػػؿ طمبػػةال
الفكػػرة الرئيسػػية التػػي تػػدور حوليػػا القصػػة، ويعقػػب ذلػػؾ حػػوارا   أو مناقشػػة  حػػوؿ القػػيـ والمبػػاد ء التػػي 

بالحػػديث أو تمخػػيص أجػػزاء  طمبػػةؼ المػػدرس مجموعػػة  مػػف الترمػػي القصػػة إلػػى دعميػػا، ويصػػ  أف يكمػػ
 طمبػػة أثنػػاء السػػرد، وقػػد يقػػـو الطمبػػةمعينػػة  مػػف القصػػة، وفػػي كػػؿ األحػػواؿ يجػػب أال يقػػاطل المػػدرس ال

والتمثيػؿ نػوع  مػف التعبيػر مصػحوب  باإلشػارات توافرت ليـ الظػروؼ داخػؿ المدرسػة،  بتمثيؿ القصة إذا
 (2119)عاشور ومقدادي، يتناسب مل الدور.والحركات وتنغيـ الصوت بما 

 
 األسمو  القصصي في تدريس العموم في مرحمة التعميم األساسي:. 25.5.1.1

فػػي الصػػؼ، وتشػػويقيـ إلػػى متابعػػة  طمبتػػوإف المعمػػـ النػػاج  ىػػو الػػذي يمجػػأ إلسػػموب القصػػة لشػػد إنتبػػاه 
سػػػػػػػػػػػػػػتقباليـ لممعمومػػػػػػػػػػػػػػات بصػػػػػػػػػػػػػػورة  متسمسػػػػػػػػػػػػػػمة  وفػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػردىا.  (2111يػػػػػػػػػػػػػػؿ،)الطو  الػػػػػػػػػػػػػػدروس، وا 

 
، وتحميػتيـ بحميػد العػادات طمبةكما يمجأ معمـ العمـو إلى ىذا األسموب بغرض تيذيب نفوس وأخبلؽ ال

والفضػػائؿ، ودفعيػػـ لمتعػػاوف بيػػنيـ عمػػى البػػر وتقػػدير العممػػاء، مػػف خػػبلؿ قصػػص حيػػاتيـ، ومعانػػاتيـ 
ميػة التػي أثػرت فػي الحضػارة الشديدة، وتفانييـ مف أجؿ راحة انخريف، وخدمة البشرية بإكتشػافاتيـ العم

. )الطويؿ،  (2111خير تأثير، مما ساعد عمى ظيور الثورة العممية التي نعيشيا اليـو
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ولتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة مػػف أسػػموب القصػػة فػػي تػػدريس العمػػوـ، ينبغػػي عمػػى معمػػـ العمػػـو أف يسػػرد 
رة صػوتو، واألسػموب فػي القصة بطريقة توض  مد  إنفعالو معيػا إدراكػو لوقائعيػا، وذلػؾ مػف خػبلؿ نبػ

: تقوية الصوت أو خفضو أو شػد النبػرات الصػوتية أو إرخائيػا......الن، كػؿ ذلػؾ يجعميػـ الكبلـ، مثؿ
يتعايشوف مل أحداث القصة بمشػاعرىـ وأحاسيسػيـ، وىػذا يحقػؽ لممعمػـ أىدافػو التعميميػة المحػددة التػي 

 (2111،أبو جبللة وعميماتحددىا لدرسو في صورة أىداؼ سموكية . )
 

 تحميل الميمة:  .4.1
الدقة ىي أكثر ما يميز البرنامت التربوي الفردي عػف الخطػة التعميميػة الفرديػة، فالبرنػامت التربػوي يمثػؿ 
خطة عامة لمتدريس الذي سيتمقاه الطالب، في حيف أف الخطة التعميمية الفردية ىي أداة تنفيذ البرنػامت 

مد  إلى دروس شيرية وأسبوعية ويومية، وبغير ذلػؾ فمػف حيث أنيا تتضمف ترجمة األىداؼ قصيرة ال
يصػػػب  التعمػػػيـ الفػػػردي ممموسػػػا  فػػػي غرفػػػة الصػػػؼ، وألف الخطػػػة التعميميػػػة الفرديػػػة تركػػػز عمػػػى أىػػػداؼ 
تعميمية محددة، فيي تتطمب بالضرورة تحديػد الخطػوات اإلنتقاليػة الفرعيػة، ومػا يعنيػو ذلػؾ ىػو ضػرورة 

 مؿ عمييا البرنامت التربوي الفردي. تجزئة وتحميؿ األىداؼ التي تشت
(Turnbull, Strickland, & Brantley,1982) 

         
وتسمى عممية تجزئة اليدؼ إلى العناصر الفرعية التي يتكػوف منيػا عمميػة تحميػؿ الميمػة، وقػد يشػتمؿ 

يػة ضػرورية تحميؿ الميمة أيضا  عمى تحديد الميارات السػابقة البلزمػة لتحقيػؽ اليػدؼ، ومثػؿ ىػذه العمم
لتطػػوير خطػػط تدريسػػية متسمسػػمة تنفػػذ يوميػػا  أو أسػػبوعيا ، ويمكػػف تجزئػػة معظػػـ الميمػػات التعميميػػة إلػػى 

، ويسػػاعد تحميػػؿ الميمػػات التعميميػػة عمػػى تحديػػد مػػا ينبغػػي تعميمػػو خطػػوات فرعيػػة أو جزئيػػة متسمسػػمة
ومػف شػأف ذلػؾ أف ييسػر  لمطالب، وىو يساعد المعممػيف عمػى تنفيػذ التػدريس بطريقػة متسمسػمة منطقيػا ،

تعمـ الطمبة ألنو يسيـ في تقديـ المادة التعميمية بشكؿ واض ، ومف جية أخػر  يمعػب تحميػؿ الميمػات 
التعميمية دورا  في عممية التشخيص التعميمي، فمف خبلؿ تجزئة الميمات المعقدة إلى الخطوات الفرعية 

طالػػػب تأديتيػػػا والميػػػارات التػػػي ال يسػػػتطيل التػػػي تتػػػألؼ منيػػػا يمكػػػف تحديػػػد الميػػػارات التػػػي يسػػػتطيل ال
   (Ysseldyke & Algozzine,1990) تأديتيا.
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ينبغي عمى المعمميف تطوير خطط لمدروس سعيا  نحو تحقيؽ األىداؼ قصيرة المد  واألىػداؼ طويمػة 
فبعػػد تحديػػد الوحػػدات  (Cooper,1999كمػػا جػػاء فػػي ) المػػد  المحػػددة فػػي البرنػػامت التربػػوي الفػػردي

ميػػػة فػػػي مجػػػاالت المػػػنيت المختمفػػػة، يػػػتـ تطػػػوير سمسػػػمة مػػػف الػػػدروس المتتاليػػػة، والوحػػػدة التعمميػػػة التعم
الواحػػدة تتنػػاوؿ موضػػوعا  واسػػعا  نسػػبيا  تتطمػػب تغطيتػػو تنفيػػذ عػػدة دروس عمػػى مػػد  عػػدة أيػػاـ أو عػػدة 

 أسابيل، وتتضمف الوحدات التعممية وخطط الدروس عمى حد سواء األجزاء الخمسة التالية:
اليػػدؼ التعميمػػي: تبػػدأ خطػػة الػػدرس بصػػياغة اليػػدؼ المنشػػود )مػػا يتوقػػل مػػف الطمبػػة أف يتعممػػوه(  -1

 بدقة ووضوح.
وصؼ المحتو : يشكؿ المحتو  الرئيسي الجزء الثاني فػي خطػة الػدرس، وقػد يتمثػؿ المحتػو  فػي  -2

 ي ينبغي تذكرىا.المفاىيـ التي سيتـ تعمميا، أو األساليب التي سيتـ إستخداميا، أو الحقائؽ الت
األدوات التعميمية: حرصا  عمى تنفيذ الدرس بشكؿ جيػد، يجػب عمػى المعمػـ تحديػد األدوات والمػواد  -3

 التي سيستخدميا مسبقا .
مجموعة اإلجراءات: يتمثؿ الجزء الرابل في خطة الدرس بمجموعة األنشطة وبالتوجييات واألسئمة  -4

 المرتبطة بكؿ نشاط.
الخامس في خطة الدرس ىو الجػزء المتعمػؽ بػالطرؽ التػي سيسػتخدميا المعمػـ لتقيػيـ  التقييـ: الجزء -5

 .)إختبارات، تعيينات دراسية، أجوبة شفيية،........ الن( تعمـ الطمبة وتحصيميـ
 (2005،الخطيب والحديدي)
 
ى تكييػؼ وعندما يتـ تعميـ الطمبة ذوي اإلحتياجات الخاصة في الصفوؼ العادية، يحتاج المعمموف إلػ 

الوحػػدات والخطػػط التدريسػػية، وىكػػذا فػػإف وضػػل خطػػة لمػػدرس يسػػاعد المعمػػـ عمػػى السػػعي نحػػو تحقيػػؽ 
األىداؼ المرجوة ويزيد مف إحتماالت نجاحػو فػي تحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ، كػذلؾ فػإف خطػة الػدرس تسػيـ 

ـ بتجميػل أو في اإلعداد المسبؽ لمػدرس، فمػيس مػف الحكمػة أف ينتظػر المعمػـ إلػى المحظػة األخيػرة ليقػو 
إعداد األدوات والمواد البلزمة لمدرس، فسواء  كاف المعمػـ بحاجػة إلػى جيػاز عػرض شػفافيات، أو أوراؽ 
عمؿ محددة، أو أقبلـ خاصة، أو غير ذلؾ، فإف عميػو تحديػد ىػذه األدوات والمػواد وتوفيرىػا قبػؿ البػدء 

 (Cooper,1999) بتنفيذ خطة الدرس اليومية.
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 اقةالساالدراسا   .1.1
 
خػػبلؿ السػػنوات العشػػر األخيػػرة تطػػورا  ممحوظػػا  فػػي دراسػػة انثػػار النوعيػػة  التربويػػة شػػيد حقػػؿ البحػػوث 

ؿ الػػدرامي المدرسػػي، ولقػػد لػػوحظ صػػالكيفيػػة لمػػدراما التعميميػػة، ودراسػػة حالػػة الطمبػػة والمعممػػيف داخػػؿ الف
ة بشكؿ تحرري ونقػدي لممسػائؿ تطورا  في القضايا التعميمية التي تدرس وتفعؿ بواسطة األنشطة الدرامي

)كيفيػػة وجودنػػا فػػي ىػػذا العػػالـ( مػػف جيػػة، والقضػػايا المعرفيػػة )كيػػؼ نفكػػر فػػي ىػػذا  والقضػػايا الوجوديػػة
العػػػػػالـ( مػػػػػف جيػػػػػػة أخػػػػػر ، ومػػػػػف أىػػػػػػـ معاىػػػػػد األبحػػػػػػاث التػػػػػي إىتمػػػػػت بموضػػػػػػوع الػػػػػدراما التعميميػػػػػػة 

الذي يبحث عف  International Drama in Education Research Institute(IDIERI)معيد
 (Ackroyd,2006)ِ  انثار واإلنجازات إلستخداـ الدراما في التعميـ.

األدب التربوي إلى العديد مف الكتابات والدراسػات حػوؿ موضػوع الػدراما فػي التعمػيـ، وممػا يمفػت  وأشار
دراسػػات اإلنتبػػاه قمػػة إسػػتخداـ الػػدراما وأنشػػطتيا فػػي تػػدريس مػػادة العمػػوـ، ومػػف خػػبلؿ اإلطػػبلع عمػػى ال

 ىي: و محاور ثبلثة المتعمقة بموضوع البحث، تـ تصنيؼ الدراسات إلى
طمااة مان ذوي اإلعاقاة فاي التعمايم لم   فاعمية اإلستراتي يا  التعميمياةدراسا  تناول المحور األول:

 السمعية.
 

األخارى  سايةالماواد الدرا العماوم و فاي تعمايم المحور الطاني: دراسا  تناول  فاعمية الدراما التعميمياة
 ات اىاتيم نحوىا.عمى و 
 

عمااى و  فااي المااواد الدراساايةحمياال الميمااة عمااى التحصاايل دراسااا  تناولاا  فاعميااة ت المحااور الطالااث:
 ات اىاتيم نحوىا.

 
الػدراما التعميميػة عمػى تنميػة التحصػيؿ لػد  الدمت بػيف تحميػؿ الميمػة و لقد عمد الباحث دراسة فاعمية 
ب المػػػواد ، وقػػػد تػػـ تصػػػنيؼ الدراسػػػات حسػػػتنميػػػة إتجاىػػاتيـ نحػػػو العمػػػوـو  طمبػػة ذوي اإلعاقػػػة السػػػمعية
دراج األدبيػػػات س، وايسػػػتخدمت فييػػػا الػػػدراما أو تحميػػػؿ الميمػػػة كطريقػػػة تػػػدر الدراسػػػية التػػػي دمجػػػت أو ا
 حسب الموضوع الدراسي:
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ذوي  طماااة ماانفااي التعماايم لم   فاعميااة اإلسااتراتي يا  التعميميااة. دراسااا  تناولاا2.1.1
 السمعية.اإلعاقة 

 
(: ىدفت الدراسة إلى تطوير منيت الرياضيات في ضوء المدخؿ البصػري المكػاني 2111) عميدراسة 

الصـ وضعاؼ السمل بالمرحمة اإلبتدائية، وقد إشتممت مجموعة  طبلبلتنمية الميارات الحياتية لد  ال
محافظػة اإلسػماعيمية الصػؼ الثػامف األساسػي اإلبتػدائي ب ( طالبػا وطالبػو مػف طػبلب11الدراسة عمى )

ستخدمت الدراسة األدوات التالية: قائمة بال الصـ وضعاؼ  ميارات الحياتية البلزمة لمطبلب)مصر(، وا 
السػػمل فػػي المرحمػػة اإلبتدائيػػة والمرتبطػػة بمػػادة الرياضػػيات، وتصػػور مقتػػرح لممػػنيت المطػػور فػػي ضػػوء 

ختبػار المواقػؼ الحياتيػة، ومػف أىػـ  النتػائت التػي توصػمت إلييػا الدراسػة مػا المدخؿ البصري المكاني، وا 
 يمي:

دائيػة والمرتبطػة الصػـ وضػعاؼ السػمل فػي المرحمػة اإلبت ميارات الحياتية البلزمة لمطمبػةإعداد قائمة بال
الصػػـ وضػػعاؼ السػػمل  الخػػاص بالطمبػػةتقػػويـ محتػػو  مػػنيت الرياضػػيات الحػػالي  بمػػادة الرياضػػيات, و

لضػػعؼ، ونقػػاط القػػوة بيػػذا ميػػارات الحياتيػػة لموقػػوؼ عمػػى نقػػاط ابالمرحمػػة اإلبتدائيػػة فػػي ضػػوء قائمػػة بال
الصػػـ وضػػعاؼ السػػمل بالمرحمػػة  لمػػنيت الرياضػػيات الخػػاص بالطمبػػة وضػػل تصػػور مقتػػرحالمحتػػو  و 

فاعميػػة المػػدخؿ البصػػري المكػػاني فػػي تنميػػة الميػػارات ة فػػي ضػػوء المػػدخؿ البصػػري المكػػاني و اإلبتدائيػػ
 الصـ وضعاؼ السمل. يات لد  الطمبةبطة بمادة الرياضالحياتية المرت

 
(: Desjardin,J. Ambrose, S. and Eisenberg, L. 2009ا وآخرون ديس  اردان  سةراد

ءة القصػػص لتنميػػة الػػوعي راقػػ لمكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف العوامػػؿ المشػػتركة )األـ والطفػػؿ( فػػي ىػػدفت
 طالبػا   16 سػة مػفرانػت عينػة الدتكو و  ءة لد  أطفػاؿ ضػعؼ السػملقراال الصوتي والمغة الشفوية وميارة

 رانجمتػػػػإختيػػػػارىـ مػػػػف مجموعػػػػة مػػػػف المػػػػدارس األساسػػػػية فػػػػي إمػػػػف طػػػػبلب ضػػػػعؼ السػػػػمل تػػػػـ  وطالبػػػػة
أشػػارت وقػػد ، اسػػتخداـ مقيػػاس رينيػػؿ لنمػػو المغػػة عػػف طريػػؽ الفيػػديو، وتػػـ سػػة المبلحظػػةار اسػػتخدمت الد

بػػيف طفػػؿ ضػػعؼ السػػمل وبػػيف  المشػػتركة لمقصػػص ءةرابطيػػة بػػيف القػػراالنتػػائت إلػػى أف ىنالػػؾ عبلقػػة ت
ءة المشػتركة لمقصػص راالقػ سػة أفراضعؼ السمل. كمػا أشػارت ىػذه الدالتعبيرية لد  طفؿ  تطور المغة

 ئية والكتابية لد  الطفؿ.رات القرافي تعزيز الميا بيف األـ وطفؿ ضعؼ السمل تساىـ
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ستند إلػى المعػب فػي تنميػة برنامت تدريبي م ىدفت إلى استقصاء فاعميةالتي  (:2115) اليذيمي دراسة
تكونػػت  ،عينػػة أردنيػػة لػػد  األطفػػاؿ المعػػاقيف سػػمعيا فػػي مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي

جريبيػػة مػػف محػػافظتي عمػػاف ت ( 21 ) مجموعػػة ضػػابطة و (21مػػنيـ )طفمػػة وطفػػبل  (31)العينػػة مػػف 
لمتفكيػػػر االبتكػػػاري الشػػػكمي  نسراو ولقيػػػاس فاعميػػػة البرنػػػامت التعميمػػػي، تػػػـ تطبيػػػؽ اختبػػػار تػػػ، والزرقػػػاء

 ،قبميػػا  را  ختبػػاإضػػابطة قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامت بوصػػفو التجريبيػػة وال المجمػػوعتيف دفػػراعمػػى أ (الصػػورة ب)
نس" لمتفكيػػػر راتطبيػػػؽ اختبػػػار "تػػػو  ـتػػػلبرنػػػامت عمػػػى المجموعػػػة التجريبيػػػة نتيػػػاء مػػػف تطبيػػػؽ اوبعػػػد اإل

ىنػاؾ فروقػػا  وقػػد أظيػرت النتػػائت أف، كاختبػػار بعػديالضػػابطة والتجريبيػة  االبتكػاري عمػػى المجمػوعتيف
تػػو رانس" وميارايػػة لمقيػػاس البعػػدي الختبػػار "تػػو الكم ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أداء األطفػػاؿ عمػػى الدرجػػة

 والدرجة الكمية عمى االختبار.( والمرونة، واألصالة، والتفاصيؿ الطبلقة،)
 

يػػارة تصػػنيؼ محتػػوي المعمومػػات )الكممػػات، تنميػػة م ىإلػػ ىػػدفت(: 2114) عااواد وعاااد الاارحمندراسػػة 
الصػـ بالمرحمػة االبتدائيػة  طػبلبالصور، اإلشكاؿ، واإلعداد( كإحد  عمميات التفكير لدي عينة مػف ال

، والوقػوؼ خداـ تكنولوجيا الوسػائط المتعػددةمف خبلؿ االستعانة ببعض ألعاب الكمبيوتر التعميمية باست
الصػػـ عمػػى ميػػارة تصػػنيؼ المعمومػػات طبقػػا لنػػوع المحتػػو   طػػبلبعمػػى طبيعػػة االخػػتبلؼ فػػي أداء ال

ا  طالبػ( 22وقد تكونت العينة النيائيػة لمدراسػة مػف ) ،في مصر مات، الصور، اإلشكاؿ، واإلعداد()الكم
ة فػي الصػفوؼ مػف الرابػل إلػي السػادس االبتػدائي، تػـ اختيػارىـ مػف مدرسػة سػوزاف مبػارؾ لمتربيػة طالبو 

ألمػػػػؿ لمصػػػػـ وضػػػػعاؼ السػػػػمل باإلسػػػػماعيمية، قسػػػػموا إلػػػػي مجمػػػػوعتيف الخاصػػػػة بػػػػالعريش، ومدرسػػػػة ا
متسػػاويتيف )ضػػابطة وتجريبيػػة(، وتػػـ مجانسػػة أفػػراد المجمػػوعتيف فػػي العمػػر، والػػذكاء، ودرجػػة الصػػمـ ، 

اختبار تصنيؼ .1ُطبؽ عمي أفراد المجموعتيف :  وميارة تصنيؼ محتو  المعمومات. أدوات الدراسة :
بػؽ برنػامت ألعػاب الكمبيػوتر التعميميػة )إعػداد: البػاحثيف(، ط. 2 البػاحثيف(، محتوي المعمومات )إعداد:

( نشػػاطا    111)، ويتضػػمف البرنػػامت مجموعػػة مػػف األنشػػطة التعميميػػة أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ىعمػػ
الصػـ،  طػبلبلتنمية ميارة تصنيؼ محتوي المعمومػات )الكممػات، الصػور، اإلشػكاؿ، واإلعػداد( لػدي ال

 ،، وكػاف التطبيػؽ يػتـ بصػورة فرديػةـ2114/ 2113ني مػف العػاـ الدراسػي لفصؿ الدراسي الثا، خبلؿ ا
 سفرت نتائت الدراسة عف انتي: أ

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي  طمبةبيف متوسطات درجات  وجود فروؽ
 . المجموعة التجريبية طمبة الختبار تصنيؼ محتو  المعمومات وذلؾ لصال 
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  المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػد   طمبػػةبػػيف متوسػػطات درجػػات وجػػود فػػروؽ
 وذلؾ لصال  التطبيؽ البعد  . الختبار تصنيؼ محتو  المعمومات،

  المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى الميػػارات المتضػػمنة فػػي  طمبػػةبػػيف متوسػػطات درجػػات  فػػروؽوجػػود
 اختبار تصنيؼ محتو  المعمومات.

 
ت رابي فػي تعمػيـ األطفػاؿ الصػـ ميػاحاسػو  فاعميػة برنػامت إلػى اسة لمتعػرؼر بد :(2112) لمممياقامت 

خػامس الصػفيف ال ( طالبا  وطالبػة مػف 48سة مف ) ار تكونت عينة الد ،االنجميزية والكتابة بالمغة راءةالق
لدراسػة وتمػت ا بػيف ثػبلث عشػرة إلػى سػبل عشػرة سػنة، أعمػارىـراوحػت والسادس مػف األطفػاؿ الصػـ، ت

تطبيػػؽ تػػـ  ـثػػ ،مجمػػوعتيف: المجموعػػة الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة وتػػـ تقسػػيميـ إلػػى فػػي سػػوريا،
الػػذيف تعممػػوا المغػػة االنجميزيػػة بوسػػاطة الحاسػػوب  الصػػـ بػػةائت أّف الطموأشػػارت النتػػ ،البرنػػامت التػػدريبي
ـ يكػف لمجػػنس أثػػر فػػي ولػػ الصػػـ الػذيف تعممػػوا وفػػؽ الطريقػة التقميديػػة، بػػةأفضػػؿ مػف الطم كانػت نتػػائجيـ

 المحوسبة. ة والكتابة بالمغة االنجميزيةراءتعمـ الق
 

(: ىػػػػدفت إلػػػػى تنميػػػػة بعػػػػض الميػػػػارات اإلجتماعيػػػػة لػػػػد  األطفػػػػاؿ ذوي اإلعاقػػػػة 2112) مطااااردراسػػػػة 
طالبػا  ( 24السمعية المضطربيف إجتماعيا  مف خبلؿ إستخداـ السيكودراما، وتكونت عينػة الدراسػة مػف )

 األطفػػػاؿ الصػػػـ فػػػي مدرسػػػة األمػػػؿ لمصػػػـ وضػػػعاؼ السػػػمل بالزقػػػازيؽ بمحافظػػػة الشػػػرقيةو مػػػف وطالبػػػ
( عامػا  12-9في الصفوؼ: الرابل والخامس والسادس اإلبتدائي ممف تتراوح أعمارىـ ما بػيف ) )مصر(

( وعػدد 6(، وكػاف عػدد الػذكور فييػا )12وتنقسـ ىذه العينة إلى مجموعتيف: األولى التجريبية وقواميا )
( 6( إنػػاث و)6( مػػنيـ )12(، وكػػذلؾ كانػػت الثانيػػة المجموعػػة الضػػابطة إذ أف عػػددىا ىػػو )6نػػاث )اإل

شػػػتممت أدوات الدراسػػػة عمػػػى إخت ترجمػػػة  (good enough) كافيػػػة ةؿ بجػػػودبػػػار رسػػػـ الرجػػػذكػػػور، وا 
سػػػتمارة المسػػػتو  اإلقتصػػػادي، اإلجتمػػػاعي إعػػػداد: 1979مصػػػطفي فيمػػػي ) ( لقيػػػاس ذكػػػاء األطفػػػاؿ، وا 

(، ومقيػػاس الميػػارات اإلجتماعيػػة المصػػوره  لؤلطفػػاؿ ذوي 1991قي، محمػػد بيػػومي خميػػؿ )كمػػاؿ دسػػو 
اإلعاقػػة السػػمعية إعػػداد: الباحػػث، وبرنػػامت السػػيكودراما إعػػداد: الباحػػث، وقػػد إسػػتخدـ الباحػػث الفنيػػات 

عاليػة ف -النتػائت انتيػو: الدراسػة عػف السيكودرامية التالية: لعب الدور وعكس الدور والمػرآة، وتمخضػت
إسػػتخداـ السػػيكودراما ممثمػػة فػػي: لعػػب الػػدور وعكػػس الػػدور والمػػرآة فػػي تنميػػة الميػػارات اإلجتماعيػػة ) 

 الصداقة( لد  األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية.–اإلستقبللية  –التعاوف 
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تػػدريس وحػػدة فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي  إلػى(: ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 2111) ورضااوان ىمااامدراسػة 
تجاىػػاتيـ نحػػو  والنبػػات لطمبػػةالحيػػواف  الصػػؼ السػػابل اإلبتػػدائي مػػف المعػػاقيف سػػمعيا  عمػػى تحصػػيميـ وا 

كمجموعػػة ضػػابطة  12ا  مػػنيـ طالبػػ 24العمػػوـ، تمػػت الدراسػػة فػػي مصػػر، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
ختبػار ميػارات اإلتصػاؿ الكمػى ومقيػاس  12و سػتخدـ الباحثػاف إختبػار تحصػيمي، وا  مجموعة تجريبيػة وا 

جػػػاه نحػػػو العمػػػـو وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف إسػػػتخداـ الػػػتعمـ التعػػػاوني أد  إلػػػى إرتفػػػاع التحصػػػيؿ اإلت
الصـ، كذلؾ أدت اإلستراتيجية التعميمية إلى إرتفاع ميارات اإلتصاؿ الكمى لد   طبلبالدراسي لد  ال

. طبلبال  الصـ، وزيادة إتجاىاتيـ اإليجابية نحو مادة العمـو
 

فعاليػػػة السػػػيكودراما فػػػي تعػػػديؿ اإلضػػػطرابات  والتػػػي ىػػػدفت إلػػػى إستقصػػػاء (:1999) العشاااري دراسػػػة
السػموكية الصػػحية لػػد  األطفػاؿ ذوي اإلعاقػػة السػػمعية بواليػة )عبػػري( بسػػمطنة عمػاف وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

رغوبة مثػؿ: معرض المشاىد المسرحية المصورة )النموذجية( لمجموعة مف السموكيات الصحية غير ال
تبػػاع عػػادات عػػدـ النظافػػة لموجػػو، و  الشػػعر، والفػػـ، واألسػػناف، واألطػػراؼ، والمبلبػػس، ونظافػػة المكػػاف، وا 

( طفػػبل  18( طفػػبل  مػػف عػػادي السػػمل، و)13( طفػػبل  مػػنيـ )31غذائيػػة صػػحية، وبمغػػت عينػػة الدراسػػة )
( عامػػا ، وقػػد إشػػتممت أدوات 13-11وطفمػػة مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية ممػػف تتػػراوح أعمػػارىـ مػػا بػػيف )

: بطاقػػػة مبلحظػػػة السػػػموؾ الصػػػحي لؤلطفػػػاؿ، ومسػػػرحية تتنػػػاوؿ اإلضػػػطرابات السػػػموكية الدراسػػػة عمػػػى
الصػػحية المػػراد تعػػديميا إعػػداد: الباحػػث والتػػي قػػاـ بتمثيميػػا األطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػة السػػمعية، وتػػـ عػػرض 
فيديو لنفس المسرحية مل مناقشة األطفاؿ لما جػاء بالمسػرحية مػف سػموكيات صػحية ومػا تعممػوه منيػا، 

توصمت نتائت الدراسة إلى: وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات األطفػاؿ ذوي  وقد
اإلعاقػػة السػػمعية فػػي القياسػػييف القبمػػي والبعػػدي عمػػى بطاقػػة تسػػجيؿ السػػموؾ الصػػحي لصػػال  القيػػاس 

ممػػا البعػػدي، وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف القياسػػييف البعػػدي األوؿ والثػػاني )المتابعػػة( 
 يؤكد فعالية السيكودراما في تعديؿ اإلضطرابات السموكية الصحية لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية.

 
اوني وتحميػػؿ فاعميػة إسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػتعمـ التعػػ إلػػى(: ىػػدفت الدراسػة التعػػرؼ 1999) الانااا دراسػة

معيا  وتنمية إتجاىػاتيـ الصؼ الثالث اإلعدادي المجموعة العممية لممعاقيف س الميمة في تحصيؿ طمبة
 11مجمػػوعتيف مجموعػػة تجريبيػػة )نحػػو العمػػؿ الجمػػاعي فػػي مػػادة العمػػوـ، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

طالبػػػػا  وطالبػػػػة( لمصػػػػـ بالمنصػػػػورة )مصػػػػر( بالصػػػػؼ الثالػػػػث  14( و مجموعػػػػة ضػػػػابطة مػػػػف ) طمبػػػػة
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سػػتخدمت الدراسػػة إختبػػار تحصػػيمي فػػي الموضػػوعات  المقػػررة فػػي مػػادة اإلعػػدادي لممجموعػػة العمميػػة وا 
العمػػػوـ، وكػػػذلؾ مقيػػػاس اإلتجػػػاه نحػػػو العمػػػؿ الجمػػػاعي، ومقيػػػاس اإلتجػػػاه نحػػػو مػػػادة العمػػػـو وتوصػػػمت 
الدراسػػة إلػػى إسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاوني ذات تػػأثير إيجػػابي عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي مػػادة العمػػوـ، 

 دة العموـ لممعاقيف سمعيا .كذلؾ في تنمية إتجاىات إيجابية نحو العمؿ الجماعي واإلتجاه نحو ما
 

األطفػاؿ   لػد يار ما في تنمية التفكيػر االبتكػرابياف فعالية السيكودوىدفت إلى (: 1999) صادقدراسة 
طفػػبل   (41رسػػة )اوقػػد بمغػػت عينػػة الد، ممػػف يتسػػموف بضػػعؼ التفكيػػر االبتكػػاري ذوي اإلعاقػػة السػػمعية

ممػػف تصػػؿ نسػػبة  ،فػػي مصػػر ( أعػػواـ9-6) وح أعمػػارىـ مػػا بػػيفراوطفمػػة مػػف ضػػعاؼ السػػمل الػػذيف تتػػ
ضػابطة  ىاألولػ ة إلػي مجمػوعتيف متسػاويتيف:وتػـ تقسػيـ تمػؾ العينػ ،درجػة (111-91ف )ذكائيـ مػا بػي

 وتكونت أدوات الدراسة مف:والثانية تجريبية 
إعػداد )جتمػاعي ، االستمارة المسػتوي االقتصػاديا  و ، Good enough بجودة كافيةختبار رسـ الرجؿ إ

النشػػػػاط  وبرنػػػػامت ،(: حمػػػػدي حسػػػػانيف إعػػػػداد)ار  ختبػػػػار التفكيػػػػر اإلبتكػػػػا  ، و (لعزيػػػػز الشػػػػخص: عبػػػػد ا
 سػة عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطيراوأسفرت نتائت الد (،: الباحثإعداد)مي راالد

طة ختبار التفكير اإلبتكار  في المجموعة التجريبيػة والضػابإدرجات األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية في 
التخيػؿ  –، وذلؾ في أبعاد التفكيػر اإلبتكػاري )الطبلقػة برنامت لصال  المجموعة التجريبيةتطبيؽ ال بعد
األطفػػػاؿ ذوي اإلعاقػػػة   ما فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر االبتكػػػار  لػػػدرا( وذلػػػؾ يؤكػػػد فعاليػػػة السػػػيكوداألصػػػالة –

ظيؼ ذلؾ في تنميػة الموىبػة عينة وتـ تو أفراد يجابي لمفيوـ اليوية لدي حدوث تقدـ إ ، وكذلؾالسمعية
 .تياف بنجاحات فعالة ومؤثرةاإل ىعم لدييـ مف خبلؿ قدرتيـ

 
فاعمية كؿ مف الطريقة المعممية والعروض العممية فػي  إلىمتعرؼ وىدفت ل(: 1999) أاو شامةدراسة 

الصـ، وأجريت الدراسػة عمػى عينػة مػف طػبلب الصػؼ األوؿ  ية بعض أىداؼ تدريس العمـو لمطمبةتنم
حيػػػػث درسػػػػت ليػػػػـ وحػػػػدة )المػػػػادة والطاقػػػػة( بإسػػػػتخداـ كػػػػؿ  مػػػػف الطريقػػػػة المعمميػػػػة  فػػػػي مصػػػػر لثػػػػانويا

الصػػـ لممفػػاىيـ التػػي  تحصػػيؿ الطمبػػة والعػػروض العمميػػة وأثبتػػت الدراسػػة فاعميػػة كػػبل  مػػف الطػػريقتيف فػػي
بػػأداء  لطمبػػةة المعمميػػة التػػي يقػػـو فييػػا اتتضػػمنيا المػػادة، بينمػػا أكػػدت الدراسػػة فاعميػػة إسػػتخداـ الطريقػػ

المجموعػػة الثانيػػة التػػي  حػػددىا المعمػػـ سػػمفا  مقارنػػة  بطمبػػةاألنشػػطة العمميػػة بأنفسػػيـ فػػي ضػػوء خطػػوات 
 ما يقوـ بو المعمـ.درست بإستخداـ العروض العممية حيث يكوف دور الطبلب مبلحظة 
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أىػػداؼ (: ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػر إسػػتخداـ حقيبػػة تعميميػػة فػػي تحقيػػؽ 1998) حسااندراسػػة 
سػػػتخدمت  تػػدريس العمػػػوـ لػػػد  الطػػبلب المعػػػاقيف سػػػمعيا  فػػي المرحمػػػة اإلعداديػػػة المينيػػة فػػػي مصػػػر، وا 
الدراسة الحقيبة التعميمية لتدريس وحدة الحرارة في مادة العموـ، وطبػؽ إختبػار تحصػيمي لوحػدة الحػرارة، 

بػيف المجموعػة التجريبيػو وكانت ىذه األدوات مترجمة بمغة اإلشارة، وتوصمت الدراسة إلى وجود فػروؽ 
والمجموعػػة الضػػابطة فػػي إختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي لصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدرس العمػػـو 
بإسػػػػػتخداـ الحقيبػػػػػة التعميميػػػػػة، وجػػػػػود فػػػػػروؽ بػػػػػيف المجمػػػػػوعتيف فػػػػػي مقيػػػػػاس األداء الميػػػػػار  ومقيػػػػػاس 

 اإلتجاىات لصال  المجموعة التجريبية.
 

السػػيكودراما والمسػػرح المدرسػػي فػػي تعػػديؿ السػػموؾ  ىػػدفت إلػػى تنػػاوؿوالتػػي  (:1998) منصااوردراسػػة 
( طفػػػبل  وطفمػػػة فػػػي مرحمػػػة 18العػػػدواني لػػػد  األطفػػػاؿ ذوي اإلعاقػػػة السػػػمعية، وكانػػػت العينػػػة قواميػػػا )

( عامػػػا  فػػػي مدرسػػػػة األمػػػؿ لمصػػػػـ 12-9التعمػػػيـ األساسػػػي اإلبتػػػػدائي ممػػػف تتػػػراوح أعمػػػػارىـ مػػػا بػػػػيف )
صر( بالصفوؼ الدراسية مف الثالث إلى الخامس، وقد تـ إستخداـ فنيتي وضعاؼ السمل بالمنصورة )م

عكس الدور والمرآة مف خبلؿ البرنػامت السػيكودرامي )إعػداد: الباحػث( وكػذلؾ برنػامت مشػاىدة المسػرح 
لقياس الذكاء لد  األطفاؿ،   good enough كافية بجودةالمدرسي باإلضافة إلى إختبار رسـ الرجؿ 

سػػػػتمارة المسػػػػ تو  اإلقتصػػػػادي اإلجتمػػػػاعي )إعػػػػداد الباحػػػػث: كمػػػػاؿ دسػػػػوقي(، محمػػػػد بيػػػػومي خميػػػػؿ وا 
مػف السػيكودراما والمسػرح المدرسػي فػي خفػض حػدة  مت نتائت الدراسة إلى فعالية كػؿ  (،  وتوص1993)

 السموؾ العدواني لد  األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية.
 

دراما ممثمػػة فػػي فنيػػة حػػؿ المشػػكمو مػػل (: ىػػدفت إلػػى إسػػتخداـ السػػيكو  (Pollack,1997اااوعكدراسػػة 
مف ذوي اإلعاقة السمعية الذيف يعانوف مف صعوبات التعميـ وفي الجانب اإلنفعالي السػموكي،  طبلبال

وتمثمػت عينػة الدراسػة في والية أوىايو في الواليات المتحدة األمريكية،  سبرينغفيمدوقد تمت الدراسة في 
( عامػػػا ، وتمثمػػػت أدوات الدراسػػػة فػػػي 11-9عمػػػارىـ مػػػا بػػػيف )و ممػػػف تتػػػراوح أطالبػػػا  وطالبػػػ( 11مػػػف )

البرنػػامت السػػيكودرامي المرتكػػز عمػػى حػػؿ المشػػكمة مػػف خػػبلؿ تصػػور عػػدد  مػػف المواقػػؼ التعميميػػة فػػي 
ختبػار لقيػاس الجوانػب  الفصؿ الدراسي مل إستخداـ صور  فوتوغرافية لممساعدة في أداء حؿ المشكمة وا 

ختبا ر الذكاء وآخػر لتتبػل النتػائت الدراسػية الشػيرية لػد  أفػراد عينػة الدراسػة، وقػد اإلنفعالية السموكية، وا 
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إعتمد البرنامت السيكودرامي عمى مواقؼ يتـ تمثيميا في: الفصؿ الدراسي، والبيئة األسػرية، وتمخضػت 
 الدراسة عف حدوث تحسف في التعميـ وفي الجانب اإلنفعالي السموكي لد  أفراد عينة الدراسة.

 
أثػػػر إسػػػتخداـ األنشػػػطة العمميػػػة عمػػػى تحصػػػيؿ  إلػػػى (: ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ1991) صاااالحة دراسػػػ 
تجاىػاتيـ نحػو العمػوـ، وتكونػت  طبلبال الصـ والػبكـ بالحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ األساسػي فػي العمػوـ وا 

نطقة وقد تمت الدراسة في م و بالصؼ الثامف بمدارس األمؿ لمصـطالبا وطالب( 17عينة الدراسة مف )
سػػػتخدمت الدراسػػػة تصػػػػميـ المجموعػػػة الواحػػػدة ذات اإلختبػػػار القبمػػػي والبعػػػػدي المنوفيػػػة فػػػي مصػػػر ، وا 

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات اإلختبػار القبمػي والبعػدي 
مميػػػة وذلػػػؾ فػػػي ألفػػػراد العينػػػة التػػػي درسػػػت الوحػػػدة المختػػػارة بإسػػػتخداـ األنشػػػطة العمميػػػة والطريقػػػة المع

التحصػػيؿ ومقيػػاس اإلتجاىػػات نحػػو مػػادة العمػػوـ، وىػػذا مؤشػػر يػػدؿ عمػػى فاعميػػة األنشػػطة العمميػػة فػػي 
 ذوي اإلعاقة السمعية. طبلب مفالتدريس لم

 
: ىػدفت إلػى عػبلج اإلضػطرابات  (Timms & Marjorio,1986) ماار ورري تماس و  دراسػة

السػػمعية مػػػف  وير المغػػػة لػػدي األطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػػةالضػػػرورية لتطػػالمغويػػة ممثمػػة فػػػي تنميػػة الميػػارات 
( 8سػػات مػػف )راوتكونػػت عينػػة الد، فػػي البيئػػة األمريكيػػة ما االبتكاريػػة ولعػػب الػػدورراخػػبلؿ اسػػتخداـ الػػد

سػة راواشػتممت أدوات الد( عامػا ، -1113(وح أعمارىـ ما بيف رامف ذوي صعوبات المغة ممف تتطبلب 
ث وحػؿ مشػكمة رامف الت قصص مستوحاة ىيمة لمتحميؿ باإلضافة إليديو كوسئط الفراستخداـ : شإ ىعم

غرؽ االبتكاريػة واسػت مارامي الممثػؿ فػي لعػب الػدور والػدرات السػيكود، وتػـ اسػتخداـ البرنػامسابقة والحقػة
: وجػػػود ىإلػػػراسػػػة ( دقيقػػػة، وأشػػػارت نتػػػائت الد91وحػػػت مػػػدة الجمسػػػة الواحػػػدة )را( يومػػػا  وت58البرنػػػامت )

 راتيػاالم )الحصػيمة المغويػة( وزيػادة ميػة اإلبداعيػة ونمػو المغػةرافي بنػاء القصػة الد كمي وكيفي تحسف
 سة.راد عينة الدراأف  المغوية لد

 
ىػػدفت إلػػى إسػػتخداـ السػػيكودراما ممثمػػة فػػي فنيػػة عكػػس الػػدور بدراسػػة :  (Swink,1985)قػػاـ سػػوينؾ

وتطػوير أنمػاط  فػض حػدة الغضػباالجتماعية لد  ذو  اإلعاقة السػمعية مػف خػبلؿ خلتنمية الميارات 
ىػػؽ مػػف ذو  اإلعاقػػة ى مراقتصػػرت عمػػوا   وطبقػػت الدراسػػة فػػي أمريكػػا سػػةرالػػد  عينػػة الد سػػموكية بديمػػة

اث المنػزؿ باإلضػافة ألنو ىاجـ والدتو وحطػـ أثػ صبلحيةاإلجىء بو إلى  Run( السمعية يسمى )روف
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ة عكػػس الػػدور مى القػػائـ عمػػى فنيػػراكودالبرنػػامت السػػي سػػة عمػػىراواقتصػػرت أدوات الد ،لمسػػرقة المتكػػررة
يمػر بتجربػة تػأثير سػموكية خاصػة جعمػت روف  سة عف أف استخداـ عكس الػدور قػدراوأسفرت نتائت الد

، وأف وحػػدة )روف( فػػي المجموعػػة قػػد تبلشػػت بسػػػرعة وأنخفػػض سػػموكو المػػدمر العنيػػؼ مػػف خػػػبلؿ بػػو
 بانخريف وتبلشى غموضو وعزلتو. ركتومية مشجعة وآمنة بمشاراسموكيات بديمة في بيئة سيكود تعممو

 
 عماى الطمااة مان   فاعمية اإلستراتي يا  التدريسايةالتعقي  عمى دراسا  تناول. 1.1.1

 ذوي اإلعاقة السمعية.
 

 :من حيث األىداف 

مثػؿ  بعض الدراسات إلى تطوير منيت الرياضيات فػي ضػوء المػدخؿ البصػري المكػانيىدفت 
ات أخر  لمكشؼ عف العبلقػة بػيف العوامػؿ المشػتركة )األـ (، وىدفت دراس2111دراسة عمي )

والطفػػؿ( فػػي قػػراءة القصػػص لتنميػػة الػػوعي الصػػوتي والمغػػة الشػػفوية والقػػراءة مثػػؿ دراسػػة ديػػس 
( إلػػػػػى 2112( وعبػػػػػد العزيػػػػػز )2115(، وىػػػػػدفت دراسػػػػػة اليػػػػػذيمي )2119جػػػػػارداف وآخػػػػػروف )

ىػػػػػػدفت دراسػػػػػػة عػػػػػػواد وعبػػػػػػد إستقصػػػػػػاء فاعميػػػػػػة برنػػػػػػامت تػػػػػػدريبي مسػػػػػػتند إلػػػػػػى المعػػػػػػب ، كمػػػػػػا 
( إلػػى تنميػػة ميػػارة تصػػنيؼ محتػػو  المعمومػػات )الكممػػات، الصػػور، األشػػكاؿ، 2114الػػرحمف)

و  (2112األعداد( كإحد  عمميات التفكير مف خبلؿ ألعاب الكمبيوتر، وىدفت دراسة مطػر )
إلى إستقصاء فاعمية السػيكودراما فػي تنميػة بعػض  Swink (1983)وسوينؾ  (2112رجب )

فاعميػة برنػامت حاسػوبي فػي  إلػى( لمتعرؼ 2112يارات اإلجتماعية، وىدفت دراسة المممي )الم
وىػػػػدفت دراسػػػػة ىمػػػػاـ ورضػػػػواف  تعمػػػػيـ األطفػػػػاؿ ميػػػػارات القػػػػراءة والكتابػػػػة بالمغػػػػة اإلنجميزيػػػػة،

( إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة الػتعمـ التعػاوني وتحميػؿ الميمػة فػي تػدريس 1999البنا )و ( 2111)
تجاىا  Pollack (1997)بوالؾ و ( 1999تيـ نحو العموـ، كما ىدفت دراسة العشري )العموـ وا 

إلػػػى فعاليػػػة السػػػيكودراما فػػػي تعػػػديؿ اإلضػػػطرابات السػػػموكية الصػػػحية، وىػػػدفت دراسػػػة صػػػادؽ 
( بيػػػػاف فعاليػػػػة السػػػػيكودراما فػػػػي تنميػػػػة التفكيػػػػر اإلبتكػػػػاري، وىػػػػدفت دراسػػػػة أبػػػػو شػػػػامة 1999)
المعممية والعروض العممية في  ةاعمية كؿ مف الطريقف إلىالتعرؼ ( 1991صال  )و ( 1999)

، فعاليػػػػة  إلػػػىالتعػػػرؼ ( 1998) منصػػػوردراسػػػة وىػػػػدفت  تنميػػػة بعػػػض أىػػػداؼ تػػػدريس العمػػػـو
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( 1998وىػػػدفت دراسػػػة حسػػػف ) السػػػيكودراما والمسػػػرح المدرسػػػي فػػػي تعػػػديؿ السػػػموؾ العػػػدواني،
العمػوـ، كمػػا ىػدفت دراسػػة التعػرؼ إلػى أثػػر إسػتخداـ حقيبػػة تعميميػة فػػي تحقيػؽ أىػداؼ تػػدريس 

( إلػػػى عػػػبلج اإلضػػػطرابات المغويػػػة ممثمػػػة فػػػي تنميػػػة الميػػػارات 1986) Marjorieمػػػارجوري 
 الضرورية لتطوير المغة.

 
 :من حيث المنين 

 المنيت التجريبي وشبو التجريبي. السابقة في ىذا المحور إستخدمت معظـ الدراسات
 

 : من حيث األدوا 

 دمة، وذلؾ تبعا  لممتغيرات التي تناولتيا كؿ دراسػة، فدارسػة عمػيتنوعت أدوات الدراسة المستخ
الصػػػػـ وضػػػػعاؼ السػػػػمل فػػػػي  طػػػػبلب( إعتمػػػػدت قائمػػػػة بالميػػػػارات الحياتيػػػػة البلزمػػػػة لم2111)

ختبػػػار ا  الرياضػػػيات، وتصػػػور مقتػػػرح لممػػػنيت المطػػػور فػػػي ضػػػوء المػػػدخؿ الزمػػػاني المكػػػاني، و 
( تػػـ إسػػتخداـ المبلحظػػة عػػف طريػػؽ 2119) المواقػػؼ الحياتيػػة، ودراسػػة ديػػس جػػارداف وآخػػروف

( إسػػتخدمت مقيػػاس 2115) الفيػػديو وتػػـ إسػػتخداـ مقيػػاس رينيػػؿ لنمػػو المغػػة، ودراسػػة اليػػذيمي
( إستخدمت إختبػار تصػنيؼ محتػو  2114تورانس )الصورة ب(، ودراسة عواد وعبد الرحمف )

إسػتخدمت الحاسػوب  (2112) المعمومات، وبرنامت كمبيوتر األلعاب التعميمية، ودراسة المممػي
( إسػػػتخدمت إختبػػػار 2112) فػػػي تػػػدريب الطمبػػػة عمػػػى ميػػػارات القػػػراءة والكتابػػػة، ودراسػػػة مطػػػر

سػػػػػػتمارة المسػػػػػػتو  اإلقتصػػػػػػادي واإلجتمػػػػػػاعي، دراسػػػػػػة  ( 2111) ورضػػػػػػواف ىمػػػػػػاـلجودانػػػػػػؼ وا 
ختبػػػار ميػػػارات اإلتصػػػاؿ الكمػػػي ومقيػػػاس اإلتجػػػاه نحػػػو العمػػػوـ،  إسػػػتخدمت إختبػػػار تحصػػػيمي وا 

( 1999( إستخدمت عرض مشاىد المسرحية المصورة، ودراسػة البنػا )1999) ريودراسة العش
إستخدمت إختبار تحصيمي ومقياس اإلتجاه نحو العمؿ الجماعي ومقياس اإلتجاه نحو العموـ، 

سػػػتمارة المسػػػتو  اإلقتصػػػادي 1999ودراسػػػة صػػػادؽ ) ( إسػػػتخدمت رسػػػـ الرجػػػؿ لجػػػود أنػػػؼ وا 
ختبػػار التفكيػػر اإلبتكػػاري ( 1999) وبرنػػامت النشػػاط الػػدرامي، ودراسػػة أبػػو شػػامة اإلجتمػػاعي وا 

( إسػػتخدمت فنيتػػي عكػػس 1998)منصػػور إسػػتخدمت العػػروض المعمميػػة والمبلحظػػة، ودراسػػة 
الدور والمرآة وبرنامت مشاىدة المسرح المدرسي باإلضافة إلى إختبػار جػود إنػؼ لقيػاس الػذكاء 

( 1997) مي، ودراسػػة بػػوالؾ( إسػػتخدمت إختبػػار تحصػػي1998) لػػد  األطفػػاؿ، ودراسػػة حسػػف
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إسػػػتخدمت البرنػػػامت السػػػيكودرامي المرتكػػػز عمػػػى حػػػؿ المشػػػكمة مػػػل إسػػػتخداـ صػػػور فوتغرافيػػػة 
ختبػػػار لتتبػػػل النتػػػائت الدراسػػػية الشػػػيرية،  ختبػػػار الػػػذكاء وا  ختبػػػار لقيػػػاس الجوانػػػب اإلنفعاليػػػة وا  وا 

 تمػػػس و ودراسػػػة ( إسػػػتخدمت اإلختبػػػار التحصػػػيمي ومقيػػػاس اإلتجػػػاه،1991) ودراسػػػة صػػػال 
( إسػػتخدمت شػػرائط الفيػػديو كوسػػيمة لمتحميػػؿ وقصػػص مسػػتوحاة مػػف التػػراث 1986) مػػارجوري

( 1985والبرنػػامت السػػيكودرامي الممثػػؿ فػػي لعػػب األدوار والػػدراما اإلبتكاريػػة، ودراسػػة سػػوينؾ)
 إستخدمت البرنامت السيكودرامي القائـ عمى عكس الدور.

 
 :من حيث العينة 

 السابقة عمى عينة الطمبة مف فئة ذوي اإلعاقة السمعية.تـ التركيز في الدراسات 
 

 :من حيث النتائن 

جاءت نتائت الدراسات السابقة لتوض  فعالية الدراما بأنواعيا وتحميؿ الميمة مل الطمبة مف ذوي       
تنميػػػة المفػػػاىيـ لػػػدييـ وتقميػػػؿ العنػػػؼ  زيػػػادة التحصػػػيؿ فػػػي المػػػواد الدراسػػػية، وفػػػي اإلعاقػػػة السػػػمعية فػػػي

 الطمبة مف ذوي اإلعاقة السمعية.التقبؿ اإلجتماعي، وتحسيف الدمت اإلجتماعي بيف الطمبة العادييف و و 
 

 :ولعمى المحور األ  تعميق عام
إستراتيجيات التدريس المختمفة ألنيا تساىـ  أىمية إستخداـ تؤكد عمىيبلحظ مف الدراسات السابقة أنيا 

سػػمعية وتقػػبميـ اإلجتمػػاعي وزيػػادة دافعيػػتيـ نحػػو المػػواد فػػي تحسػػيف مسػػتو  الطمبػػة مػػف ذوي اإلعاقػػة ال
نطوائيـ، ومف أكثر الطرؽ التػي لػوحظ أثرىػا عمػى الطمبػة بشػكؿ مميػز  المختمفة والقضاء عمى بعدىـ وا 

فػػي زيػػادة  بأنواعيا)القصػػة، والمسػػرحية، والسػػيكودراما.....إلن( وتحميػػؿ الميمػػة الػػدراما ىػػي إسػػتراتيجيتي
، وىػػذا يؤكػػد عمػػى أف أثػػر الػػدمت بػػيف تحميػػؿ الميمػػة نحػػو الػػتعمـ لدافعيػػة لػػدييـاتحصػػيؿ الطمبػػة وتنميػػة 

والػػػدراما الػػػذي طبقػػػة الباحػػػث سػػػيكوف ذا دور إيجػػػابي وفػػػي مصػػػمحة تطػػػوير الطمبػػػة مػػػف ذوي اإلعاقػػػة 
.  السمعية في العمـو وفي إتجاىاتيـ نحو العمـو
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 :ة الحالية من دراسا  المحور األولما إستفاد  او الدراس
 بناء اإلطار النظري. -
 إختيار التصميـ التجريبي المناسب. -
 المساىمة في إختيار أدوات الدراسة المناسبة. -
 تفسير النتائت. -
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العمااوم و دراسااا  تناولاا  فاعميااة الاادراما التعميميااة فااي تعماايم المحااور الطاااني:  .1.5.2
 حوىا.ات اىاتيم نعمى المواد الدراسية األخرى و 

 
ستقصػػاء فاعميػة طريقػػة الػػدراما فػي تحصػػيؿ أطفػػاؿ (: ىػػدفت الدراسػػة إلػى ا2112) دوماايانااي  دراسػة
لتجريبػػي، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف سػػتخدـ الباحػػث المػػنيت اة لممفػػاىيـ العمميػػة والرياضػػية، واالروضػػ

سػػػتخداـ الػػػدراما، تجريبػػػة تعممػػػت المػػػادة التعميميػػػة با( طفػػػبل  وطفمػػػة  تػػػـ تػػػوزيعيـ إلػػػى مجمػػػوعتيف: 38)
ختبػػػار ثمػػػت أدوات الدراسػػػة فػػػي مسػػػرحيات، واوضػػػابطة تعممػػػت المػػػادة نفسػػػيا بالطريقػػػة التقميديػػػة، وتم

 لممفاىيـ، وتمت الدراسة في االردف، وقد أظيرت نتائت الدراسة ما يمي:
وجود فروؽ دالة إحصائيا  في متوسطات عبلمات أطفاؿ الروضة عمى إختبػار المفػاىيـ، تعػز  إلػى  -

 طريقة التدريس، لصال  طريقة الدراما.
 ال توجد فروؽ دالة إحصائيا  في متوسط عبلمات الذكور ومتوسط عبلمات اإلناث. -
 فاعمية الدراما في إكساب أطفاؿ الروضة بعض المفاىيـ العممية والرياضية. -
 

صػيؿ واإلحتفػاظ ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ إلػى أثػر توظيػؼ الػدراما عمػى التح (:2112) عمواندراسة 
الصػػؼ الرابػػػل األساسػػي، ولتحقيػػؽ ىػػػذا اليػػدؼ إسػػػتخدـ  طمبػػةبػػو فػػي تػػػدريس النصػػوص األدبيػػة لػػػد  

الباحث المنيت شػبو التجريبػي، لمناسػبتو لمدراسػة الحاليػة بإعتبارىػا تػدريس أثػر الػدراما عمػى التحصػيؿ، 
ـ فظػػة خػػانيونس، وتػػحيػث تمثػػؿ المجتمػػل األصػمي لمدراسػػة فػػي طػػبلب الصػؼ الرابػػل األساسػػي فػي محا

 ار عينة قصدية مف مدارس محافظة خانيونس، وتـ إختيار فصميف مف كؿ مدرسة بشكؿ عنقوديإختي
الصػؼ الرابػل األساسػي لمعػاـ الدراسػي  طالبػا  وطالبػة مػف طمبػة( 161) حيث تكونػت عينػة الدراسػة مػف

الممسػػػرحة مػػػف  فػػػي النصػػػوص األدبيػػػة ـ، وتمثمػػػت أدوات الدراسػػػة فػػػي إختبػػػار تحصػػػيمي2111/2112
 عداد الباحث كأداة لمدراسة الحالية، وتوصمت الدراسة إلى نتائت مف أىميا:ا
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات درجػات الػذكور فػي المجموعػة التجريبيػة والضػابطة  -

 تعز  إلى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصال  المجموعة التجريبية.
ئية بيف متوسػطات درجػات اإلنػاث فػي المجموعػة التجريبيػة والضػابطة توجد فروؽ ذات داللة إحصا -

 تعز  إلى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصال  المجموعة التجريبية.
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فػي المجموعػة التجريبيػة والضػابطة  طمبػةصػائية بػيف متوسػطات درجػات التوجد فروؽ ذات داللة إح -
 لتجريبية.تعز  إلى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصال  المجموعة ا

 
(: ىدفت الدراسة لمكشؼ عف أثر إسػتخداـ الػدراما فػي تنميػة المفػاىيـ الرياضػية 2112) فرج اهللدراسة 

سػتخدـ الباحػث المػنيت التجريبػي  لد  طمبة الصؼ األوؿ األساسي بالمحافظة الوسػطى بقطػاع غػزة، وا 
ة مػف جميػل طمبػة الصػػؼ القػائـ عمػى تصػميـ المجمػوعتيف التجريبيػػة والضػابطة، وتكػوف مجتمػل الدراسػػ

األوؿ األساسي، أما عينة الدراسة فتكونػت مػف شػعبتيف دراسػيتيف، تػـ إختيارىمػا بالطريقػة القصػدية مػف 
(، وتمثمػت 81بيف الُشعب الدراسية الموجػودة فػي مدرسػة النصػيرات اإلبتدائيػة )و(، بحيػث بمػغ قواميػا )

رحيات تعميميػػػة، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أدوات الدراسػػػة فػػػي إختبػػػار تحصػػػيمي لممفػػػاىيـ الرياضػػػية، مسػػػ
النتػػائت انتيػػة: وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػػي 
بالمجموعة التجريبية في نتػائت إختبػار المفػاىيـ الرياضػية البعػدي، وىػذه الفػروؽ كانػت لصػال  متوسػط 

يػػة فػػي اإلختبػػار البعػػدي، وتوجػػد فػػروؽ ذات درجػػات طمبػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػي بالمجموعػػة التجريب
داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات الطمبػػة مرتفعػػي التحصػػيؿ فػػي الصػػؼ األوؿ األساسػػي لممجموعػػة 
الضابطة ومتوسط درجات الطمبػة مرتفعػي التحصػيؿ فػي الصػؼ األوؿ األساسػي بالمجموعػة التجريبيػة 

رجػات الطمبػة مرتفعػي التحصػيؿ بالمجموعػة في اإلختبار البعدي، وىذه الفروؽ كانت لصال  متوسػط د
التجريبية في اإلختبار البعدي، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطمبة منخفضي 
التحصػػػػػيؿ فػػػػػي الصػػػػػؼ األوؿ األساسػػػػػي بالمجموعػػػػػة الضػػػػػابطة ومتوسػػػػػط درجػػػػػات الطمبػػػػػة منخفضػػػػػي 

ختبػػار البعػػدي، وىػػذه الفػػروؽ كانػػت التحصػيؿ فػػي الصػػؼ األوؿ األساسػػي بالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي اإل
 لصال  متوسط درجات الطمبة منخفضي التحصيؿ بالمجموعة التجريبية في اإلختبار البعدي.

 
(: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر توظيؼ أسموب الػدراما فػي تنميػة المفػاىيـ 2111) الطويلدراسة 

 رابل األساسي في غزة.يات العمـ، بمادة العمـو لد  طمبة الصؼ الالعممية وعمم
 :سػػة، والتػػي تكونػػت مػػفوأسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيت شػػبو التجريبػػي، وقامػػت الباحثػػة بإعػػداد أدوات الدرا

أداة تحميػؿ محتػو  وحػدة التصػػنيؼ مػف كتػاب العمػػـو لمصػؼ الرابػل، لتحديػػد المفػاىيـ العمميػة وعمميػػات 
 ،العمـ
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( طالبػػة، لمتأكػػد مػػف الصػػدؽ 41ة مكػػوف مػػف )وقػػد طبقػػت الباحثػػة أدوات الدراسػػة عمػػى عينػػة إسػػتطبلعي
يجػػاد معػػامبلت الصػػعوبة والتميػػز ختبػػار ، والثبػػات وا  وطبقػػت الباحثػػة أدوات إختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة وا 

وكإختبار بعدي عمى مجموعتي  جموعتي الدراسة لتتأكد مف تكافئياعمميات العمـ كإختبار قبمي عمى م
 ـ إختبار)ت( لعينتيف مستقمتيف.ـ إستخداتالدراسة بعد تنفيذ التجربة و 

وأوصػػت الدراسػػة بأىميػػة تفعيػػؿ أسػػموب الػػدراما فػػي تػػدريس العمػػـو لممرحمػػة األساسػػية الػػدنيا واإلىتمػػػاـ 
بطرؽ تنمية المفاىيـ العممية وعمميات العمـ وخاصة في تدريس المرحمة، وأىمية تدريب المعمميف عمػى 

.  إستخداـ الدراما وتوظيفيا في تدريس العمـو
 

(: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر توظيػػؼ المسػػرح والػػدراما بالفيػػديو فػػي 2111) النااااىيندراسػػة 
 إكتساب مفاىيـ الفكر اإلسبلمي لد  طالبات الصؼ العاشر.

ستخدمت الباحثة في ىذه ا الوحػدة السادسػة مػف كتػاب التربيػو  ارتلدراسة المنيت التجريبي، حيث إختػوا 
لتػػػى تحمػػػؿ عنػػػواف الفكػػػر اإلسػػػبلمي، وقػػػد شػػػمؿ مجتمػػػل الدراسػػػة طالبػػػات اإلسػػػبلمية لمصػػػؼ العاشػػػر ا

( طالبػة، مػوزعيف 3146) ( والبػالغ عػددىـ2111/2112) الصؼ العاشر بمحافظة غػزه لمعػاـ الدراسػي
( مدرسة، وقد تـ إختيػار عينػة مقصػودة مػف مػدارس المحافظػة الوسػطى وىػي مدرسػة سػكينة 13عمى )
ات وكمػػػا تػػػـ إختيػػػار فصػػػميف دراسػػػييف مػػػف المدرسػػػة بشػػػكؿ عشػػػوائي، الحسػػػيف الثانويػػػة )ب( لمبنػػػ بنػػػت

شتممت عينة الدراسة عمى )  (.2111/2112) ( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر لمعاـ81وا 
ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة واإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمتيا، والتحقػػػؽ مػػػف فروضػػػيا إسػػػتخدمت الباحثػػػة األداتػػػيف 

ختبػار إكتسػاب المفػاىيـ  التاليتيف وىما: أداة تحميؿ محتو  كتاب التربيػة اإلسػبلمية "الوحػدة السادسػة" وا 
وأوصػت الدراسػة لمفػاىيـ الفكػر اإلسػبلمي،  طبلبمفاىيـ لقياس مد  إكتساب اللقياس مد  إكتساب ال

تاحػػة الفرصػػة ليػػـ لمتعبيػػر عمػػا الدراسػػة إلػػى نصػػوص مسػػرحية دراميػػة، و  بالعمػػؿ عمػػى قمػػب النصػػوص ا 
ات المبػػدعات مػػف خػػبلؿ إتاحػػة طالبػػرح والحػػزف وتنميػػة المواىػػب لػػد  البػػداخميـ مػػف مسػػاحات مػػف الفػػ

 الفرصة ألداء النص بشكؿ مسرحي.
 

أثػػر الػػدراما اإلبداعيػػة عمػػى  إلػػى(: دراسػػة ىػػدفت التعػػرؼ 2111) Cokadar & Yilmazدراسػػة 
جريبػي تحصيؿ طمبة الصفوؼ األساسية في المفاىيـ البيئية في تركيػا، وقػد إسػتخدـ الباحػث المػنيت الت

( طالبػػا  وطالبػػة، تػػـ تقسػػيميـ إلػػى 45لتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة، وأجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )
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مجموعتيف تجريبية وضابطة، والتجريبيػة يػتـ تدريسػيا عػف طريػؽ الػدراما اإلبداعيػة، أمػا الضػابطة فيػتـ 
ختبػار فػي المفػاىيـ تدريسيا بالطريقة المعتادة، وتمثمت أدوات الدراسة في إختبار التحصيؿ الدر  اسػي، وا 

 البيئية، وقد أظيرت النتائت ما يمي:
. وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات المجمػوعتيف، فيمػا يتعمػؽ بتحقيػؽ المفػاىيـ 1

 البيئية، لصال  المجموعة التجريبية بعد المعالجة.
والتجريبيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ . وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي المجمػػػوعتيف الضػػػابطة 2

 باإلختبار التحصيمي، لصال  المجموعة التجريبية والتي درست بطريقة الدراما اإلبداعية.
 

(: ىدفت الدراسػة إلػى تقصػي أثػر إسػتخداـ األنشػطة الدراميػة كإسػتراتيجية تعميميػة 2111) عودادراسة 
س باألنشػػطة الدراميػػة عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ السػػادس، كمػػا سػػعت لمكشػػؼ عػػف أثػػر طريقػػة التػػدري

.  عمى إتجاىاتيـ نحو مادة العمـو
( طالبػا  وطالبػة، 131تـ إستخداـ المنيت التجريبي لمجمػوعتيف متكػافئتيف، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )

مف طمبة الصؼ السادس في مدرسة ذكور قمنديا ومدرسة إناث قمنػديا التػابعتيف لوكالػة الغػوث الدوليػة/ 
إختيار أفراد المجمػوعتيف بشػكؿ عشػوائي مػف مجتمػل الدراسػة، كمػا تػـ تعيػيف محافظة القدس، حيث تـ 

أييمػػػا ضػػػابطة وأييمػػػا تجريبيػػػة بطريقػػػة عشػػػوائية بسػػػيطة ) القرعػػػة(، وتػػػـ تػػػدريس المجموعػػػة التجريبيػػػة 
بإسػتخداـ األنشػطة الدراميػػة، بينمػا درسػت المجموعػػة الضػابطة بالطريقػة التقميديػػة، وطبقػت الدراسػة فػػي 

ولتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػة، تػػػػـ تصػػػػميـ أداتػػػػي الدراسػػػػة ـ، 2119/2111وؿ لمعػػػػاـ الدراسػػػػي األ الفصػػػؿ
( سػؤاؿ، ويشػتمؿ عمػى أسػئمة موضػوعية 31المتمثمتيف باألداة األولػى اإلختبػار التحصػيمي مكػوف مػف )

تحقػؽ مػف وأسئمة مقاليػة، وييػدؼ لقيػاس تحصػيؿ الطمبػة فػي مػادة العمػوـ )وحػدة الحركػة والقػوة(، وتػـ ال
(، أمػػػا األداة الثانيػػػة 1.71وثباتػػػو، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة ثبػػػات اإلختبػػػار بإسػػػتخداـ كرونبػػػاخ ألفػػػا ) قوصػػػد

و  والصػدؽ البنػائي، فتمثمت بمقيػاس إتجاىػات الطمبػة نحػو مػادة العمػوـ، وتػـ التحقػؽ مػف صػدؽ المحتػ
ؤلداة فػي ( وكػاف الثبػات الكمػي لػ1.86-1.65عوامؿ، وتراوحت قيـ ألفػا لمعوامػؿ بػيف ) الذي أفرز ست
 (، وأشارت نتائت الدراسة بعد جمل وتحميؿ البيانات الكمية إلى النتائت التالية:1.91التطبيؽ القبمي )

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي المتوسػػطات الحسػػابية لطمبػػة الصػػؼ  إلػػىدلػػت النتػػائت  -
 السادس يعود لمتغير الجنس أو يعود لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.
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يوجػد أثػػر داؿ إحصػائيا  عمػػى إتجاىػػات الطمبػة نحػػو مػادة العمػػوـ يعػػود لمتغيػر الجػػنس أو التفاعػػؿ  ال -
 بيف طريقة التدريس والجنس.

وفػي ضػػوء نتػػائت الدراسػػة أوصػػت الباحثػػة بضػرورة إىتمػػاـ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ومعػػدي المنػػاىت بػػإثراء 
بشكؿ خاص عمى مسرحيات درامية تعميمية عند وتضميف المناىت المدرسية بشكؿ عاـ ومناىت العمـو 

تطويرىػػػا، وتفعيػػػؿ دور الػػػدراما التعميميػػػة والمسػػػرح فػػػي التعمػػػيـ، واإلىتمػػػاـ باألنشػػػطة واأللعػػػاب الدراميػػػة 
 وتعميميا داخؿ المدارس.

 
(: ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر إسػػػتخداـ النشػػػاط التمثيمػػػي لتنميػػػة ميػػػارات 2111) الشااانطيدراسػػػة 

 المغة العربية لد  طالبات الصؼ الرابل األساسي بغزة. اإلستماع في
( طالبػػػا وطالبػػػة الصػػػؼ الرابػػػل 74إسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيت التجريبػػػي، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

األساسػػي بمدرسػػة مصػػعب بػػف عميػػر)ب( التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ بمحافظػػة غػػرب غػػزة لمعػػاـ 
 36قصػػػدية  مكونػػػة  مػػػف شػػػعبتيف: شػػػعبة المجموعػػػة الضػػػابطة ) الدراسػػػي، حيػػػث إختػػػارت الباحثػػػة عينػػػة  
عػػداد دليػػؿ  38طالبػػة(، وشػػعبة المجموعػػة التجريبيػػة ) طالبػػة(، كمػػا قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ المحتػػو ، وا 

المعمـ، وتطبيؽ إختبار ميارات اإلستماع عمى العينة، مستخدمة  إختبار )ت( لمكشؼ عػف الفػروؽ بػيف 
ختبار)ت( لمكشؼ عػف الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات عينتػيف متوسطات درجات عينتيف مس تقمتيف، وا 

مرتبطتيف، ومربل معامؿ إيتا إليجاد حجـ التأثير، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة  مف النتائت، كاف مف 
أىميا: وجود فروؽ دالة  إحصائيا  بيف معظـ درجات طالبات المجموعة التجريبة البلتي درسف بالنشاط 

المجموعػػة الضػػابطة البلتػػي درسػػف بالطريقػػة التقميديػػة فػػي القيػػاس البعػػدي عمػػى معظػػـ أبعػػاد التمثيمػػي، و 
إختبار ميارات اإلستماع الدرجة الكمية لصال  المجموعة التجريبية، وتوصمت أيضا  إلى فاعمية النشاط 

لصػػؼ الرابػػل التمثيمػػي لمقػػرر المغػػة العربيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اإلسػػتماع لػػد  أفػػراد العينػػة مػػف طالبػػات ا
 األساسي.

 
ىػػدفت الدراسػػو التعػػرؼ إلػػى أثػػر مػػدخؿ الػػدراما فػػي إكتسػػاب بعػػض المفػػاىيـ  (:2111) اليااااشدراسػػة 

 الجغرافيا لد  طالبات الصؼ السابل بمحافظة غزة.
سػػتخدـ الباحػػث المػػنيت التجريبػػي، وتكػػوف مجتمػػل الدراسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػابل فػػي المػػدارس  وا 

ابعػػة لوكالػػة الغػػوث الدوليػػة بمحافظػػة غػػزة وىػػي مدرسػػة الشػػاطي"ب" والمأمونيػػة مػػف األساسػػية العميػػا الت
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وقسػمت العينػة إلػى طالبة تػـ إختيػار فصػميف مػف كػؿ مدرسػة  155والبالغ عددىـ  2118/2119العاـ 
وقػد أظيػرت تحصػيمي قبمػي وبعػدي، وكانػت أدوات الدراسػة المسػتخدمة ىػي إختبػار تجريبية وضابطة، 

إلػػػػى أنػػػػو توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات المجموعػػػػة نتػػػػائت الدراسػػػػة 
الضابطة المواتي درسف بالطريقة التقميدية ومتوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة المػواتي درسػف 

ي القيػػاس البعػػدي لصػػال  اىيـ الجغرافيػػة فػػبإسػػتخداـ مػػدخؿ الػػدراما عمػػى اإلختبػػار التحصػػيمي فػػي المفػػ
الػػدراما التػػي تخػػدـ  طػػبلبوقػػد أوصػػت الباحثػػة بضػػرورة تػػوفير األمػػاكف المناسػػبة لممارسػػة اليػػة، التجريب

 المادة الدراسية وضرورة أف يقوـ مصممو المناىت بإدخاؿ الدراما في المناىت الدراسية.
 

اه (: ىػدفت الدراسػػة إلػى إقتػراح برنػامت لتنميػة مفػاىيـ التربيػة البيئيػة واإلتجػػ2119) أااو خوصاةدراسػة 
 نحوىا معتمدا  أسموب الدراما التعميمية لد  طبلب الصؼ السادس بغزة.

ستخدـ الباحث المنيت التجريبي بإختيار عينة قصدية تتكوف مف شعبتيف في مدرسة ذكور الشػاطىء  وا 
طالبػػػػػػػػػا ، قسػػػػػػػػػمت بالتسػػػػػػػػػاوي إلػػػػػػػػػى تجريبيػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػابطة  81اإلبتدائيػػػػػػػػػة "ب"، وكػػػػػػػػػاف حجػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػة 

أدوات الدراسػػػػػة إختبػػػػػار تحصػػػػػيمي، ومقيػػػػػاس لئلتجػػػػػاه نحػػػػػو البيئػػػػػة،  ـ(، وكانػػػػػت2117/2118لمعػػػػػاـ)
ومسػػرحيات تعميميػػة، وقػػػد أظيػػرت نتػػائت الدراسػػػة إلػػى وجػػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف متوسػػػط 
درجات طبلب المجموعػة التجريبيػة، ومتوسػط درجػات المجموعػة الضػابطة فػي القيػاس البعػدي لصػال  

إحصائية بيف متوسط إستجابات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط  التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة
 إستجابات طمبة المجموعة الضابطة وذلؾ في مقياس اإلتجاه نحو البيئة لصال  التجريبية.

وأوصت الدراسة بضػرورة عمػؿ برنػامت ودورات وورش عمػؿ تعميميػة فػي الػدراما وتوظيفيػا فػي المنػاىت 
 لكافة المراحؿ الدراسية. الدراسة وجميل المواد الدراسية

 
ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى معرفػة أثػر إسػتخداـ المسػرح التعميمػي فػي تػدريس  (:2119) أاو ىادافدراسة 

 بعض موضوعات النحو العربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي بمحافظات غزة.
سػػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػنيت التجريبػػػػػي، وكانػػػػػت العينػػػػػة قصػػػػػدية، وقػػػػػد تضػػػػػمنت أربػػػػػل شػػػػػع ب دراسػػػػػية  وا 

ات المجموعػة (، وطالب25( طالب  وطالبة ، بحيث كاف عدد طبلب المجموعة الضابطة )111وعددىـ)
(، 25(، وعػدد طالبػات المجموعػة ذاتيػا )25المجموعة التجريبيػة فكػاف عػددىـ ) (، أما طمبة25ذاتيا )

ستخدـ الباحث أداة الدراسة، وىي )اإلختبار التحصيمي(، وكاف مف األساليب  اإلحصػائية المسػتخدمة وا 
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في ىذه الدراسة إختبار )ت( ومعامؿ إيتػا إليجػاد حجػـ التػأثير، وخرجػت الدراسػة بعػدة نتػائت، كػاف مػف 
 أىميا: فاعمية إستخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو.

مسػتو   ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى معرفػة أثػر إسػتخداـ الػدراما عمػى تحسػيف (:2118) أاو موساىدراسة 
 بعض الميارات القرائية لد  طمبة الصؼ السابل األساسي بمحافظة خاف يونس.

تبل الباحػث المػنيت التجريبػي،  ، بميػارات القػراءة الصػامتة والجوىريػة مسػتخدما  األدوات التاليػة: قائمػةوا 
ختبػػار ضػػي  لمقػػراءتيف: قبمػػي وبعػػدي، وبطاقػػة مبلحظػػة، ودليمػػي معمػػـ لتو  ومسػػرحة الػػدروس المحػػدد، وا 

( طالب وطالبة، تـ تقسيميـ 121وتكونت عينة الدراسة مف )تدريس وخطواتو بالطريقة الدرامية، آلية ال
( 31( طالبػػة، والثانيػػة ضػػابطة وقواميػػا )31( طالبػػا  و)31إلػػى مجمػػوعتيف: األولػػى تجريبيػػة، وقواميػػا )

، SPSSنػػامت اإلحصػػائي ولمعالجػػة البيانػػات اإلحصػػائية، إسػػتخدـ الباحػػث البر ، ( طالبػػة31طالبػػا  و )
ستخدـ اإلختبارات اإلحصائية التالية: ختبار كرونباخ وا  لمعرفػة ثبػات  ألفػا النسب المئوية، والتكرارات، وا 

ختبػار كولمػوجروؼ )سػمر نػوؼ(  فقرات اإلستبانة، ومعامػؿ اإلرتبػاط بيرسػوف لقيػاس صػدؽ الفقػرات، وا 
وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائت التػػي كػػاف مػػف ، لمعرفػػة نػػوع البيانػػات: ىػػؿ تتبػػل التوزيػػل الطبيعػػي أـ ال 

( بػيف متوسػػط درجػات المجموعػػة 0.05أىميػا: وجػود فػػروؽ ذات داللػة  إحصػػائية  عنػد مسػتو  الداللػػة )
التجريبيػػػة )الػػػذيف يدرسػػػوف بأسػػػموب الػػػدراما(، ومتوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة )الػػػذيف يدرسػػػوف 

 ؽ لصال  المجموعة التجريبية.بالطريقة العادية( في اإلختبار البعدي، والفر 
 

الدارسػة إلػى تحديػد مػا إذا كانػت دورات  ىػدفت :(Abdulhak  Halim  Ula,2008) حمايم  دراسة
تعمػػػيـ المغػػػة األـ التػػػي تعتمػػػد عمػػػى توظيػػػؼ نشػػػاطات الػػػدراما المبدعػػػة أكثػػػر كفػػػاءة  فػػػي تنميػػػة ميػػػارات 

التقميديػػػة لتعمػػػيـ المغػػػة األـ، فػػػي ىػػػذه اإلتصػػػاؿ الشػػػفوية لػػػد  طػػػبلب المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة، مػػػف الػػػدورات 
الدراسة تـ إختبار عناصر ميارات اإلتصاؿ الشفوية لػد  طػبلب المرحمػة اإلبتدائيػة فػي سػياؽ ميػارات 
المفظ والتفسير، وتكونت عينة الدراسة مف مجمػوعتيف مػف طػبلب الصػؼ الرابػل فػي المدرسػة اإلبتدائيػة 

قنية عشوائية لصياغة ت(، وقد تـ إستخداـ 2116/2117سي)في مدينة أيرزروـ بتركيا خبلؿ العاـ الدرا
لتقيػػيـ ميػػارات اإلتصػػاؿ الشػػفوي  (، وتػػـ وضػػل نمػػوذجn=33(، وتحكػػـ المجموعػػات )n=32التجربػػة )

وجمػػػػل البيانػػػػات، وتػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذا النمػػػػوذج بإحالتػػػػو إلػػػػى سػػػػبعة خبػػػػراء، مػػػػف أجػػػػؿ تأكيػػػػد 
ختبػػارا  بعػػديا  عمػػى  المصػػداقية، وطبقػػت ىػػذه األداة عمػػى التجربػػة، والجماعػػات الضػػابطة إختبػػارا  قبميػػا ، وا 

حػػد سػػواء، وبػػالتوافؽ مػػل ىػػدؼ ىػػذه الدراسػػة، فإنػػو تػػـ إسػػتخداـ الطريقػػة التقميديػػة، حيػػث قػػاـ المػػدرس 
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بإستخداـ الكتاب كمحور رئيسي لممجموعة الضابطة، في حيف تػـ إسػتخداـ أنشػطة درامػا لتنفيػذ دروس 
وأظيػػر تحميػػؿ البيانػػات أف ىنػػاؾ فرقػػا  جوىريػػا  فػػي ميػػارات لمجموعػػة التجريبيػػة، مغػػة األـ عمػػى اتعمػػيـ ال

اإلتصػػاؿ الشػػفوي بػػيف المجمػػوعتيف: المجموعػػة التجريبيػػة، والمجموعػػة الضػػابطة، حيػػث أثبػػت تطبيػػؽ 
ة أنشطة الدراما بإستخداـ المغة األـ أنو قد طور ميارات النطؽ، مقارنة  بمناىت المعمـ التقميدية، المرتكز 

 عمى الكتاب فقط.
 

دراسػػػة ىػػػدفت لمكشػػػؼ عػػػف الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو القصػػػة فػػػي  :(Valkanova,2007) فالكانوفاااا دراسػػػة
-7ممف تراوحت أعمارىـ ما بيف ) طالب وطالبة( 31تعزيز التأمؿ الذاتي، وتكونت عينة الدراسة مف)

سػػتخدـ الباحػػث أسػػموب المراقبػػة وتسػػجيؿ أشػػر 8 يػػؿ طة الفيػػديو لتحم( سػػنوات فػػي إحػػد  مػػدارس لنػػدف وا 
وفيميػػػـ  توسػػػل أسػػػموب التخيػػػؿ مػػػف معرفػػػة الطمبػػػة وقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى النتػػػائت انتيػػػة:النتػػػائت، 

أد  أسػموب التخيػػؿ إلػى تعزيػػز قػػدرات تحصػػيميـ الدراسػي فػػي مػادة العمػػوـ، و  لممصػطمحات ممػػا زاد مػف
عمػػى ربػػط  طػػبلبزدادت قػػدرات الا  سػػتيعاب المفػػردات الصػػعبة والمجػػردة، و التعبيريػػة والمغويػػة وا   طػػبلبال

 المفاىيـ المجردة معا  في عبلقة ترابطية ، وربط ىذه المفاىيـ في حياتيـ اليومية.
 

(: ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الوقػػوؼ عمػػى الػػدور الحقيقػػي الػػذي يمكػػف أف تمعبػػو طريقػػة 2116) عااز دراسػػة 
ؿ المدرسػة، والكشػؼ عػف مػد  الدراما المبتكرة كإحد  طرؽ مسرحة المناىت في العمميػة التعميميػة داخػ

ستخدـ الباحػث فػي ىػذه طبلب فاعمية ىذه الطريقة في توصيؿ المعمومات لد   المجموعة التجريبية، وا 
ختبػػػػار  الدراسػػػػة المػػػػنيت التجريبػػػػي، وأدوات تمثمػػػػت فػػػػي إسػػػػتمارة المسػػػػتو  اإلقتصػػػػادي واإلجتمػػػػاعي، وا 

ختبػػار الػػذكاء غيػػر المفظػػي، وتػػـ تطبيػػؽ ت مػػؾ األدوات عمػػى عينػػة الدراسػػة التػػي التحصػػيؿ الدراسػػي، وا 
(  195كانت مف المدارس اإلبتدائية التابعة إلدارة ميت غمر التعميمية)مصر(، والعدد اإلجمالي لمعينة )

يمثمػػوف عينػػة مػػف الصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائي، وقػػد روعػػي التكػػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف مػػف  طالبػػا  وطالبػػة
اإلجتمػػاعي، ومكػػاف التػػدريس، وزمػػف التػػدريس، والقػػائـ حيػػث ) السػػف، والػػذكاء، والمسػػتو  اإلقتصػػادي و 

 عمى التدريس، والتحصيؿ القبمي(.
 وخمصت الدراسة إلى النتائت، وىي كانتي:

توجد فروؽ دالػة إحصػائيا  بػيف المجموعػة التجريبيػة التػي تػدريس بأسػموب الػدراما المبتكػرة والمجموعػة -
 يؿ الدراسي.الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في التحص
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فػي المجموعػة التجريبيػة  طػبلبتوجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف متوسط الدرجات التي يحصػؿ عمييػا ال-
 قبؿ تدريس الجزء المختار مف المقرر وبعده في إختبار التحصيؿ المستخدـ في الدراسة.

جريبيػػػػة توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا  بػػػيف متوسػػػط الػػػدرجات التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا أفػػػراد المجموعػػػة الت-
ومتوسط الدرجات التي يحصؿ عمييا أفراد المجموعة الضابطة، وذلؾ فػي إختبػار التحصػيؿ المسػتخدـ 

 في الدراسة لصال  المجموعة التجريبية.
وبػػػػذلؾ تشػػػػير الدراسػػػػة إلػػػػى أف إسػػػػتخداـ الػػػػدراما المبتكػػػػرة كطريقػػػػة جديػػػػدة لمتػػػػدريس قػػػػد ثبػػػػت بالػػػػدليؿ 

 اإلحصائي فعاليتيا في التحصيؿ الدراسي.
 

إلػى  : ىػدفت ىػذه الدراسػة(Sowwan & Abd El-Khalick,2005) ساوان وعااد الخاالق دراسػة
الػذيف يشػاركوف فػي أنشػطة  مختمفػة  تتصػؿ بالػدراما، يكػوف لػدييـ وجيػات  التحقؽ في ما إذا كاف الطمبة

يػة  ) قػدرتيا عمػى اإلختبػار والتجريػب، فضػبل  عػف كونيػا نظر  نظر  في جوانػب معينػة  مػف طبيعػة العمػوـ
الػذيف ال يشػاركوف فػي مثػؿ ىػذه األنشػطة، وقػد شػارؾ فػي ىػذه  تمد عمى التجريب(، أكثر مػف الطمبػةتع

لبنػػػاف، -الدراسػػػة إثنػػػاف وثبلثػػػوف طالبػػػة ، مػػػف المدرسػػػة الثانويػػػة، بمدرسػػػة  خاصػػػة  لمفتيػػػات، فػػػي بيػػػروت
الطالبػػػات طالبػػػة أخػػػر  لػػػـ تشػػػارؾ، حيػػػث قامػػػت  18طالبػػػة  فػػػي أنشػػػطة الػػػدراما، بينمػػػا  14وشػػػاركت 

بإختيػػار الػػدراما كنشػػاط ال منيجػػي، فػػي حػػيف أف بقيػػة الطالبػػات كػػف يمػػثمف الجماعػػة الضػػابطة، وكػػاف 
ولمتحقػؽ مػف مفػاىيـ الطالبػات لطبيعػة العمػوـ، فقػد مػنيف فقػط، حضػور العػروض المسػرحية،  المطمػوب

والطبيعػة التجريبيػة، أجابت جميل الطالبات عمى أسئمة حػوؿ قابميػة اإلختبػار، والتراخػي، وقػوة التحمػؿ، 
 وتػػػـ إسػػػتخداـ األسػػػئمة أيضػػػا  إلجػػػراءوالطبيعػػػة النظريػػػة، والمعرفيػػػة العمميػػػة، قبػػػؿ وبعػػػد نشػػػاط الػػػدراما، 

، مقػػاببلت  مػػل سػػبل  ، وغيػػر مشػػاركات  وبعػػد مناقشػػة المجموعػػات الفرديػػة، تػػـ إشػػراؾ طالبػػات  مشػػاركات 
ابية  مػػػف طبيعػػػة العمػػػوـ، لجميػػػل عمػػػى جوانػػػب متشػػػ جموعػػػات فػػػي المناقشػػػة، لتسػػػميط الضػػػوءجميػػػل الم

العممػػػاء، وبعػػػد األداء، إلتقػػػي الطػػػبلب الػػػذيف شػػػاركوا فػػػي نشػػػاط الػػػدراما فػػػي مجموعػػػة  واحػػػدة ، لمناقشػػػة 
الجوانػػػػب األربعػػػػة لطبيعػػػػة العمػػػػوـ، لمعممػػػػاء الػػػػذيف تػػػػـ تمثيػػػػؿ حيػػػػاتيـ، وتػػػػـ التسػػػػجيؿ الصػػػػوتي لجميػػػػل 

، والتػػأثيرات لكػػؿ البػػاحثيف المبلحظػػات الميدانيػػةالمقػػاببلت، والمناقشػػات، وعػػبلوة  عمػػى ذلػػؾ، أبقػػى أحػػد 
، وكانػػػت دورة  مػػػل الطمبػػػة ، وتػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػات بواسػػػطة أحػػػد البػػػاحثيف، وطالػػػب عمػػػوـ، بشػػػكؿ  مسػػػتقؿ 

 (. وأظيرت معظـ النتائت ما يمي:1.79مصداقية التقييـ بيف المقيميف اإلثنيف، ىي )
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يعػرؼ العمػػـو  شػاط الػدراما، لػػـ يكػف أي مػف الطمبػػةكة بنالمفػاىيـ التقميديػة لطبيعػػة العمػـو قبػؿ المشػػار  -
 التجريبية، في حيف أف سبعة  منيـ فقط أظيروا تجاوبا ، عكس الفيـ المعاصر لمجوانب األخر .

الطػػػبلب الػػػذيف شػػػاركوا بنشػػػاط الػػػدراما عرضػػػوا وجيػػػات نظػػػر معاصػػػرة  لطبيعػػػة العمػػػوـ، أكثػػػر مػػػف  -
 ربعة لطبيعة العموـ، التي تـ التعرض ليا بيذه الدراسة.المجموعة الضابطة، في جميل المجاالت األ

مػػـو المؤقتػػة التجريبيػػػة، لػػـ يطػػرأ أي تغيػػر مممػػوس  عمػػػى مفػػاىيـ األفػػراد غيػػر المشػػػاركيف لطبيعػػة الع -
 دف في العموـ، ومل ذلؾ فقد كاف ىناؾ تغيير في تصوراتيـ لطبيعة العمـو القابمة لئلختبار.ونظرية ال

 
ؼ مد  فعالية برنامت مقترح في السػيكودراما لمتخفيػ إلىىدفت الدراسة التعرؼ  (:2115)  معةدراسة 

سػتخدـ الباحػث فػي دراسػةالمرحمػة اإل مف حدة المشكبلت السػموكية لطمبػة بػي، المػنيت التجري عداديػة، وا 
، مجموعػػة تجريبيػػة ومجموعػػة ضػػابطة، وقػػاـ الباحػػث بتصػػميـ نمػػوذج بإسػػتخداـ مجمػػوعتيف متكػػافئيتيف

عػػػػػداد البرنػػػػػامت المقتػػػػػرح فػػػػػي مسػػػػػ  ال عػػػػػداد مقيػػػػػاس المشػػػػػكبلت السػػػػػموكية، وا  مشػػػػػكبلت السػػػػػموكية، وا 
( طالبػػػا ، تػػػـ تقسػػػيميـ إلػػػى مجمػػػوعتيف: األولػػػى تجريبيػػػة 24السػػػيكودراما، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

 ( طالبػػا  161( طالبػػا ، حيػػث تػػـ إختيػػارىـ مػػف بػػيف )12( طالبػػا ، والثانيػػة ضػػابطة وقواميػػا )12وقواميػػا )
مػػػػف مدرسػػػػة ذكػػػػور رفػػػػ  اإلعداديػػػػة )ج( لآلجئػػػػيف، ممػػػػف حصػػػػموا عمػػػػى أعمػػػػى الػػػػدرجات عمػػػػى مقيػػػػاس 
المشػػكبلت السػػموكية، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد المجمػػوعتيف 

مي ، بعػد تطبيػؽ البرنػامت السػيكودرالصػال  التجريبيػة التجريبية والضابطة في حدة المشكبلت السػموكية
المقتػػػرح عمػػػى المجموعػػػة التجريبيػػػة، و أوصػػػت الدراسػػػة بتشػػػكيؿ مسػػػرح مدرسػػػي فػػػي جميػػػل المػػػدارس، 

 وتفعيمو ليناقش مف خبللو مشكبلت الطمبة المختمفة.
 

ىػػدفت الدراسػػػة التعػػرؼ إلػػى أثػػػر إسػػتخداـ الػػػدراما فػػي التػػػدريس عمػػى تحصػػػيؿ  (:2114) شااامطدراسػػة 
 نحو مادة الجغرافيا. طمبةتدريس عمى إتجاىات ال، وكذلؾ أثر إستخداـ الدراما في الطبلبال

سػػتخدـ الباحػػث المػػنيت التجريبػػي فػػي دراسػػتو، وكػػذلؾ قػػاـ الباحػػث بإعػػداد إختبػػار إختيػػار مػػف متعػػدد،  وا 
 ومقياس اإلتجاه ومسرحيات تعميمية حيث تـ عرضيا عمى محكميف لمعرفة صدؽ اإلختبار، واإلتجاه.

 )غزة( ية، حيػػث تػػـ إختيػػار مدرسػػة موسػػى بػػف نصػػير األساسػػيةوتػػـ إختيػػار عينػػة البحػػث بطريقػػة عشػػوائ
( مدرسػػػة كمػػػا تػػػـ إختيػػػار فصػػػميف دراسػػػييف بالطريقػػػة العشػػػوائية البسػػػيطة، مػػػف 122عشػػػوائيا مػػػف بػػػيف )

وقػد أظيػرت نتػػائت وعػة التجريبيػة والمجموعػػة الضػابطة، الصػفوؼ السػادس األساسػي متمثمػػة فػي المجم
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إحصػائية بػيف متوسػط درجػات طمبػة المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللػة 
ا لصػػػال  طمبػػػة المجموعػػػة الضػػػابطة عمػػػى اإلختبػػػار التحصػػػيمي فػػػي الجغرافيػػػدرجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة 

وأوصػػػت الدراسػػػة إلػػػى ضػػػرورة تعػػػاوف معممػػػي المباحػػػث المختمفػػػة فػػػي توظيػػػؼ الػػػدراما فػػػي التجريبيػػػة، 
يػػػات التربيػػػة والجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػى إدخػػػاؿ مقػػػرر خػػػاص مختمػػػؼ المػػػواد الدراسػػػية، وأف تعمػػػؿ كم

بالدراما وعمؿ دورات وبرامت ودروس تعميمية فػي الػدراما لتوظيفيػا فػي المنػاىت الدراسػية لكافػة المراحػؿ 
 الدراسية وجمل المواد الدراسية.

 
دث بالمغػة لتحػالتعػرؼ إلػى أثػر إسػتخداـ الػدراما فػي تنميػة ميػارة ا(: ىػدؼ الدراسػة 2114) عميدراسػة 

 المرحمة اإلبتدائية. اإلنجميزية، لد  طبلب
ستخدمت الباحثة المنيت التجريبي، بحيث طبقت أداة البحث )إختبار التحدث( عمى عينة مف  طبلب وا 

الصؼ الخامس اإلبتدائي، ببعض مدارس الحكومة، بمحافظة القاىرة، وقامت الباحثة بتطبيؽ اإلختبار 
وعتيف، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف الػػػدراما ليػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػػي تنميػػػة ميػػػارات قبميػػػا  وبعػػػديا  عمػػػى المجمػػػ

الصؼ الخامس اإلبتػدائي، كمػا أثبتػت أف الػدراما طريقػة تػدريس طبلب التحدث بالمغة اإلنجميزية، لد  
مبلئمػػة لمطبيعػػة العمريػػة، ومػػا يتمتعػػوف بػػو مػػف نشػػاط حركػػي وخيػػاؿ خصػػب، جعميػػـ حريصػػيف عمػػى 

وقػػد ألدوار التػػي يقومػػوف بيػػا بتمقائيػػة، فػػي جماعػػات، أو ثنائيػػات، والتعبيػػر عػػف ا المشػػاركة فػػي التمثيػػؿ
قامػػت الباحثػػة بإسػػتخداـ اإلحصػػاء البػػارامتري لصػػغر حجػػـ العينػػة، لقيػػاس الفػػروؽ بػػيف القيػػاس القبمػػي 

سػػتخدمت أيضػػا  معامػػؿ اإلرتبػػاط )بيرسػػو  وتوصػػمت ف(، لحسػػاب الصػػدؽ والثبػػات لممقيػػاس، والبعػػدي، وا 
إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػتو  القػػػيـ السػػػموكية لؤلطفػػػاؿ المتخمفػػػيف عقميػػػا  الباحثػػػة 

 (.1011موضل الدراسة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامت اإلرشادي لصال  القياس البعدي، عند مستو  داللو)
 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف تػػأثير إسػػتخداـ أسػػموب الخبػػرة الدراميػػة، فػػي  (:2113) حمااسدراسػػة 
 الصؼ السادس األساسي.طبلب تحسيف مستو  الكتابة اإلمبلئية، واإلتجاه نحوىا، لد  

جراءاتيػػا، فػػي  سػػتخدمت الباحثػػة المػػنيت الوصػػفي، وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بتحديػػد أسػػس الخبػػرة الدراميػػة، وا  وا 
ستخدمت كذلؾ المنيت شبو التجريبي، ومصمـ المجموعة الواحدة، وتطب يؽ تدريس القواعد اإلمبلئية، وا 

ختبػار  األدوات عمييا، قبميا ، وبعديا ، وكانت األدوات التي طبقتيا الباحثة كانتي: إختبار تشخيصػي، وا 
( 72قبمػػػي، وبعػػػدي، مقيػػػاس إتجػػػاه نحػػػو اإلمػػػبلء، مشػػػاىد دراميػػػة، دليػػػؿ المعمػػػـ. وتكونػػػت العينػػػة مػػػف )
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لػدنيا )أ( المشػتركة ا ، مف الصؼ السادس األساسي، في مدرسة عبد الػرحمف بػف عػوؼ األساسػية اطالب
لو تأثير كبير  جدا  في تحسيف مستو  بغزة، ومنيا توصمت الباحثة إلى إستخداـ أسموب الخبرة الدرامية 
 الصؼ السادس األساسي.طبلب الكتابة اإلمئلئية، وتحسيف اإلتجاه نحو الكتابة اإلمبلئية، لد  

 
المدخؿ الدرامي عمى تنمية ميارة الفيػـ (: ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر إستخداـ 2112) ر  دراسة 

 اإلستماعي، لد  طبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي.
حيث تـ إختيار العينة بطريقة عشوائية مف منطقة حميمة الزيتوف، التابعة إلدارة عيف شػمس التعميميػة، 
ذه وىي مدرسة النعاـ اإلعدادية لمبنػيف، وتػـ إختيػار فصػميف مػف فصػوؿ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي فػي ىػ

المدرسة عشوائيا ، وكذلؾ تـ تعييف أحد الفصميف عشوائيا ، لتصب  مجموعة تجريبيػة، وبمػغ عػدد الطمبػة 
( طالبا، وتـ ضػبط 31( طالبا، وأصب  الفصؿ انخر ىو المجموعة الضابطة، وبمغ عدد الطمبة )31)

راسػػة )إختبػػار ميػػارة المتغيػػرات الوسػػيطة لممجمػػوعتيف، ثػػـ تػػـ تطبيػػؽ األداة المعػػدة مػػف قبػػؿ الباحػػث لمد
الفيػػػـ اإلسػػػتماعي(، قبميػػػا  عمػػػى المجمػػػوعتيف، ثػػػـ تػػػـ تػػػدريس المجموعػػػة التجريبيػػػة بإسػػػتخداـ المػػػدخؿ 

 الدرامي، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة السائدة )التقميدية(، وأعيد تطبيؽ األداة.
المتوسػػػػطات الحسػػػػابية، وقػػػػد إسػػػػتخدـ الباحػػػػث األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية المناسػػػػبة لتحميػػػػؿ النتػػػػائت مثػػػػؿ: 

ختبػػار )ت(، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ فرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية  واإلنحرافػػات المعياريػػة، وا 
بػػيف متوسػػطات درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة، ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة، فػػي 

ي درسػػػػت فصػػػػوؿ القصػػػػة إختبػػػار ميػػػػارة الفيػػػػـ اإلسػػػػتماعي البعػػػػدي لصػػػػال  المجموعػػػة التجريبيػػػػة، التػػػػ
 بإستخداـ المدخؿ الدرامي.

 
أثػػر إسػػتخداـ القصػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الرياضػػية،  إلػػىىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ  (:2112) مطااردراسػة 

الصؼ األوؿ األساسي بغزة، وقد إتبل الباحػث المػنيت التجريبػي فػي بحثػو، طبلب واإلحتفاظ بيا، لد  
ة، فػػي الصػػؼ األوؿ األساسػػي، مػػف مدرسػػة إبػػف سػػينا بػػا  وطالبػػطال( 82فقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

األساسية الدنيا المشتركة، حيث قاـ الباحث بإختيار عينة  قصػدية ، تتكػوف مػف شػعبتيف، إحػداىما تمثػؿ 
خػر  ضػابطة (، واألطالػب وطالبػة 41( طالبػة، )21طالبػا ، و)( 21المجموعة التجريبية، وتتكوف مف )

(، وقد إستخدـ الباحث في ىذه الدراسة عدة طالب وطالبة 41( طالبة )21و)( طالبا، 21وتتكوف مف )
أداوت، وىي: إختبار المفاىيـ الرياضية القبمي والبعدي المؤجؿ، ومعيار القصص التعميمية، والقصص 
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ختبار)ت( لعينتيف مرتبطتيف، إختبػار مػاف مية، التعمي ستخدـ الباحث إختبار)ت( لعينتيف مستقمتيف، وا  وا 
ي، ومستويات حجـ التأثير مف أجؿ إختبار صحة فرضػيات الدراسػة، وتوصػؿ الباحػث إلػى فاعميػة ويتن

 الصؼ األوؿ األساسي.طبلب إستخداـ القصة في تنمية المفاىيـ الرياضية، واإلحتفاظ بيا لد  
 

تحصػػيؿ  سػػػتخداـ لعػػػب األدوار عمػػػىإأثػػر  اءستقصػػإ ىػػدفت إلػػى قػػاـ بدراسػػة :(2111) فيمااي دراسػػة
المػػػنيت  سػػػتخدـ الباحػػػػثإتجاىػػػاتيـ نحوىػػػا، وقػػػد ا  نحويػػػة و الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادي لمقواعػػػد ال طػػػبلب

نػايؼ فػي جػدة  مدرسة األميػر بةعينة الدراسة مف مجموعتيف مف طمالتجريبي في دراستو حيث تكونت 
وعػددىـ اإلعػدادي شػعبة )أ(  الصػؼ الثالػػث بةدية، المجموعة األولى وتضػـ طػمبالمممكة العربية السعو 

 (25ي شػػػعبة )ب( وعػػػددىـ )اإلعػػػداد الصػػػػؼ الثالػػػػث بةوالمجموعػػػة الثانيػػػة وتضػػػػـ طػػػػم ،( طالبػػػا  23)
مػا تػـ يطرأ تغيير عمػى طريقػة تدريسػيا، بين عتبر طمبة الشعبة )أ( ىـ المجموعة الضابطة ولػـا  طالبا ، و 

ألدوار، ونتت عف ىػذه الدراسػة ستخداـ لعب اإالتجريبية ب عتبػرت المجموعػةأتدريس الشػعبة )ب( والتػي 
 تحصيميـ في القواعد النحوية أفضؿ مف المجموعة األخر . أف طمبة المجموعػة التجريبيػة كػاف

 
العماوم  فاي تعمايم التعميمياة التي إىتما  افاعمياة الادراما التعقي  عمى الدراسا . 4.1.1

 والمواد الدراسية األخرى وعمى ات اىاتيم نحوىا:
 

 ف:من حيث األىدا 

، كمػا فػي والمفاىيـ العمميػة المياراتبعض بعض الدراسات إلى معرفة أثر الدراما في تنمية ىدفت 
دراسػػػػػة الطويػػػػػؿ و  (،2111ودراسػػػػػة اليبػػػػػاش ) (،2112ودراسػػػػػة دومػػػػػي) (،2112دراسػػػػػة فػػػػػرج اهلل)

(، و 2114(، ودراسة عمي)2118ودراسة أبو موسى ) Halim Ula (2118،)دراسة و  (،2111)
 (.2113(، ودراسة رجب )2113دراسة حمس )

بعػػػض القػػػيـ، مثػػػؿ دراسػػػة  فػػػي إكسػػػاب الطمبػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر الػػػدراما  ىػػػدفت بعػػػض الدراسػػػاتو 
Cokadar & Yilmaz (2111.) 

توظيػؼ المسػرح، ومسػرحة المنػاىت  الػدراما المبتكػرة و ىدفت بعض الدراسات إلػى معرفػة أثػر كما 
 (.2116(، ودراسة السيد عزت )2111ؿ، كما في دراسة النباىيف )عمى التحصي
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 Volkanovaإلػػػى معرفػػػة أثػػػر القصػػػة فػػػي التعمػػػيـ، مثػػػؿ دراسػػػة  دراسػػػات أخػػػر ىػػػدفت بعػػػض  و
 (.2112(، ودراسة مطر )2117)

ىػػدفت بعػػض الدراسػػات إلػػى معرفػػة أثػػر الػػدراما عمػػى التحصػػيؿ واإلتجاىػػات نحػػو المػػواد، مثػػؿ كمػػا 
(، ودراسػػة أبػػو خوصػػة 2119اسػػة أبوىػػداؼ )(، ودر 2111(، ودراسػػة عػػودة )2112عمػػواف )دراسػػة 

(، دراسػة 2114ودراسػة شػمط )Sowwan & Abd El-Khalick (2115 ،)ودراسػة (، 2119)
 .(2111فيمي )

وىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى أثر النشاط التمثيمػي فػي إكتسػاب الميػارات، والتحصػيؿ، 
 Halim Ula (2118.)اسة (، ودر 2111(، ودراسة جاب اهلل )2111مثؿ دراسة الشنطي)

مد  فعاليػة السػيكودراما لمتخفيػؼ مػف حػدة المشػكبلت  إلىىدفت بعض الدراسات التعرؼ و أيضا  
 .(2115السموكية لطبلب المرحمة اإلعدادية، مثؿ دراسة جمعة )

 
 :من حيث المنين 

اسػػة (، ودر 2112سػػتخدمت معظػػـ الدراسػػات السػػابقة المػػنيت التجريبػػي، مثػػؿ دراسػػة فػػرج اهلل )إ
 & Cokadar(، ودراسة 2111(، ودراسة النباىيف )2111(، ودراسة الطويؿ )2112دومي )

Yilmaz (2111( ودراسػػػػػة عػػػػػودة ،)ودراسػػػػػة الشػػػػػنطي 2111(، ودراسػػػػػة اليبػػػػػاش )2111 ،)
(، ودراسػػػة أبػػػو موسػػػى 2119(، ودراسػػػة أبػػػو خوصػػػة )2119(، ودراسػػػة أبػػػو ىػػػداؼ )2111)
(، ودراسػػة السػػيد 2117) Volkanovaودراسػػة Halim Ula (2118 ،)(، ودراسػػة 2119)

 (، ودراسػػػة جمعػػػة2115) Sowwan & Abd El-Khalick(، ودراسػػػة 2116عػػػزت )
(، ودراسػػػة 2112(، ودراسػػػة مطػػػر )2114(، ودراسػػػة عمػػػي )2114(، ودراسػػػة شػػػمط )2115)

 (.2111(، ودراسة فيمي )2112رجب )
(، ودرسػة 2112ؿ دراسة عمػواف )كما أف بعض الدراسات إستخدمت المنيت شبو التجريبي، مث

 (.2113حمس )
 (.2113كما أف ىناؾ دراسة إستخدمت أيضا  المنيت الوصفي مثؿ دراسة حمس )
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 : من حيث األدوا 

أدوات الدراسة المستخدمة في بعض الدراسات ولكف معظـ الدراسات قػد إعتمػدت عمػى تنوعت 
ودراسػػػػػػة  (،2112سػػػػػػة دومػػػػػػي )ودرا (،2112اإلختبػػػػػػار التحصػػػػػػيمي، مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة فػػػػػػرج اهلل )

 & Cokadarودراسػة  (،2111(، دراسػة النبػاىيف )2111ودراسػة الطويػؿ ) ،(2112عمػواف)

Yilmaz (2111،)  (، ودراسػػػة الشػػػنطي 2111ش )ودراسػػػة اليبػػػا (، 2111دراسػػػة عػػػودة )و
ودراسػػػػة أبػػػػو موسػػػػى  (،2119دراسػػػػة أبػػػػو خوصػػػػة ) (،2119، ودراسػػػػة أبػػػػو ىػػػػداؼ )(2111)
ودراسػػػػػػة  (، 2116(، ودراسػػػػػػة السػػػػػػيد عػػػػػػزت )2118) Halim Ulaودراسػػػػػػة  (،2119)

Sowwan & Abd El-Khalick (2115( ودراسػة شػمط ،)ودراسػة دراسػة حمػس 2114 ،)
 (.2111ودراسة فيمي ) (،2112(، دراسة رجب )2113)

عػداد  الدراسات قد إعتمدت أكثر مف أداة مثؿ تحضػير المسػرحيات وتحميػؿ المحتػو وبعض  وا 
(، ودراسػػػػػػة الطويػػػػػػؿ 2112(، ودراسػػػػػػة دومػػػػػػي )2112مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة فػػػػػػرج اهلل ) ،دليػػػػػػؿ المعمػػػػػػـ

(، دراسػػة 2119(، ودراسػة أبػو خوصػة، دراسػة أبػو موسػى )2111(، دراسػة الشػنطي )2111)
 (.2113(، ودراسة حمس )2114شمط )

وبعػػػض الدراسػػػات إعتمػػػدت إلػػػى جانػػػب األدوات السػػػابقة الػػػذكر اإلسػػػتبانة، مثػػػؿ دراسػػػة عػػػودة 
(، دراسػة 2113(، دراسة حمػس )2115(، دراسة جمعو )2116اسة السيد عزت )(، در 2111)

 (.2111(، دراسة فيمي )2112مطر )
عمػػػى المراقبػػػة وتسػػػجيؿ أشػػػرطة الصػػػوت والمبلحظػػػة، مثػػػؿ وبعػػػض الدراسػػػات إعتمػػػدت أيضػػػا  

 ودراسػة ،Halim Ula (2118)(، دراسة 2118(، دراسة أبو موسى )2111الشنطي ) دراسة
Volkanova (2117،) ودراسة Sowwan & Abd El-Khalick (2115.) 

 (.2114وبعض الدراسات إعتمدت أيضا  عمى إختبار التحدث مثؿ دراسة عمي )
 

 :من حيث العينة 

كانػت مػف طمبػة المػدارس، ولكػف كػاف ىنػاؾ إخػتبلؼ  يػاإتفقت معظـ الدراسات عمػى العينػة بأن
( 2112دائيػػػة، مثػػػؿ دراسػػػة فػػػرج اهلل )بتطبقػػػت عمػػػى المرحمػػػة اإل ، فينػػػاؾ دراسػػػاتفػػػي المراحػػػؿ

( الصؼ الرابل، 2111( الصؼ الرابل، ودراسة الطويؿ )2112الصؼ األوؿ، ودراسة عمواف )
( الصػػػؼ الرابػػػل، 2118) Halim Ula( الصػػػؼ الرابػػػل، ودراسػػػة 2111ودراسػػػة الشػػػنطي )



 93 

( الصػػػػػؼ 2112( الصػػػػػفوؼ الثػػػػاني والثالػػػػػث، دراسػػػػة مطػػػػػر )2117) Volkanovaودراسػػػػة 
 ؿ.األو 

، مثػػػؿ دراسػػػة النبػػػاىيف واإلعداديػػػة ودراسػػػات أخػػػر  كانػػػت العينػػػة فييػػػا مػػػف المرحمػػػة األساسػػػية
الصػػفوؼ األساسػػية،  Cokadar & Yilmaz (2111)ودراسػػة ( الصػػؼ العاشػػر، 2111)

( الصؼ السابل، ودراسػة أبػو 2111اليباش )( الصؼ السادس، ودراسة 2111ودراسة عودة )
( الصػػؼ السػػادس، ودراسػػة أبػػو 2119راسػػة أبػػو خوصػػة )( الصػػؼ الثػػامف، ود2119ىػػداؼ )
( الصػػػػؼ السػػػػادس، ودراسػػػػة 2116( الصػػػػؼ السػػػػابل، ودراسػػػػة السػػػػيد عػػػػزت )2119موسػػػػى )

Sowwan & Abd El-Khalick (2115( المرحمػػة اإلعداديػػة، ودراسػػة جمعػػو )2115 )
( الصػػػؼ 2114( الصػػػؼ السػػػادس، ودراسػػػة عمػػػي )2114ودراسػػػة شػػػمط ) المرحمػػػة اإلعداديػػػة،

( أوؿ إعػػػػدادي، 2112( الصػػػػؼ السػػػػادس، ودراسػػػػة رجػػػػب )2113الخػػػػامس، ودراسػػػػة حمػػػػس )
 ( الثالث إعدادي.2111ودراسة فيمي )

( فػػي أف العينػػة التػػي طبػػؽ عمييػػا دراسػػتو كانػػت مػػف فئػػة أطفػػاؿ 2112وتميػػزت دراسػػة دومػػي )
 الروضة.

 
 :من حيث النتائن 

التعمػػيـ وأىميػػة تطبيقيػػا فػػي المنػػاىت، الدراسػػات السػػابقة عمػػى فعاليػػة الػػدراما فػػي  جميػػلإتفقػػت 
 وذلؾ ألنيا أثبتت مف خبلؿ تطبيقيا عمى تحسف مستو  الطمبة وتنمية مياراتيـ.

 

 :تعميق عام عمى المحور الطاني
 

التجريبػي،  الدراسات السػابقة فػي أنيػا إسػتخدمت المػنيتمعظـ بالرغـ مف أف الدراسة الحالية إتفقت مل 
كإستراتيجتي تدريس مقترحة التطبيؽ عمى الطمبة  دمجيا مل تحميؿ الميمةو تناولت الدراما عف طريؽ 

تفقػت أيضػا  مػل بعػض  المػدارس،طبلب لتحديد أثرىا عمييـ، كما إتفقت أيضا  في عينة الدراسة عمى  وا 
(، ودراسػة أبػو خوصػة 2111الدراسات في إختيار العينة مف طمبة الصؼ السػادس، مثػؿ دراسػة عػودة)

ختمفػت فػي و  (2113(، ودراسػة حمػس )2114(، ودراسة شػمط )2116السيد عزت )(، ودراسة 2119) ا 
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تفقت  الطمبةنوع العينة حيث تناولت  ( عمػى مػادة 2111) عودةدراسة  ملمف ذوي اإلعاقة السمعية، وا 
تجاىات الطمبة نحو العموـ، وكاف ىناؾ تميز في الدراسة مف حيث وحدة العموـ المطبقة وىػي  العموـ وا 

 ودمت إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما معا  أثناء التطبيؽ. (كائنات الحية الدقيقة)وحدة ال
 

 :ة الحالية من دراسا  المحور الطانيما إستفاد  او الدراس
 
 بناء اإلطار النظري. -
.بناء استبانة اال -  تجاىات نحو العمـو
 .بتحضير الدروس عف طريؽ الدراما بناء دليؿ المعمـ -
 األساليب اإلحصائية المناسبة.ار ختيا -
 .مقارنة نتائت الدراسة الحالية بالدراسات السابقة -
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حميل الميمة عمى التحصيل فاي الماواد الطالث: دراسا  تناول  فاعمية ت. المحور 1.1.1
 ات اىاتيم نحوىا.عمى و  الدراسية

 
 ية تحميػؿ الميمػة و الػتعمـ التعػاونتراتيجيسػإثػر أ معرفػةلى إ ىذه الدراسةىدفت : (2119) اطيخدراسة 

ولتحقيػؽ بتدائيػة، المرحمة اإلطبلب ى اليندسة لد  و الميارات العممية ف يعمى تنمية التحصيؿ الدراس
، ية تحميػػؿ الميمػػة و الػػتعمـ التعػػاونسػػتراتيجيإل وفقػػا   طالػػبلم ىػػذا اليػػدؼ تػػـ إعػػداد دليػػؿ لممعمػػـ و كتابػػا  

المقػررة عمػى  2وحدة اليندسػة والقيػاس  يف يختبار التحصيؿ الدراسإ: ختباريف ىماإ ةالباحث تعدأكما 
مقػػررة ال 2القيػػاس تحصػػيؿ الدراسػػى فػػى وحػػدة اليندسػػة و ختبػػار الاإلبتػػدائي، وا  الصػػؼ الخػػامس طػػبلب 
) تجريبيػػة و ضػػابطة(، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف مجمػػوعتيف ي بتػػدائالصػػؼ الخػػامس اإلطػػبلب عمػػى 

بتدائيػة بمدرسػة العطػؼ اإل يبتػدائالصػؼ الخػامس اإل طالبا وطالبة مف طػبلب( 32دىا )عدالتجريبية و 
الصػؼ  طالبػا وطالبػة مػف طػبلب( 26) و الضػابطة و عػددىا )مصػر( الباجور التعميمية إلدارةالتابعة 

المجموعػػػة التجريبيػػػة طػػػبلب ولقػػػد طبػػػؽ مػػػل  اإلدارةسػػػريجة التابعػػػة لػػػنفس إبمدرسػػػة  يبتػػػدائالخػػػامس اإل
والػتعمـ سػتراتيجية تحميػؿ الميمػة إباسػتخداـ  2القياس متمثمة فى دراسة وحدة اليندسة و  جة تجريبيةمعال

 يختبػار إوحدة بالطريقة المعتادة و تطبيػؽ المجموعة الضابطة بدراسة نفس الطبلب بينما قاـ  يالتعاون
 يحصػػائلتحميػؿ اإلسػتخداـ نمػوذج اإبيػة، وبالمجمػوعتيف قبػؿ وبعػػد المعالجػة التجريطػبلب البحػث عمػى 

 النتػػػػػػػػػػػػائت:ىػػػػػػػػػػػػذا التحميػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػف  وأسػػػػػػػػػػػػفرلمبحػػػػػػػػػػػػث  ى المرحمػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػـ تحميػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػدرجاتسػػػػػػػػػػػػباع

المجموعة التجريبيػة طبلب بيف متوسطى درجات  (1011)حصائية عند مستو  إيوجد فرؽ ذو داللة -
، لصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة يختبػػار التحصػػيؿ الدراسػػإل يوعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدو المجم

المجموعػة التجريبيػة طػبلب درجػات  يبيف متوسط (1011)حصائية عند مستو  إذو داللة  يوجد فرؽو 
 ختبػػار الميػػارات العمميػػة فػػى اليندسػػة لصػػال  المجموعػػةإل يوعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدو المجم

عمػػى  ينة تحميػػؿ الميمػػة و الػػتعمـ التعػػاو سػػتراتيجيثػػر كبيػػر إلأيوجػػد وتوصػػمت الدراسػػة أنػػو  التجريبيػػة،
 .بتدائىالصؼ الخامس اإلطبلب يندسة لد  الميارات العممية فى الو  يتنمية التحصيؿ الدراس
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 يحميػػػؿ الميمػػػة بالمفػػػاىيـ المرئيػػػة فػػػسػػػتخداـ أسػػػموب تإىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى و  (:2112) محماااوددراسػػػة 
تػػػدائي بالصػػػؼ الخػػػامس اإلطػػػبلب لعمػػػـو لػػػد  تجػػػاه نحػػػو دراسػػػة اتػػػدريس العمػػػـو لتنميػػػة التحصػػػيؿ واإل

 جراءات التالية :تبعت اإلأولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
قنػػا  ي( لمضػػابطة بمدرسػػت138، )( لممجموعػػة التجريبيػػة141البحػػث وعػػددىا ) يختيػػار مجمػػوعتإتػػـ  -
الوحػػػدة الثانيػػػة "بنػػػاء ختيػػػار إ، وتػػػـ بتدائيػػػة المشػػػتركةومدرسػػػة السػػػادات اإل ،)مصػػػر(بتدائيػػػة المشتركةاإل

ستخداـ أسموب تحميؿ الميمػة إبتدائى و تدريسيا بالصؼ الخامس اإلطبلب ى مقررة عم" اليالكائف الح
المجموعػة الضػابطة  فػى الفتػرة مػابيف  طمبػة، وبالطريقػة السػائدة لاىيـ المرئيػة لممجموعػة التجريبيػةبالمف
 -ستخدمت الدراسة األدوات التالية :إولقد  ،8/12/2111إلى  25/11/2111
عػػداد إيػػؿ الميمػػة بالمفػػاىيـ المرئيػػة مػػف سػػتخداـ أسػػموب تحمإب يف الحػػخطػػة تػػدريس وحػػدة بنػػاء الكػػائ -

 .الباحث
( تطبيػػؽ –فيػػـ –ويات معرفيػػة مػػف تصػػنيؼ بمػػـو )تػػذكروالػػذ  يقػػيس ثبلثػػة مسػػت يختبػار التحصػػيماإل -

 مف إعداد الباحث.
  عداد الباحث . إتجاه نحو دراسة العمـو مف مقياس اإل -

بػيف متوسػط  (≥α 1011)د فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  وقد أظيرت نتائت الدراسة أنو توجػ
درجػػات مجموعػػة البحػػث "التجريبيػػة والضػػابطة " فػػى التطبيػػؽ البعػػد  فػػى كػػؿ مػػف االختبػػار التحصػػيمى 

، وىذه الفروؽ تجاه نحو دراسة مادة العموـالتطبيؽ " وكذلؾ مقياس اإل –لفيـ ا -عند مستويات "التذكر
ـ المرئيػة ، مما يدؿ عمػى فعاليػة أسػموب تحميػؿ الميمػة بالمفػاىيموعة التجريبيةلصال  أفراد المج جاءت

 تجاه نحو دراسة مادة العموـ .عمى تنمية التحصيؿ واإل
 -وقد اوصت الدراسة بما يمى :

الصؼ الخامس االبتدائى بما يتناسب مػل أسػموب طبلب ضرورة تطوير كتاب العمـو المقرر عمى  -1
 تحميؿ الميمة .

 يـ يخػػػػدـ الواقػػػل التعميمػػػػسػػػػتراتيجيات توظيػػػؼ الوسػػػائط التعميميػػػػة بػػػإريب معممػػػى العمػػػػـو عمػػػى تػػػد -2
 .  يداء التربو وتحسيف األ

لمعايير المداخؿ  العموـ عمى كيفية صياغة محتو  المادة الدراسية تبعا   يعقد دورات تدريبية لمعمم -3
 التربوية الفعالة مثؿ أسموب تحميؿ الميمة .
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عػػد -4 التربويػػة سػػاليب مػػل األ ختبلؼ مسػػتوياتيـ لمتعامػػؿإلقػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة بػػاد اتييئػػة وا 
 رتقاء بمستو  الخدمة التعميمية وتحقيؽ أىدافيا المنشودة .الحديثة بما يسيـ فى اإل

 
 

حميال الميماة عماى التحصايل فاي ىتم  افاعمياة تتعقي  عمى الدراسا  التي اال .2.1.1
 ى إت اىاتيم نحوىا:وعم المواد الدراسية

 :من حيث األىداف 

ىػػػػدفت إلػػػػى معرفػػػػة أثػػػػر إسػػػػتراتيجية تحميػػػػؿ الميمػػػػة والػػػػتعمـ التعػػػػاوني عمػػػػى تنميػػػػة التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي 
 (.2119المرحمة اإلبتدائية، كما في دراسة محمد )طبلب والميارات العممية في اليندسة لد  

بالمفػاىيـ المرئيػة فػػي تػدريس العمػـو لتنميػػة ىػدفت الدراسػة األخػر  إلػػى إسػتخداـ أسػموب تحميػػؿ الميمػة 
، كما في دراسة محمود )  (.2112التحصيؿ واإلتجاه نحو دراسة العمـو

 
 :من حيث المنين 

 ( المنيت التجريبي.2112( ودراسة محمود )2119إستخدمت دراسة بطين )
 

 : من حيث األدوا 

تناولتيػػػػا كػػػؿ دراسػػػػة، فدارسػػػة بطػػػػين تنوعػػػت أدوات الدراسػػػػة المسػػػتخدمة، وذلػػػػؾ تبعػػػا  لممتغيػػػػرات التػػػي 
( إعتمػػدت 2112( إعتمػػدت إختبػػاريف لمتحصػػيؿ الدراسػػي فػػي وحػػدة اليندسػػة، ودراسػػة محمػػود )2119)

.  اإلختبار التحصيمي ومقياس اإلتجاه نحو دراسة مادة العمـو
 

 :من حيث العينة 

ومحػػػدده بالصػػػؼ إتفقػػػت الدراسػػػتيف السػػػابقتيف عمػػػى العينػػػة، بحيػػػث أنيػػػا كانػػػت مػػػف طػػػبلب المػػػدارس، 
 الخامس.
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 :من حيث النتائن 

( دالػػة عمػػى فعاليػػة إسػػتخداـ تحميػػؿ الميمػػة والعمػػؿ التعػػاوني عمػػى 2119جػػاءت نتػػائت دراسػػة بطػػين )
 الصؼ الخامس اإلبتدائي.طبلب تنمية التحصيؿ الدراسي والميارات العممية في اليندسة لد  

سػػموب تحميػػؿ الميمػػة بالمفػػاىيـ المرئيػػة عمػػى ( دالػػة عمػػى فعاليػػة أ2112جػػاءت نتػػائت دراسػػة محمػػود )
.  تنمية التحصيؿ واإلتجاه نحو دراسة مادة العمـو

 وبذلؾ إتفقت الدراستاف عمى فعالية إستخداـ تحميؿ الميمة في تنمية التحصيؿ لد  الطمبة.
 

 :عمى المحور الطالث تعميق عام
 

( ودراسػػػة محمػػػود 2119راسػػػة بطػػػين )بػػػالرغـ مػػػف أف الدراسػػػة الحاليػػػة إتفقػػػت مػػػل الدراسػػػات السػػػابقة د
طػػػبلب كمػػػا إتفقػػػت أيضػػػا  عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى  ( فػػػي أنيػػػا إسػػػتخدمت المػػػنيت التجريبػػػي،2112)

تفقػت مػػف دراسػة محمػػود ) ، تناولػت تحميػػؿ الميمػة كالدراسػػات السػابقو،المػدارس و  ( عمػى مػػادة 2112وا 
تجاىػػات الطمبػة نحػػو العمػوـ، ولكنيػػا إختمفػت عػػنيـ عػف طريػػؽ دمػت تحميػػؿ الميمػة مػػل الػػدراما  العمػوـ وا 

ختمفػت فػػي نػوع العينػة حيػػث  كإسػتراتيجتي تػدريس مقترحػة التطبيػػؽ عمػى الطمبػة لتحديػػد أثرىػا عمػييـ، وا 
تناولػػت الصػػؼ السػػادس مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية،  وكػػاف ىنػػاؾ تميػػز فػػي الدراسػػة مػػف حيػػث وحػػدة 

 العمـو المطبقة وىي )وحدة الكائنات الحية الدقيقة(.
 

 :ة الحالية من دراسا  المحور الطالثما إستفاد  او الدراس
 بناء اإلطار النظري. -
 بناء دليؿ المعمـ. -
 إختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. -
 تفسير النتائت. -
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 :التعميق العام عمى الدراسا  السااقة. 3.1.1

إسػػػػتخداـ الػػػػدراما فػػػػي التعمػػػػيـ، يتضػػػػ  أىميػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ مراجعػػػػة األدب النظػػػػري والدراسػػػػات السػػػػابقة 
ستخداـ تحميؿ الميمة مل فئة الطمبة   سػبيؿ ، فػيالعػادييف وطمبػة ذوي اإلعاقػة السػمعية بشػكؿ خػاصوا 

 يقػػدراتيـ اإلبداعيػػة فػػي مختمػػؼ المػػواد وبػػالعمـو بشػػكؿ خػػاص ألنػػو أساسػػ تشػػجيعيـ لمػػتعمـ، وفػػي تنميػػة
 :سة ويبلحظ ذلؾ مف خبلؿ ما يميالمدر 
   ىمػػاـفػػي المحػػور األوؿ مثػػؿ دراسػػة  الحاليػػة مػػل بعػػض الدراسػػات التػػي سػػبؽ عرضػػياإتفقػػت الدراسػػة 

( ودراسػة 1998( ودراسػة حسػف )1999( ودراسػة أبػو شػامة )1999( ودراسة البنػا )2111ورضواف )
تفقػت مػل بعػض 1991صال  ) ( فػي نػوع العينػة مػف طمبػة ذوي اإلعاقػة السػمعية وفػي مػادة العمػوـ، وا 
مثػػػؿ دراسػػػة بنػػػي دومػػػي  فػػػي المحػػػور الثػػػاني خداـ الػػػدراما فػػػي تحصػػػيؿ العمػػػوـفػػػي أثػػػر أسػػػت الدراسػػػات

( 2111( ودراسة عودة )2111) Cokadar & Yilmaz( ودراسة 2111( ودراسة الطويؿ )2112)
 Boujaoude Sowwan & Abd El-Khalick( ودراسػػة 2117) Volkanovaودراسػػة 

تفقت مل دراسة عودة )2115) أيضا  اإلتجاىات نحػو العمػوـ ولكنيػا إختمفػت ( ألنيا تناولت 2111( وا 
ضػا  بػيف معيـ بنوع العينة مف طمبة الصؼ السػادس مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية وأنيػا تناولػت الػدمت أي

محمػػود دراسػػة أثر تحميػػؿ الميمػة فػػي التحصػيؿ ومػػف الدراسػات التػػي إىتمػػت بػالػدراما وتحميػػؿ الميمػة، 
ختمفػت  محمود في تناوؿ العمػـو واإلتجاىػات نحػو العمػوـ إتفقت الدراسة الحالية مل دراسة ،(2112) وا 

أنيػا إعتمػدت الػدمت بػيف تحميػؿ و  نوع العينػة مػف طمبػة الصػؼ السػادس مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية في
تجاىػػاتيـ  الميمػػة والػػدراما فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ السػػادس فػػي العمػػوـ مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية وا 

.  نحو العمـو

 

  فػػي إختيػػار المػػنيت التجريبػػي أو شػػبو التجريبػػي  فػػي مختمػػؼ المحػػاور ات السػػابقةأتفقػػت معظػػـ الدراسػػ
سػػػتخدـ الباحػػػث –القػػػائـ عمػػػى مجمػػػوعتيف متكػػػافئتيف )تجريبيػػػة  أيضػػػا  المػػػنيت التجريبػػػي  ضػػػابطة(، وا 

عتمػػد مجمػػوعتيف، التجريبيػػة التػػي تػػـ تطبيػػؽ الػػدمت بػػيف تحميػػؿ الميمػػة والػػدراما عمػػييـ، والمجموعػػة  وا 
 تي تـ التعامؿ معيا بالطريقة اإلعتيادية.الضابطة ال

 

  بػػار التحصػػيمي كػػأداة تنوعػػت أدوات البحػػث فػػي الدراسػػات السػػابقة، ولكػػف أتفػػؽ معظميػػا عمػػى اإلخت
سػتبانة اإلتجاىػات لتحميؿ األثر عمى الطمبة عتمد الباحث تحميؿ المحتػو  واإلختبػار التحصػيمي، وا  ، وا 
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، وقػاـ بإعػداد مجموعػة مػف الػدر  وس مػف الوحػدة السادسػة تطبػؽ الػدمت بػيف تحميػؿ الميمػة نحو العمػـو
 والدراما.

 

   توصمت معظـ الدراسات إلى فعالية الدراما وتحميؿ الميمػة فػي التػدريس فػي المػواد الدراسػية المختمفػة
ولطمبة ذوي اإلعاقة السمعية، ونظرا  لقمة ىذه الدراسات التي تختص بالعموـ وتختص بالعينة مف ذوي 

الدمت بيف تحميؿ الميمػة والػدراما فػي تحصػيؿ طمبػة  فاعميةمعية، قاـ الباحث بالتحقؽ مف اإلعاقة الس
.العمـو مف ذوي اإلعاقة السمعية عمى  الصؼ السادس في  إتجاىاتيـ نحو العمـو

 
 :ة الحالية من الدراسا  السااقةما إستفاد  او الدراس

 بناء اإلطار النظري. -
 بناء دليؿ المعمـ. -
 لتصميـ التجريبي المناسب.ختيار اا -
 ار األساليب اإلحصائية المناسبة.ختيا -
 المساىمة في إختيار أدوات الدراسة المناسبة. -
 تفسير النتائت. -
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 الفصل الطالث
______________________________________________________ 

 
 الطريقة واإل را ا 

تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ الطريقػػة واإلجػػراءات التػػي تمػػت فييػػا ىػػذه الدراسػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تحديػػد مجتمػػل 
وات إعػػػػداد أدوات الدراسػػػػة وطريقػػػػة التحقػػػػؽ مػػػػف الصػػػػدؽ وثبػػػػات أداة الدراسػػػػة الدراسػػػػة وعينتيػػػػا، وخطػػػػ

عداد المادة التعميمية حسب طريقة التدومنيت الدراسة،  ،وتطبيقيا ريس وىي الدمت بيف تحميؿ الميمة وا 
 والدراما، والتصميـ المستخدـ في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية.

 
 منين الدراسة 2.1
الػدمت بػيف تحميػؿ الميمػة والػدراما فػي تحصػيؿ  فاعميػة الستقصػاءالتجريبػي شػبو الباحث المنيت  إعتمد

ىػػاتيـ نحػػو العمػػوـ، وذلػػؾ لمبلءمتػػو إتجاالسػػادس مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية عمػػى  العمػػـو لطمبػػة الصػػؼ
 لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات.

 
 م تمع الدراسة :  3.2

فػي مػدارس  مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادسالصؼ ال ةبمف جميل طم تكوف مجتمل الدراسة
ومدرسػػػػة راـ اهلل ومدرسػػػػة )إفػػػػت ( منطقػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ، منطقػػػػة  )اليػػػػبلؿ األحمػػػػر والمدرسػػػػة اإلسػػػػبلمية(

رابطػػات واألمػػؿ( منطقػػة قمقيميػػة، ومدرسػػة )الصػػـ( منطقػػة نػػابمس، ومدرسػػة )الحنػػاف( منطقػػة جنػػيف، )الم
خػػػػبلؿ الفصػػػػؿ الثػػػػاني لمعػػػػاـ  العمػػػػوـ سيدرسػػػػوفممػػػػف ومدرسػػػػة )األمػػػػؿ وبنػػػػي نعػػػػيـ( منطقػػػػة الخميػػػػؿ، 

 .طالبا  وطالبة(  48)  عددىـ والبالغ  2014/2015
 

 عينة الدراسة: 2.2
مػف ذوي اإلعاقػة  األساسػي سػادسالصػؼ ال ةبػطم مػف ( طالبػا وطالبػة 24 ) مػف الدراسػة عينة تتكون

 ومدرسػة )إفػت ( منطقػة بيػت راـ اهللمنطقػة  )اليػبلؿ األحمػر والمدرسػة اإلسػبلمية(في مػدارس  السمعية
 ساادس مان ذوي اإلعاقاة السامعيةالصف ال شعاة طماة عينة قصدية تتكون من الااحثار ختإ لحـ،
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 األساساي ساادسالصاف الطمااة وزع ، طام لمدرساة اإلسا مية ومدرساة إفاتح( في االي ل األحمر وا
اذكاور  ت رياياةط طاة  م موعاا : تساعةتوزيعًا عشاوائيًا إلاى  من كل مدارس ذوي اإلعاقة السمعية

ناث( ناث(اذكور  ضااطة ستة م موعا و  ،وا   .   وا 
 

بيػػت لحػػـ( ومدرسػػة اليػػبلؿ المجموعػػة التجريبيػػة مف)ثػػبلث شػػعب صػػفية(، فػػي مػػدارس إفػػت  ) شػػكمتتو 
مػف ذوي اإلعاقػة  األساسػي سػادسالصػؼ الطمبػة  مػفاألحمر )راـ اهلل( والمدرسة اإلسبلمية )راـ اهلل(، 

وأمػػػا المجموعػػػة  ،( طالبػػػا  وطالبػػػة24) اوبمػػػغ مجمػػػوع أعػػػداد الطمبػػػة فييػػػ مجتمػػػل الدراسػػػة مػػػف السػػػمعية
درسػػػػة الحنػػػػاف )جنػػػػيف(، واألمػػػػؿ تشػػػػكمت مػػػػف بػػػػاقي مػػػػدارس ذوي اإلعاقػػػػة السػػػػمعية مثػػػػؿ مالضػػػػابطة 

 والمرابطات )قمقيمية(، والمدرسة األساسية )نابمس(، واألمؿ وبني نعيـ )الخميؿ(.
مجمػػوع  وبمػػغ مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية األساسػػي سػػادسأيضػػا  مػػف الصػػؼ ال شػػعب سػػتة مػػفوتكوناا  

مػف المجتمػل  %100اسػة النسػبة المئويػة لعينػة الدر  قػد بمغػتو  ،( طالبػا  وطالبػة24فييػا ) أعداد الطمبة
   .الدراسي

( يوضػػػػػ  البيانػػػػػات الوصػػػػػفية لعينػػػػػة الدراسػػػػػة حسػػػػػب عػػػػػدد طمبػػػػػة المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة 1.3والجػػػػػدوؿ)
 ة.والتجريبي

 
 (: البيانات الوصفية لعينة الدراسة حسب عدد طمبة المجموعة الضابطة والتجريبية1.3جدوؿ)

 المجموعة            
 الجنس

 المجموع عة التجريبيةالمجمو  المجموعة الضابطة

 18 9 9 ذكور

 30 15 15 إناث

 48 24 24 المجموع

 

 أدوا  الدراسة 3.2
بتصميـ أدوات الدراسة الميدانية مسػتعينا  باإلطػار النظػري،  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث

البيانػػات وفحػػص  لمدراسػػة لجمػػل ة مجتمػػل الدراسػػة، تػػـ إعػػداد ثبلثػػة أدواتوالدراسػػات السػػابقة، ومعايشػػ
 : فرضياتيا، ويمكف وصؼ ىذه األدوات في صورتيا النيائية فيما يمي
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 ختبار تحصيمي في مادة الوحدة.إ .1

تحميؿ محتو  لمادة الوحدة الخامسة مػف الكتػاب )وحػدة الكائنػات الحيػة الدقيقػة( وتحضػير  .2
 والدراما. الدمت بيف تحميؿ الميمةالدروس بطريقة 

.مقياس اإلتجاىات نحو ما .3  دة العمـو

 

 وفيما يمي توضيح لخطوا  إعداد كل أداا من أدوا  الدراسة:
 وفيما يمي وصف ليذه األدوا :

 

 ختاار التحصيل الدراسي:. ا2.4.1
الػػدمت بػػيف إسػػتراتيجيتي تحميػػؿ الميمػػة  فاعميػػةمػػف أجػػؿ قيػػاس  تحصػػيميالختبػػار قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اإل

، في وحدة الكائنات الحية الدقيقة لمصؼ السادس السمعية والدراما في تحصيؿ الطمبة مف ذوي اإلعاقة
وأثنػػاء بنػػاء اإلختبػػار حػػرص الباحػػث عمػػى مراعػػاة األسػػئمة لممسػػتويات المعرفيػػة الػػدنيا وىػػي تػػذكر وفيػػـ 
وتطبيػػؽ، والمسػػتويات المعرفيػػة العميػػا وىػػي: تحميػػؿ وتركيػػب وتقػػويـ، وأف تكػػوف األسػػئمة شػػاممة لجميػػل 

 دروس الوحدة.
 

 عداد اإلختبار بناء  عمى اإلجراءات التالية:وقد تـ إ
)الكائنػػػات الحيػػػة الدقيقػػػة( مػػػف حيػػػث المفػػػاىيـ والحقػػػائؽ والمبػػػادئ  تحميػػػؿ محتػػػو  الوحػػػدة الخامسػػػة-1

 (.2تـ ذلؾ مرتيف بفارؽ زمني أسبوعيف كما يظير في الممحؽ رقـ )والقوانيف، و 
 تحديد األىداؼ الخاصو التي سيتـ تحقيقيا خبلؿ الوحدة.-2
( لتحديػػد الػػوزف النسػػبي لمحتػػو  الوحػػدة، Table of Specification)وضػػل جػػدوؿ مواصػػفات -3

)تػػػذكر، فيػػػـ إسػػػتيعاب، تطبيػػػؽ( والعميػػػا )تحميػػػؿ،  الػػػدنيا ةالمعرفيػػػ اتمسػػػتويالوتحديػػػد األسػػػئمة حسػػػب 
 (.11(، كما يظير في الممحؽ رقـ )203ـ( كما يظير في الجدوؿ رقـ )تركيب، تقوي

 
( يبػػيف مسػػتويات األسػػئمة حسػػب تصػػنيؼ بمػػـو وأرقػػاـ الفقػػرات المنتميػػة ليػػا ومجمػػوع 203وجػػدوؿ رقػػـ )

 ستو  والنسب المئوية لكؿ ىدؼ وعدد األسئمة حسب جدوؿ المواصفات.األسئمة عمى كؿ م
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 (: مسػػتويات األسػػئمة حسػػب تصػػنيؼ بمػػـو وأرقػػاـ الفقػػرات المنتميػػة ليػػا ومجمػػوع األسػػئمة عمػػى كػػؿ مسػػتو .203جػػدوؿ )
 ب المئوية لكؿ ىدؼ وعدد األسئمة حسب جدوؿ المواصفات.والنس

           األسئمة             
 مستويات

 األسئمة     

النسبة 
المئوية 
 لميدؼ

عدد األسئمة 
حسب جدوؿ 
 المواصفات

مجموع  األسئمة المقالية األسئمة الموضوعية
األسئمة حسب 

 اإلختبار
 9 (4-1:)6س (5،4،3،2،1:)1س 15 %32 التذكر

ستيعاب (، 7-1:)2س (9،8،6:)1س 11 %22 فيـ وا 
 8س

15 

، 7، س 5س (7:)1س 11 %22 تطبيؽ
 11س

11 

 5 (4-1:)4س (11:)1س 8 %16 تحميؿ

 3 (3-1:)3س --------------- 2 %5 تركيب

 4 (4-1:)9س --------------- 1 %3 تقويـ

 46 36 11 46 %111 المجموع

 
بنػػود مػػف نػػوع األسػػئمة الموضػػوعية )إختيػػار مػػف متعػػدد(، ( 11مػػف ) تػػـ إعػػداد اإلختبػػار، وقػػد تػػألؼ -4
و  ( بند مف األسئمة المقالية قصيرة اإلجابة،27( بند مف نوع األسئمة المقالية الذي إشتمؿ عمى )36و)
حتػػوت بعػػض الفقػػرات صػػورا  توضػػيحية، كمػػا وضػػل مكػػاف 9) ( بنػػود مػػف األسػػئمة المقاليػػة المفتوحػػة، وا 

 إلجابة األسئمة المقالية. مخصص قد أشير إليو

 
 وتكوف اإلختبار بصورتة النيائية مف جزأيف ىما:

 عمى معمومات عف اإلختبار وكيفية اإلجابة عف األسئمة. الجزء األوؿ: إحتو 
 سئمة بنوعيو الموضوعية والمقالية.الجزء الثاني: تكوف مف بنود األ

 
 صدق اإلختاار:. 2.2.4.1

المحكمػػػػػيف  مػػػػػف ار التحصػػػػػيمى مػػػػػف خػػػػػبلؿ عرضػػػػػو عمػػػػػى لجنػػػػػةمػػػػػف صػػػػػدؽ اإلختبػػػػػ لقػػػػػد تػػػػػـ التحقػػػػػؽ
( كمػػػا فػػػي 9والمتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ أسػػػاليب التػػػدريس المنػػػاىت وطػػػرؽ التػػػدريس وقػػػد بمػػػغ عػػػددىـ )

إذ طمػػب مػػنيـ إبػػداء الػػرأي، وتػػدويف مبلحظػػاتيـ حػػوؿ وضػػوح فقػػرات اإلختبػػار، ودقػػة ( 5الممحػػؽ رقػػـ )
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ذا كػػاف اإلختبػػار يحقػػؽ األىػػداؼ، واجػػراء الدراسػػة، وا  بلءمتيػػا ألفػػراد عينػػة الصػػياغة المغويػػة، ومػػد  م
 ضافة عمى فقرات اإلختبار.الحذؼ أو التعديؿ أو اال

حسب الثقؿ النسبي لممادة التعميمية والنسػب  جدوؿ المواصفات وفؽتـ إعداد اإلختبار التحصيمي وقد  
مػػل المشػػرؼ، تػػـ عػػرض الػػذي تػػـ إعػػداده فػػي صػػورتو األوليػػة ومراجعتػػو  المئويػػة لؤلىػػداؼ التعميميػػة،

خبػػرة، ثػػبلث  )معمػػـ عمػػـو ذو ( محكمػػيف متخصصػػيف9اإلختبػػار التحصػػيمي الػػذي أعػػده الباحػػث عمػػى )
خبػػراء فػػي  مػػف حممػػة درجػػة الػػدكتوراة و 4، وورئػػيس قسػػـ اإلشػػراؼ التربػػوي وزارة التربيػػة مشػػرفيف مػػف

، وبنػػػاء  عمػػػى متحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ المحتػػػو  ومبلئمتػػػو لطمبػػػة الصػػػؼ السػػػادسلمجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي( 
وتـ حذؼ وتعديؿ بعض فقػرات اإلختبػار بنػاء عمػى آراء مبلحظاتيـ أعيد صياغة بعض بنود األسئمة، 

 . (9) يظير فى الممحؽ رقـكما  اإلختبار في صورتو النيائية حيث أصب   ،المحكميف
 

 :ختاارطاا  األ. 1.2.4.1
( طالػب مػف خػارج عينػة 22ددىا )بمػغ عػ  Pilot Studyتػـ تطبيػؽ اإلختبػار عمػى عينػة إسػتطبلعية 

الدراسػػة وىػػـ طػػبلب عػػاديوف، وتػػـ تطبيػػؽ اإلختبػػار عمػػى العينػػة اإلسػػتطبلعية مػػرة واحػػدة، وذلػػؾ بعػػد 
)كرونبػػاخ ألفػػا( لئلختبػػار  Cronbach Alphaتدريسػػيـ وحػػدة الكائنػػات الحيػػة الدقيقػػة، وكانػػت قيمػػة 

ة كداللػػػة عمػػػى ثبػػػات اإلختبػػػار تفػػػػي وأعتبػػػرت ىػػػذه القيمػػػػة مقبولػػػ ،(0.74التحصػػػيمي بجميػػػل أسػػػئمتو )
 )كرونباخ ألفا( لكؿ سؤاؿ عمى حدة. Cronbach Alpha( يوض  303) والجدوؿ بأغراض الدراسة

 

 )كرونباخ ألفا( لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اإلمتحاف Cronbach Alpha (: نتائت إختبار303الجدوؿ)

 )كرونباخ ألفا( Cronbach Alphaقيمة  رقـ السؤاؿ
 0.708 السؤاؿ األوؿ

 0.697 السؤاؿ الثاني

 0.726 السؤاؿ الثالث

 0.712 السؤاؿ الرابل

 0.739 السؤاؿ الخامس

 0.730 السؤاؿ السادس

 0.720 السؤاؿ السابل

 0.712 السؤاؿ الثامف
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 0.746 السؤاؿ التاسل

 0.681 السؤاؿ العاشر

 0.739 المجموع لكؿ األسئمة

 
 :. معامل الصعواة لإلختاار1.2.4.1

 قاـ الباحث بحساب معامبلت الصعوبة لفقرات اإلختبار الموضوعية حسب المعادلة التالية:
العػػدد الكمػػي ÷ معامػػؿ الصػػعوبة لمسػػؤاؿ ص  )عػػدد الطمبػػة الػػذيف أجػػابوا عمػػى الفقػػرة بصػػورة خاطئػػة 

 (.%111× لمطمبة( 
فػػػي الجػػػدوؿ كمػػػا يتضػػػ   %(71-%25وقػػػد تراوحػػػت قػػػيـ معػػػامبلت الصػػػعوبة لفقػػػرات اإلختبػػػار بػػػيف )

، وىػػذه المعػػامبلت تتفػػؽ مػػل معيػػار معػػامبلت الصػػعوبة المقبولػػة تربويػػا  ألغػػراض الدراسػػة التػػي (403)
 %(.84-%25تتراوح بيف )

 
 . معام   التمييز لإلختاار:4.2.4.1

 قاـ الباحث بحساب معامؿ التمييز لفقرات اإلختبار الموضوعية حسب المعادلة التالية:
 ص(/ف. -معامؿ التمييز ت   )س

 حيث أف:
 ت: معامؿ التمييز.

 س: عدد المتعمميف مف الفئة العميا في التحصيؿ الذيف أجابوا إجابة صحيحة.
 ص: عدد المتعمميف مف الفئة الدنيا في التحصيؿ ممف أجابوا عف السؤاؿ إجابة صحيحة.

 ف: عدد أفراد إحد  المجموعتيف، أو نصؼ عدد أفراد العينة.
 (403كما يتضػ  فػي الجػدوؿ ) (1.67-1035بلت التمييز لفقرات اإلختبار بيف )وقد تراوحت قيـ معام

 ويعتبر معامؿ التمييز مقبوال .
 (: قيـ معامؿ الصعوبة ونعامؿ التمييز لؤلسئمة الموضوعية في اإلختبار التحصيمي.403الجدوؿ)

 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة األسئمة الموضوعية
 1035 %29 السؤاؿ الثاني

 1036 %25 السؤاؿ الثالث
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 1042 %31 السؤاؿ الرابل

 1037 %29 السؤاؿ الخامس

 1052 %3705 السؤاؿ السادس

 1047 %25 السؤاؿ السابل

 1039 %27 السؤاؿ الثامف

 1067 %7108 السؤاؿ التاسل

 1058 %4709 السؤاؿ العاشر

 (1067-1035) %(71-%25) المعدؿ العاـ لممعامبلت
 

 صحيح لألختاار التحصيمي:إ را ا  الت
تـ توزيل العبلمات لفقرات األسئمة الموضوعية واعطيت درجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصفر لئلجابة 
الخاطئػػػة، بحيػػػث تعامػػػؿ الفقػػػرات المتروكػػػة معاممػػػة اإلجابػػػة الخاطئػػػة، وبػػػذلؾ يصػػػب  مجمػػػوع درجػػػات 

ت المقاليػػة فقػػد أعػػد الباحػػث إجابػػة ( عبلمػػات، أمػػا بالنسػػبة لمفقػػرا11الطالػػب عمػػى األسػػئمة المضػػوعيو)
نموذجية، وقسمت الدرجة المحددة لكؿ فقرة حسب المطمػوب لئلجابػة الكاممػة وقػد اعطيػت درجػة واحػدة 
لبلجابة الصحيحة وصفر لبلجابة الخاطئة عمى الفقرات المقالية بحيث تعامؿ الفقرات المتروكة معاممة 

 (عبلمة.61ية لئلختبار )اإلجابة الخاطئة ، وبيذا تكوف العبلمة النيائ
 

 ت اىا  نحو العموم:مقياس اع  1.4.1
تتمثؿ األداة الثانية في مقياس اإلتجاىات نحو مادة العموـ، حيث تػـ إعػدادة بعػد اإلطػبلع عمػى األدب 

أثػػر إسػػتخداـ األنشػػطة الدراميػػة عمػػى  التػػي ىػػدفت لمتعػػرؼ إلػػى (2111منيػػا )عػػودة،التربػػوي والدراسػػات 
( والئحة اإلتجاىات 2111)عودة، السادس في مادة العمـو وفي إتجاىاتيـ نحوىاتحصيؿ طمبة الصؼ 

سػػتبانة Gogoline & Swartz,1992( الػػذي أعػػدىا غوغػػوليف وسػػوارتز )ATSIنحػػو العمػػـ) (، وا 
 .(Norby,2002اإلتجاىات نحو العمـ لمباحثة )

 
سػػتبانة Gogolin & Swartz,1992قػػد تػػـ ترجمػػة اإلسػػتبانتيف الئحػػة اإلتجاىػػات نحػػو العمػػـ ) ( وا 

 ( مػػف المغػػة اإلنجميزيػػة إلػػى المغػػة العربيػػة، وبعػػد تػػدقيؽ الترجمػػة Norby,2002اإلتجاىػػات نحػػو العمػػـ )
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( فقػػػرة مسػػػتفيد مػػػف بعػػػض الفقػػػرات مػػػف الدراسػػػات 44تػػػـ إعػػػداد إسػػػتبانة مػػػف قبػػػؿ الباحػػػث مكونػػػو مػػػف )
اإلتجاىػػػات حسػػػب التػػػدرج  واألدب التربػػػوي فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، وكانػػػت اإلسػػػتجابة عمػػػى فقػػػرات مقيػػػاس

كخيػػارات لئلسػػتجابة  5ا1(، حيػػث أعطيػػت أرقػػاـ مػػف Scale 5_Point.Likertالخماسػػي ليكػػرت )  
( درجػػػػات، 5عمػػػػى بنػػػػود مقيػػػػاس اإلتجاىػػػػات نحػػػػو مػػػػادة العمػػػػوـ، وأعطيػػػػت الفقػػػػرات اإليجابيػػػػة دائمػػػػا )

، أمػا الفقػرات السػمبية واحػدة ( درجة1( درجتيف، ومطمقا  )2ات، نادرا  )( درج3(درجات، أحيانا  )4غالبا )
( 2(، وغالبػا  )1واحػدة ) ( أعطيت اإلستجابة دائمػا درجػة9،11،12،21،21،21،24،34ذات األرقاـ )

 ( درجات.5( درجات، ومطمقا )4را  )( درجات، وناد3، وأحيانا )درجتيف
 

 صدق المحتوى لمقياس اإلت اىا  نحو مادا العموم. 2.1.4.1

 

 4ذوي خبػرة،  معمػـ( محكمػيف متخصصػيف )9ت الػذي أعػده الباحػث عمػى )تـ عرض مقياس اإلتجاىا
خبػػراء فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي( لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ المحتػػو ، وكػػذلؾ  4خبػػراء فػػي أسػػاليب التػػدريس، 

نسجاـ صياغة الفقرات لمبيئة الفمسطينية.  مناسبة الفقرات لمعمر الزمني لطمبة الصؼ السادس، وا 
تعمقػػػة بمقيػػػاس اإلتجاىػػػات بنػػػاء عمػػػى مبلحظػػػات المحكمػػػيف، فقػػػد عػػػدلت حيػػػث تػػػـ تعػػػديؿ الفقػػػرات الم

، 35، 34، 32، 31، 24، 14، 13، 11، 5، 4، 3، 2، 1(، وتـ حذؼ الفقرات)41، 15، 8الفقرات)
 .( فقرة44( ومقياس اإلتجاىات األصمي يتكوف مف )44، 43، 41، 39، 37، 36
 (، وتكوف بصورتو النيائية مف جزأيف:7رقـ)تـ توزيعو عمى عينة الدراسة كما يظير في ممحؽ  و

 معمومات شخصية، ووصفا  لؤلداة وىدفيا وتعميمات اإلجابة. عمى ويتيح الجزء األوؿ:
 ( فقرة.25الجزء الثاني: تكوف مف )

 
 المحاور التي تـ بناء اإلستبانو باإلعتماد عمييا ىي:

 25,21,20,19,18,17)الفقرات )المحور األوؿ: أىمية العمـو في حياة الطمبة: وتشتمؿ عمى 

 ( صيغة الفقرات وقيمة الثبات ليا.503ويوض  جدوؿ )
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 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور األوؿ وفقراتو. :(503جدوؿ رقـ )

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 Cronbachالثبات

Alpha  كرونبػػػػػػػاخ(
 (ألفا

 صيغة الفقرة

Q17 10795 موـ.ال تصم  الحياة دوف فيـ الع 
Q18 10792 .نحتاج العمـو ألداء القميؿ مف األعماؿ في حياتنا 
Q19 10787 .لمعموـ أىمية عالية في تطور الدوؿ 
Q20 10811 .مف الضروري تعمـ العمـو لمحصوؿ عمى وظيفة جيدة 
Q21 10791 .ينبغي عمى غالبية الناس تعمـ شيأ  عف موضوعات العموـ المختمفة 
Q25 10792  البحث عف األسباب الطبيعية لؤلحداث والظواىر واألشياء مف أستطيل

 حولي مف خبلؿ تعممي لمادة العموـ.
 المحور األوؿ 10723 
     

( وىػي درجػة 10723أف قيمة معامؿ كرونباخ ألفا لممحور األوؿ بمغػت )( 503يتض  مف الجدوؿ رقـ )
 ثبات جيدة إلجراء الدراسة.

 
 (16، 15، 14، 13، 12، 6) فقراتؿ عمى نحو مادة العموـ: وتشتمآراء الطمبة  المحور الثاني:

 .وقيمة ثباتيا( صيغة الفقرات 603ويوض  الجدوؿ )
 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الثاني وفقراتو.(: 603جدوؿ رقـ )

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 Cronbachالثبات

Alpha  كرونبػػػػػػػاخ(
 (ألفا

 صيغة الفقرة

Q6 10795 شعر بالتوتر عندما يتحدث أحد معػي عػف موضػوع يتعمػؽ بموضػوعات أ
 العموـ المختمفة.

Q12 10794 .أشعر بأنني مجبر عمى دراسة مادة العمـو في المدرسة 
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Q13 10798 .  يخيفيني حضور حصص العمـو
Q14 10792 أ.  فضؿ األعماؿ التي ال يمزميا مادة العمـو
Q15 10791 لتي أدرسيا.فيـ دروس العمـو اأىتـ ب 
Q16 10811  لدي رغبة.  حقيقية في تعمـ العمـو
 المحور الثاني 10715 

 
( وىػي درجػة ثبػات 10715أف قيمة كرونبػاخ ألفػا لممحػور الثػاني بمغػت )( 603يتض  مف الجدوؿ رقـ )

 جيدة إلجراء الدراسة.
 

 (5، 4، 3، 2، 1الدافعية نحو تعمـ مادة العموـ: وتشتمؿ عمى الفقرات) المحور الثالث:
 غة الفقرات وقيمة الثبات لكؿ فقرة.( صي703ويوض  جدوؿ )

 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الثالث وفقراتو. (:703جدوؿ)

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 Cronbachالثبات

Alpha  كرونبػػػػػػػاخ(
 (ألفا

 صيغة الفقرة

Q1 10788 .العمـو إحد  المواد المفضمة لدي 
Q2 10795 اءة كتب خارجية في الموضوعات العممية.قر  أحب 
Q3 10782 أشعر ب.  اإلرتياح عند حؿ واجباتي لدروس العمـو
Q4 10789 .أستوعب الموضوعات العممية التي تعرض في كتاب العموـ بسيولة 
Q5 10796 .  أشعر باإلرتياح في حصة العمـو
 المحور الثالث 10711 

 
( وىي درجة ثبات جيدة 10711رونباخ ألفا لممحور الثالث بمغت )أف قيمة ك( 703يتض  مف الجدوؿ )

 إلجراء الدراسة.
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 (22، 11، 11، 7اإلستمتاع بمادة العموـ: وتشتمؿ عمى الفقرات ) المحور الرابل:
وقيمػة  ( يوض  صػيغة الفقػرات7.3أما بالنسبة إلى العامؿ الرابل فإنو يضـ أربل فقرات، والجدوؿ رقـ )

 .ةالثبات لكؿ فقر 
 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الرابل وفقراتو.(: 3.8جدوؿ )

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 Cronbachالثبات

Alpha  كرونبػػػػػػػاخ(
 (ألفا

 صيغة الفقرة

Q7 10813 .أحب قضاء وقت طويؿ في دراسة العموـ بالمدرسة 
Q10 10791  كثيرا  بإجراء األنشطة والتجارب المخبرية في دأستمتل.  روس العمـو
Q11 10791 بمشاىدة البرامت العممية عمى التمفاز. أستمتل 
Q22 10787 ستمتل بالتحدث عف العمـو مل انخريف.أ 
 المحور الرابل 10748 

 
( وىػػي درجػػة 10748أف قيمػػة معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا لممحػػور الرابػػل بمغػػت )( 38.يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ )

 ثبات جيدة إلجراء الدراسة.
 (.24، 23، 9، 8النظرة حوؿ القدرة الذاتية في مادة العموـ: وتشتمؿ عمى الفقرات) الخامس:المحور 

 وقيمة الثبات ليا.( صيغة الفقرات 9.3مس أربل فقرات، ويوض  جدوؿ رقـ )عدد الفقرات لمعامؿ الخا
 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الخامس وفقراتو.(: 3.9جدوؿ رقـ )

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 لفقرةا

 صيغة الفقرة درجة التشبل

Q8 10811 أستط.  يل حؿ الواجبات الصعبة في دروس العمـو
Q9 10792 أ.  نفذ األنشطة والتجارب المخبرية عمى نحو جيد في دروس العمـو
Q23 10781 سعى إلى أف أصب  معمما  لمعموـ في المستقبؿ.أ 
Q24 10787 لواقل الذي نعيشو.أستطيل ربط ما أتعممو داخؿ حصص العمـو با 
 المحور الخامس 10751 
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( وىػي درجػة ثبػات 10751قيمة كرونباخ ألفا لممحور الخامس بمغت )( أف 9.3يتض  مف جدوؿ رقـ )
 جيدة إلجراء الدراسة.

 

 Reliabilityطاا  مقياس اإلت اىا  نحو مادا العموم . 1.1.4.1
 

)كرونبػػاخ ألفػػا( حيػػث تػػـ تطبيػػؽ  Cronbach Alphaتػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات األداة بإسػػتخداـ معادلػػة 
( طالػػب وطالبػػة مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة، 22مقيػػاس اإلتجاىػػات عمػػى عينػػة إسػػتطبلعية بمػػغ عػػددىا )

لمقيػاس إتجاىػات الطمبػة نحػو مػادة العمػـو مػف حيػث مجاالتيػا ) 1081حيث بمغت قيمػة الثبػات الكمػي )
 (1103)كما ىو موض  بالتفصيؿ في جدوؿ رقـ والدرجة الكمية، 

)كرونبػاخ ألفػا( إلسػتبانة إتجاىػات الطمبػة نحػو مػادة العمػـو مػف  Cronbach Alphaقػيـ الثبػات : (1103جػدوؿ رقػـ ) 
 .حيث مجاالتيا وأرقاـ البنود وعددىا لكؿ عامؿ والثبات الكمي لمقاييس اإلتجاىات

أرقاـ البنود المنتمية  رقـ العامؿ)المجاؿ(
 لمعامؿ

 إسـ العامؿ عدد البنود
 المجاؿ()

 قيمة كرونباخ ألفا
(α) 

، 17،18،19،21،21 األوؿ
25 

أىمية العمـو في  6
 حياة الطمبة.

0.72 

، 6،12،13،14،15 الثاني
16 

آراء الطمبة حوؿ  6
.  مادة العمـو

0.71 

الدافعية نحو تعمـ  5 5، 4، 3، 2، 1 الثالث
.  مادة العمـو

0.71 

اإلستمتاع بمادة  4 22، 11، 11، 7 الرابل
.ال  عمـو

0.75 

النظرة حوؿ القدرة  4 24، 23، 9، 8 الخامس
الذاتية في مادة 

.  العمـو

0.75 

 0.80 قيمة كرونباخ ألفا 25 لئلستبانة  الكمي

)كرونباخ ألفا( الكميػة لػؤلداة بجميػل بنودىػا  Cronback Alpha( أف قيمة 11.3يتض  مف الجدوؿ )
 بأغراض الدراسة.(، وىي قيمة مقبولة تفي 1081لئلستبانة بمغت )
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 الطريقة و اإل را ا  1.1
 انتية :  بإجراءات الدراسة وفؽ الخطوات الباحث قاـ     
 وحدة مف كتاب العمـو  لمصؼ السادس.تحميؿ محتو  ال .1
 . تحميؿ الميمة والدراما الدمت بيف ستخداميا حسبد أنواع األنشطة التي مف الممكف إتحدي .2

 تي تحميؿ الميمة والدراما: تراتيجيإسالدمت بيف تصميـ الدروس حسب  .3

 تحديد إستراتيجيات تحميؿ الميمػة والػدراما –تحديد المحتو   -تحديد األىداؼ  –تحديد الموضوع 
 اإلغبلؽ. –تقويـ ختامي  –تنفيذ الدرس ا تقويـ تكويني  –
 . الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ )تسييؿ ميمة( مف قسـ الدراسػات العميػا فػي جامعػة القػدس ممحػؽ4

 ( موجو إلى المدارس)إفت ، اليبلؿ، اإلسبلمية(.11رقـ)
( مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ 22.تحديػػػد العينػػػة اإلسػػػتطبلعية خػػػارج حػػػدود عينػػػة الدراسػػػة والتػػػي بمغػػػت )5

 السادس العادييف.
  -مجموعات بطريقة عشوائية  :  9تحديد عينة الدراسة وىي . 6

 إناثة عذكور ومجمو  ةمجموع(: مكوف مف  3عدد)  مجموعات تجريبية. 
 إناثو ذكور ومجموع ومجموعمكونة مف  :( 6عدد)  مجموعات ضابطة.  

لقاءات(، وتركيز  6) قاءات معيام. تدريب المعممة عمى تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ سمسمة مف ال7
حميؿ الميمة ستخداـ الدمت بيف تطة التعميمية التي جر  تنظيميا باعمى ما ورد في األنشالتدريب 

التشاور مل المعممة حوؿ الخطة التي رسميا الباحث لتنفيذ الدراسة وزيارة المعممة جر  والدراما، ثـ 
 بشكؿ دوري أسبوعي وحضور بعض الحصص معيا.

عػداد مقيػاس في العمػـو  يتحصيمالختبار اإل . تصميـ أدوات الدراسة :8 وفػؽ جػدوؿ مواصػفات، وا 
.  اإلتجاىات نحو العمـو

إجػػػراء الصػػػدؽ وحسػػػاب الثبػػػات ) كرونبػػػاخ ألفػػػا( وذلػػػؾ بعػػػد . تقنػػػيف أدوات الدراسػػػة مػػػف حيػػػث 9
 تطبيقيا عمى العينة اإلستطبلعية.

  .ختبارات قبميةإعطاء إ . 11
سػتخداـ مل المجموعػات التجريبيػة الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما اتستراتيجيإستخداـ إ . 11 ، وا 

 الطريقة اإلعتيادية مل المجموعة الضابطة.
 ت البعدية لممتغيرات التابعة لممجموعات التجريبية والضابطة .ختبارا.عمؿ اإل12
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 .SPSSبإستخداـ برنامت  عمؿ التحميبلت اإلحصائية. 13
 المقارنة بيف كؿ مف المجموعات التجريبية والضابطة.. 14

 
 متغيرا  الدراسة 2.1

     إشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:
 

 المستقمة  المتغيرا   2.2.1
 وليا مستوياف :التدريسة طريق -1

 إستخداـ الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما.األوؿ: 
 الطريقة اإلعتيادية.الثاني: 

 .المتغير المستقؿ ثانوي )المعدؿ( : الجنس  -2
 
 المتغيرا  التااعة:  1.2.1 

  التحصيؿ. 

 .  إتجاىات الطمبة نحو العمـو

 

 تصميم الدراسة 3.1
 

تجريبي في ىذه الدراسة حيث إختار العينة قصديا ، وتـ تعييف المجموعات الشبو التصميـ  إتبل الباحث
 إلى تجريبية وضابطة عشوائيا :

O1 O2 O3          X1       O1 O2 O3                      

 R            
O1 O2 O3 O4 O5 O6      O1 O2 O3 O4 O5 O6 

 توزيل عشوائي R حيث :
        : O ىختبار تحصيمإ.  

X1          إستخداـ إستراتيجية الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما : المعالجة التجريبية() 
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 وتوضيحا  ليذا التصميـ شبو التجريبي، أنو تـ بالخطوات التالية:
إجراء القياس القبمي ألفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى إختبار التحصيؿ في العموـ،  -

 اس اإلتجاىات عمى المجموعة التجريبية.ومقي
 ( أسابيل.8تطبيؽ المعالجة عمى أفراد المجموعة التجريبية فقط ولمدة ) -
 ( أسابيل عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة.8إجراء القياس البعدي) تحصيؿ، إتجاىات( بعد ) -
  

 المعال ة اإلحصائية 4.1
 

 : طريؽ حسابتمت معالجة بيانات الدراسة عف        
 المتوسطات الحسابية.  

 نحرافات المعياريةاإل. 
  حسابT(test) . 

 .حساب كرونباخ ألفا 
 المتعدد التبايف الثنائي تحميؿ MANOVA  . 
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 : نتائن الدراسةالفصل الرااع
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 الفصل الرااع
_____________________________________________________ 

 
 النتائن

الػدمت  فاعميػةيتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا  لمنتائت التي توصمت إلييا الدرسػة، التػي ىػدفت إلػى إستقصػاء 
العمػـو مػف ذوي اإلعاقػة  بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما في تحصيؿ طمبة الصػؼ السػادس فػي

ذا كػػاف األثػػر يختمػػؼ بػػإختبلؼ إتجاىػػاتيـ نحػػو العمػػوـ، مقارنػػة  بالطريقػػة التقميديػػة، ومػػا إعمػػى السػػمعية 
جنس الطمبة ومستو  تحصيميـ في العموـ، وبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة وجمل بيناتيا، حيث إسػتخدـ 
الباحػػػث التحمػػػيبلت اإلحصػػػائية الوصػػػفية واإلسػػػتداللية المطموبػػػة، وفيمػػػا يمػػػي عػػػرض لمنتػػػائت بالتسمسػػػؿ 

 حسب أسئمة الدراسة.
 

 ن السؤال األول:النتائن المتعمقة ااإل ااة ع 2.4
 من ااين تحميال الميماة والادراما عماىساتخدام طريقاة التادريس االاداألول: ما فاعمياة االسؤال نص  

في مادا العموم من ذوي اإلعاقة السمعية في امدرسة الي ل  تحصيل طماة الصف السادسمتوسط 
طريقااة التاادريس  ومدرسااة إفااتح(ل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف والمدرسااة اإلساا مية، األحماار،

 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

 
 الذي إنبثقت عنو الفرضيات انتية:

 :ال  الفرضااااية األولااااى ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
  عػز تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادستحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

 )الدمت بيف إستراتيجتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(. طريقة التدريسمتغير ل
 

ستجابات عينة الدراسة عمى ا( عمى   Independent T_test)ختباراولفحص الفرضية تـ تطبيؽ 
 .(T_testنتائت اختبار ت )  (104ختبار التحصيمي البعدي، ويظير الجدوؿ)اال
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 ختبار البعدي تعز  لطريقة التدريس.لبل(   Independent T_test)نتائت تحميؿ إختبار ت (: 1.4جدوؿ) 
العدد  المجموعة

 الكمي

المتوسط 
 الحسابي

(Mean) 

اإلنحراؼ 
 المعياري
(Std. 

Deviation) 

درجة 
 الحرية

df 

 قيمة
T 

 الداللة اإلحصائية
Sig.(2_ 
taild) 

 7.22 32.04 24 الضابطة

46 4.29 0.001 

 10.92 43.50 24 جريبيةالت

                    

الداللػػة ( وىػػي أقػؿ مػػف مسػػتو  10111( أف قيمػػة مسػتو  الداللػػة المحسػػوبة )104) يبلحػظ مػػف الجػػدوؿ
ال توجػػد فػػروؽ " ( وعميػػو يػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو  α≤ 0.05)االحصػػائية 

( بػػيف متوسػػطات تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ السػػادس α≤0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة )
األساسي مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة العمـو فػي اإلختبػار البعػدي تعػز  لمتغيػر طريقػة التػدريس 

ستبداليا با)الدمت بيف إستراتيجتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(" لفرضػية البديمػة التػي ، وا 
( بػػػيف متوسػػػطات α≤0.05ت داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )"توجػػػد فػػػروؽ ذا تػػػنص عمػػػى أنػػػو

تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة العمـو في اإلختبار البعدي 
تعز  لمتغير طريقة التدريس )الدمت بيف إستراتيجتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية("، أي 

 ت داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لتحصيؿ الطمبة، تعز  لطريقة التدريسأنو توجد فروؽ ذا

 لصال  المجموعة التجريبية.
 

 ال :طانياااااةالفرضاااااية ال ( توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو  الداللػػػػػةα≤0.05 )بػػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادستحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

 لمتغير الجنس. 

( يوضػ  نتػائت 204( لفحص الفرضية الثانية، والجدوؿ )Independent T_testستخداـ إختبار )اتـ 
 (T_testإختبار ت )
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ختبػار التحصػيمي )القبمػي والبعػدي( تبعػا  لمتغيػر ( عمى االIndependent T_test)(: نتائت تحميؿ إختبار2.4الجدوؿ)
 الجنس.

 العدد الجنس

(N) 

 سطالمتو 

(Mean) 

 اإلنحراؼ المعياري

(Std. 

Deviation) 

درجات 
 الحرية

(df) 

 قيمة 

T 

 الداللة اإلحصائية

Sig.(2_taild) 

 2421. 1.185 46 11.062 35.388 18 ذكور

 10.623 39.200 30 إناث

 
( وىػػػي أكبػػػر مػػػف 2421.أف قيمػػػة مسػػػتو  الداللػػػة المحسػػػوبة  لئلختبػػػار )( 204يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )

ال والتػي تػنص عمػى أنػو"  ( ٚػ١ٍٗ ٠زُ لجلٛي اٌفشيل١خ اٌرلفش٠خ α≤ 1015)  الداللة االحصػائية مستو 
( بيف متوسطات تحصيؿ طمبػة الصػؼ α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )

 السادس األساسي مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة العموـ تعز  لمتغير الجنس".
 

 ال :طالطاااااةالفرضاااااية ال ( توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو  الداللػػػػػةα≤0.05 )بػػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سػادستحصيؿ طمبػة الصػؼ ال متوسطات

ؿ الميمػػػػة والػػػػدراما، والطريقػػػػة )الػػػػدمت بػػػػيف إسػػػػتراتيجيتي تحميػػػػ التفاعػػػػؿ بػػػػيف طريقػػػػة التػػػػدريسمتغيػػػػر ل
 جنس.عتيادية( و متغير الاال

 

ختبػػػػار ( ألفػػػػراد العينػػػة عمػػػى االMANOVAسػػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف الثنػػػائي )الفحػػػص الفرضػػػية تػػػـ 
( يوض  نتائت التبايف الثنائي لمفروقػات فػي 304التحصيمي في وحدة الكائنات الحية الدقيقة، والجدوؿ )

 الجنس.ومتغير يعود لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس متوسطات التحصيؿ 

 

 

 



 121 

( لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات التحصػػيؿ يعػػود لمتفاعػػؿ بػػيف طريقػػة MANOVA: نتػػائت تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي )(3.4جػػدوؿ )
 الجنس.متغير التدريس و 

 مجموع المربعات العامؿ
 (Sum of  

Squares) 

درجات 
 dfالحرية 

 متوسطات المربعات
(Mean Squar ) 

 قيمة
( F ) 

 الداللة اإلحصائية 
(Sig  ) 

 0.001 15 1224.6 1 1224.6 الطريقة

 0.16 2 163.4 1 163.4 الجنس

 0.03 2.32 189.1 1 189.1 الجنس*الطريقة

 44 3588044 الخطأ

810556  

 48 73995 المجموع

 
 ( 0.03و ) متفاعؿ بيف الطريقة والجػنسأف قيمة مستو  الداللة المحسوبة  ل( 3.4) يبلحظ مف الجدوؿ

والتي تػنص  ( ٚػ١ٍٗ ٠زُ سفض اٌفشي١خ اٌرفش٠خ α≤ 1015)أقؿ مف مستو  الداللة االحصائية وىي 
( بيف متوسطات تحصيؿ α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )عمى أنو " 

طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية فػػي مػػادة العمػػـو تعػػز  لمتغيػػر التفاعػػؿ بػػيف 
الجػنس، متغيػر و  يتي تحميػؿ الميمػة والػدراما، والطريقػة اإلعتياديػة(طريقة التدريس )الدمت بيف إسػتراتيج

سػػػػتبداليا بالفرضػػػػػية البديمػػػػة التػػػػػي تػػػػنص" توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػتو  الداللػػػػػة او 
(α≤0.05 بيف متوسطات تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة )

بػػػيف طريقػػػة التػػػدريس )الػػػدمت بػػػيف إسػػػتراتيجيتي تحميػػػؿ الميمػػػة والػػػدراما، العمػػػـو تعػػػز  لمتغيػػػر التفاعػػػؿ 
 الجنس".متغير والطريقة اإلعتيادية( و 

 
 ( 404كما في الجدوؿ رقـ) ( rroniefonb)بونفيروني اختبار لفروؽ تـ استخداـ ولمعرفة اتجاه ىذه ا
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تحصيؿ لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس في متوسطات ال ( rroniefonb)بونفيروني اختبار (: نتائت 4.4جدوؿ)
 .والجنس

 االنحرافات المعيارية  المتوسطات المجموعة الجنس

 ذكور
 3.010 32.222 الضابطة

 3.010 38.556 التجريبية

 إناث
 2.332 31.933 الضابطة

 2.332 46.467 التجريبية

 
بػيف طريقػة التػدريس والجػنس ( اف الفرؽ بيف متوسطات التحصػيؿ لمتفاعػؿ 404يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

ىػػػػي لصػػػػال  االنػػػػاث فػػػػي المجموعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت بواسػػػػطة طريقػػػػة التػػػػدريس )الػػػػدمت بػػػػيف 
 استراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما(.

 
 النتائن المتعمقة ااإل ااة عن السؤال الطاني 1.4

ميماة والادراما عماى ال طريقاة التادريس االادمن ااين تحميال السؤال الطاني: ما فاعمية اساتخدامنص  
مان ذوي اععاقااة السامعية فاي امدرسااة اليا ل األحمار، والمدرسااة  ات اىاا  طمااة الصااف الساادس

اإلس مية،ومدرسااة إفااتح( نحااو مااادا العمااومل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف طريقااة التاادريس 
 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

 

 ات التالية:الذي إنبثقت عنو الفرضي

 ال  :الرااعااااة الفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سادسطمبة الصؼ الإتجاىات  متوسطات

 تيادية(.)الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلع طريقة التدريسمتغير ل

 
( لفحػػص الفرضػػية، وكانػػت النتػػائت كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ Independent T_test) ت تػػـ إسػػتخداـ

(5.4.) 
 



 123 

( عمى مقياس اإلتجاىات نحو مادة العمـو )القبمي Independent T_testنتائت تحميؿ إختبار ت ) :(5.4جدوؿ)
 والبعدي( تعز  لمتغير طريقة التدريس.

 العدد المجموعة

(N) 

 وسطالمت

(Mean) 

اإلنحراؼ 
 المعياري
(Std. 

Deviation) 

درجات 
 الحرية

(df) 

 قيمة
T 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig.(2_taild) 

 0.001 7.75 46 4.04 69.38 24 الضابطة

 9.79 86.13 24 التجريبية

 
 ( لمقيػاس اإلتجػاه البعػدي وىػي10111أف قيمػة مسػتو  الداللػة المحسػوبة )( 5.4) نبلحظ مػف الجػدوؿ

 ػٍٝ أٔٗ  ٚػ١ٍٗ ٠زُ سفض اٌفشي١خ اٌرفش٠خ اٌزٟ رٕص ( α≤ 1015)أقؿ مف مستو  الداللة االحصائية 
( بػػيف متوسػػطات إتجاىػػات طمبػػة α≤0.05"ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة )

يس الصػػؼ السػػػادس األساسػػػي مػػف ذوي اإلعاقػػػة السػػػمعية فػػي مػػػادة العمػػػـو تعػػز  لمتغيػػػر طريقػػػة التػػػدر 
ستبداليا بالفرضية البديمة التي  )الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(". وا 

( بػػػيف متوسػػػطات α≤0.05"توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )تػػػنص عمػػػى أنػػػو 
تعػػػز  لمتغيػػػر إتجاىػػػات طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي مػػػف ذوي اإلعاقػػػة السػػػمعية فػػػي مػػػادة العمػػػـو 

طريقػة التػػدريس )الػػدمت بػػيف إسػػتراتيجيتي تحميػػؿ الميمػة والػػدراما، والطريقػػة اإلعتياديػػة(. ممػػا يػػدؿ عمػػى 
لممجموعػػػة تجاىػػػات الطمبػػػة، لصػػػال  حصػػػائية بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية الوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إ

 حميؿ الميمة والدراما(.التي درست بواسطة طريقة التدريس )الدمت بيف استراتيجيتي تالتجريبية ، 
  

 ال :خامسااااةال الفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
عػز  تالعمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سادسطمبة الصؼ ال إتجاىات متوسطات

.  لمتغير الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو
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( لفحػػص الفرضػػية، وكانػػت النتػػائت كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ  Independent T_testتػػـ إسػػتخداـ )
(6.4) 
 

( عمى مقياس اإلتجاىات نحو مادة العمـو يعز   Independent T_test)(: نتائت تحميؿ إختبار ت 6.4جدوؿ)
 لمتغير الجنس.

 العدد الجنس

(N) 

 المتوسط

(Mean) 

 اإلنحراؼ المعياري

(Std. 

Deviation) 

درجات 
 الحرية

(df) 

 قيمة

T 

 الداللة اإلحصائية

Sig.(2_taild) 

 0.3 1.084 46 9.17 75.56 18 ذكور

 12.29 79.07 31 إناث

 
ئلختبػار تجاه ومسػتو  الداللػة لأف قيمة مستو  الداللة المحسوبة  لمقياس اإل( 504نبلحظ مف الجدوؿ)

١ٍلللٗ ٠لللزُ لجلللٛي اٌفشيللل١خ ( ٚػ α≤ 1015)وىػػػي أكبػػػر مػػػف مسػػػتو  الداللػػػة االحصػػػائية ( 103البعػػػدي)

( α≤0.05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  الداللػة )والتي تػنص عمػى أنػو "  اٌرفش٠خ
بػػيف متوسػػطات إتجاىػػات طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية فػػي مػػادة العمػػـو 

 تعز  لمتغير الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العموـ".
 

  ال ادسااااة:السالفرضااااية ( توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػةα≤0.05 )بػػػػيف 
 تعػز العمػـو  مػادة فػي مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية األساسػي سادسطمبة الصؼ ال إتجاىات متوسطات

)الػدمت بػيف اسػتراتيجيتي تحميػؿ الميمػة والػدراما، والطريقػة اإلعتياديػة( و  لمتفاعؿ بيف طريقػة التػدريس
.متغير الج  نس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو

 

( ألفراد العينة عمى التطبيؽ البعدي MANOVAتـ فحص الفرضية بإستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي )
( يوضػػ  نتػػائت التبػػايف الثنػػائي عمػػى متوسػػطات 7.4) لمقيػػاس اإلتجاىػػات نحػػو مػػادة العمػػوـ، والجػػدوؿ
 الجنس.متغير ريس و إتجاىات الطمبة يعز  لمتفاعؿ بيف طريقة التد



 125 

( لمفروؽ في إتجاىات الطمبة نحو مادة العمـو يعزي لمتفاعؿ MANOVA(: نتائت تحميؿ التبايف الثنائي )7.4جدوؿ)
 الجنس.متغير بيف طريقة التدريس و 

 العامؿ

 مجموع المربعات
(Sum of  

Squares) 

درجات 
 dfالحرية 

 متوسطات المربعات
(Mean Square) 

 قيمة
( F ) 

ة اإلحصائية الدالل
(Sig  ) 

 0.001 54.4 2336.3 1 2936027 الطريقة

 0.116 2.6 138.7 1 138.68 الجنس

 0.020 17811. 63.6 1 63.6 الجنس *الطريقة

 44 2375095 الخطأ

53099  

 48 296118 المجموع

 

             سمتفاعػػػػػػؿ بػػػػػػيف الطريقػػػػػػة والجػػػػػػنأف مسػػػػػػتو  الداللػػػػػػة المحسػػػػػػوبة  ل( 7(4.يبلحػػػػػػظ مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 
( وعميػػػو يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية  α≤ 0.05)أقػػػؿ مػػػف مسػػػتو  الداللػػػة االحصػػػائية وىػػػو  (،0.02وقيمتػػػو)
( α≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة )"  والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو الصػػفرية

ة العمػػـو بػػيف متوسػػطات إتجاىػػات طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية فػػي مػػاد
يعز  لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس )الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية( 
ستبداليا بالفرضية البديمة التي تنص عمى أنو " توجد  والجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العموـ"، وا 

متوسػػػطات إتجاىػػػات طمبػػػة الصػػػؼ ( بػػػيف α≤0.05فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة )
السادس األساسي مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة العموـ تعز  لمتفاعػؿ بػيف طريقػة التػدريس )الػدمت 

الجنس عمى مقياس اإلتجػاه نحػو متغير بيف استراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية( و 
 مادة العموـ".

 

  .(804كما في الجدوؿ رقـ) ( bonferroni)بونفيروني اختبار ستخداـ ولمعرفة اتجاه ىذه الفروؽ تـ ا
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 لمتفاعؿ بيف طريقة إتجاىات الطمبةفي متوسطات  ( bonferroni)بونفيروني اختبار (: نتائت 48.جدوؿ)
 .التدريس والجنس

 االنحرافات المعيارية المتوسطات المجموعة الجنس

 ذكور
 2.449 68.667 الضابطة

 2.449 82.444 يةالتجريب

 إناث
 1.897 69.800 الضابطة

 1.897 88.333 التجريبية

 
لتفاعؿ بيف طريقة التدريس في ا( اف الفرؽ بيف متوسطات اتجاىات الطمبة 804يتبيف مف الجدوؿ رقـ )

والجنس ىي لصال  االنػاث فػي المجموعػة التجريبيػة التػي درسػت بواسػطة طريقػة التػدريس )الػدمت بػيف 
 يتي تحميؿ الميمة والدراما(.استراتيج
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 ممخص نتائن الدراسة: 1.4
 يمكف تمخيص نتائت الدراسة كما يأتي:

تعز  إلى طريقة التدريس  في العموـ الطمبة تحصيؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا  بيف متوسطات -
 ولصال  المجموعة التجريبية.

طمبة الصؼ السادس عمى اإلختبار حصيؿ ت اتمتوسط بيفعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا   -
 التحصيمي في وحدة الكائنات الحية الدقيقة تعز  لمتغير الجنس.

متوسطات التحصيؿ لطمبة الصؼ السادس في مادة العموـ  بيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  -
متغير ( و ديةاالعتياتعز  لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس)الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما، الطريقة 

 لصال  االناث في المجموعة التجريبية. ،الجنس
إتجاىات طمبة الصؼ السادس عمى مقياس  متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -

اإلتجاىات نحو مادة العموـ عمى التطبيؽ البعدي بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
 لصال  المجموعة التجريبية.

إتجاىات طمبة الصؼ السادس عمى مقياس  متوسطات روؽ ذات داللة إحصائية بيفعدـ وجود ف -
 اإلتجاىات نحو مادة العموـ عمى التطبيؽ البعدي يعود لمتغير الجنس.

 عمى مقياس الصؼ السادس إتجاىات طمبة اتمتوسط بيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  -
قة التدريس)اإلعتيادية، الدمت بيف تحميؿ الميمة اإلتجاىات نحو مادة العموـ يعز  لمتفاعؿ بيف طري

 لصال  االناث في المجموعة التجريبية. ومتغير الجنس، والدراما(
 . 
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 : مناقشة النتائن والتوصيا الفصل الخامس
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 
 نتائن والتوصيا مناقشة ال

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى تنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ مناقشػػػة النتػػػائت التػػػي توصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة والتوصػػػيات و 
الدمت بيف استراتييجيتي تحميؿ الميمة والدراما فػي تحصػيؿ طمبػة الصػؼ السػادس فػي   فاعمية استقصاء

طريقػة التػدريس بالػدمت بػيف تحميػؿ  فاعميػةمػادة العمػـو لمطمبػة مػف ذوي اإلعاقػة السػمعية، والتعػرؼ إلػى 
.  الميمة والدراما عمى إتجاىات الطمبة مف ذوي االعاقة السمعية نحو مادة العمـو

 

 مناقشة النتائن المتعمقة االسؤال األول 1.5

وتـ مناقشة النتائت المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ عف طريؽ مناقشة ثبلثة فرضػيات صػفرية، وذلػؾ مػف خػبلؿ 
سػػتدؿ لباحػػث التوصػػيات والمقترحػػات التػػي اا تػػي تتبناىػػا الفرضػػيات، ومػػف ثػػـ عػػرضلالفكػػرة الرئيسػػية ا

 عمييا مف خبلؿ ما جاءت بو الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 من ااين تحمياال الميماة والاادراما عمااىساتخدام طريقااة التادريس االااداألول: ماا فاعميااة االسااؤال ناص 

عموم من ذوي اإلعاقة السمعية في امدرسة الي ل في مادا ال تحصيل طماة الصف السادسمتوسط 
ومدرسااة إفااتح(ل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف طريقااة التاادريس  والمدرسااة اإلساا مية، األحماار،

 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

 

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللػة  ال الفرضية األولى:مناقشة نتائن(α≤0.05 )
العمػػـو  مػػادة فػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية األساسػػي سػػادستحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ ال متوسػػطات بػػيف
 )الدمت بيف إستراتيجتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(. طريقة التدريسمتغير لعز  ت

 

ات تحصػيؿ طمبػة وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي متوسػط إلػى تشير النتائت التي تـ التوصػؿ ليػا
 الصؼ السادس عمى اإلختبار التحصيمي في مادة العموـ تعز  لمتغير طريقة التدريس.
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ويعػػػزو الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة الػػػى دور دمػػػت اسػػػتراتيجيتي تحميػػػؿ الميمػػػة والػػػدراما والتػػػي طبقػػػت عمػػػى  
ـ  المجموعة التجري ، مم ونشاطو  وزيادة دافعيتو بية في تحفيز المتعم ا يؤثر عمى العممية نحو تعمـ العمـو
ة وزيادة التحصيؿ في العموـ، وجعؿ تعمـ الطمبػة مػف ذوي االعاقػة السػمعية ذو معنػى يالتعممية والتعميم

بقػػاء أثػػر الػػتعمـ لمػػدة أطػػوؿ فػػي جػػو تسػػوده المتعػػة والمػػرح والتشػػويؽ وتقمػػص االدوار، كمػػا أف زيػػادة  وا 
حققت رغبات  استراتيجية الدمت المطبقة قد تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية تشير إلى أف التعمـ وفؽ

ستراتيجية معينة مف طػرؽ التػدريس، فػالتنويل فػي االطمبة وميوليـ، كما أف لكؿ طالب ذكاء وميؿ نحو 
ستراتيجية الػدمت عمػى بنػاء المفػاىيـ العمميػة فػي العمػوـ بصػورة اطرؽ التدريس يقود دائما لمفيـ، وتركز 

ناقشة في جو مرح تسوده القصة والمسرحية، مما عمؽ الفيـ لد  طمبة تعتمد عمى التفكير والتأمؿ والم
عتياديػة التػي تركػز غالبػا تيجية الػدمت، مقارنػة بالطريقػة اإلسػترااالمجموعة التجريبية التي طبقت عمييػا 

 ستظيار المعمومات والحقائؽ وحفظيا دوف التركيز عمى كيفية بناء المفاىيـ وفيما وتوظيفيا.اعمى 
 
بني (، و 2002(، ومحمود )2009) بطينفقت نتائت ىذه الدراسة مل نتائت دراسة كؿ مف وقد إت 

(، 2010(، ودراسة عودة )2010) Cokadar & Yilmaz(، و2011(، والطويؿ )2012)دومي 
-Sowwan & Abd El  (، ودراسة2006(، ودراسة عزت )2007)  Volkanovaودراسة 

Khalick (2005)،  (، ودراسة أبو شامة 1999(، ودراسة البنا )2001)رضواف  ىماـ وودراسة
ودراسة  (،2009ة )(، ودراسة أبو خوص1991ودراسة صال  ) (،1998(، ودراسة حسف )1999)

 .(2001، ودراسة فيمى ) (2002(، ودراسة مطر )2003(، ودراسة حمس )2004شمط )
 

تحميؿ  فاعميةالتي كشفت أف و  وال يوجد نتائت ألي دراسة مف الدراسات إختمفت مل نتائت دراستنا،
الميمة والدراما بأنواعيا عمى تحصيؿ الطمبة في مادة العمـو كانت لصال  طريقة التدريس بتحميؿ 

 الميمة والدراما بأنواعيا وأنشطتيا.
 

 :طانيةالفرضية المناقشة نتائن 
 بيف( α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) ال نص الفرضية الثانية:

عز  تالعموـ  مادة في مف ذوي اإلعاقة السمعية األساسي سادستحصيؿ طمبة الصؼ ال متوسطات
 لمتغير الجنس.
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فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات تحصيؿ  ال توجد أنو تشير النتائت التي تـ التوصؿ إلييا إلى
 متغير الجنس. طمبة الصؼ السادس مف ذوي اإلعاقة السمعية في مادة العمـو تعزي ل

 
ويمكف أف يفسر الباحث ىذه النتيجة أف دمت استراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما كاف ليا نفس األثر 

قة اىتماما واضحا أثناء أداء الحصص مف كبل الجنسيف مف طمبة ذوي االعإااليجابي والتي القت 
دمجة، التي تساىـ في بنية الفرد ستراتيجية الميوجد أثر لمجنس في تطبيؽ ىذه اإل نو الأالسمعية، أي 

عاقة السمعية، عمى طمبة الصؼ السادس مف ذوي اإل المعرفية، كما يعود ذلؾ إلى أف الدراسة طبقت
 .ناث، مما أد  إلى رفل تحصيؿ الطمبة بغض النظر عف اختبلؼ الجنسأو اإل سواء الذكور

  
إحصائية في التحصيؿ تعزي لمتغير فروؽ ذات داللة  توجد أنو الوقد إتفقت نتائت ىذه الدراسة ب

دومي بني ، ودراسة (2112المممي ) ودراسة (،2111) : ودراسة عودةمثؿالجنس مل بعض الدراسات 
(2112.) 
 

 طالطة:الفرضية المناقشة نتائن 

 بيف( α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) النص الفرضية الصفرية الثالثة: 
عز  تالعموـ  مادة في مف ذوي اإلعاقة السمعية األساسي سادسيؿ طمبة الصؼ التحص متوسطات

)الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة  التفاعؿ بيف طريقة التدريسمتغير ل
 اإلعتيادية( و متغير الجنس.

 
لمتفاعؿ  (α≤0.05)( عند مستو  الداللة MANOVAأظيرت نتائت إستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي )

بيف طريقة التدريس) الطريقة اإلعتيادية والدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما( والجنس، ومف خبلؿ 
النتائت اإلحصائية التي تـ التوصؿ ليا تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيؿ 

التجريبية التي درست بواسطة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ىي لصال  االناث في المجموعة 
، لد  طمبة الصؼ السادس في العمـو طريقة التدريس )الدمت بيف استراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما(

 مف ذوي اإلعاقة السمعية.
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سػػػتراتيجية تحميػػػؿ الميمػػػة سػػػاىمت فػػػي ترتيػػػب المعمومػػػات وسػػػرعة اف كػػػف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة بػػػأويم
والناحيػػػة المغويػػػة مػػػف حيػػػث التمسمسػػػؿ المنطقػػػي فػػػي تحميػػػؿ الميمػػػة سػػػتدعائيا مػػػف ناحيػػػة ا  سػػػتيعابيا و إ

سػػتراتيجية الػػدراما فػػي حصػػص العمػػـو لػػذوي إنػػاث خػػبلؿ تطبيػػؽ لػػد  اإل سػػتيعاب والتػػذكر والتعبيػػراإل
مػف جممػة التفسػيرات  االعاقة السمعية وما ليا مف أثر في زيادة تحصيؿ اإلناث وتفوقيف عمػى الػذكور،

وذلػػػؾ بحسػػػف اإلصػػػغاء إلػػػى  الصػػػؼ نضػػػباط اإلنػػػاث أكثػػػر مػػػف الػػػذكور مػػػف التػػػي تكشػػػفيا الدراسػػػة ا
تماـ ال أي اف الفتيػات يكتسػبف ، واجبات وحسف التنظيـ لد  الفتياتالتعميمات واتباعيا بدقة، واالنتباه وا 

 Martinوكانت دراسػات سػابقة أجريػت فػي جامعػة بنسػمفانيا ) ،درات ضبط النفس واالنضباط الذاتيق

Seligman and Angela Lee Duckworth قػد كشػفت أف الفتيػات أكثػر قػدرة عمػى االنضػباط )
 ،البػػدء باإلجابػػة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الػػذاتي الػػذي يجعميػػف أكثػػر قػػدرة عمػػى فيػػـ تعميمػػات االمتحػػاف قبػػؿ

ولػػد  الحيػػرة بػػيف الترفيػػو والواجػػب تمبػػي الفتيػػات نػػداء الواجػػب رغػػـ الممػػؿ واإلحبػػاط مػػف عػػدـ مشػػاىدة 
أجػػؿ أداء الواجبػػات فيمػػا يفضػػؿ الػػذكور مشػػاىدة التمفزيػػوف بػػدال مػػف أداء الواجػػب. يفسػػر  التمفزيػػوف مػػف

 والتي تعد مجاؿ تفوؽ الذكور عادة. عمـو والرياضياتؾ تفوؽ درجات اإلناث في الذل
 

 Sowwan & Abd El-Khalick  وقد إتفقت نتائت ىذه الدراسة مل نتائت دراسة كؿ مف دراسة
(، 1999(، ودراسة أبو شامة )1999(، ودراسة البنا )2001و رضواف )ودراسة ىماـ  ،(2005)

ودراسة شمط  (،2009ة )(، ودراسة أبو خوص1991ودراسة صال  ) (،1998ودراسة حسف )
 .(2001) ي(، ودراسة فيم2003، ودراسة حمس )(2004)
 

والمتاف أظيرتا عدـ ( 2112(، ودراسة المممي ) 2111وجاءت ىذه النتيجة مخالفة لنتائت دراسة عودة )
 وجود أثر ذات داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف متغيري الطريقة والجنس.

 

 لسؤال الطانيمناقشة النتائن المتعمقة اا. 1.1

ميماة والادراما عماى طريقاة التادريس االادمن ااين تحميال ال نص السؤال الطاني: ماا فاعمياة اساتخدام
معية فاي امدرسااة اليا ل األحمار، والمدرسااة مان ذوي اععاقااة السا ات اىاا  طمااة الصااف الساادس
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اإلس مية،ومدرسااة إفااتح( نحااو مااادا العمااومل وىاال يختمااف ىااذا األطاار اااتخت ف طريقااة التاادريس 
 وال نس ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل اينيال

  :الرااعة الفرضيةمناقشة نتائن   

( α≤0.05حصػائية عنػد مسػتو  الداللػة )توجػد فػروؽ ذات داللػة إ ال نص الفرضية الصفرية الرابعة : 
العمػػـو  مػػادة فػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية األساسػػي سػػادسطمبػػة الصػػؼ الإتجاىػػات  متوسػػطات بػػيف
 )الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما، والطريقة اإلعتيادية(. طريقة التدريسمتغير لعز  ت

 

طمبػة تجاىػات ا متوسػطات بيفؽ ذات داللة إحصائية تشير النتائت التي تـ التوصؿ ليا إلى وجود فرو 
 طريقػػػة التػػػدريسمتغيػػػر لعػػز  تالعمػػػـو  مػػػادة فػػي مػػف ذوي اإلعاقػػػة السػػػمعية األساسػػػي سػػػادسالصػػؼ ال

)الدمت بػيف إسػتراتيجيتي تحميػؿ الميمػة والػدراما، والطريقػة اإلعتياديػة(، يعػود لطريقػة التػدريس ولصػال  
 .الدمت بيف إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما ستخداـ، التي درست باالمجموعة التجريبية

 
سػػتخداـ الػػدمت بػػيف إسػػتراتيجيتي تحميػػؿ الميمػػة والػػدراما سػػيؿ مػػف إويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف 

قبػػاؿ الطمبػػة نحػػو إسػػتيعاب مػػادة العمػػـو مػػف خػػبلؿ عرضػػيا بطريقػػة دراميػػة ممتعػػة وشػػيقة ممػػا زاد مػػف إ
لمتعػددة وخاصػة ستخداـ الػذكاءات افاعؿ والمرح والتواصؿ والتعاوف بارص التمادة العموـ خبلؿ زيادة ف

زيػػػادة عاقػػػة السػػػمعية والتػػػي سػػػاىمت فػػػي فػػػراد العينػػػة مػػػف ذوي اإلجتمػػػاعي وكػػػوف أالػػػذكاء البصػػػري واإل
سػتراتيجية قػػد سػاىـ فػي جػذب الطمبػػة إسػتخداـ ىػذه اإليجابيػة نحػو تعمػيـ العمػػوـ، كمػا أف اإلتجاىػات اإل

إسػػتراتيجيات تعمػػـ غيػػر الطريقػػة نػػدمجوا فػػي اعمػػـو وتحمسػػيـ لدروسػػيا وزاد مػػف دافعيػػتيـ النيػػـ لػػتعمـ ال
يـ لمتفكيػػر والػػتعمـ الػػذاتي وقػػراءة القصػػص تثػػمسػػت حيػػاتيـ وواقعيػػـ ومشػػاعرىـ، وحعتياديػػة، ممػػا الاإل

ذه ليػػـ بيػػخػػر  حػػوؿ دروس العمػػوـ التػػي تعطػػى مػػف مػػرة،  ومناقشػػة طمبػػة الصػػفوؼ األواعادتيػػا أكثػػر 
تجاىات الطمبة نحو العمـو بعد تعرضيـ لطريقة الػتعمـ بالػدمت بػيف إستراتيجية، وىذا يدؿ عمى زيادة اإل

 الدراما وتحميؿ الميمة. 
(، ودراسة 2114(، شمط )2119(، ودراسة أبو خوصة )2112وىذه النتيجة تتفؽ مل دراسة محمود)

دراسة و (، 2111)ورضواف ىماـراسة (، د2111(، دراسة عودة )2111(، دراسة فيمي )2113حمس )
 (. 1991دراسة صال  )و  (1998ودراسة حسف ) (،1999البنا )
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 :خامسةال الفرضيةمناقشة نتائن 

( α≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  الداللػة ) ال نص الفرضية الصفرية الخامسة:
العمػػـو  مػػادة فػػي اقػػة السػػمعيةمػػف ذوي اإلع األساسػػي سػػادسطمبػػة الصػػؼ ال تجاىػػاتا متوسػػطات بػػيف
.عز  ت  لمتغير الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو

 
عمى  (α≤0.05)نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند النتائت التي تـ التوصؿ ليا بأظيرت أ

 التطبيؽ البعدي بيف متوسطات اإلتجاىات يعود لمتغير الجنس.
 

سػػتراتيجيات الػدمت بػيف تحميػػؿ الميمػة والػدراما يمكػػف وا  سػاليب أاـ سػتخدإف أويمكػف تفسػير ىػذه النتيجػػة 
نيا قد تكوف مبلئمة لمطمبة مف إيجابية نحو تعمـ العمـو ألتجاىات إالطمبة مف كبل الجنسيف مف تكويف 

تيجيتي تحميػػػؿ اسػػػتر إسػػػتخداـ إف ألػػػى إلكػػػبل الجنسػػػيف، كمػػػا يعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ  ةذوي االعاقػػػة السػػػمعي
لػػػد   (79017( ومتوسػػػط اإلنػػػاث )75056حيػػػث كػػاف متوسػػػط الػػػذكور) كػػػاف محببػػػاقػػػد  الميمػػة والػػػدراما

بػػد  رغبػػة فػػي المشػػاركة والتفاعػػؿ مػػل طريقػػة التػػدريس، بواسػػطة أ، فكبلىمػػا قػػد نػػاثالطمبػػة الػػذكور واإل
نػػاث فػػي التمثيػػػؿ الصػػػؼ ومشػػاركة الطمبػػة الػػػذكور واإل ف وجػػػود التفاعػػؿ فػػيوأالػػدمت وبدافعيػػة عاليػػة، 

.إزاد في لحصة ساىـ في التعمـ النشط، مما النشاط خبلؿ اوالقراءة و   تجاىاتيـ نحو العمـو
 
( وعمواف 2112وبني دومي ) (،2111وجاءت نتائت الدراسة الحالية مؤيدة لنتائت دراسة عودة ) 
تجاىات الطمبة تعز  لمتغير وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اظيرت عدـ أالتي  (2112)

 الجنس.
 

 السادسة:الفرضية ائن مناقشة نت

( α≤0.05توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو  الداللػة ) النص الفرضية الصفرية السادسة: 
العمػػـو  مػػادة فػػي مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية األساسػػي سػػادسطمبػػة الصػػؼ ال إتجاىػػات متوسػػطات بػػيف
والدراما، والطريقة اإلعتيادية(  )الدمت بيف استراتيجيتي تحميؿ الميمة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس تعز 

.  و متغير الجنس عمى مقياس اإلتجاه نحو مادة العمـو
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تحصيؿ طمبة تشير النتائت التي تـ التوصؿ ليا 
ىي يعود لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس،  الصؼ السادس في العمـو مف ذوي اإلعاقة السمعية

االناث في المجموعة التجريبية التي درست بواسطة طريقة التدريس )الدمت بيف استراتيجيتي  لصال 
 تحميؿ الميمة والدراما(.

 
تحميػػػؿ الميمػػػة والػػػدراما سػػػاىمت فػػػي بػػػيف دمت الػػػ إسػػػتراتيجية سػػػتخداـإف بػػػأويمكػػف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة 

قبػػػاؿ عمػػػى تعمػػػـ مػػػادة العمػػػـو واإل عاقػػػة السػػػمعيةمػػػف ذوي اإلتسػػػييؿ تعمػػػيـ وتعمػػػـ مػػػادة العمػػػـو لمطمبػػػة 
ء جػو مػف المتعػة ضػفاإثػر فػي ة الػدراما فػي العمػـو ومػا ليػا مػف أسػتراتيجيمف ناحية تطبيؽ إستيعابيا او 

العمػػـو ممػػا يػػؤدي الػػى تغييػػر فػػي األفكػػار عمػػى الموقػػؼ التعميمػػي المتعمػػؽ فػػي مػػادة والبيجػػة والسػػرور 
نػػاث فػػي الموقػػؼ التعميمػػي التعممػػي ممػػا يحسػػف مػػف ؤدي الػػى سػػرعة إنػػدماج اإلنفعػػاالت التػػي قػػد تػػواإل
( 820444حيػػث بمغػػت قيمػػة المتوسػػطات لمػػذكور) العمػػـو وتفػػوقيف عمػػى الػػذكورتجاىػػاتيف نحػػو تعمػػـ إ

لوضػػل النفسػػي والعػػاطفي والروحػػي لئلنػػاث نيػػا قػػد تتوافػػؽ مػػل ا، كمػػا أ(880333والمتوسػػطات لئلنػػاث )
لمغػػوي، ومػػا عمػػى التعبيػػر لػػدييف وتفػػوقيف فػػي الػػذكاء ا وممػػا يسػػاىـ فػػي زيػػادة القػػدرة كثػػر مػػف الػػذكور،أ

دوار وتتبعيا ومتعة محفزة لتعمـ العموـ بشكؿ أفضؿ ومحاولة حفظ األ ستراتيجية مف خبرةتقدمو ىذه اإل
خػر  وىػذا مػا المسػو ومحاولة روايتيا لبلخوة الصغار وأيضػا لمطمبػة مػف الصػفوؼ األوكذلؾ القصص 

طالبػات اإلنػاث عمػى التعػاوف ف ميػؿ الألطمبة مػف ذوي االعاقػة السػمعية،الباحث خبلؿ تعاممو مل فئة ا
 كثر مف الطمبة الذكور. كاف أ

 
لـ توجد أثر مقبوؿ إحصائيا   عودة( بسبب أف دراسة 2111وىذه النتيجة تختمؼ مل دراسة عودة )

 الجنس وطريقة التدريس يؤثر عمى اإلتجاه.لمتفاعؿ بيف 
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 التوصيا : .1.1
 

بلؿ ىذه الدراسة وفي ضوء النتائت التي تـ التوصؿ إلييا، ومراجعة األدب النظري، يوصي مف خ
 الباحث بما يمي:

إعتماد إستراتيجيتي تحميؿ الميمة والدراما في المناىت المدرسية والتركيز عمييا بشكؿ أوسل وأكبر  -
ذوي اإلحتياجات  طمبةا  مل الزيادة التحصيؿ وزيادة الدافعية لد  الطمبة، وخصوص فيلما ليا مف أثر 

 كثر مف الطمبة العادييف.أالخاصة وذلؾ ألنيـ يحتاجوف إلى طرؽ تواصؿ وتحفيز 
 
في وضل برامت لشرح إستراتيجيات التدريس  ية التعاوف بيف الباحثيف مل وزارة التربية والتعميـأىم -

ساىمة في رفل مستو  الجيؿ وزيادة مبلئمو لمستويات الطمبة المختمفو لممأف تكوف الحديثو لممعمميف، و 
 حافزيتو وتعممو.

 
أىمية أف يكوف ىناؾ تواصؿ وبشكؿ دوري مل مدارس الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية ومحاولة موائمة -

جيـ مل الطبلب العادييف ولكف ناسبيـ بالشكؿ األفضؿ، وىذا ال يتعارض مل عممية دمج ليالمنيا
 تو  يناسب دمجيـ مل الطمبة العادييف.ليـ المنياج حتي يصموا إلى مس يبسط

 
في  ؿ المعمـ مل مساعدتيـ عمى تطبيقياإدراج إستراتيجيات تحميؿ الميمة والدراما لممعمميف في دلي-

 المدرسة.
 

 توصيا  لإلشراف التراوي:
 اإلشراؼ والتوجيو في مديرية التربية بما يمي: قسـ يوصي الباحث

ستراتيجيات التدريس الحديثو كالتعمـ النشط عقد دورات تأىيمية لممعمميف حوؿ  - موضوع الدراما وا 
 بيدؼ إعدادىـ بشكؿ يسم  ليـ بالتنويل في طرؽ التدريس، وعدـ اإلقتصار عمى التمقيف.
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تطبيؽ المعمميف ىذه اإلستراتيجيات في المدرسة وغرفة الصؼ بشكؿ عممي ومتابعة المرشديف ىذا  -
 خبلؿ التقارير التي تسبب الضغط والكآبة لبعض المعمميف. التطبيؽ مف خبلؿ التعاوف وليس مف

 
 تزويد المعمميف بالمحتو  والمواد التدريبية واألمور الفنية الخاصة بالتطبيؽ. -
 
أىمية عمؿ دورات لممعمميف الذيف يعمموف فئة الطمبة ذوي اإلحتياجات الخاصة والتركيز قبؿ تعييف  -

جانب عاطفي قوي إتجاه ىذه الفئات  ويس المختمفة ويكوف لديأي معمـ أف يكوف ممما  بطرؽ التدر 
 ويرغب بمساعدتيـ وتحسيف مستواىـ.

 
 توصيا  لممعممين:

أىمية اإلطبلع عمى طرؽ التدريس الحديثو ومحاولة تطبيقيا في المدرسة لمعرفة أثرىا عمى الطمبة،  -
مثابرة، وأنت تحمؿ أمانة غالية يجب وحتي لو لـ يكف النجاح حميفا  مف البداية فالتطوير يحتاج إلى 

 أف تسعى أف تصونيا وأف تتقف طرؽ توصيميا.
 
 أىمية توظيؼ الدراما وتحميؿ الميمة مل الطمبة .-
 

 توصيا  لمااحطين:
 
إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث العممية الجديدة التي تتناوؿ أثر الدراما وتحميؿ الميمة عمى -

 باحث أخر .مستويات صفية مختمفة وم
 
إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث عمى فئة ذوي اإلعاقة السمعية بشكؿ خاص وعمى ذوي  -

ف عائقا  اإلحتياجات الخاصة بشكؿ عاـ، لتحقيؽ أحبلميـ وتوصيميـ لبر األماف وبدال  مف أف يكو 
 التطوير.لمتطوير، يكونوا سببا  في 
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 العراية: المرا ع
"، أسالي  التدريس العامة المعاصرا(:" 2111وعميمات، محمد مقبؿ ) أبو جبللة، صبحي حمداف

 مكتبة الفبلح، الكويت.
 

مدى فعالية ارنامن إرشادي لتعديل السموك العدواني لدى المعوقين (: 2112أبو الخير، إبراىيـ فرج )
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عيف شمس.سمعياً 

 
امن مقترح يعتمد الدراما التعميمية لتنمية مفاىيم التراية الايئية ارن(: 2119أبو خوصة، وليد )

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية واإلت اه نحوىا لدى ط   الصف السادس األساسي اغزا
 فمسطيف. –التربية، جامعة األزىر، غزة 

 
لمفاىيم الصحية فعالية ارنامن االوسائط المتعددا عمى تنمية ا(:" 2116أبو زايدة، حاتـ يوسؼ )

"، رسالة ماجستير، فمسطيف، والوعي الصحي لدى ط   الصف السادس األساسي في محافظا  غزا
 غزة، الجامعة اإلسبلمية.

 
 .1، مصر القاىرة، دار المعارؼ، طالطفل وعالمو المسرحي(: 1993أبو السعد، عبد الرؤوؼ )

 
ية والعروض العممية في تنمية اعض فاعمية كل من الطريقة المعمم(:" 1999أبو شامة، محمد )

"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية أىداف تدريس العموم لمط   الصم الاكم االمرحمة الطانوية
 التربية، جامعة المنصورة، مصر.

 
الاااادراما والمساااارح فااااي التعميم:النظريااااة (. 2118أبػػػػو مغمػػػػي، لينػػػػا نبيػػػػؿ وىػػػػيبلت، مصػػػػطفي قسػػػػيـ )

 حامد..مصر: دار ال1،طوالتطايق
 

أطر إستخدام الدراما عمى تحسين مستوى اعض الميارا  (:"2118أبو موسى، لطفي موسى مسمـ )
"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة القرائية لدى طماة الصف السااع األساسي

 فمسطيف. –اإلسبلمية، غزة 
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 العراي النحو موضوعا  اعض تدريس في التعميمي المسرح إستخدام أطر"(:2119) ، رائدىداؼ أبو
"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية غزا امحافظا  األساسي الطامن الصف طماة تحصيل عمى

 فمسطيف. –التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة 
 

، الممتقي تقنين أنشطة المسرح المدرسي(: 1999أحمد، أحمد إبراىيـ والشنيطي، محمد صال  )
 اإلسكندرية. –تنمية المصري لئلبداع وال

 
، القاىرة: مكتبة األنجمو الفكر التراوي في رعاية الطفل األصم(: 1978أحمد، لطفي بركات )

 المصرية.
 

، السعودية، الرياض، دار الرياض، تراية المعوقين في الوطن العراي(: 1981أحمد، لطفي بركات )
  .1ط
 

"، فمسطيف، دريس العموم في التعميم العامت(:" 2119انغا، إحساف خميؿ والمولو، فتحية صبحي )
 غزة، الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية.

 
"، األردف، عماف، دار الفكر تعميم األطفال الميارا  القرائية والكتااية(:" 2112البجة، عبد الفتاح )
 لمطباعة والنشر.

 

وقين سمعيًا وآاائيم دراسة إماريقية كمينكية لتوافق األطفال المع(: 1997بخيت، ماجد ىاشـ )
 جامعة أسيوط. -غير منشورة امدينة أسيوط، رسالة دكتوراا

 
مكتبػػػة الفػػػبلح حػػػولي، . 2المنااااىن واألساااالي  فاااي التراياااة الخاصاااة،ط (.1995البسػػػطامي، غػػػانـ )

 الكويت.
 

عماام نفااس (: 2119البطاينػػة، أسػػامة محمػػد والجػػراح، عبػػد الناصػػر ذيػػاب وغوائمػػة، مػػأموف محمػػود )
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيل، عماف، األردف.ر العاديالطفل غي
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أطر إستراتي ية تحميل الميمو والعمل التعاوني عمى تنمية ("2119بطين، فتحية أحمد محمد )
"، رسالة ماجستير، التحصيل الدراسي والميارا  العممية في اليندسة لدى ت ميذ المرحمة اإلاتدائية

 مصر، المنوفية.
 

فعالية إستخداـ إستراتيجية التعمـ التعاوني في تحقيؽ بعض (:" 1999بد العظيـ )البنا، حمدي ع
جامعة  – م مة كمية التراية"، أىداؼ تدريس العموـ لمطبلب المعاقيف سمعيا  بالمرحمة الثانوية

 .371:  1(،41المنصورة، مصر، العدد)
 

فال الروضة لممفاىيم العممية فاعمية طريقة الدراما في تحصيل أط(:" 2112دومي، حسف عمي ) بني
 (.5(، ع)27، سمسمة العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، األردف ـ)والرياضية"، مؤتة لماحوث والدراسا 

 
، رؤية مستقبمية سياسا  تعمم األطفال المعاقين في التعميم األساسي(: 1999بيومي، كماؿ حسني )

وية، بالمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، لزيادة فعاليتيا في مصر. شعبة بحوث السياسات الترب
 مصر، القاىرة.

 
مدى فعالية ارنامن مقترح في السيكودراما لمتخفيف من حدا المشك   (:"2115جمعة، أمجد )

"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، السموكية لط   المرحمة اإلعدادية
 فمسطيف. –غزة 
 

تقرير وتوصيا  المؤتمر الخامس " نحو طفولة غير معوقة" إتحاد (: 1991رية مصر العربية )جميو 
 ، القاىرة.ىيئا  رعاية الفئا  الخاصة والمعوقين

 
فعاليااة ارنااامن إرشااادي لتنميااة الحكاام الخمقااي لاادى عينااة ماان (: 2113جنيػػدي، أحمػػد فػػوزي محمػػد )

، ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة التربيػة، عاف السامعاألطفال المعاقين سمعيًا لمدارس األمل لمصم وضا
 جامعة قناة السويس.
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أطر إستخدام حقياة تعميمية في تحقيق أىداف تدريس العموم لدى (:" 1998حسف، مدحت محمد )
"، رسالة ماجستير، كمية التربية باإلسماعيمية الت ميذ المعاقين سمعيًا في المرحمة اإلعدادية المينية

 السويس. جامعة قناة –
 

"، الدار المصرية المبنانية، المسرح التعميمي المصطمح والتطايق(:" 2114حسيف، كماؿ الديف )
 القاىرة، مصر.

 
، مصر، دار الفكر سيكولو ية األطفال غير العاديين وترايتيم(: 1986حسيف، محمد عبد المؤمف )

 الجامعي.
 

 كويت.الإضا ا عمى فقدان السمع".(:"1986حمده، نازي كامؿ )
 

، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة الدراسا  اإل تماعية وخدما  المعوقين(: 1999) حميدة، إماـ
 الجامعية.

 
 الكتااة مستوى تحسين في الدرامية الخارا أسمو  إستخدام تأطير "(:2113) ، ميا صادؽحمس

كمية التربية، جامعة "، رسالة ماجستير غير منشورة، األساسي السادس الصف ت ميذ لدى  اإلم ئية
 األقصى، غزة  فمسطيف.

 
، األردف، إت اىا  حديطة في تراية الطفل(: 1991حواشيف، زيداف نجيب و حواشيف، مفيد نجيب )

 عماف، دار الفكر.
 

. عمػاف، االردف: دار الميسػرة 1األلعا  التراوية وتقنيا  إنتا ياا، ط(. 2113الحيمة، محمد محمػود )
 لمنشر والتوزيل.
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. عمػػاف، االردف: دار الميسػػرة 1األلعااا  ماان أ اال التفكياار والااتعمم،ط(. 2117يمػػة، محمػػد محمػػود )الح
 لمنشر والتوزيل.

 
دراسػػػػة إسػػػػتطبلعية لئلتجاىػػػػات نحػػػػو دمػػػػت األطفػػػػاؿ المعػػػػوقيف بالمػػػػدارس (: 1997الخطيػػػػب، جمػػػػاؿ )

 (، الشارقة.115، ع)م مة المنال، العادية
 

، التدخل الماكر، التراية الخاصة في الطفولة الماكرا: (2114الخطيب، جماؿ والحديدي، منى )
(، دار الفكر.2األردف، ط)  

 
 ،سااااتراتي يا  تعماااايم الطماااااة ذوي اإلعاقااااة الساااامعيةا(:" 2115الخطيػػػب، جمػػػاؿ والحديػػػػدي، منػػػى )

 المطابل المركزية، األردف.
 

ر.(، األردف، دار الفك3، ط)مقدمة في اإلعاقة السمعية(: 2118الخطيب، جماؿ )  
 

(:"الشعور بالوحدة النفسية لد  األطفاؿ المعوقيف، 1999الدردير، عبد المنعـ وعبد اهلل، جابر محمد )
 ، جامعة عيف شمس.3، ح23عم مة كمية التراية وعبلقتة ببعض العوامؿ النفسية"، 

 
  فاعميػػة األنشػػطة الدراميػػة فػػي تنميػػة بعػػض القػػيـ السػػموكية لػػد(. 2112الػػدىاف، منػػى حسػػيف محمػػد )

 .245-215(، 15، العدد)م مة اإلرشاد النفسي. األطفاؿ المتخمفيف عقميا
 

 لد  اإلستماعي الفيـ ميارة تنمية عمى الدرامي المدخؿ إستخداـ أثر"(:2112)، ثناء عبد المنعـ رجب
، كميػػة التربيػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس، القػػاىرة، "، م مااة القاارا ا المعرفيااةاإلعػػدادي األوؿ الصػػؼ تبلميػػذ

 (.15( ، ـ)31)مصر ع
 

، األردف، منشورات القدس المفتوحةرعاية ذوي اإلحتيا ا  الخاصة، (: 1994الروساف، فاروؽ )
 عماف، دار الفكر.
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، األردف، مقدمة في التراية الخاصة –سيكولو ية األطفال غير العاديين (: 2111الروساف، فاروؽ )
 عماف، دار الفكر.

 
عماف، دار الفكر قياس والتشخيص في التراية الخاصة، أسالي  ال (:2119الروساف، فاروؽ )
 لمطباعة والنشر.

 

 "، دار سعاد الصباح، القاىرة.تعميم الكاار منظور إستراتي ي(:" 1993زاىر، ضياء الديف )
 

 ، األردف، عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيل.اإلعاقة السمعية(:2113) عبد اهلل الزريقات، إبراىيـ
 

، دار الفكر، عماف، األردف.اإلعاقة السمعية(: 2111يـ عبد اهلل )الزريقات، إبراى  
 

المسرح المدرسي في دول الخمين العراية، الواقع (: 1993السريل، عبد العزيز وبدير، وتحسيف )
 ، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميت، الرياض.وسال التطوير

 
 القاىرة، عالـ الكتب. ،تدريس العموم لمفيم رؤية انائية(: 2112زيتوف، كماؿ )

 
"، األردف، طرائق تدريس العموم(:" 2119سعيدي، عبد اهلل بف خميس والبموشي، سميماف بف محمد )

 عماف، دار المسيرة.
 

دار  ،المناىن واألسالي  في التراية الخاصة(: 2113سبلمة، عبد الحافظ وأبو مغمو، سمير )
 .األردف -فعما (،1، ط)البازوري

 
تقويم منين المغة العراية لألطفال المعوقين سمعيًا في ضو  (:" 1995عبد العزيز )سمطاف، صفاء 

 "، رسالة ماجستير قدمت لكمية التربية ببنيا، جامعة الزقازيؽ.مستويا  الفيم المغوي
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"، األردف، تعمم األطفال الدراما، المسرح، الفنون التشكيمية، الموسيقى(:" 2115سميماف، أحمد )
 فاء.عماف، دار ص

 
، رسالة دكتوراة مدى فاعمية ارنامن لتقال الطفل لذاتو ورفاقو وروضتو(: 2111سميماف، شحاتو )

 غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.
 

دور األنشطة التعميمية اإلثرائية في تنمية بعض عمميات (:" 2116سميماف، ماجدة حبشي محمد )
، كمية م مة التراية العممية"، في لد  تبلميذ الصؼ الرابل في مادة العموـالعمـ والتحصيؿ المعر 

 (.3(، ع )9التربية، مصر، القاىرة، جامعة عيف شمس، ـ )
 

 "، األردف، عماف، دار صفاء.أسالي  تعمم األطفال القرا ا والكتااة (:"2111سميماف، نايؼ وآخروف )
 

، مارس، 4، العددم مة عالم الفكرالتراوي"،  :"ممحوظا  حول المسرح(1988الشتيوي، محمد )
 الكويت.

 
، مصر، القاىرة، النشاط المدرسي، مفيومو ووظائفو وم اعتو وتطايقاتو(: 2111شحاتة، حسف )

 .6الدار المصرية الممبنانية، ط
 

(:"دراسة لكؿ مف السموؾ التكيفي والنشاط الزائد لد  عينة مف 1992الشخصي، عبد العزيز السيد )
احوث المؤتمر السنوي الخامس  طفاؿ المعوقيف سمعيا  وعبلقتيا بأسموب رعاية ىؤالء األطفاؿ"األ

 )ـ.ثاني( مركز دراسات الطفولة، جامعة عيف شمس القاىرة.لمطفل المصري 
 

طر إستخدام الدراما كأسمو  تعميمي تعممي في تدريس ال غرافيا عمى (:"أ2114شمط، محمد )
"، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى ط   الصف السادس األساسي اغزا التحصيل واإلت اه نحوىا

 فمسطيف. –برنامت الدراسات العميا المشترؾ، جامعة عيف شمس، وجامعة األقصى، غزة 
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 في اإلستماع ميارا  لتنمية التمطيمي النشاط إستخدام أطر "(:2111) ، أميرة عبد الرحمفالشنطي
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،  "،اغزا األساسي الرااع صفال تمميذا  لدى العراية المغة

 فمسطيف. –الجامعة اإلسبلمية، غزة 
 

أطر ممارسة النشاط الدرامي عمى تنمية التفكير اإلاتكاري لدى  ":(1999صادؽ، دعاء قنديؿ )
تماعية، معيد ، قسـ الدراسات النفسية واإلجرسالة ماجستير غير منشورة، "األطفال ضعاف السمع
 جامعة عيف شمس. –الدراسات العميا لمطفولة 

 
أطر إستخدام األنشطة العممية عمى تحصيل الت ميذ الصم والاكم (:" 1991صال ، سياـ السيد )

ت اىاتيم نحو العموم "، رسالة ماجستير غير االحمقة الطانية من التعميم األساسي في العموم وا 
 لمنفوية.منشورة، كمية التربية، جامعة ا

 
 "، األردف، عماف، دار المسية لمنشر."طرائق التدريس(:2111طوالبة، ىادي وآخروف )

 
أطر توظيف الدراما في تنمية المفاىيم واعض عمميا  العمم امادا العموم (:" 2111الطويؿ، رىاـ )

ة "، رسالة ماجستير، كمية التربية،فمسطيف، غزة، الجامعلدى طالاا  الصف الرااع األساسي
 اإلسبلمية.

 
الميارا  القرائية والكتااية طرائق تدريسيا (:" 2119عاشور، راتب قاسـ ومقدادي، ومحمد فخري )

ستراتي ياتيا  "، األردف، عماف، دار المسيرة.وا 
 

لغة األصااع واإلشارا : طرق التعاير والتفاىم ااإلشارا  (: 1999عبد الجبار، أحمد عبد الجبار )
، مكتبة إبف سيناء، مصر.ةفي الم اع  المختمف  
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دراسة مقارنة لاعض مشك   إدارا التراية الخاصة في  ميورية (: 1994عبد الجواد، مختار )
غير منشورة، كمية التربية، جامعة مصر العراية والوعيا  المتحدا األمريكية والسويد، رسالة دكتوراا 

 عيف شمس.
 

، الجزء السادس، مع م عمم النفس والط  النفسي: (1993عبد الحميد، جابر وكفافي، عبلء الديف )
 دار النيضة العربية، مصر.

 
، النشرة الدورية إلتحاد اإلعداد الميني لحاع  السمع والتخاط (: 2112عبد الحميد، يوسؼ كماؿ )

(21-13(، السنة الثامنة عشر، يونيو، ص)71ىيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقيف بمصر، ع)  

ستراتي يا  (: 1988فتحي و بشاي، حميـ السعيد ) عبد الرحيـ، سيكولو ية األطفال غير العاديين وا 
 ، الكويت، دار القمـ.التراية الخاصة

 
(:" الفروؽ في بعض القدرات المعرفية بيف عينة مف األطفاؿ الصـ 1992عبد العزيز، رشاد عمي )
 وؿ، جامعة األزىر.، العدد األم مة مركز معوقا  الطفولةأخر  مف عادي السمل"، 

 
داس  اٌمب٘شح، ،انسمع وضعبف وانبكم نهصم انتزبىيت انزعبيت(: 2113) سعت أؽالَ، اٌغفبس ػجذ

  اٌفغش0

 

مصر، دار الصفوة التراية الخاصة لمنل لماذال كيفل، (: 1997عبد المجيد، عبد الفتاح صابر )
 لمطباعة.

 

م امدارس األمل وضعاف السمع االحمقة اعض مشك   التعمي(:"1990عبد المقصود، محمد فوزي )
، األولى التعميم األساسي، "دراسة ميدانية" المؤتمر السنوي الطالث لمطفل المصري تنشئتو وعايتو

 الجمد الثاني، مركز دراسات الطفولة، جامعة عيف شمس، القاىرة. 
 

 (، دار الرشاد والنشر.1، ط)اإلعاقا  الحسية (:2114عبداهلل، عادؿ )
 

 . القاىرة: عالـ الكتب.1، ط"مسرح ودراما الطفل(:"2117لمنعـ، زينب محمد )عبد ا
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، الطريقة الكشفية والدرامية في تدريس العموم لممرحمة اإلاتدائية (:"1995عبد النبي، رزؽ حسف )
 دراسة دكتوراة، مصر، جامعة أسيوط، كمية التربية.

 
وعي البيئي لد  التبلميذ المعاقيف سمعيا  بالمرحمة فاعمية برنامت لتنمية ال(:" 1998عبده، فايز محمد )

(، أبريؿ، كمية التربية 32، جامعة الزقازيؽ، المجمد التاسل، العدد)م مة كمية التراية اانيااإلبتدائية"، 
 ببنيا.

 
. دار الميسػػػػػػر لمنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػل، 2،ط"تعماااااايم الرياضاااااايا  ل ميااااااع األطفااااااال(:"2114عبيػػػػػػد، ولػػػػػػيـ )
 القاىرة،مصر.

 
ز عماف، األردف، دار الفكر 3، طعمم النفس التراوي: نظرا معاصرا(: 2115عبد الرحمف ) عدس،

 لمطباعة والنشر.
 

، قسـ التربية الخاصة، كمية تراية وتعميم المعوقين سمعياً (: 2111العزالى، سعيد كماؿ عبد الحميد )
 (، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيل.1التربية، جامعة الطائؼ، ط)

 

فعالية الدراما المبتكرة في تدريس الرياضيات لطبلب الصؼ السادس  (:"2116ت، السيد محمد )عز 
، كمية التربية م مة احوث التراية النوعية اإلبتدائي وأثر ذلؾ عمى التحصيؿ )دراسة تجريبية("،

 (، جامعة المنصورة، مصر.8النوعية، ع)
 

ضطرا(: 2111العزة، سعيد حسني) ، األردف، الدار اا  الك م والنطق والمغةاإلعاقة السمعية وا 
 العممية لمنشر والتوزيل ودار الثقافة لمنشر والتوزيل.

 
مد  فاعمية إستخداـ السيكودراما في تعديؿ بعض (:" 1999العشري، محمود محي الديف )

(، 78"، العدد)اإلضطرابات السموكية الصحية لؤلطفاؿ المعاقيف سمعيا  بوالية عبري في سمطنة عماف
 ، جامعة األزىر.م مة كمية التراية
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 "، األردف، عماف، دار المسيرة.التدريس الممسرح(:"2118، عزو والموح، أحمد حسف )عفانو
 

أطر توظيف الدراما عمى التحصيل واإلحتفاظ او في تدريس (:" 2112عمواف، صييب محمد شعباف )
ماجستير، كمية التربية، الجامعة  "، رسالةالنصوص األداية لدى ت مذا الصف الرااع األساسي

 فمسطيف. –اإلسبلمية، غزة 
 

 ،الميسرة، عماف، األردف.مناىن العموم الطايعية وطرق تدريسيا(. 2111عمياف، شاىر ربحي )
 

 ت ميذ لدى اإلن ميزية، االمغة التحدث ميارا تنمية في الدراما إستخدام أطر"(:2114)، صفاء عمي
جتماعية، ـ )ممخ "،اإلاتدائية المرحمة (، كمية 4(، ع)11ص رسالة ماجستير، دراسات تربوية وا 

 مصر. –التربية، جامعة حمواف 
 

، عمم السمع وقياسة، منين خاص امدرسي مدارس األمل لمصم (:2111عمي، عمي عبد الدايـ )
 البعثة الداخمية بحمواف، مصر.

 
لاصري المكاني لتنمية الميارا  تطوير منين الرياضيا  في ضو  المدخل ا(:" 2111عمي، ميرفت )

مجمة كمية التربية باإلسماعيمية، الحياتية لدى الت ميذ الصم وضعاف السمع االمرحمة اإلاتدائية"، 
 .21مصر، العدد

 
 "، دائرة المكتبة الوطنية.طرق التدريس(:" 2111عمر، إيماف حيدر )

،" منيت وتطبيؽ"، األردف، م الطفلالدراما والمسرح في تعمي(: 1993العناني، حناف عبد الحميد )
 .3عماف، دار الفكر العربي، ط

 
ميارا تصنيف محتوي المعموما   فعالية(: 2114و عبد الرحمف، محمد كماؿ ) عواد، أحمد

نة من الت ميذ الصم االكمما ، الصور، اإلشكال، واإلعداد( كتحدى عمميا  التفكير لدي عي
 ، العريش، مصر.اتدائيةاالمرحمة اإل
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أطر إستخدام األنشطة الدرامية كتستراتي ية تعميمية عمى تحصيل (:" 2111عودة، جياف يوسؼ )
"، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، طماة الصف السادس في مادا العموم وفي إت اىاتيم نحوىا

 جامعة بيرزيت، فمسطيف.
 

.عمػاف، األردف: دار 2س الفاعل،طالمنياج التعميمي والتدري(. 2116الفتبلوي، سييمة محسف كػاظـ )
 الشروؽ لمنشر والتوزيل.

 
أطر إستخدام الدراما في تنمية المفاىيم الرياضية لدى ت مذا (:"2112دراسة عبد الكريـ )فرج اهلل، 

"، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة الصف األول األساسي االمحافظة الوسطى اقطاع غزا
 فمسطيف. –اإلسبلمية، غزة 

 
 . طرابمس:الدار العربية لمكتاب."إستراتي يا  التدريس(:" 1992الفنيش، أحمد )

 
، دار مصر لمطباعة، القاىرة.سيكولو ية األطفال غير العاديين(: 1965فيمي، مصطفي )  

 
تحصيل ت ميذ الصف  ساتخدام لعا  األدوار عماىإ فاعمية" :(2111)، إحساف عبد الرحيـ فيمي

"، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية، جامعة ت اىاتيم نحوىاا  مقواعد النحوية و الطالث اإلعدادي ل
 عبد العزيز.

 
 الجماىيرية العربية الميبية. -، الدار العربية لمكتابسيكولو ية اإلعاقة(: 1988القذافي، رمضاف )

 
 مصر. – ، أميرة لمطباعة، القاىرة1"، طالمناىن والمدخل الدرامي(:" 2111القرشي، أمير )

 
(، دار 1(: سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة وتربيتيـ، ط)1996القريطي، عبد المطمب أميف )

 الفكر العربي، كمية التربية، جامعة حمواف.
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، دار الفكػر 1سيكولو ية ذوي اإلحتيا اا  الخاصاة وتارايتيم.ط(.2111القريطي،عبد المطمب أميف )
 العربي،القاىرة.

 
ضطرااا  النطق والمغة(: "2111) القمش، مصطفى نوري "، عماف، دار اععاقة السمعية وا 

 .1الفكر،ط
 

سااااايكمو ية األطفااااااال ذوي (:" 2111القمػػػػػش، مصػػػػػطفي نػػػػػوري والمعايطػػػػػة، خميػػػػػؿ عبػػػػػػد الػػػػػرحمف  )
 دار المسيرة ، العبدلي ، األردف."،األحتيا ا  الخاصة

صر، القاىرة، دار الشروؽ، ، م31-26، المجمد السادس، جفي ظ ل القرآن(: 1982قطب، سيد )
 .1ط
 

فبراير، القاىرة  4 –يناير  31(: " الكتابة لمطفؿ األصـ" ندوة المعوؽ، 1982قناوي، ىد  محمد )
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.

 
(:" سيكولوجية الطفؿ األصـ ومتطمبات إرشاده" المؤتمر الدولي الثاني لمركز 1995قنديؿ، شاكر )

، وزارة التربية والتعميـ، مصر، رشاد النفسي لألطفال ذوي اإلحتيا ا  الخاصةاإل اإلرشاد النفسي، 
 القاىرة.

 
، المشااكالية: نحااو حااوار حااواري ماان الصااو  المفردإلااى األصااوا  المتعااددا(.2113الكػػردي، وسػػيـ )

 . راـ اهلل، فمسطيف: مؤسسة عبد المحسف القطاف لمنشر.1ط
 

، عماف: دار مقدمة في التراية الخاصة(: 2111فواز )كوافحة، تيسير مفم  وعبد العزيز، عمر 
 المسيرة لمنشر والتوزيل والطباعة.

 

 
"، سمسمة عمـ النفس المعاصػر، منشػأة المعػارؼ مقدمة في دراما الطفل(: "2119لطيؼ، كماؿ زاخر )

 مصر. -اإلسكندرية –
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.عػػػػػالـ والتنفياااااذمنااااااىن الصااااام،التخطيط والاناااااا  (. 1999المقػػػػػاني، أحمػػػػػد حسػػػػػيف والقرشػػػػػي، أميػػػػػر)
 الكتب،القاىرة.

 
ميطاق رعاية (: إتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصو وذوي االعاقة، 2118ميثاؽ رعاية المعوقيف)
، المممكة األردنية الياشمية.األشخاص ذوي اإلعاقة  

 
مدى فاعمية ارنامن مقترح لتعديل السموك العدواني لدى األطفال (:" 2112محمد، إبراىيـ أحمد )

، رسالة دكتوراة غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس."السمع ضعاف  
 

سماعيؿمحمد، جماؿ حامد و  إستخدام المدخل العممي الماني عمى (: 1991) محمد، حنفي ا 
، الجمعية اإلكتشافا  في تدريس الرياضيا  لت ميذ الصف الطامن اإلاتدائي لممعوقين سمعياً 

رؤى مستقامية لممناىن في الوطن ىت وطرؽ التدريس، المؤتمر العممي الثالث، المصرية لممنا
 ، مصر، اإلسكندرية.العراي

 
مدى إسيام المسرح المدرسي في تحقيق اعض أىداف التعميم (: 1993محمد، حسف عبد المنعـ )

رسالة ماجستير  كمية التربية بأسواف، جامعة أسيوط، –"دراسة ميدانية"، قسـ أصوؿ التربية اإلاتدائي 
 غير منشورة.

 
"، مصر، القاىرة ، الطفل العراي والمسرح (:"1984محمد، عواطؼ إبراىيـ وقناوي؛ ىد  محمد )

 األنجمو المصرية.
 

ستخدام أسمو  تحميل الميمة االمفاىيم المرئية فى تدريس أطر إ "(:2112محمود، فراج مصطفي )
"، رسالة ماجستير، العموم لدى ت ميذ الصف الخامست اه نحو دراسة العموم لتنمية التحصيل واإل 

 مصر.
 

، مصر، اإلسكندرية، دار الرعاية اإل تماعية وخدما  المعوقين (:1991مخموؼ، إقباؿ إبراىيـ )
 المعرفة الجامعية.
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فاعمية السيكودراما فى تنمية اعض الميارا  اإل تماعية لدى (:"2112مطر، عبد الفتاح رجب )
 سالة دكتوراه، كمية التربية ببنى سويؼ، جامعة القاىرة، مصر.، ر األطفال الصم

 
أطر إستخدام القصة في تنمية المفاىيم الرياضية واإلحتفاظ (:" 2112مطر، محمود أميف محمد )

"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة ايا لدى ت ميذ الصف األول األساسي اغزا
 فمسطيف. –
 

دراما في تعديل السموك العدواني فاعمية كل من السيكو (:" 1998أحمد المحمدي ) منصور، أيمف
، رسالة ماجستير، معيد الدراسات والبحوث التربوية، لدى األطفال الصم امرحمة التعميم األساسي

 جامعة القاىرة.
 

لرعاية دليل التطقيف الصحي في م ال ا(: التثقيؼ مف أجؿ الصحة، 1989منظمة الصحة العالمية )
 ، المكتب اإلقميمي لشرؽ البحر المتوسط، مصر، اإلسكندرية.الصحية األولية

 
حاسواي في تعميم األطفال الصم  ارنامن فعاليةعمى  اسة لمتعرفر اد" :( 2112)  ، سوسفالمممي
 "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ، سوريا.اعن ميزية والكتااة االمغة را ا  القراميا
 
أطر توظيف المسرح والدراما االفيديو في إكتشاف مفاىيم الفكر " (:2111) ، ميسوفاىيفالنب

"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، اإلس مي لدى طالاا  الصف العاشر األساسي اغزا
  فمسطيف. –الجامعة اإلسبلمية، غزة 

 
 . عماف، االردف: اليازوري.لتعمماألسالي  الحديطة في التعميم وا(. 2118نبياف، يحيي محمد )
ستراتي يا  حديطة في (:" 2113عمي وعبد اليادي، منى ) النجدي، أحمد وراشد طرق وأسالي  وا 

 "، مصر، القاىرة، مدينة نصر، دار الفكر العربي.تدريس العموم
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 أطر إستخدام مدخل الدراما في إكتسا  اعض المفاىيم ال غرافية لدى(:" 2111اليباش، عبير )
 فمسطيف. –"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة طالاا  الصف السااع

 
فاعمية ارنامن تدرياي مستند إلى المع  في تنمية التفكير اإلاتكاري لدى (:" 2115اليذيمي، نياد )

توراا غير ، أطروحة دك"األطفال المعاقين سمعيًا في مرحمة ما قال المدرسة في عينة أردنية
 ، الجامعة األردنية، عماف، األردف.منشورا

 
التعاوني ستراتي ية مقترحة في التعمم فعالية ا(:"2111ىماـ، عبد الرازؽ سويمـ ورضواف، خميؿ )

مجمة البحث في التربية  ت اه نحو العموم لدى الت ميذ الصم"،عمى التحصيل وميارا  اعتصال واع 
 .2131-179(، 3وعمـ النفس، ع )

 
 ، دار الكتاب الجامعي، العيف.األسالي  الحديطة في تدريس العموم(: 2115) ، زيداليويدي

التو ييا  الفنية والتعميما  (: اإلدارة المركزية لمتعميـ األساسي، 1998وزارة التربية والتعميـ )
 ، مصر.1998/1999لمعاـ الدراسي اإلدارية لمدارس وفصول التراية الخاصة 

 

(: اإلدارة العامة لؤلنشطة الثقافية والفنية، إدارة التربية المسرحية، 2111بية والتعميـ )وزارة التر 
 ، مصر.2111/2111لمعاـ الدراسي التو ييا  العامة لمتراية المسرحية 

 
 ، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيل والطباعة.دليل العمل مع األصم(: 2111يوسؼ، عصاـ نمر )

 
، دار محاضرا  في أسالي  القياس والتشخيص في التراية الخاصة(: 2116)يوسؼ، عصاـ نمر 
 اليازوري، األردف.

 

 مصر، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية لمكتاب. مسرحة المناىن"،(: "2117يوسؼ، فاطمة )
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 ( 2ممحق رقم  ا 
 

 -الوحدة السادسة -تحكيـ تحميؿ المحتو  لكتاب العمـو لمصؼ السادس الجزء الثاني
 
 
 

 تحكيـ تحميؿ المحتو  لموحدة السادسة
 

/ة  حضرة السيد/ة اااااااااااااااااااااااااا المحتـر
 
 
 

عنواف" أثر إستخداـ الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما فى زيادة تحصيؿ طمبة يقـو الباحث بدراسة ب
تجاىاتيـ نحوىا" وذلؾ إستكماال  لمتطمبات الحصوؿ عمى  الصؼ السادس مف ذوي اإلعاقة السمعية وا 

 درجة الماجستير في أساليب التدريس لذوي اإلحتياجات الخاصة مف جامعة القدس.
 
 

ستخداـ الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما فى زيادة تحصيؿ العمـو فقد أعد لذا ومف أجؿ إختبار أثرا  
الباحث تحميؿ المحتو  لموحدة السادسة مف كتاب العمـو لمصؼ السادس ونظرا  لما عيدناه فيكـ مف 

بداء الرأي فيو’ خبرة عممية وعممية ضافة وحذؼ ’ يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا التحميؿ وا  وا 
 مناسبا. ما ترونو

 
 

 مل الشكر والتقدير
 الباحث: مؤمف دريدي
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 ( 1ممحق رقم ا 
 

 تحميؿ المحتو  لكتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي)الجزء الثاني( لوحدة الكائنات الحية الدقيقة
 

 6 انكبئنبث انحيت انذليمت سبدستانىحذة ان

 انفصم األول 6 تصنيف انكبئنبث انحيت انذليمت

 ميانمحتىي انعه انذرس

 انذرس األول 6

انكبئنبث انحيت 

 انذليمت

 

 انحمبئك انعهميت

 رٛعذ فـٟ اٌج١ئخ وبئٕبد ؽ١خ ال ٔغزط١غ سؤ٠زٙب ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح0 (1

اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌزٟ ال ٠ّىٓ سؤ٠زٙب ٚفرٙب ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح رغّٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ  (2

 اٌذل١مخ0

بد ٚأ١ٌٚبد ٚثىز١ش٠ب لغُ اٌؼٍّبء اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ئٌٝ طؾبٌت ٚفطش٠ (3

 ٚف١شٚعبد0

 انمفبهيم انعهميت

 اعج١شٚع١شا –٠ٛع١ٍٕب  –ثشاِغ١َٛ 

 انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ وبئٕبد صغ١شح ال ٠ّىٓ سؤ٠زٙب ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح0 -

 انذرس انثبني 6

 انمجهز
 انحمبئك انعهميت 6

 ّب اٌؼذعخ اٌؼ١ٕ١خ ٚأخشٜ اٌؼذعخ اٌش١ئ١خ٠0ؾزٛٞ اٌّغٙش ػٍٝ ػذعز١ٓ ئؽذا٘ (1

 ٠ؼًّ اٌّغٙش ػٍٝ رىج١ش األش١بء اٌذل١مخ اٌزٟ ال ٔشا٘ب ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح0 (2

 انمفبهيم انعهميت 6

اٌّغٙش  -اٌّغٙش اٌزشش٠ؾٟ  -اٌّغٙش اٌّشوت  -اٌؼذعخ ػ١ٕ١خ  -اٌؼذعخ ش١ئ١خ  -اٌّغٙش 

 اٌىزش0ٟٔٚ

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌزؼ١ّّبد ِشٌّٛٗ ثبٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ0 -

 انذرس انثبنث 6

 انطحبنب
 

 

 

 انحمبئك انعهميت 6

 رز١ّض اٌطؾبٌت ثٛعٛد اٌجالعز١ذاد اٌخضشاء ٚصجغخ اٌىٍٛسٚف0ً١ (1

 ثؼض اٌطؾبٌت ٚؽ١ذح اٌخ١ٍخ ٚاألخشٜ ػذ٠ذح اٌخال٠ب0 (2

 رؾزٛٞ اٌطؾبٌت ػٍٝ ٔغجخ ِٓ اٌجشٚر١ٓ، وّب رذخً فٟ صٕبػخ األد٠ٚخ0 (3

 6 نمفبهيم انعهميتا
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 اٌغج١ٛع١شا -اٌىال١ِذِٚٛٔبط –اٌطؾبٌت  

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌزؼ١ّّبد ِشٌّٛٗ ثبٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ0 -

 

 انذرس انزابع 6

 انفطزيبث

 انحمبئك انعهميت 6

ثؼض اٌفطش٠بد ٚؽ١ذح اٌخ١ٍخ ِضً اٌخ١ّشح ِٚؼظّٙب ػذ٠ذ اٌخال٠ب ِضً ػ١ش  (1

 اٌغشاة0

 ٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌفطش٠ـبد0رٛعذ أٔ (2

 ٠ؼ١ش اٌجؼض ػٍٝ ِخزٍـف أٔٛاع األطؼّخ ِضً اٌخجض ٚاٌفٛاوٗ ٚاٌخضـبس0 (3

 ٠ؾرً اٌؼفٓ ػٍٝ غزاءٖ ِٓ اٌّٛاد اٌّخضٚٔخ داخً األطؼّخ0 (4

 ٠ؼذ فطش اٌخ١ّشح أُ٘ ٚأوضش اٌفطش٠بد اعزخذاِب ِٓ لجً اإلٔغب0ْ (5

 ف١ّٕٛ ٠ٚىجش0 فطش اٌخ١ّشح ٠زغزٜ ػٍٝ اٌغىش اٌّٛعٛدح فٟ صّشح اٌفبوٙخ (6

 رزىبصش اٌخ١ّشح فٟ ؽبي رٛفش اٌظشٚف اٌّالئّخ ثطش٠مخ رغّٝ اٌزجشػ0ُ (7

 ررٕف اٌفطش٠بد أٔٙب غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ ٟٚ٘ رٕزشش فٟ وً ِىب0ْ (8

 ِٓ اٌفطش٠بد ِب ٘ٛ يبس ٌإلٔغـبْ ٚإٌجبد ٚاٌؾ١ٛا0ْ (9

 ( ِٓ اٌفطش٠بد ِٓ ٘ٛ ِف١ذ ٌإلٔغب110ْ

 انمفبهيم انعهميت 6

 –األثــٛاؽ0  -ػفٓ اٌخجض  -ػفٓ اٌفبوٙخ  -ػ١ش اٌغشاة  -اٌؼفٓ ٚاٌخ١ّشح  -اٌفطش٠بد 

 فطش اٌجٕغ١ٍَٛ 0 -ِشض صذأ اٌمّؼ  -ِشض اٌمذَ اٌش٠بيٟ  -غ١ش رارٟ اٌزغز٠خ  -اٌزجشػُ 

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌفطش٠بد وبئٕبد ؽ١خ ال ررٕغ غزاء٘ب ثٕفغٙب0 -

 انذرس انخبمس 6

 األونيبث
 : حمبئك انعهميتان

رخزٍف األ١ٌٚبد فٟ اٌشىً ٚاٌؾغُ ٚٚع١ٍخ اٌؾشوخ ٚرمغُ ئٌٝ  (1

 أسثغ ِغّٛػبد سئ١غ١خ ؽغت اٌؾشوخ0

 األ١ٌٚبد وبئٕبد ال رغزط١غ صٕغ غزاء٘ب ثٕفغٙب0 (2

رغجت ثؼض األ١ٌٚبد أِشايب  ػذ٠ذح ِضً ِشض اٌّالس٠ب  (3

 ِٚشض اٌضؽبس األ١ِج0ٟ

 انمفبهيم انعهميت

 –األعٛاط  –األ٘ذاة  –األلذاَ اٌىبرثخ  -ثشاِغ١َٛ  –رش٠جبٔٛعِٛب  –د٠َٛ 0ثبٌضِٛ-أ١ِجـب 

 األ١ِجب اٌطف١ٍ١خ -ِشض اٌضؽبس األ١ِجٟ  –ِشض اٌّالس٠ب -االٔضالق 

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 ال رغزط١غ األ١ٌٚبد صٕغ غزاء٘ب ثٕفغٙب0 -
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انذرس انسبدس 

 6 انبكتيزيب

 : انحمبئك انعهميت

 ١ٍخ ال رشٞ ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح00اٌخ (1

 رزٛاعذ اٌجىز١ش٠ب فٟ وً ِىبْ فٟ اٌّبء ٚاٌٙٛاء ٚاٌزشثخ0 (2

 اٌجىز١ش٠ب ٌٙب أشىبي ِخزٍف فّٕٙب اٌىشٚٞ ٚاٌؾٍضٟٚٔ ٚاٌؼض0ٞٛ (3

 اٌجىز١ش٠ب ِٓ ؽ١ش اٌزغز٠خ: رار١خ اٌزغز٠خ ٚغ١ش رار١خ اٌزغز٠خ0 (4

 0اٌجىز١ش٠ب غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ رزغزٞ ػٓ طش٠ك اٌزطفً ٚاٌزشُِ (5

ػٕذ رٛافش اٌظشٚف اٌّالئّخ رٕمغُ اٌجىزش٠ب ئٌٝ لغ١ّٓ ِزّبص١ٍٓ فٟ ػ١ٍّخ رغّٟ  (6

 االٔشطبس0

 ِؼظُ أٔٛاع اٌجىز١ش٠ب ِف١ذح ٌإلٔغب0ْ (7

 ثؼض اٌجىز١ش٠ب يبس ٠غجت اٌّشض ٌإلٔغبْ وّب ٠غجت فغبد األطؼّخ0 (8

 اٌجىز١ش٠ب وبئٕبد ؽ١خ ِغٙش٠خ رزىْٛ ِٓ خ١ٍخ ٚاؽذح0000 (9

 انمفبهيم انعهميت 6

اٌزشُِ  –اٌزطفً  –غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ0  -رار١خ اٌزغز٠خ  -ػض٠ٛخ –ؽٍض١ٔٚخ  -وش٠ٚخ -اٌجىز١ش٠ب

 اٌؾّٝ اٌّبٌط١خ -اٌز١فٛئ١ذ  –اٌى١ٌٛشا  –اٌغً  –االٔشطبس اٌضٕبئٟ  -

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌزؼ١ّّبد ِشٌّٛٗ ثبٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ0-

انذرس انسببع 

 6 انفيزوسبث

 ئك انعهميت 6انحمب

ال رؼذ اٌف١شٚعبد وبئٕبد ؽ١خ دل١مخ ثً ٟ٘ ؽٍمخ ٚصً ث١ٓ  (1

 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚاٌّٛاد غ١ش اٌؾ١خ0

 ٌىً ف١شٚط وبئٓ ٚخال٠ب ِؼ١ٕخ ٠ٙبعّٙب0 (2

اٌف١شٚعبد ٌٙب أشىبي ِزؼذدح فّٕٙب اٌىشٚٞ ٚاٌّزٔت  (3

 ٚاٌؼرٛٞ

رغجت اٌف١شٚعبد األِشاض ٌإلٔغبْ ِضً اٌششؼ ٚ اإل٠ذص  (4

 ي000ٚشًٍ األطفب

اٌف١شٚط وبئٓ أصغش ِٓ اٌجىز١ش٠ب ثىض١ش ال ٠ّىٓ سؤ٠زٗ ئال  (5

 ثبٌّغٙش االٌىزشٟٚٔ وّب ٠ؼزجش وبئٓ ِزخرص00

 

 انمفبهيم انعهميت 6

 وبئٕبد ِزخررخ  -اٌف١شٚعبد  

 : انمببدئ و انتعميمبث انعهميت

 اٌف١شٚعبد وبئٕبد ِزخررخ0 -
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 انىحذة األونً 6 انكبئنبث انحيت انذليمت

 انفصم انثبني 6انكبئنبث انحيت انذليمت في انبيئت

 اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ اٌذسط

 اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ :

انذرس 

 األول 6

أثز 

انكبئنبث 

 انحيت

 

انذليمت 

 في انبيئت

 –اٌجٕغ١ٍٓ  –األٔغ١ٌٛٓ  -دثبغخ اٌغٍٛد –اٌغّبد اٌؼضٛٞ  –صٕبػخ األٌجبْ  –اٌجىز١ش٠ب  –اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ 

 –اٌفضالد  –ِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ  –خرٛثخ اٌزشثخ  –اٌّشوجبد ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ  –اٌجم١ٌٛبد  –د اٌفطش٠ب

ِشض  –اٌىغبػ  –ِشض اٌغىشٞ  –اٌف١شٚعبد  –األِشاض غ١ش اٌّؼذ٠خ  –األِشاض اٌّؼذ٠خ  –اٌّشض 

اض ثىز١ش٠خ أِش –ِشض اٌمذَ اٌش٠بيٟ  –ثىز١ش٠ب ػر٠ٛخ  –ِشض اٌز١فٛئ١ذ  –ِشض ف١شٚعٟ  –األٔفٍٛٔضا 

 أِشاض فطش٠خ –أِشاض ف١شٚع١خ  –

 انحمبئك انعهميت 6

 رؼًّ اٌجىز١ش٠ب اٌؼمذ٠خ ػٍٝ ئٔزبط ثؼض أٔٛاع اٌّشوجبد ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ اٌّف١ذح 0 -1

 رزُ اٌؼذٜٚ ثّشض األٔفٍٛٔضا ػٓ طش٠ك اٌجربق ٚ اٌشرار اٌّزربػذ ِٓ فُ اٌّش٠ض 0 -2

 أٚ ١ِٛ٠ٓ 0 رظٙش أػشاض ِشض األٔفٍٛٔضا خالي ٠َٛ -3

 ٠غجت ِشض اٌز١فٛئ١ذ ثىز١ش٠ب ػر٠ٛخ رؼ١ش فٟ أِؼبء اإلٔغبْ 0 -4

ػٕذِب ٠زجشص ئٔغبْ ِربة ثبٌز١فٛئ١ذ ٠مَٛ اٌزثبة ثٕمً اٌجىز١ش٠ب ِلٓ اٌجلشاص ٚ ٠ٍلٛس  ثلٗ اٌغلزاء أٚ اٌشلشاة أٚ  -5

 األدٚاد 0

 رظٙش أػشاض ِشض اٌز١فٛئ١ذ خالي أعجٛػ١ٓ 0 -6

 ِٓ فطش اٌمذَ اٌش٠بيٟ 0 ٠زغجت ِشض اٌمذَ اٌش٠بيٟ -7

 ٠ٕزظ ِشض اٌمذَ اٌش٠بيٟ ػٓ ثمبء اٌمذَ داخً اٌؾزاء ٌفزشح ط٠ٍٛخ 0 -8

 ػٕذ رشاوُ اإلفشاصاد اٌؼشل١خ ث١ٓ األصبثغ رّٕٛ اٌفطش٠بد ث١ٓ األصبثغ 0 -9

 انمببدئ و انتعميمبث انعهميت 6

 غٍٛد 0رذخً اٌجىز١ش٠ب فٟ صٕبػخ األٌجبْ ٚ اٌغّبد اٌؼضٛٞ ٚ دثبغخ اٌ -1

 ٠غزفبد ِٓ ثؼض أٔٛاع اٌفطش٠بد فٟ ئٔزبط األد٠ٚخ 0 -2

 رؼًّ ثؼض أٔٛاع اٌجىز١ش٠ب ٚ اٌفطش٠بد ػٍٝ رؾ١ًٍ ثمب٠ب إٌجبربد ٚ اٌؾ١ٛاْ ِّب ٠ض٠ذ خرٛثخ اٌزشثخ 0 -3

 رإدٞ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ دٚسا ٘بِب فٟ رٕظ١ف اٌج١ئخ 0 -4

 خ ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ ٚ اٌزخٍص ِٓ اٌفضالد 0رغزخذَ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ فٟ ِؼبٌغ -5

 رمَٛ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ثزؾ١ًٍ أعغبَ اٌىبئٕبد ا١ٌّزخ 0 -6

 رؼ١ش ثؼض أٔٛاع اٌجىز١ش٠ب ػٍٝ عزٚس اٌجم١ٌٛبد 0 -7

 

انذرس 

 انثبني 6

ممبومت 

انجسم 

 انمفبهيم انعهميت 6

األعغبَ اٌّضبدح ِشض  –خال٠ب اٌذَ اٌج١ضبء  –اٌّخبط١خ  األغش١خ –اٌغذد اٌذِؼ١خ  –خظ اٌذفبع األٚي  –اٌغٍذ 

 ِطؼَٛ اٌؾرجخ 0 –إٌّبػخ اٌرٕبػ١خ  –اٌٛعبئً اٌذفبػ١خ  –اٌزطؼ١ُ  –إٌّبػخ اٌطج١ؼ١خ  –اٌؾرجخ 

 انحمبئك انعهميت 6
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 اٌغٍذ ٘ٛ خظ اٌذفبع األٚي فٟ اٌغغُ 0 -1 نهمزض

 طخ ثٗ ِٓ اٌذخٛي ئٌٝ اٌغغُ 0اٌغٍذ ٠غطٟ عغُ اإلٔغبْ ٚ ٠ّٕغ ِغججبد اٌّشض اٌّؾ١ -2

 رؼًّ اٌذِٛع اٌزٟ رغ١ً ِٓ اٌؼ١ٓ ػٍٝ رخ١ٍص اٌؼ١ٓ ِٓ ِغججبد اٌّشض 0 -3

 ٠ٛعذ فٟ دَ اإلٔغبْ أعغبَ صغ١شح رغّٝ األعغبَ اٌّضبدح 0 -4

 ئرا رّىٕذ ِغججبد اٌّشض ِٓ اٌذخٛي ٌٍغغُ فاْ خال٠ب اٌذَ اٌج١ضبء رؾ١ظ ثّغججبد اٌّشض ٚ رجزٍؼٙب 0 -5

 غبَ اٌّضبدح ٟ٘ خظ اٌذفبع األخ١ش فٟ عغُ اإلٔغب0ْاألع -6

 انمببدئ و انتعميمبث انعهميت 6

 ٠ٛعذ فٟ عغُ اإلٔغبْ فزؾبد ِخزٍفخ ِضً اٌؼ١ٓ ٚ األرْ ٚ األٔف ٚ اٌفُ 0 -1

 ٠ّىٓ أْ رذخً ِغججبد اٌّشض ػٓ طش٠ك فزؾبد اٌغغُ ئٌٝ اٌذاخً 0 -2

 فٟ اٌرٕبػبد اٌغزائ١خ 0رٍؼت اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ دٚسا ٘بِب  -3

انذرس 

 انثبنث 6

دور 

انكبئنبث 

انحيت 

انذليمت 

في 

صنبعت 

انمىاد 

 انغذائيت

 انمفبهيم انعهميت 6

 فطش اٌخ١ّشح –ثىز١ش٠ب اٌٍجٓ  –اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ  –رخّش اٌؼغ١ٓ  –صٕبػخ اٌٍجٓ  –اٌرٕبػبد اٌغبئ١خ 

 انحمبئك انعهميت 6

 ٌجىز١ش٠ب ِغئٛي ػٓ رؾ٠ًٛ اٌؾ١ٍت ئٌٝ ٌجٓ 0ٕ٘بن ٔٛػب خبصب ِٓ ا -1

 اٌجىز١ش٠ب عبءد ِٓ ػ١ٕخ اٌٍجٓ اٌشائت اٌزٟ رُ ئيبفزٙب ئٌٝ اٌؾ١ٍت 0 -2

 ّٔٛ ٚ رىبصش فطش اٌخ١ّشح فٟ اٌؼغ١ٓ ٠ربؽجٗ خشٚط فمبػبد غبص٠خ 0 -3

 ػٍٝ رٌه 0 أزفبؿ اٌؼغ١ٓ ثغجت ِؾبٌٚخ غبص صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ ِٓ اٌخشٚط ِٓ اٌؼغ١ٓ ٚ ػذَ لذسرٗ -4

 انمببدئ و انتعميمبث انعهميت 6
 

 اٌّجبدب ِشٌّٛٗ ثبٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ0-

انذرس 

انزابع 6 

طزق 

 حفظ

 األطعمت

 انمفبهيم انعهميت 6

 اٌزجش٠ذ -اٌزؼم١ُ ثبٌؾشاسح  –اٌزغف١ف  –اٌزؼ١ٍت  –اٌزغى١ش  –اٌز١ٍّؼ  –ػ١ٍّخ ؽفظ األطؼّخ 

 انحمبئك انعهميت 6

 خ اٌؼب١ٌخ ال رغّؼ ٌٍىبئٕبد اٌذل١مخ ثبٌؼ١ش أٚ اٌزىبصش 0ٔغجخ اٌٍّٛؽ -1

 ٠غت غٍٟ اٌؾ١ٍت ٚ طٟٙ اٌطؼبَ لجً رٕبٌٚٗ 0 -2

 انمببدئ و انتعميمبث انعهميت 6
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اٌٙذف ِٓ ؽفظ األطؼّخ ٘ٛ ؽّب٠خ األطؼّخ ِٓ اٌفغبد ٚ رخض٠ٕٙب ٌٛلذ اٌؾبعخ ٚ رٛف١ش أٔٛاع األغز٠خ  -1

 اٌّخزٍفخ فٟ غ١ش ِٛعّٙب 0

 ِٓ األطؼّخ اٌزٟ رؾفظ ثطش٠مخ اٌز١ٍّؼ : اٌخ١بس ٚ اٌض٠زْٛ ٚ اٌجبرٔغبْ 0 -2

 طش٠مخ اٌزغف١ف رؼزّذ ػٍٝ ئصاٌخ اٌّبء ِٓ األطؼّخ ٌّٕغ فغبد٘ب 0 -3

 رؼزّذ طش٠مخ اٌز١ٍّؼ ػٍٝ ؽفظ األطؼّخ فٟ ِبء ف١ٗ ٔغجخ ٍِٛؽخ ػب١ٌخ عذا 0 -4

 ررٍؼ طش٠مخ اٌزجش٠ذ ٌألطؼّخ اٌّط١ٙخ ٚ اٌطبصعخ 0 -5

 رؼزّذ طش٠مخ ؽفظ األطؼّخ ثبٌزغى١ش ػٍٝ ئيبفخ ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌغىش 0 -6

 ِٓ األطؼّخ اٌزٟ رؾفظ ثبٌزؼ١ٍت اٌغّه ٚ اٌٍؾَٛ ٚ اٌخضشٚاد 0 -7

 ِٓ األطؼّخ اٌزٟ رؾفظ ثبٌزغف١ف اٌٍّٛخ١خ ٚ إٌؼٕبع ٚ اٌضػزش ٚ اٌجب١ِخ 0 -8

 ِؼظُ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ال رؼ١ش فٟ دسعبد ؽشاسح ػب١ٌخ 0 -9

 دسعبد ( فال ٠فغذ اٌطؼب0َ 7 –٠مف ّٔٛ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ػٕذ دسعخ ؽشاسح اٌضالعخ ) صفش  -11
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 ( 1ممحق رقم ا 
 

 تحكيـ دروس العمـو التي تطبؽ الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما )دليؿ المعمـ(
 

 راماتحكيـ تحضير الدروس بطريقة الدمت بيف تحميؿ الميمة والد
 

/ة  حضرة السيد/ة اااااااااااااااااااااااااا المحتـر
 
 
 

يقـو الباحث بدراسة بعنواف" أثر إستخداـ الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما فى زيادة تحصيؿ طمبة 
تجاىاتيـ نحوىا" وذلؾ إستكماال  لمتطمبات الحصوؿ عمى  الصؼ السادس مف ذوي اإلعاقة السمعية وا 

 أساليب التدريس لذوي اإلحتياجات الخاصة مف جامعة القدس.درجة الماجستير في 
 
 

لذا ومف أجؿ إختبار أثر استخداـ الدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما فى زيادة تحصيؿ العمـو فقد أعد 
ونظرا  لما عيدناه فيكـ مف خبرة عممية ’ الباحث الدروس وفقا لمدمت بيف تحميؿ الميمة والدراما

بداء الرأي فيويرجى مف حض’ وعممية ضافة وحذؼ ما ترونو ’ رتكـ التكـر بتحكيـ ىذا التحضير وا  وا 
 مناسبا.

 
 

 مل الشكر والتقدير
 الباحث: مؤمف دريدي
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 ( 4ممحق رقم ا 
 
 

 دليل المعمم/ا
 

 لتدريس الطماة ااألسمو  المقترح االدمن اين تحميل الميمة والدراما 
 
 

 
 الوحدا الدراسية السادسة

 
 موم لمصف السادس األساسيفي مادا الع

 
 ال ز  الطاني

 
 

 إعداد الااحث:
 

 مؤمن دريدي
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 الدرس األول:الكائنا  الحية الدقيقة
 )وليد الولد الذكي(

 
 ألنو طالب مجتيد ونظيؼ. موفيحبو الجميل وخاصة المعم ،كاف وليد ولدا فطنا وذكيا جدا

المتحؼ مستاء ومتعبا مف زيارات طمبة وكاف أميف ، وذات يوـ ذىب مل أمو لزيارة متحؼ العموـ
وىنا طمبت أـ وليد مف أميف ، المدارس بكثرة لممتحؼ والمعب بالمجسمات التى تمثؿ الكائنات الحية

ولكف  ،بعمؿ جولة فى المتحؼ ورؤية مجسمات الكائنات الحيو التى بداخمو االمتحؼ أف يسم  ليم
عادة تجميل المجسمات ووضعيا فى أمكانيا األميف قد أعتذر ألف المتحؼ بحاجة إلى إعادة تر  تيب وا 

أميف  نا أستأذف وليد مف أمو أف يساعدوى ،التى سبؽ لطمبة المدارس الذيف زاروا المتحؼ المعب بيا
فوافقت والدتو وعرضت المساعده عمى أميف المتحؼ الذي أعجب  ،المتحؼ فى ترتيب ىذه المجسمات

وىنا بدأ وليد بأخذ المجسمات وترتيبيا فى أماكنيا وبينما  ،بعرض المساعده منيـ ووافؽ عمى طمبيـ
فأجابو األميف:إف ىذا  ،ىو يحمؿ أحد المجسمات سأؿ أميف المتحؼ: ما ىذا الكائف حضرة األميف

 الكائف ىو البكتيريا ) عرض صوره لمبكتيريا(
 

وليات( وسأؿ وحمؿ مجسـ آخر يتكوف مف أربعة أنواع مف الكائنات الحية)عرض صوره لمجموعو األ
فأجابو :أف ىذه الجموعو مف الكائنات وقد قسمت بناء عمى حركتيا وأرجو منؾ يا وليد  ،األميف عنيا

وذىب وليد ووضعيا  ،أف تضعيا تحت البلفتو المكتوب عمييا أوليات النيا تسمي مجموعة األوليات
ث نفسو أف ىذا العشب ثـ عاد وحمؿ مجسما جميبل أخضر الموف يشبو العشب وقاؿ يحد ،فى مكانيا

جميؿ وسمعو األميف وقاؿ لو: اف ىذا المجسـ يا وليد ىو مجسـ ألحد الكائنات الحية وتدعى 
فأجابو األميف: ألنيا تحتو  عمى صبغة  ،الطحالب. وسألو وليد : ولماذا لونيا أخضر مثؿ النبات

ضي أف النباتات تحتو  عمى بتسـ وليد وقاؿ:لقد أخذنا فى الفصؿ المااوىنا  ،الكموروفيؿ الخضراء 
ورد عميو األميف قائبل:  ،صبغة الكموروفيؿ الخضراء بداخميا وىذا يساعدىا عمى صنل غذائيا بنفسيا

وذىب  ،ىذا صحي  يا وليد ولذلؾ تمتاز الطحالب بأنيا تصنل غذائيا بنفسيا وأنت ولد ذكي يا وليد
ب وعندما عاد وجد أمو تحمؿ مجسـ لشكؿ وليد ووضل المجسـ فى مكاف البلفتو المكتوب عمييا طحال

 ،ىؿ ىو فطر لؤلكؿ ،شيء يشبو الفطر الذي يتغذوف عميو فى البيت وسأؿ أمو: ماىذا يا أمي
 نعـ يا وليد ىذه المجموعو تسمي مجموعة الفطريات. فأجابتو والدتو:
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 ،القط والزرافو والفيؿوىنا سأؿ وليد أمو: لماذا ال نعرؼ ىذه الكائنات الحيو وال نشاىدىا مثؿ الكمب و 
وتجيبو والدتو مبتسمو :إنيا مجموعو مف الكائنات الحية يا وليد التى ال نستطيل رؤيتيا بأعينينا 

وىنا نظر وليد إلى ، المجرده بؿ نحتاج إلى مكبر ليكبرىا لنا لنراىا وىي تسمى الكائنات الحية الدقيقو
جسمات الباقيو وشكر أميف المتحؼ وليد وأمو المجموعات االربل وساعد أميف المتحؼ فى ترتيب الم

وسألو  ،وعندما وصؿ البيت سمـ عمى والده وقبؿ يده ،عمى مساعدتو وعاد وليد مل أمو إلى البيت
أيف كنت يا وليد  فأجابو وليد لقد كنت أنا وأمي فى زيارة لمتحؼ العموـ وقد استفدت كثيرا يا  والده:

مبتسـ لقد رأيت يا أبي مجموعة مف  وؿ المتحؼ  فاجابو وليد وىيت بداخأبي. وسألو والده: وماذا رأ
الكائنات الحية الدقيقو وىي دقيقو ألنيا ال تر  بالعيف المجرده وىي تقسـ الى البكتيريا )رسـ شكؿ 

)رسـ شكؿ األوليات عمى الموح( وىي مكونة مف أربعة أنواع حسب  البكتيريا عمى الموح( واألوليات
)رسـ رسمة الطحالب عمى الموح( التى لونيا  تصنيفيا وىناؾ مجموعة الطحالب أسموب حركتيا يتـ

مثؿ لوف النبات ألنيا تحتو  عمى صبغة الكموروفيؿ الخضراء التى أخذناىا فى المدرسة وىذا 
مف أنواعيا ما يمكف  يعة ىي مجموعة الفطريات التوآخر مجمو  ،يساعدىا عمى صنل غذائيا بنفسيا

 ر الذي نأكمو فى البيت.كؿ مثؿ الفطؤ أف ي
وقاؿ لوليد قؿ الحمدهلل الذي عممنى ما لـ  ،الحمدهلل الذي برنى بيذا الولد الذكي فابتسـ والده وقاؿ:

 أكف أعمـ.
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 تحضير الدرس األول                                      
 الفصؿ:الثاني                 المادة:عمـو                        الصؼ السادس اإلبتدائي  

 3عدد الحصص :                                   الموضوع:الكائنات الحية الدقيقة             
 -أوال:األىداؼ السموكية:

 أف يستنتت الطالب مفيـو الكائنات الحية الدقيقة.-
 أف يصنؼ الطالب الكائنات الحية الدقيقة إلى أنواعيا.-
 لب أىمية تقسيـ الكائنات الحية الدقيقة.أف يذكر الطا-

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
مجير وشرائ  إف  ،صور لمكائنات الحية الدقيقو، بطاقات أسئمة، أقبلـ ممونة، طباشير ممونة، السبورة

 توفرت فى المدرسة لممجموعات.
 ثالثا:خطوات الدرس:

 -التييئة والتمييد لمدرس: -1-
 -ور لمكائنات الحية الدقيقة وتسأؿ الطبلب:تعرض المعممة ص

 ماذا تروف فى الصور -
 ماذا نسمى ىذه األشياء -
 ىؿ سبؽ وأف رأيتـ مثميا -
 ماذا نسمي ىذه الكائنات الحية -

 سنحاوؿ التوصؿ إلى اإلجابو عف ىذه األسئمة مف خبلؿ القصة انتيو:
إلى أنو سيتـ مناقشة المفيوـ  بوبحيث تن ،تييأ المعممو الطبلب لعرض القصة -العرض: -2-

وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ  ،ليا ـوجذب إنتباىي ،ثـ تبدأ بسرد القصة عمى الطبلب ،األساسي بعد السرد
والتركيز عمى مفيوـ الكائنات الحيو الدقيقة وأنيا المحور األساسي ليذه  ،عف السرد مف آف إلى آخر

مف الطبلب تقميد وليد وىو يرتب مجموعات تطمب المعممة  ،نتياء مف القصةوبعد اال ،القصة
الكائنات الحية الدقيقة وتقميد األـ وتقميد األميف فى التعرؼ عمى أىمية  تقسيـ الكائنات الحية الدقيقة 

 ثـ تطرح بعض األسئمة المرتبطة بالقصة: ،إلى مجموعات 
 كيؼ تـ ترتيب األشياء فى المتحؼ  - 

 ة فى الصور سـ األشياء الظاىر اما -           
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 ىؿ كاف وليد مطيعا لوالدتو -           
 كيؼ تـ ترتيب الكائنات الحية الدقيقة -           
 ستفادة مف ترتيب ىذه الكائنات معا كيؼ تـ اال-           
 لى وليد إماذا قاؿ األب -           
 ماذا تعممت مف وليد  -           
 الدقيقة  عرؼ الكائنات الحية-            

 التقويـ الختامي: -3-
 توزع المعممة البطاقات باألسئمة التالية عمى الطبلب وتطمب منيـ قراءتيا واإلجابو عنيا:

 ضل إشارة ص  أو إشارة خطأ حسب المناسب فى الجمؿ:-
 الكائنات الحية الدقيقة ىي كائنات ال تر  بالعيف المجردة.          )             (

 لكائنات الحية حتى تسيؿ دراستيا.       )            (يفضؿ تقسيـ ا
 مجموعات. )            ( 3تقسـ الكائنات الحية الدقيقة إلى 

وصور الكائنات الحية الدقيقو وتطمب مف  ،تعرض المعممة مجموعة مف الشرائ  عمى المجير -
 الطبلب تصنيفيا إلى مجموعاتيا
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 الدرس الطاني:الم ير
أف تذىب إلى المكتبة وتقرأ بعض  هسوسف فكر  بادرتف ،الجدوؿ المدرسي لسوسف حصة نشاط ف فىكا

وعندما كانت مارة أماـ  ،الكتب حتى تستفيد مف وقت الحصة باءكتساب المعرفة والعمـ مف المكتبة
 مختبر العموـ وجدت معممة المختبر تقوـ عمى تنظيؼ أداة شكميا ) تعرض المعممة المجير( وىنا

 طرقت سوسف الباب.
 سوسف : السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.
 المعممة:وعميكـ السبلـ ورحمة اهلل وبركاتو.
 سوسف:كيؼ حالؾ يا أستاذتي الفاضمة 

 كيؼ حالؾ  وكيؼ ىي دروسؾ  ،وبصحة جيدة وأنتى يا سوسف  ،المعممة:الحمدهلل بخير
كنت ذاىبة إلى المكتبة ألقرأ بعض الكتب  سوسف:الحمدهلل بخير ودروسي ممتازة ولكنى مررت وقد

 وأستفيد مف وقت حصة النشاط.
 ىؿ لى أف اسألؾ سؤاال يا معممة 

 بكؿ سرور يا سوسف. المعممة:
 التى تقومي عمى تنظيفيا  داةما ىي ىذه األ سوسف:
 تسمى ىذه األداة المجير  المعممة:

 سوسف:وما ىي فائدة ىذه األداة يا أستاذتي 
 يا تقوـ عمى تكبير األشياء الصغيره حتى نراىا ونتعرؼ عمييا المعممة: إن

 سوسف:ولماذا تكبر األشياء الصغيره يا أستاذتي 
المعممة: ألف ىناؾ بعض الكائنات الحية الدقيقة التى ال يمكف أف نراىا بالعيف المجردة بؿ نحتاج 

 لممجير لرؤيتيا وبدوف وجود المجير ال نستطيل رؤيتيا.
ما ىي ىذه األجزاء. ) تعرض ’ أالحظ يا معممتى أنؾ قد فككت المجير إلى أجزاءسوسف: ولكف 

 المعممة أجزاء المجير أو صور أجزائو(
وىذه تسمى االسطوانة ، المعممة:ىذه عبارة عف عدسة تسمى العدسة العينيو التى ينظر الدارس منيا

، الشيء المراد تكبيره تحتيا ويوجد ىنا قرص الذي توضل عميو األربعة عدسات الشيئيو حتى يكوف
 وىذه ماذا تسمي حسب رأيؾ 

 )تعرض المعممة شكؿ المنضدة مف المجير(
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 ولكنيا تشبة المنضدة التى لدينا فى البيت. ،سوسف:ال أعرؼ
المعممة :أحسنت يا سوسف نعـ ىذه المنضدة وتوضل عمييا الشريحة التى تحتو  عمى الشيء المراد 

 اذا تبلحظيف أنو يوجد وىنا فى األسفؿ م، تكبيره
 سوسف:أالحظ وجود ضوء )لمبو(.

 ،المعممة: ىذا صحي  يا طالبتي العزيزه أنو ضوء وىناؾ مجاىر يكوف فييا مرآه لتعكس الضوء عنيا
 وىذا الجزء فى األسفؿ يسمي قاعدة لتساعد المجير عمى الوقوؼ بالشكؿ العمود .

 كبيره مف خبلؿ المجير  سوسف: ولكف كيؼ يا معممتى نر  األشياء الصغيره
المعممة : بكؿ بساطو نحضر الشريحة التى تحتو  عمى الشيء المراد تكبيره ونضعيا فوؽ المنضدة 
وتحت العدسة الشيئيو ومف خبلؿ تحريؾ القرص  واختيار العدسة الشيئيو المناسبة التى تكوف الرؤية 

واإلسطوانة إلى العدسة العينيو إلى مف خبلليا واضحو وعند تشغيؿ الضوء ومروره العدسو الشيئيو 
عيف الفاحص وير  العينو بشكؿ واض  وأكبر مف حجميا العادي مف خبلؿ عمؿ العدسات العينيو 

 والشيئيو.
 وىؿ ىي نوع واحد  ،سوسف:ما أجمؿ األداة التى تكبر لنا األشياء 

 ،والمجير اإللكتروني ،فيناؾ المجير الضوئي ،المعممة:ال يا سوسف ىناؾ أنواع متعددة مف المجاىر
 والمجير التشريحي والتى تساىـ جميعيا فى تكبير األشياء الصغيره .

 سوسف:ىؿ المجاىر ساعدت العمماء عمى تطور العمـ 
المعممة: نعـ يا سوسف فقد إستفاد العمماء مف المجير فى التعرؼ عمى الكائنات الحية الدقيقة ورؤية 

 ر وحدة البناء والتركيب لمكائنات الحية.األجزاء المكونة لمخمية التى تعتب
 سوسف: ما أجمؿ العمـ والتعمـ يا معممتي الفاضمة وانى احب اف اتعمـ.

 المعممة: الحمدهلل الذي رزقنا بعممو أف نتعمـ ما لـ نكف نعمـ.
 شكرا يا معممتى لقد تعممت منؾ الكثير خبلؿ وقت الحصة. سوسف:
 تمنى لؾ التوفيؽ والنجاح.بارؾ اهلل فيكي يا سوسف وأ المعممة:
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 تحضير الدرس الثاني                                      
 المادة:عمـو                        الصؼ السادس اإلبتدائي          الفصؿ:الثاني
 3الموضوع:المجير                                                عدد الحصص : 

 -سموكية:أوال:اإلىداؼ ال
 أف يوض  الطالب وظيفة المجير.-
 أف يذكر الطالب أجزاء المجير.-
 أف يوض  وظيفة كؿ جزء مف أجزاء المجير.-
 أف يوض  آلية عمؿ المجير ويظير كيؼ يعمؿ بشكؿ عممى.-
 أف يذكر الطالب بعض أنواع المجاىر.-
 أف يستنتت أىمية المجير.-
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
وصور لممجاىر ، صور لممجير وأجزائو، بطاقات أسئمة، أقبلـ ممونة، طباشير ممونة، سبورةال

 مجير وشرائ  أف توفرت فى المدرسة لممجموعات. ،المختمفو
 ثالثا:خطوات الدرس:

تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ  -التييئة والتمييد لمدرس: -1-
 األسئمة التالية:

 ا ىي الكائنات الحية الدقيقة  م-
 ما أىمية تقسيـ الكائنات الحية الدقيقة إلى مجموعات -
 أذكر بعض الصفات لمجموعات الكائنات الحية الدقيقة -
 ما سبب تسمية الكائنات الحية الدقيقو بيذا اإلسـ -

الدقيقة وسيتـ  توض  المعممة لمطبلب أف اليـو ىو إكماؿ لدرس الكائنات الحية ،بعد ىذه اإلسئمة 
 توضي  ذلؾ مف خبلؿ المسرحية التى سنعرضيا عمى الصؼ.

بحيث  تطمب منيف اإلنصات ومراقبة  ،تييأ المعممو الطبلب لعرض المسرحية -العرض: -2-
مثيؿ دور المجير وطالبة دور بحيث سيقوـ طالب بت ،زميبلتيـ )الممثبلت لشخصية المسرحية(
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العمـو وكؿ منيـ عميو ورقة تحمؿ إسـ الشخصية وصورا لمشرح وطالبة لتمثيؿ دور مدرسة  ،سوسف
 وسيتـ توجيو األسئمة مف المعممة أثناء وبعد المسرحية وىي:               

 بماذا عرفت األداة التى كانت المعممة تقـو بتنظيفيا -
 ما ىي أىمية المجير ’ مف خبلؿ عرض المسرحية-
 الكائنات الحية الدقيقة كيؼ يمكف أف يساعد المجير عمى رؤية -
 ما ىي وظيفة كؿ مف العدسة العينيو والمنضدة -
 لو قمنا باءعطائكـ شرائ  ىؿ يمكف أف تجعموا رؤيتيا واضحو مف خبلؿ المجير -
 التقويـ الختامي: -3-
 وض  المقصود بالمجير -
 أذكر أجزاء المجير -
 و مف خبللو كيؼ يقـو المجير عمى توضي  رؤية الكائنات الحية الدقيق-
 ما ىي وظيفة االجزاء التالية :-

 القاعده. ،القرص
 أذكر أنواع المجاىر -
 ما ىي أىمية المجير -
  

 ضل إشاره ص  أو أشاره خطا فيما يمي:
 المجير ىو أداة يقوـ عمى تكبير األشياء الكبيره.   )        (-
 (   يتكوف المجير مف عدسة شيئية وأربل عدسات عينيو.    )      -
 مف أنواع المجاىر المتوفره فى المدرسة المجير االلكتروني.)          (-

 تعرض المعممة صورة لممجير وتنقص مف أجزائو وتطمب مف الطمبة أف يكمموا الصوره.
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 الدرس الطالث: الاكتيريا
 )زيف والبكتيريا(

وعندما  ،العمـو التى تحبياأنيت زيف جميل حصصيا ولـ يبقي عمييا غير حصة ، فى يـو مف األياـ
أتت معممة العمـو لمصؼ وراجعتيـ بالدرس السابؽ وضحت ليـ أف عنواف درس اليـو ىو عف 

ىنا شعرت زيف بالخوؼ  ،البكتيريا الممرضة القاتمة التى تسبب األمراض لمناس وتساعد عمى موتيـ
يقة والتى ال تر  بالعيف المجردة الشديد مف البكتيريا مل أنيا مف إحد  مجموعات الكائنات الحية الدق

 وال نراىا إال مف خبلؿ المجير.
وقد عبست زيف لسماعيا عف البكتيريا وعند إنتياء المدرسو ووصوليا إلى البيت بقيت زيف عابسو 
وشعرت والدتيا بعبوسيا وطمبت منيا أف تناـ قميبل حتي تستيقظ نشطة وتدرس وتمعب وتصمى 

 بيت.وتساعد والدتيا فى أعماؿ ال
 وقبمت زيف رأي والدتيا وذىبت لمنوـ.

فأجاب  ،وعندما غابت زيف فى األحبلـ تخيمت نفسيا تتحدث مل كائف غريب الشكؿ وسألتو مف أنت
 أنا البكتيريا يا زيف الذي تخافيف مني.

وانا مف أبسط الكائنات  ،أنت البكتيريا الذي تسبب األمراض والموت لمناس فأجاب : نعـ أنا ىو زيف:
 لحية الدقيقة وأتكوف مف خمية واحده فقط.ا

 أيف تتواجد أييا البكتيريا حتى أتجنبؾ  زيف :
فأنا أتواجد فى اليواء والماء والتربة وفى أجساـ الكائنات ، فى كؿ مكاف البكتيريا: أنا موجود يا زيف

 الحية وببل شؾ أنا الكائف الحي األوسل انتشارا عمى سط  األرض.
 لشكؿ الوحيد الذي تظير فيو وىؿ ىذا ىو ا زيف:

 البكتيريا: ال يا زيف ولكف ىناؾ مف أشكالى الكرو  والعصو  والحمزوني.
 )تضل المعممة أماـ الطمبة صور لمبكتيريا المختمفو(  

 زيف:وكيؼ تتغذي وتبقي عمى قيد الحياة فى كؿ البيئات 
 البكتيريا: يوجد منى أنواع يوجد لدييا صبغة الكمورفيؿ الخضراءو

إذف يوجد نوع منؾ يقـو بصنل غذائو بنفسو ويعمؿ عممية البناء الضوئي مثؿ  تقاطعو زيف قائمة:
 النبات.
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وىناؾ أنواع منى تعيش مف خبلؿ  ،ويجيب البكتيريا: نعـ ويسمي ىذا النوع البكتيريا الخضراء المزرقو
قـو عمى تحميؿ الكائنات التطفؿ عمى الكائنات االخر  مسببو ليا المرض وىي تسمى متطفمو وأنواع ت

 الحية الميتو وتسمى المترممو وىي بذلؾ تحافظ عمى التوازف البيئي.
 وكيؼ تتكاثر أييا البكتيريا وتزداد أعدادؾ  زيف:

البكتيريا: أنا يا زيف عندما تتوفر لدي الظروؼ المبلئمو فاءني أتضاعؼ مف خبلؿ عممية اإلنشطار 
 الثنائي وأتضاعؼ كؿ عشريف دقيقو .

أه منؾ أييا البكتيريا تزداد وتتكاثر بشكؿ كبير وال تسبب إال األمراض والتطفؿ والترمـ عمى  زيف:
 الكائنات الحية.

 البكتيريا:ىذه ليست الحقيقة كاممة فأنا أيضا يوجد لدي فوائد وقد إكتشفيا العمماء.
 زيف: وما ىي ىذه الفوائد أييا البكتيريا 

فمف فوائد  فى  ،ضار  كثيرة وىذا يحدث نوعا مف التوازف مف وجود البكتيريا: إف فوائد  كثيره وم
 الصناعو مثبل أدخؿ بالصناعات الغذائية والمخمبلت والمبف الرائب وصناعة األدوية ودباغة الجمود.

ومف فوائدي بالزراعة  أنى أثبت النيتروجيف الجوي فى جذور النبات لكي تستفيد منو فى صنل 
 غذائيا.

مبيئو أنى أحمؿ الكائنات الحية الميتة والفضبلت وأحوليا إلى أسمده يستفيد منيا النبات ومف فوائدي ل
 وأيضا أعالت المياه العادمو التى يتخمص منيا اإلنساف. ،فى صنل غذائو

وأيضا أفسد  ،أما مضار  يا زينة فيي األمراض مثؿ السؿ والكوليرا والتيفوئيد والحمى المالطية
 فتره مف الزمف دوف طريقة حفظ مثؿ الفواكو والخضار وخاصو الحميب.األطعمو التى تترؾ ل

 أال يوجد طريقو لمحفاظ عمى أنفسنا منؾ  ،يا إلميى إنؾ عبأ كبير عمى ىذه األرض أييا البكتيريا زيف:
 البكتيريا:ىناؾ طريقو يا زينو أنصحؾ انتى وأصدقائؾ أف تتبعوىا حتي تتجنبوا وجودي حولكـ.

 ه الطريقة وما ىي ىذ زيف:
البكتيريا:أف تحافظوا عمى النظافة وغسؿ اليديف وتنظيؼ األسناف والمبلبس وعدـ المعب باألوساخ 

 واإلىتماـ بممارسة التماريف الرياضية.
 الحمدهلل الذي يسر لنا طريقو لكي نتجنبؾ. زيف :

وتجنب خطر وىنا استيقظت زينة فرحة ألنيا عرفت كيؼ يمكف الحفاظ عمى سبلمة وصحة أجسامنا 
 البكتيريا مف حياتنا.
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 تحضير الدرس الثالث                                 
 الفصؿ:الثاني         الصؼ السادس اإلبتدائي           المادة:عموـ               

 3عدد الحصص :          الموضوع:البكتيريا                                           
 -اؼ السموكية:أوال:األىد

 أف يستنتت الطالب مفيـو البكتيريا.-
 اف يستنتت الطالب مكاف وجود البكتيريا.-
 أف يصنؼ الطالب أشكاؿ البكتيريا.-
 أف يذكر الطالب طرؽ التغذية لد  البكتيريا.-
 أف يرسـ الطالب كيفية تكاثر البكتيريا.-
 أف يقارف الطالب بيف فوائد ومضار البكتيريا.-
 الطالب طرؽ لتجنب خطر البكتيريا عمى أجسامنا. أف يقترح-
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
مجير وشرائ  إف توفرت فى ، لمبكتيرياصور ، بطاقات أسئمة، أقبلـ ممونة، طباشير ممونة، السبورة

 المدرسة لممجموعات.
 

 ثالثا:خطوات الدرس:
 -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 -لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ األسئمو التالية: تييأ المعممة الطبلب
 ما ىو المجير -
 أذكر أجزاء المجير -
 ىات أمثمو عمى أنواع المجاىر -
 مما يتكوف المجير -
 

 سنحاوؿ التوصؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الحصة مف خبلؿ القصة االتيو:
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أنو سيتـ مناقشة المفيوـ  بحيث تنبييف إلى ،تييأ المعممو الطبلب لعرض القصة -العرض: -2-
وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ  ،وجذب إنتباىيف ليا ،ثـ تبدأ بسرد القصة عمى الطبلب ،األساسي بعد السرد

وعرض صوره ألنواع البكتيريا وطريقة إنشطار البكتيريا الموجوده فى  ،عف السرد مف آف إلى آخر
تطرح بعض  ،ىا وبعد االنتياء مف القصةالقصو  والتركيز عمى دور البكتيريا ومقارنة فوائدىا ومضار 

 كيؼ تعرفت زيف عمى البكتيريا  -األسئمة المرتبطة بالقصة: 
 لماذا استاءت زيف مف البكتيريا  -           
 ما ىي البكتيريا  -           
 ما ىي أشكاؿ البكتيريا  -           
 ىؿ البكتيريا ضاره أـ مفيده  -           
 يؼ تتغذي البكتيريا ك-           
 كيؼ تتكاثر البكتيريا  -           
 كيؼ يمكف تجنب مضار البكتيريا -            

 التقويـ الختامي: -3-
 توزع المعممة البطاقات باألسئمة التالية عمى الطبلب وتطمب منيـ قراءتيا واإلجابو عنيا:

 أذكر فائده لمبكتيريا فى المجاالت التالية:-1
 ااااااااااااااااااااااااااالصناعة:-
 الزراعة:اااااااااااااااااااااااااا-
 البيئة:اااااااااااااااااااااااااااا-
 -أكمؿ النص التالي:-2
 يستخدـ لمكشؼ عف البكتيريا ااااااااااااا.-
 مف أشكاؿ البكتيرياااااااااااااوااااااااااااواااااااااا-
 اااااا دقيقة. تتكاثر البكتيريا بطريقةاااااااااا كؿ-
 أجب ب نعـ أو ال فى الجمؿ التالية:-3
 البكتيريا تتكوف مف أكثر مف خمية واحده.)          (-
 كؿ أنواع البكتيريا ضاره ومسببو لؤلمراض.)             (-
 )مى الكائنات الحية.)            ال يمكف تجنب خطر البكتيريا ع-
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 الدرس الرااع:األوليا 
 ات()سناء واالولي

ووجدت  ،فذىبت سناء إلى المكتبة، وكمت المعممة الطالبة سناء بعمؿ بحث عف مجموعة األوليات
وسألت سناء سعاد عف مد  معرفتيا ، الطالبة سعاد فى المكتبة وىي مف طالبات الصؼ السابل

ية أف األوليات مف إحد  مجموعات الكائنات الح :فأجابتيا سعاد ،بالكتب التى تشرح عف األوليات
الدقيقة وقد أخذناىا فى الصؼ السادس وىي مف الدروس الجميمة التى إستمتعنا بيا وما زلت أتذكر 

 عنيا كؿ شيء فإسئمي ما طاب لكي مف األسئمة وأنا سأجيبؾ.
أنا أعرؼ أف األوليات مف الكائنات الحية الدقيقة التى ال تر  بالعيف المجردة ولكف أيف تتواجد  سناء:

 ىذه الكائنات 
وىي تعيش فى األوساط المائية  ،سعاد:أف األوليات تشبو البكتيريا فى أنيا تحتوي عمى خميو واحده 

 حيث يستقر بعضيا ويسبب األمراض.، كالماء المال  أو العذب أو سوائؿ أخر  كالدـ
 سناء:وكيؼ تتحرؾ ىذه الكائنات الدقيقة 

لذلؾ  ،ة وطريقة الحصوؿ عمى الغذاءأف األوليات تختمؼ فى شكميا وحجميا ووسيمة الحرك سعاد:
وتـ اإلتفاؽ أف تصنؼ تبعا لوسيمة الحركة إلى أربل  ،كاف ىناؾ حيرة فى أمر تسميتيا بيف العمماء 

 مجموعات.
 وما ىي ىذه المجموعات  سناء:

سعاد:المجموعو األولى )عرض صور كؿ مجموعو مف المعممو(ىي األميبا وىي تتحرؾ عف طريؽ 
 .األقداـ الكاذبة

 المجموعة الثانية ىي البراميسيـو الذي يتحرؾ باإلىداب.
 المجموعو الثالثو ىي التريبانوسوما التى تتحرؾ بوساطة األسواط.

 المجموعة الرابعة ىو الببلزموديـو الذي يتحرؾ باإلنزالؽ.
 وكيؼ ىي عبلقة األوليات باإلنساف  سناء:
فيناؾ  ،تسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة  األولياتف، إف عبلقة األوليات باإلنساف عبلقو تطفؿ سعاد:

وكذلؾ مرض الزحار األميبي الذي تسببو نوع مف االميبا  ،مرض المبلريا الذي يسببو الببلزموديوـ
 الطفيميو.
 السؤاؿ االىـ الذي أفكر فيو ما الذي دفل العمماء إلى دراسة األوليات  سناء:
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عمـ ىو حماية البشر والحفاظ عمى صحتيـ مف األمراض إف اليدؼ االسمى الذي يسعي لو ال سعاد:
ولذلؾ فمعرفة السبب وراء المرض يمكف أف يؤدي مستقببل إلى تجنبو ، التى تسبب الضرر ليـ 

 والقضاء عميو.
 أشكرؾ جدا يا سعاد وقد ساعدتيني كثيرا.’لذلؾ أسعى دائما لمعمـ والتعمـ سناء:
 يف أو تبحثيف عف العمـ فاءنا رىف إشارتؾ.عمى الرحب والسعة فى أي وقت تريد سعاد:

 .وبارؾ اهلل، سناء:أشكرؾ
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 تحضير الدرس الرابل                                      
 الفصؿ:الثاني        المادة:عمـو                        الصؼ السادس اإلبتدائي      

 2عدد الحصص :                                         الموضوع:الكائنات الحية الدقيقة  
 -أوال:األىداؼ السموكية:

 أف يستنتت الطالب مفيـو األوليات.-
 أف يحدد الطالب أيف تعيش األوليات.-
 أف يذكر الطالب بعض أنواع األوليات محددا طريقة حركتيا.-
 أف يوض  العبلقة بيف األوليات واإلنساف.-

 التعميمية المقترحة:ثانيا:الوسائؿ 
مجير وشرائ  إف توفرت فى  ،صور لمجموعة األوليات ،بطاقات أسئمة ،طباشير ممونة، لسبورةا

 المدرسة لؤلوليات.
 

 ثالثا:خطوات الدرس:
 -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 -تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ االسئمو التالية:
 د بالبكتيريا ما ىو المقصو -
 أيف تتواجد البكتيريا -
 ما ىي أشكاؿ البكتيريا -
 كيؼ تتغذي البكتيريا -
 وض  كيؼ تتكاثر البكتيريا بالرسـ -
 قارف بيف فوائد ومضار البكتيريا لئلنساف -
 

 سنحاوؿ التوصؿ لتحقيؽ أىداؼ الدرس السموكية مف خبلؿ القصة االتيو:
بحيث تنبييف إلى أنو سيتـ مناقشة المفيوـ  ،عرض القصةتييأ المعممو الطبلب ل -العرض: -2-

وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ  ،وجذب إنتباىيف ليا ،ثـ تبدأ بسرد القصة عمى الطبلب ،األساسي بعد السرد
وبعد  ،والتركيز عمى مفيـو األوليات وأنيا المحور األساسي ليذه القصة ،عف السرد مف آف إلى آخر
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ثـ تطرح  ،معممة بتوزيل األدوار عمى الطبلب كؿ واحد حسب إختيارةتقـو ال، نتياء مف القصةاإل
 بعض األسئمة المرتبطة بالقصة:

 
 عف ماذا كانت تبحث سناء بالمكتبة  -           
 ما ىو المقصود باألوليات  -           
 أيف تعيش األوليات  -           
 أذكر بعض أنواع األوليات  كيؼ تتحرؾ -           

 كيؼ ىي عبلقة األوليات باالنساف -           
            

 التقويـ الختامي: -3-
 توزع المعممة البطاقات باألسئمة التالية عمى الطبلب وتطمب منيـ قراءتيا واإلجابو عنيا:

 ضل إشارة ص  أو إشارة خطأ حسب المناسب فى الجمؿ:-
 )             (  األوليات كائنات حية دقيقة تسبب األمراض.        -
 يتحرؾ البراميسيوـ عف طريؽ األقداـ الكاذبة. )            (-
 يتـ تصنيؼ األوليات حسب طريقة تغذيتيا. )            (-
 
تعرض المعممة مجموعة مف الصور لؤلوليات وتطمب مف الطمبة تصنيفيا وتحديد طرؽ الحركو لد  -

 كؿ منيا.
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 الدرس الخامس:الطحال 
لنا عف  ىرة الصؼ قاؿ لممعممة:بعد أف شرحتخالد أحد طبلب الصؼ السادس يجمس فى حج 

البكتيريا واألوليات يا معممتي ىؿ كؿ الكائنات الحية الدقيقة ضارة وتعتمد عمى غيرىا فى غذائيا 
بشكميا العاـ أـ أف ىناؾ بعض أنواعيا مفيد بشكؿ كامؿ وغير ضار ألنى أعرؼ أف بعض أنواع 

 يريا مفيد ولكف أريد أف أعرؼ ىؿ ىناؾ أنواع أخر  مفيده أـ ال.البكت
نعـ يا خالد ىناؾ مجموعة مف الكائنات الحية الدقيقة مفيدة وال تسبب لنا الضرر وتعطينا  المعممة:
 فائدة.
 ما إسـ ىذه المجموعة المفيدة  خالد:

 ىؿ سمعت بيا سابقا ، إسميا الطحالب يا خالد المعممة:
 وما ىي الطحالب  ،سمل بيا ىذه الطحالبأ ال لـ خالد:

الطحالب ىي كائنات حيو يعيش معظميا فى مياه البحار والقميؿ منيا يعيش فى مياه  المعممة:
المستنقعات العذبو وعمى اليابسو وتعيش أيضا فى األماكف الرطبة بالقرب مف خزانات المياه وأحواض 

 السباحو.
 رطبة لكي تعيش ولماذا تحتاج إلى األماكف ال خالد:

 ألنيا تحتاج إلى الماء وثاني أكسيد الكربوف والطاقة مف الشمس لصنل غذائيا. المعممة:
إذا كانت تحتاج إلى الماء وثاني أكسيد الكربوف وطاقة الشمس فيي تقوـ بعممية البناء الضوئي  خالد:

 التى أخذناىا فى الفصؿ األوؿ وينتت عنيا الغذاء واألوكسجيف.
 ىذا صحي  يا خالد وىي بذلؾ ذاتية التغذية. المعممة:
 إذف لونيا يجب أف يكوف أخضر النيا تحتو  عمى صبغة الكموروفيؿ . خالد:

صحي  يا خالد معظميا لونو أخضر ولكف ىناؾ أنواع أخر  ال تظير بموف أخضر وتظير  المعممة:
 بألواف أخر  النيا تحتو  عمى صبغات أخر .

 ة مثؿ البكتيريا واألوليات وىؿ ىي وحيدة الخمي خالد:
بعضيا وحيد الخمية مثؿ الكبلميدوموناس وبعضيا متعدد الخبليا مثؿ اإلسبيروجيرا.)عرض  المعممة:

 صور لمكبلميدوموناس واإلسبيروجيرا(
 وكيؼ ىي عبلقة الطحالب مل اإلنساف  خالد:
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وذلؾ إلحتوائيا عمى نسبة إف الطحالب تعتبر مف مصادر الغذاء لبعض الشعوب كاليابانييف  المعممة:
 كما أف بعضيا يدخؿ فى صناعة الفيتامينات والمضادات الحيوية.’عالية مف البروتيف

خالد يقوؿ مبتسما:لقد ظننت يا معممتى أف معظـ الكائنات الحية الدقيقو ضاره ولكف ىناؾ النافل 
 منيا.

 .شكرا يا معممتى عمى ىذه المعمومات ورحابة الصدر فى تقبؿ األسئمة
المعممة:ال شكر عمى واجب وقد كنت حضرت نفسي ألشرح لكـ درس الطحالب خبلؿ ىذه الحصو 

 ومف خبلؿ أسئمتؾ إستفاد الطمبو مف التعرؼ عمى الدرس وفيمو.
 فماذا ىو موضوع الدرس يا أحبتي.

 ويجيب الطمبة بصوت واحد الطحالب.
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 تحضير الدرس األوؿ                                      
 الفصؿ:الثاني          المادة:عمـو                        الصؼ السادس اإلبتدائي   

 2عدد الحصص :                  الموضوع:الطحالب                                    
 

 -أوال:األىداؼ السموكية:
 أف يستنتت الطالب مفيـو الطحالب.-
 طرؽ تغذية الطحالب.أف يحدد الطالب -
 أف يذكر الطالب بعض األمثمة عمى الطحالب.-
 أف يوض  الطالب عبلقة األنساف مل الطحالب.-
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
مجير وشرائ  أف توفرت فى  ،صور لمطحالب، بطاقات أسئمة، أقبلـ ممونة، طباشير ممونة، السبورة

 المدرسة لمطحالب.
 

 درس:ثالثا:خطوات ال
 -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 -تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ األسئمو التالية:
 ما ىو المقصود باألوليات -
 أيف تعيش األوليات -
 أعطي بعض األمثمة عمى األوليات  وحدد طريقة حركتيا -
 ما ىي عبلقة األوليات باإلنساف -
 

 حقيؽ أىداؼ الدرس مف خبلؿ القصة االتيو:سنحاوؿ التوصؿ إلى ت
بحيث تنبييف إلى أنو سيتـ مناقشة المفيوـ  ،تييأ المعممو الطبلب لعرض القصة -العرض: -2-

وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ  ،وجذب إنتباىيف ليا ،ثـ تبدأ بسرد القصة عمى الطبلب ،األساسي بعد السرد
وبعد  ،لطحالب وأنو المحور األساسي ليذه القصةوالتركيز عمى مفيـو ا ،عف السرد مف آف إلى آخر
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ثـ تطرح بعض األسئمة  ،تطمب المعممة مف الطبلب تقميد شخصيات القصة ،اإلنتياء مف القصة
 المرتبطة بالقصة:

 عف ماذا سأؿ خالد المعممة  -
 ما ىو المقصود بالطحالب  -
 كيؼ تتغذي الطحالب -
 قصة أذكر بعض أنواع الطحالب المذكوره فى ال -
 كيؼ ىي عبلقة الطحالب باإلنساف  -
 
 التقويـ الختامي: -3-

 توزع المعممة البطاقات باألسئمة التالية عمى الطبلب وتطمب منيـ قراءتيا واإلجابو عنيا:
 ضل إشارة ص  أو إشارة خطأ حسب المناسب فى الجمؿ:-
 (             الطحالب لونيا أخضر دائما النيا تقوـ بعممية البناء الضوئي.     )-
 الطحالب تعيش فى كؿ البيئات حتى فى الصحاري.       )            (-
 مف أنواع الطحالب وحيدة الخمية اإلسبيروجيرا. )            (-
 
وصور بعض الطحالب وتطمب مف الطبلب  ،مة مجموعة مف الشرائ  عمى المجيرتعرض المعم-

 تصنيفيا إلى مجموعاتيا.
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 :الفطريا سادسالالدرس 
 ذىبت صحفية إلى مطعـ الفطريات إلجراء لقاء صحفي مل أصحاب ىذا المطعـ.

 السبلـ عميكـ. الصحفية دالؿ:
 وعميكـ السبلـ. المدير:

 فما السبب ، لقد حدثت أمس حالة تسمـ فى ىذا المطعـ الخاص بالفطريات الصحفية:
 وال يوجد منيا ما ىو ساـ أو تالؼ.جميل الفطريات التى لدينا ىي صالحة لؤلكؿ  المدير:

، دعنى أقابؿ ىذه الفطريات وأتعرؼ عمييا وعمى حالتيا بنفسي وأنشر ذلؾ فى الصحيفة الصحفية:
 حيث لف يحدث ضرر لسمعة المطعـ.

 ىا ىي الفطريات. ،تفضمى المدير:
 بداية عرفيني بنفسؾ. ،سيدة فطريات الصحفية:

وبعض  ،تشار وتختمؼ أنواعي فى الحجـ والشكؿ ومكاف التواجدالفطريات:أنا كائنات حية واسعة اإلن
أنواعي وحيدة الخمية ال تر  بالعيف المجردة مثؿ الخميرة ) المعممة تعرض صوره( والمعظـ عديد 

 الخبليا ويمكف رؤيتو بالعيف المجرده مثؿ عيش الغراب.)المعممة تعرض صوره(
 طحالب الصحفية: وىؿ تستطيعي صنل غذائؾ بنفسؾ مثؿ ال

الفطريات: ال أحتو  عمى صبغة الكموروفيؿ الخضراء لذلؾ ال أصنل غذائي بنفسي وانا غير ذاتية 
 التغذيو.

  أنواعؾ المختمفوالصحفية: وما ىي 
وأوؿ أنواعي فطر العفف والذي يعيش عمى المواد ، أنا أتكوف مف مجموعة مف األنواع الفطريات:

، لمواد الغذائية التى يوجد عميياكو ويسمى نوع العفف بناء عمى االغذائية المتروكة مثؿ الخبز والفوا
والعفف الذي يعيش عمى الفواكو يسمى عفف ، فالعفف الذي يعيش عمى الخبز يسمى عفف الخبز

 الفواكو.
 الصحفية: ولكف كيؼ يمكف أف تتواجد  في مختمؼ األماكف بالبيت والحديقة وأي مكاف 

عفف الخبز وعفف الفواكو( ويوجد لدي كيس مف األبواغ وعندما أنا أنمو)عرض صورة  الفطريات:
وتنتقؿ االبواغ باليواء وتقل عمى الفواكو ، تنضت ىذه األكياس فاءنيا تنفجر وتدفل األبواغ باليواء

 والخبز وعندما تتوفر الظروؼ المبلئمة تنمو ىذه األبواغ وتتكاثر معطيو عفنا جديدا.
 ر  التى لديؾ وما ىي األنواع األخ الصحفية:
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ألنو  ،النوع الثاني ىو فطر الخميرة وىو مف أكثر أنواع الفطريات التى يستخدميا االنساف الفطريات:
 يدخؿ فى صناعة الكعؾ والخبز والمعجنات.

 الصحفية: وكيؼ تتكاثر الخميره 
 الفطريات:تتكاثر الخميرة عف طريؽ التبرعـ.)عرض صور تكاثر الخميرة(

 قة الفطريات باإلنساف حتى يسمي ىذا المطعـ بمطعـ الفطريات.الصحفية:وما ىي عبل
ض صوره( الفطريات: إف لى فوائد عديده وبعض أنواعي مفيد جدا لؤلنساف مثؿ عيش الغراب ) عر 

ومنى أيضا فطر البنسيميـو الذي  ،والخميرة تدخؿ فى صناعة الخبز ،الذي يتغذي عميو األنساف
 ا ىناؾ منى فطريات تحمؿ الفضبلت واألجساـ الميتة.يستخرج منو دواء البنسميف وأيض

 أف لكى عبلقة جيدة مل اإلنساف وىؿ ىناؾ سوء بتواجدؾ لئلنساف  الصحفية:
فيناؾ أنواع منى تسبب الضرر مثؿ فطر القدـ الرياضي  ،الفطريات: نعـ يوجد بعض السوء منى

يتيا الصحفية فبل يوجد فى ىذا ولكف إطمئني أ ،وفطر صدأ القم  وبعض أنواعي ساـ عند تناوليا
 المطعـ غير الفطريات المفيدة والمناسبة لفائدة اإلنساف وتغذيتو.

 فاءذا  بيا الطبيبو المعالجة لتمؾ الحالة التى أصيبت ،وفجأة يرف ىاتؼ الصحفية دالؿ فأجابت عميو
مكشوفة قد بؿ كانت مف حمو   ،حيث أكدت ليا أف حالة التسمـ لـ تكف مف الفطريات، بالتسمـ

 تناولتيا المريضة قبؿ تناوؿ وجبتيا مف الفطريات فى المطعـ.
فالتسمـ سببو حمو  مكشوفو قد تناولتيا الزبونو قبؿ  ،مطعمكـ برئ مف تيمة التسمـ الصحفية لممدير:
 الحضور عندكـ.
 المدير : الحمدهلل.

 ستحؽ ذلؾ.النو ي ،وسأمدح مطعـ الفطريات  ،الصحفية: سأنشر ذلؾ غدا فى الجريدة
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 تحضير الدرس السادس                                      
 الفصؿ:الثاني      المادة:عموـ                        الصؼ السادس اإلبتدائي         

 3عدد الحصص :           الموضوع:الفطريات                                            
 -لسموكية:أوال:األىداؼ ا

 أف يوض  الطالب مفيـو الفطريات.-
 أف يذكر الطالب أنواع الفطريات.-
 أف يحدد الطالب طرؽ التغذية لدي بعض الفطريات.-
 أف يحدد الطالب طرؽ التكاثر لبعض الفطريات. -
 أف يوض  الطالب عبلقة الفطريات باإلنساف.-
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
مجير وشرائ  أف ، بعض أنواع الفطرياتصور ، بطاقات أسئمة ،أقبلـ ممونة ،ممونةطباشير ، السبورة

 توفرت فى المدرسة لمفطريات.
 

 ثالثا:خطوات الدرس:
 -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 -تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ االسئمو التالية:
 وض  المقصود بالطحالب -
 الطحالب كيؼ تتغذي -
 أذكر بعض األمثمو عمى الطحالب -
 ما ىي عبلقة الطحالب باإلنساف -
 

 سنحاوؿ التوصؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الحصو مف خبلؿ القصة االتيو:
بحيث تنبييف إلى أنو سيتـ مناقشة المفيوـ  ،تييأ المعممو الطبلب لعرض القصة -العرض: -2-

وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ  ،وجذب إنتباىيف ليا ،الطبلبثـ تبدأ بسرد القصة عمى  ،األساسي بعد السرد
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وبعد اإلنتياء مف القصة تقسـ األدوار  ،والتركيز عمى مفيوـ الطحالب ،عف السرد مف آف إلى آخر
 ثـ تطرح بعض األسئمة المرتبطة بالقصة: ،عمى الطبلب وتعيد القصو ألكثر مف مره

 ما ىو إسـ المطعـ الذي ذىبت الصحفيو لزيارتو  - 
 ما ىو المقصود بالفطريات -           
 ما ىي أنواع الفطريات  -           
 كيؼ تتغذي الفطريات  -           
 كيؼ تتكاثر ىذه الفطريات  -           
 كيؼ ىي عبلقة الفطريات باإلنساف -           

 
 التقويـ الختامي: -3-

 ب وتطمب منيـ قراءتيا واإلجابو عنيا:توزع المعممة البطاقات باألسئمة التالية عمى الطبل
 ضل إشارة ص  أو إشارة خطأ حسب المناسب فى الجمؿ:-
 فطر عفف الخبر مف أنواع الفطر المفيدة لئلنساف.          )             (-
 يتكاثر فطر الخميرة عف طريؽ األبواغ.       )            (-
 لؤلكؿ. )            ( كؿ أنواع الفطر الموجوده فى الطبيعو صالحة-
 
وصور لمفطريات وتطمب مف الطبلب ترتيب  ،تعرض المعممة مجموعة مف الشرائ  عمى المجير-

 الصور حسب أنواعيا.
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 الدرس السااع:الفيروسا 
يستأذف عمييا رجؿ كبير فى السف لمدخوؿ ، تجمس الدكتوره خمؼ مكتبيا ،فى عيادة الدكتورة بسمة

 سمات الييبو والوقار.وكاف واض  عميو 
 أىبل بؾ يا والدي مما تعاني  الدكتوره:

 الشين الكبير: أنا أعاني مف سعاؿ شديد.
 تفضؿ يا والد  لكي نفحصؾ ونر  ما السبب الذي وراء السعاؿ. الدكتوره:

 الشين الكبير يجمس عمى السرير والدكتورة تفحص جسمو.
 بتؾ بالفايروس.الدكتوره بعد الفحص إف سبب ىذا السعاؿ ىو إصا

أنا كنت أفكر أف السبب وراء ىذا السعاؿ ىي  ،وما ىو الفايروس ،الفايروس متعجبا الشين الكبير:
 البكتيريا أو الفطريات أو األوليات.

الدكتوره: ال يا والدي إف السعاؿ الذي لديؾ سببو ىي الفايروسات وىي كائنات أصغر مف البكتيريا 
ـ عمى يد العالـ  1892خداـ المجير اإللكتروني وقد تـ إكتشافيا فى عاـ لدرجة أنيا ال تر  اال باءست

 إيفانوفسكي.
 الشين الكبير: وكيؼ دخمت ىذه الكائنات إلى جسمي 

الدكتورة: إف الفايروسات ال تعتبر كائنات حية حقيقية بؿ ىي حمقة الوصؿ بيف الكائنات الحية 
ا تكوف داخؿ الخبليا الحية لذلؾ ال تصنؼ مل والجمادات وىي ال تبدي أي نشاط حيوي إال عندم

 الكائنات الحية الدقيقة.
 وىؿ كؿ أنواع الفايروس تسبب السعاؿ  الشين الكبير:

الدكتورة: ال يا والدي فالفايروسات متخصصو جدا فبعضيا يياجـ النبات وال يمكف أف يياجـ االنساف 
 األطفاؿ مثبل. وبعضيا يسبب الرش  والسعاؿ وال يمكف أف يسبب مرض شمؿ

 الشين الكبير: وكيؼ ىي أشكاؿ الفايروسات 
 )عرض صور الفايروسات(. الدكتورة: لمفيروسات أشكاؿ مختمفة فمنيا الكروي والعصوي والمذنب

 أـ فقط مل البشر  ،الشين الكبير: وىؿ عبلقة الفايروسات ضاره مل كؿ الكائنات
تسبب األمراض لبلنساف والحيواف والنبات مثؿ أمراض الحقيقة يا والدي أف الفايروسات  يالدكتورة: ف

 الرش  واألنفمونزا وشمؿ األطفاؿ وااليدز وتبرقش أوراؽ التبغ.
 الشين الكبير: أال يوجد معالجة ليذه التى تسمى فيروسات 
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الدكتورة فى الحقيقة أف ىناؾ أبحاث ودراسات كثيرة تقوـ عمى معالجة بعض األمراض البكتيريو 
ويتض  مف ىنا أنو يمكف أف تكوف ىناؾ طرؽ لمسيطره عمى عمؿ الفايروس وجعؿ  ،تبالفيروسا

 عممو مفيد فى معالجة بعض األمراض البكتيرية.
واطمئف يا والدي سوؼ أكتب لؾ بعض األدوية التى تخفؼ مف السعاؿ وخبلؿ بضعة أياـ ستتحسف 

 عمييا. صحتؾ مف خبلؿ تقوية مناعة جسمؾ عمى مواجية الفيروسات والقضاء
 وجزاكي اهلل كؿ خير. ،الشين الكبير: أشكرؾ أييا الدكتوره

 
 

 تحضير الدرس السابل                                      
 المادة:عمـو                        الصؼ السادس اإلبتدائي          الفصؿ:الثاني

 3عدد الحصص :          الموضوع:الفايروس                                       
 

 -أوال:األىداؼ السموكية:
 أف يوض  الطالب المقصود بالفايروس.-
 أف يصنؼ الفايروس بيف الكائنات الحية.-
 أف يوض  كيفية التخصص لد  الفايروس.-
 أف يرسـ أشكاؿ الفايروس المختمفو.-
 أف يوض  عبلقة الفايروسات باإلنساف.-
 

 ترحة:ثانيا:الوسائؿ التعميمية المق
 صور لمفايروسات.، بطاقات أسئمة ، أقبلـ ممونة ، طباشير ممونة، السبورة

 
 ثالثا:خطوات الدرس:

 -تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ األسئمو التالية:
 ما ىو المقصود بالفطريات -
 أذكر أنواع الفطريات -
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 حدد طرؽ التغذيو لد  فطر العفف -
 لرسـ كيؼ يتكاثر فطر الخميرة وض  با - 
 ما ىي عبلقة الفطريات باإلنساف -
 
 

 سنحاوؿ التوصؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الحصو مف خبلؿ المسرحية االتية:
تطمب منيف اإلنصات ومراقبة  بحيث ،تييأ المعممو الطبلب لعرض المسرحية -العرض: -2-

تمثيؿ دور الدكتوره وطالب لدور بحيث سيقوـ طالب ب ،زميبلتيـ )الممثبلت لشخصية المسرحية(
وتحضر بيئة الصؼ كعياده طبيو وتطمب مف الطبلب اإلنصات لمنقاش وتركز  ،الشين كبير السف

وبعد اإلنتياء تطمب مف الطمبة اإلجابو عف األسئمة  ،عمى إنتباه جميل الطمبة خبلؿ عممية التمثيؿ
 التالية:

 مف ماذا يشكوا الشين كبير السف -
 الذي جعؿ الشين يسعؿ   ما ىو الشيء-
 ىؿ تعتبر الفايروسات كائنات حيو دقيقو   ولماذا -
 وض  بالرسـ أشكاؿ الفايروسات  -
 كيؼ ىي عبلقة الفايروسات باإلنساف -
 
 التقويـ الختامي: -3-
 وض  المقصود بالفايروس -
 ما ىو تصنيؼ الفايروسات بيف الكائنات الحية   -
 ما ىي أشكاؿ الفايروسات  -
 ما ىي عبلقة الفايروسات بالكائنات الحية   -
 
 -ثـ توزع المعممة عمى الطبلب البطاقات التالية-
 
 ضل إشاره ص  أو إشاره خطا فيما يمي:-
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 الفايروس كائف حي يمكف رؤيتو بالعيف المجردة )        (-
 عبلقة الفايروسات مل اإلنساف عبلقة تعايش.    )         (-
 كتيريا فى القضاء عمى الفايروسات.)          (يمكف إستغبلؿ الب -
 
 عمؿ ما يمي: -

 الفايروسات ليست كائنات حية حقيقية.
 

 الفايروسات كائنات متخصصو.
 

 تعرض المعممة صورة لممجير االلكتروني وبعض الصور لمفيروسات.
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 ااالدرس األول:أطر الكائنا  الحية الدقيقة في الحي-الفصل الطاني
ليوميف متواصميف وقد كاف مستاء لمغاية لغيابو عف  ،إضطر الطالب محمود لمغياب عف المدرسة

وعند وصولو لممدرسو ومقابمتو  ،حصص المواد المختمفو وبخاصو مادة العمـو ألنو يحبيا بشكؿ خاص
سأؿ محمود زمبلؤه فى الصؼ حوؿ الدرس الذي أخذوه خبلؿ  ،أصدقائو صباحا قبؿ قرع الجرس

 ،ليوميف الماضييف فأجابو الطالب وساـ: وقاؿ لقد اخذنا درس أثر الكائنات الحية الدقيقة في الحياةا
وىنا  ،وىنا يقوؿ: محمود لقد أخذنا فى الفصؿ االوؿ مف الوحده أف لمكائنات الحية الدقيقة فوائد كثيرة

رفنا عمى مضار ىذه ولكننا فى الفصؿ الثاني مف الوحده تع يعقب وساـ عمى كبلـ محمود ويقوؿ:
والتسبب فى العديد مف ، الكائنات الحية ومف المضار التى حدثتنا عنيا المعممو فساد اإلطعمة

 األمراض.
 ما ىو المرض  ،المرض وىنا يسأؿ محمود:

وىنا تسمل رىاـ سؤالو وتجيبو: أف المرض يا محمود ىو خمؿ في وظيفة عضو أو جياز أو أكثر فى 
 الجسـ.
 د منو أنواع ىؿ يوج محمود:

 فاألمراض تقسـ الى نوعيف: ،رىاـ: نعـ يا محمود
والذي يسببيا الكائنات  ،أمراض معدية: وىي تنتقؿ مف شخص نخر أو مف كائف حي نخر-1-

 )وتعرض المعممو صور الفيروسات والبكتيريا والفطريات(. الحية الدقيقة التى أخذناىا سابقا
 مثؿ أمراض القمب والسكري والكساح. ،خص نخرال تنتقؿ مف ش أمراض غير معدية:-2-

 محمود: ىؿ أخذتـ بعض األمراض المعدية خبلؿ حصة العموـ 
لقد أخذنا بعض األمثمة عمى األمراض المعدية ومنيا ما  ،نعـ يا محمود  وىنا يجيبو صديقو مدحت:

وىو  ،رض فيروسينراه كؿ شتاء ويسبب لنا مرض اإلنفمونزا وأنت تعرؼ يا محمود أف االنفمونزا م
سريل اإلنتشار وينتقؿ عف طريؽ البصاؽ والرذاذ المتصاعد مف فـ المريض ومف األعراض التى 

حمرار بالعينيف، صداع وجفاؼ بالحمؽ، إرتفاع بالحراره تظير عمى المريض: وسعاؿ جاؼ ، ضعؼ وا 
 وآالـ في عضبلت األطراؼ.، خفيؼ وبحة في الصوت

 االنفمونزا()تعرض المعممو بعض الصور لمرض 
 وىؿ ىناؾ أمراض أخر  ناقشتوىا خبلؿ الحصو  محمود:
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وىو مرض ينتت عف البكتيريا العصوية التي  ،لقد أخذنا مرض التيفوئيد ،تجيب تغريد : نعـ يا محمود
وينتقؿ ىذا المرض مف الشخص المصاب عندما يقـو الذباب بنقؿ البكتيريا ، تعيش فى أمعاء االنساف

وتظير أعراض المرض خبلؿ  ،يموث بيا غذاء الئلنساف السميـ أو شرابو أو أدواتومف براز المصاب و 
عياء وشبو غيبوبة ،أسبوعيف وىي: صداع وفقداف لمشيية وارتفاع بالحرارة مساؾ يتحوؿ إلى  ،وا  وا 

وظيور بقل وردية عمى الجسـ. )تعرض المعممة صور لمرضي  ،إسياؿ شديد مل آالـ فى البطف
 التيفوئيد(
 وأرجو مف اهلل أف يجنبا األمراض  ،الحمدهلل الذي عافانا :محمود

 ويجيب الطبلب: آميف يا رب العالميف 
 إذف لقد أخذتـ مرضيف فقط خبلؿ غيابي  محمود:

وىو مرض القدـ  ،في الحقيقة يا محمود ىناؾ مرض ثالث لـ يتحدث عنو الطمبة وىنا يقوؿ سامي:
ويحدث نتيجة  ،فطريات التى تعيش بيف أصابل القدـويسبب ىذا المرض عف نوع مف ال ،الرياضي

مما يشجل نمو الفطريات في  ،حيث تتراكـ اإلفرازات العرقية بيف األصابل ،لبس الحذاء لفترة طويمة
وأيضا وجود  ،ويظير عمى شكؿ طبقة جمدية محمرة ومتشققة بيف أصابل القدـ ،تمؾ المنطقة مف القدـ
 رائحة كريية لمقدـ.

مرات وىكذا أتجنب أف يكوف ىناؾ رائحة كريية  5هلل أني أغسؿ قدمي لموضوء لمصبلة محمود:الحمد
 لقدمي.

 سامي: نعـ يا محمود الحمدهلل عمى نعمة اإلسبلـ.
 محمود:اشكركـ يا زمبلئي عمى ىذه اإلفادة الرائعة وسأحاوؿ مستقببل عدـ التغيب عف المدرسة.

 دخوؿ الى الصؼ.وىنا يقرع الجرس ويذىب الطمبة لئلصطفاؼ وال
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 الفصؿ الثاني-تحضير الدرس االوؿ
 الفصؿ الدراسي:الثاني                 المادة:عمـو                      الصؼ السادس االبتدائي  
 3عدد الحصص :                  الموضوع:أثر الكائنات الحية الدقيقة في الحياة               

 -ية:أوال:االىداؼ السموك
 أف يستنتت الطالب مفيـو المرض.-
 أف يحدد الطالب أقساـ األمراض.-
 أف يعدد الطالب أعراض اإلنفمونزا.-
 أف يعدد الطالب أعراض التيفوئيد.-
 أف يعدد الطالب أعراض مرض القدـ الرياضي.-
 أف يحدد الطالب المسبب الرئيس ألمراض اإلنفمونزا والتيفوئيد ومرض القدـ الرياضي.-
ف يقارف الطالب بيف أمراض اإلنفمونزا والتيفوئيد ومرض القدـ الرياضي مف حيث المسبب وطريقة أ-

 العدو .
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
 صور ألعراض المرض. ،بطاقات أسئمة ، أقبلـ ممونة ، طباشير ممونة ، السبورة

 ثالثا:خطوات الدرس:
معممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ تييأ ال -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 االسئمة التالية:
 ما ىي الكائنات الحية الدقيقة  -
 ما أىمية تقسيـ الكائنات الحية الدقيقة الى مجموعات -
 أذكر بعض الصفات لمجموعات الكائنات الحية الدقيقة -
 ما سبب تسمية الكائنات الحية الدقيقو بيذا االسـ -

توض  المعممة لمطبلب أف اليـو ىو اكماؿ لدرس الكائنات الحية الدقيقة وسيتـ  ،االسئمة بعد ىذه 
 توضي  ذلؾ مف خبلؿ المسرحية التى سنعرضيا عمى الصؼ.

بحيث  تطمب منيف االنصات ومراقبة  ،تييأ المعممو الطبلب لعرض المسرحية -العرض: -2-
 ،وـ طالب بتمثيؿ دور محمود وطالبة دور وساـبحيث سيق ،زميبلتيـ )الممثبلت لشخصية المسرحية(
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وطالبة لتمثيؿ دور رىاـ وطالب لدور مدحت وصورا لمشرح وسيتـ توجيو األسئمة مف المعممة أثناء 
 وبعد المسرحية وىي:               

 ما ىو مفيـو المرض  -
 مل ذكر أمثمة ’ما ىي أقساـ األمراض-
 المسبب ليا ما ىي أعراض األنفمونزا   مل تحديد  -
 ما ىي أعراض التيفوئيد  مل تحديد المسبب ليا -
 ما ىي أعراض مرض القدـ الرياضي  مل تحديد المسبب ليا  -
 طريقة اإلنتقاؿ ’ األعراض ’ قارف بيف االمراض الثبلثو مف حيث: المسبب -
 
 التقويـ الختامي: وضل األسئمة عمى بطاقات مل المعممة -3-
 نا مف مرض األنفمونزا  أ( كيؼ نقي أجسام -1س

 ب( كيؼ تقي قدمؾ مف اإلصابة بمرض القدـ الرياضي       
 ج( كيؼ يمكف أف نحارب إنتقاؿ مرض التيفوئيد        

 أ( أذكر المسبب لؤلمراض التالية :-2س
 التيفوئيد:-شمؿ األطفاؿ :                      . –الكساح:                      . -
 لرياضي:                   . االيدز:                 .مرض القدـ ا-
 
 :ب( ضل اشاره ص  او اشاره خطا فيما يمي:2س
 اإلنفمونزا ىي مرض بكتيري ينتقؿ باليواء.   )        (-
 يمكف إنتقاؿ مرض القدـ الرياضي مف خبلؿ إستخداـ أدوات انخريف. )      ( -
 ورديو مبعثره عمى الجسـ.)          (مف أعراض مرض التيفوئيد ظيور بقل  -
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 الدرس الطاني:مقاومة ال سم لممرض-الفصل الطاني
 

 مسرحية مقاومة الجسـ لممرض
تدخؿ المعممة عمى طبلب الصؼ السادس فى الحصة السابعو واألخيره وتجدىـ فى حالة مف الضيؽ 

وىنا تجيب  ،يد أف نأخذ حصو العموـوالتعب ويقولوف لممعممة عند دخوليا يا معممة نحف تعبوف وال نر 
كؿ ما ىنالؾ أنى قد جئت أحكي لكـ  ،المعممة ومف قاؿ لكـ يا أحبابي أني قد جئت أعطيكـ حصة

 حكاية.
 الطبلب حكاية : وعف ماذا تتحدث ىذه الحكاية 

 والجيش المسؤوؿ عف الدفاع عف الجسـ  ،المعممة:الحكاية تتحدث عف مقاومة الجسـ لممرض
 ىؿ ىناؾ جيش يدافل عف الجسـ مف األمراض الطبلب: 

المعممة: نعـ يا طبلبي األعزاء فقد زود اهلل عز وجؿ جسـ اإلنساف بوسائؿ دفاعية متتابعة ضد 
 مسببات األمراض.

 الطبلب: وما ىي ىذه الوسائؿ يا معممتي 
فيؿ  ،سالمعممة: إف خط الدفاع األوؿ عف الجسـ ىو الجمد الذي سبؽ وأخذناه فى الصؼ الخام

 يتذكر أحد منكـ الجمد 
وقد أخذنا أنو يقـو بتغطية الجسـ والحفاظ  ،أنا أتذكر الجمد ،ىنا يجيب الطالب نصر: نعـ يا معممتي

 عميو ويمنل دخوؿ الكائنات الحية الدقيقة إليو.
 وىي تقوـ ،أما خط الدفاع الثاني فيو الغدد الدمعية واألغشية المخاطية ،المعممة: أحسنت يا نصر

 مف خبلؿ إفرازاتيا بتخميص الجسـ مف مسببات األمراض.
فما ىو ىذا  ،وىو يعتبر مف مكونات الدـ ،المعممة: وخط الدفاع الثالث قد أخذناه فى الصؼ الرابل

 الخط يا أحبتي 
وىنا تجيب مراـ: نعـ يا معممتي إنى أتذكر بأف مف مكونات الدـ خبليا الدـ البيضاء التى تقـو عمى 

 جسـ وتبتمل مسببات المرض وتيضميا وتنتت األجساـ المضاده.حماية ال
وىذا ىو خط الدفاع الرابل وىو األجساـ المضاده الذي يقوـ بحالة فشؿ  ،المعممة :احسنتي يا مراـ

خطوط الدفاع األخر  بحماية الجسـ مف مسببات األمراض ويعطي مناعة عف اإلصابو بممرض لمره 
 بة لمرة واحدة فى العمر.ولذلؾ فنحف نصاب بالحص ،أخر 
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 فيي تمنل إصابتنا بالمرض لمره أخر   ،الطبلب: المناعة أمر جيد لمجسـ
فالنوع األوؿ ىي تمؾ المناعة  ،المعممة:ىذا صحي  و ىناؾ نوعيف مف المناعة تكوف بداخؿ الجسـ

مناعة الثانية وأما ال ،الطبيعية التي يكتسبيا الجسـ بعد اإلصابة بالمرض مف خبلؿ األجساـ المضادة
 فيي تمؾ المناعة التي يكتسبيا الجسـ نتيجة التطعيـ ضد مسببات المرض.

 الطبلب: وىؿ ىناؾ طرؽ لموقاية مف األمراض المعدية 
المعممة: نعـ ىناؾ بعض العادات الصحية التى تحمي الجسـ مف اإلصابة باألمراض ومنيا:غسؿ 

وأخذ  ،وبعد استخداـ الحماـ والمعب، ألكؿ وبعدهوغسؿ اليديف قبؿ ا ،الفواكو والخضار قبؿ األكؿ
واإلبتعاد عف األشخاص المصابيف  ،وتنظيؼ االسناف بالفرشاة والمعجوف ،المطاعيـ البلزمة فى وقتيا

 باألمراض المعدية وعدـ إستخداـ أدواتيـ.
 وقد إستفدنا جدا مف سمعاىا. ،الطبلب: ما أجمؿ ىذه الحكاية يا معممتي

فقد انتيت  ،وأرجو منكـ األف تحضير أنفسكـ لمذىاب لممنزؿ ،د كانت درسنا ليذا اليوـالمعممة: نعـ وق
 الحصة وأرجو أف تكوف ممتعو.
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 تحضير الدرس الثاني                                      
 لثانيالفصؿ:ا         المادة:عموـ                        الصؼ السادس االبتدائي       

 3عدد الحصص :                   الموضوع:مقاومة الجسـ لممرض                         
 -أوال:االىداؼ السموكية:

 أف يوض  الطالب طرؽ مقاومة الجسـ لممرض.-
 أف يستنتت الطالب المقصود بالمناعة الطبيعية.-
 أف يوض  الطالب كيفية إكتساب الجسـ لممناعة الصناعية.-
 قترح الطالب طرؽ لوقاية الجسـ مف االمراض المعدية.أف ي-
 

 ثانيا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:
 بطاقة التطعيـ . ،بطاقات أسئمة ،أقبلـ ممونة، طباشير ممونة ،السبورة

 ثالثا:خطوات الدرس:
تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ  -التييئة والتمييد لمدرس: -1-
 سئمة التالية:اال
 ما ىو المقصود بالمرض  -
 مل ذكر األمثمة عمى كؿ نوع  ما ىي أنواع األمراض -
 ما ىي أعرض مرض األنفمونزا  والمسبب لو  -
 ما ىي أعراض مرض التيفوئيد  والمسبب لو -
 ما ىي أعراض مرض قدـ الرياضي  والمسبب لو  -
 

ـو حكاية عف خطوط الدفاع بالجسـ وسيتـ توضي  توض  المعممة لمطبلب أف الي ،بعد ىذه االسئمة 
 ذلؾ مف خبلؿ المسرحية التى سنعرضيا عمى الصؼ.

بحيث  تطمب منيف االنصات ومراقبة  ،تييأ المعممو الطبلب لعرض المسرحية -العرض: -2-
 ،بحيث سيقوـ طالبة بتمثيؿ دور المعممة وطالبة دور نصر ،زميبلتيـ )الممثبلت لشخصية المسرحية(

وسيتـ توجيو األسئمة مف المعممة أثناء ، راـ وباقي الطبلب مف مشاركة الصؼطالبة لتمثيؿ دور مو 
 وبعد المسرحية وىي:               
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 ما ىي خطوط الدفاع فى الجسـ   -
 ما ىي أىمية األجساـ المضادة   -
 كيؼ يتـ إكتساب الجسـ لممناعة الطبيعية   -
 ة الصناعية  كيؼ يتـ إكتساب الجسـ لممناع -
 اقترح طرقا لتجنب اإلصابة باألمراض المعدية  -
 
 التقويـ الختامي:)تضل المعممة األسئمة عمى بطاقات ويقـو الطمبة باإلختيار( -3-
 وض  دور الجمد فى حماية الجسـ  -
 كيؼ تقـو الغدد الدمعية واألغشية المخاطية بحماية الجسـ   -
 حماية الجسـ  كيؼ تقوـ خبليا الدـ البيضاء ب -
 كيؼ تعمؿ األجساـ المضادة عمى حماية أجسامنا -
 وض  كيؼ نكتسب المناعة الطبيعية والمناعة الصناعية  -
 قارف بيف المناعة الطبيعية والمناعة الصناعية مف حيث:-

 دورىا فى حماية الجسـ. ،أىميتيا 
 

 ضل اشاره ص  او اشاره خطا فيما يمي:
 لدفاع األوؿ فى الجسـ.   )        (األجساـ المضاده ىي خط ا-
 تقـو خبليا الدـ البيضاء بعممية البمعمة.    )         (-
 المناعة الطبيعية تكوف بداية حياة الطفؿ مف خبلؿ حميب األـ.)          ( -
 المناعة الصناعية تكوف نتيجة إنتاج األجساـ المضادة فى الجسـ.)       (-
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 س الطالث:طرق حفظ األطعمةالدر -الفصل الطاني
 ،ربعاء إلى مصنل المواد الغذائيةأتفقت معممة العموـ مل طمبة الصؼ السادس فى أخذىـ يوـ اإل

 وجر  الحوار التالي: ،وىناؾ قابموا مدير شركة المواد الغذائية
 السبلـ عميكـ حضرة المدير  المعممة:
 وعميكـ السبلـ ورحمة اهلل وبركاتو  المدير:
ونشكر  ،: لقد رغب طبلب الصؼ السادس لمحضور ومشاىدة كيفية حفظ األطعمة فى شركتكـالمعممة

 لكـ حسف تعاونكـ.
وقبؿ  ،نحف نتشرؼ بحضوركـ إلى شركتنا المتواضعو ونأمؿ أف تستفيدوا مف ىذه التجربة المدير:

 الجولة فى المصنل ىؿ ىناؾ أسئمو مف قبؿ الطمبة 
 اليدؼ مف طرؽ حفظ األطعمة وىنا يسأؿ تامر:حضرة المدير ما 

إضافة إلى إمكانية  ،وتخزينيا لوقت الحاجة، المدير: نستخدـ ىذه الطرؽ لحماية األطعمة مف الفساد
وىناؾ طرؽ متعدده لحفظ  ،ولمكسب المادي ،توفير أنواع مف األغذية المختمفة فى غير مواسميا

 األطعمة ستشاىدونيا خبلؿ جولتنا التاليو :
 دير والطبلب والمعممة عمى قسـ مكتوب عميو التممي .وىنا يدخؿ الم

 )ترفل المعممة بوستر لكممة التممي  عميو بعض الصور(
 ىنا تسأؿ إيماف: ما ىو قسـ التممي  

بحيث ال نسم   ،المدير:إنو قسـ نقوـ فيو بالحفاظ عمى األطعمة مف خبلؿ زيادة نسبة المموحة بالماء
 العيش أو التكاثر فيو.لمعظـ الكائنات الحية الدقيقة ب

 إيماف: وما ىي األطعمة التى تحفظ فى ىذه الطريقة 
 المدير: الخيار والزيتوف والباذنجاف.

ترفل المعممة  ويخرج المدير والطمبة والمعممة مف قسـ التممي  ويذىبوف لمقسـ الثاني وىو التسكير.)
 بوستر لكممة التسكير عميو بعض الصور(

 ما ىو المقصود بالتسكير  ،سـ التسكيرىنا تسأؿ ريياـ: ىذا ق
المدير:إنو قسـ نقوـ فيو بالحفاظ عمى األطعمة مف خبلؿ إضافة السكر إلييا حيث أف التركيز العالي 

 لمسكر ال يسم  لمكائنات الحية الدقيقة بالعيش أو التكاثر.
 ريياـ: وما ىي المواد الغذائية التى تحفظ بيذه الطريقة 
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 واعو المختمفة.المدير: المربى بأن
) ترفل المعممة  .عميب ويقوؿ لمطمبة تفضموا مف ىناويشير المدير إلى قسـ كبير جدا ومكتوب عميو الت

 بوستر لكممة التعميب عميو بعض الصور(
 ىؿ ىو قسـ المعمبات المختمفة فأنا أحبيا  ،وىنا يسأؿ باسؿ: التعميب 

ث يتـ حفظ األطعمة فى أواف مغمقة ومفرغة حي ،نعـ يا باسؿ وىي مف طرؽ حفظ األطعمة المدير:
مف اليواء بإستخداـ درجات حرارة عالية تكفي لقتؿ الكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عف فساد 

 األطعمة.
باسؿ: نعـ يا حضرة المدير ونحف نشاىد المعمبات فى محبلت البقالة ونشترييا ويحفظ بيذه الطريقة 

 السمؾ والمحوـ والخضراوات.
 ر: نعـ يا باسؿ كبلمؾ صحي .المدي

 ويشير الطمبة إلى قسـ التجفيؼ ويسرعوف إليو. )ترفل المعممة بوستر التجفيؼ(
المدير: وىذا القسـ ىو مف أقدـ األقساـ التى لدينا وىو مف الطرؽ القديمة التى كاف يستخدميا آباؤنا 

الطريقة عمى إزالة الماء مف  وتعتمد ىذه ،أجدادنا لحفظ األطعمة وتتميز بالسيولة وقمة التكاليؼ
 وطبعا تعرفوف االطعمة التى تحفظ بيذه الطريقة. ،األطعمة لمنل فسادىا

والنعنل والزعتر  ،نعـ فنحف نستخدـ ىذه الطريقة فى البيت ونحفظ بيا المموخية ويجيب سميماف:
 وكثير مف األعشاب الطبية المفيدة ألجسامنا. ،والبامية

 ماف.المدير: ىذا صحي  يا سمي
ىنا يشاىد الطمبة قسـ مرسوـ عميو عمبة حميب كبيره والطمبة يحبوف الحميب فيركضوف نحو ىذا القسـ 

 )ترفل المعممة بوستر التعقيـ بالحرارة( يتبعيـ المدير والمعممة.
 ويسأؿ مدحت: ىذا إذف قسـ لحفظ الحميب 

 تة.المدير نعـ أنو القسـ الذي يتـ فيو حفظ بعض أنواع الحميب ومشتقا
 مدحت : وكيؼ يتـ حفظ الحميب 

المدير: يتـ حفظ الحميب وبعض أنواع األطعمة مف خبلؿ التعقيـ بالحرارة وطيي الطعاـ قبؿ تناولو 
 لقتؿ الكائنات الحية الضارة.

 وير  الطمبة ىنا جسـ كبير لونو رمادي ويسئموف حضرة المدير ما ىذا القسـ.
 ()ترفل المعممة بوستر التبريد والتجميد
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 المدير: ىذا الجسـ ىو عبارة عف ثبلجة كبيرة الحجـ لتحافظ عمى األطعمة.
إنى أراىا لدينا بالبيت وال أدر  كيؼ ، وىنا يسأؿ قصي: وكيؼ يتـ المحافظة عمى األطعمة بالثبلجات

 تحافظ عمى األطعمة مف الفساد 
 ،الكائنات الحية الدقيقة المدير:إف األطعمة فى الثبلجة تخفض درجة حرارتيا وبذلؾ يقؼ نمو معظـ

وتصم  ىذه الطريقة ألنواع متعدده مف األطعمة المطيية والطازجة ولحفظ المحـو ، فبل يفسد الغذاء
 واألسماؾ والخضراوات.

 المدير: ىؿ عرفتـ يا أحبائي كيؼ نحفظ األطعمة وتعرفتـ عمى الطرؽ التى نعمؿ بيا فى المصنل 
ستمتعنا   بيذه الجولة الطيبة فى مصنعؾ وجزاؾ اهلل كؿ خير.الطمبة:نعـ لقد إستفدنا وا 

 المعممة:أشكرؾ حضرة المدير عمى ىذه الزيارة المفيدة.
المدير:وأنا أشكركـ لحضوركـ ولكف ىناؾ بعض األمور التى أنصحكـ أف تراعوىا عف شرائكـ 

 المعمبات .
 الطبلب: وما ىي ىذه األمور 

ويجب  ،دوا مف تارين الصبلحية المكتوب عمى العبوةالمدير: عند شرائكـ لممعمبات يجب أف تتأك
 ،ويجب عدـ شراء العمب المنتفخو لممواد الغذائية ،اإلبتعاد عف المعمبات رخيصة الثمف بشكؿ ممفت

 وأف تحاربوا التجار الجشعيف الذيف يتاجروف بالمواد الفاسدة.
 ذائية المعمبة.نشكرؾ حضرة المدير وسنكوف حريصيف عند شراؤنا لممواد الغ الطبلب:

 وأرجو مف اهلل أف يوفقكـ ويحفظكـ لخدمة دينكـ ووطنكـ. ،المدير:أىبل بكـ أحبتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216 

 الفصؿ الثاني-تحضير الدرس الثالث                             
 الفصؿ الدراسي:الثاني                المادة:عمـو                      الصؼ السادس االبتدائي 

 3عدد الحصص :           ضوع:طرؽ حفظ األطعمة                                   المو 
 

 -أوال:األىداؼ السموكية:
 أف يعدد الطالب أىمية حفظ األطعمة.-
 أف يوض  الطالب مفيـو التممي .-
 أف يستنتت الطالب بعض األطعمة التى تحفظ بالتممي .-
 أف يوض  الطالب مفيـو التسكير.-
 تنتت الطالب بعض األطعمة التى تحفظ بالتسكير.أف يس-
 أف يوض  الطالب مفيـو التعميب.-
 أف يقترح الطالب بعض األطعمة التى تحفظ بالتعميب.-
 أف يوض  الطالب مفيـو التجفيؼ.-
 أف يقترح الطالب بعض األطعمة التى تحفظ بالتجفيؼ.-
 أف يوض  الطالب مفيـو التعقيـ بالحرارة.-
 الب بعض األطعمة التى تحفظ مف خبلؿ التعقيـ بالحرارة.أف يذكر الط-
 أف يوض  الطالب كيفية المحافظة عمى األطعمة مف خبلؿ التبريد والتجميد.-
 أف يذكر الطالب بعض األطعمة التى تحفظ بالتبريد والتجميد.-
 أف يذكر الطالب األمور التى يجب مراعاتيا عند شراء المواد الغذائية المعمبة.-
 يا:الوسائؿ التعميمية المقترحة:ثان

بوسترات لطرؽ حفظ األطعمة مل بعض الصور  ،بطاقات أسئمة ،أقبلـ ممونة ،طباشير ممونة ،السبورة
 بعض المعمبات.، لؤلطعمة

 ثالثا:خطوات الدرس:
تييأ المعممة الطبلب لمدرس بمراجعة الدرس السابؽ مف خبلؿ  -التييئة والتمييد لمدرس: -1-

 الية:االسئمة الت
 ما ىي خطوط الدفاع فى الجسـ -
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 كيؼ نستطيل كسب المناعة الطبيعية -
 كيؼ نستطيل كسب المناعة الصناعية -
 ما أىمية الدموع والمخاط فى حفظ الجسـ مف األمراض   -

توض  المعممة لمطبلب أف اليـو ىو اكماؿ لدرس اثرالكائنات الحية الدقيقة وكيفية  ،بعد ىذه االسئمة
 سيتـ توضي  ذلؾ مف خبلؿ المسرحية التى سنعرضيا عمى الصؼ.تجنبيا و 

بحيث  تطمب منيف االنصات ومراقبة ’ تييأ المعممو الطبلب لعرض المسرحية -العرض: -2-
بحيث سيقوـ طالب بتمثيؿ دور مدير المصنل وطالبة دور  ،زميبلتيـ )الممثبلت لشخصية المسرحية(

ر إيماف وطالبة لتمثيؿ دور رىاـ وطالب لدور باسؿ وطالب وطالب لدور تامر وطالبة لدو  ،المعممة
لدور سميماف وطالب لدورمدحت وطالب لدور قصي وصورا لمشرح وسيتـ توجيو األسئمة مف المعممة 

 أثناء وبعد المسرحية وىي:               
 لماذا نسعى لحفظ األطعمة   -
 تممي  ما ىي طريقة التممي  أذكر أمثمة عمى أطعمة تحفظ بال-
 ما ىي طريقة التسكير  أذكر أمثمة عمى أطعمة تحفظ بالتسكير  -
 ما ىي طريقة التعميب  أذكر أمثمة عمى أطعمة تحفظ بالتعميب -
 ما ىي طريقة التجفيؼ أذكر أمثمة عمى أطعمة تحفظ بالتجفيؼ مف بيتؾ  -
 بالحرارة  ما ىي طريقة التعقيـ بالحرارة  أذكر أمثمة عمى أطعمة تحفظ بالتعقيـ -
 ما ىي طريقة التبريد والتجميد أذكر بعض األطعمة التى تحفظ بالتبريد والتجميد -
 ما ىي األمور التى يجب مراعاتيا عند شراء المواد الغذائية المعمبة  -
 
 
 التقويـ الختامي: وضل األسئمة عمى بطاقات مل المعممة -3-
 ة الدقيقة  أ( كيؼ نحافظ عمى األطعمة مف الكائنات الحي -1س

 ب( كيؼ تنص  بحفظ األطعمة التالية:      
 االعشاب الطبية. ة،البندور ، الحميب، المحوـ، البازيبلء، الخيار، الزيتوف، العنب ،المموخية       
 ج( عمؿ: عدـ شراء المعمبات الغذائية التى نبلحظ فييا إنتفاخ ..      
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 :ب( ضل اشاره ص  او اشاره خطا فيما يمي:2س
 ينص  بحفظ األطعمة وذلؾ لتخزينيا وقت الحاجة.   )        (-
 يمكف بطريقة التممي  حفظ الحميب. )      (-
 أكثر الطرؽ إستخداما فى البيت ىي طريقة التعميب.)          ( -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 219 

 ( أسما  الخارا  والمختصين من أعضا  ل نة التحكيم 5ممحق ا 
 

تحميؿ  طبيعة العمؿ مكاف العمؿ اإلسـ
 المحتو 

 دليؿ المعمـ
)الدمت بيف 
تحميؿ الميمة 

 والدراما

اإلختبار 
 التحصيمي

إستبانة 
اإلتجاه نحو 

 العمـو

جامعة  د.محسف عدس
 القدس

د.عميد كمية العمـو 
 التربوية.

/ / / / 

جامعة  د.عفيؼ زيداف
 القدس

 /   / د.أساليب تدريس.

جامعة  د.إيناس ناصر
 القدس

 / / / / اليب تدريس.د.أس

جامعة  د.بعاد الخالص
 القدس

 / / / / د.أساليب تدريس.

مديرية  أ.رياض إبراىيـ
ضواحي 
 القدس

أ.مرشد 
تربوي/ضواحي 

 القدس.

/ / / / 

مديرية  د.سامر حجيجي
ضواحي 
 القدس

د.مرشد تربوي/ 
 ضواحي القدس.

/ / / / 

مديرية  أ.ماىر الفحؿ
ضواحي 
 القدس

أ.مسؤوؿ قسـ 
شراؼ التربوي/ اإل

 ضواحي القدس

/ / / / 

مديرية  أ.يوسؼ عنبر
ضواحي 
 القدس

مشرؼ تربوي/ 
 ضواحي القدس.

/ / / / 

مديرية  أ.عمي أديب
 سمفيت

/ سمفيت  / / / / معمـ عمـو
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 ( 6ممحق ا 
 

 رؾى١ُ أداح ِم١بط اإلرغب٘بد ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ػٕذ رمذ٠ّٙب ٌٍّؾى١ّٓ

 

 ___________ اٌّؾزشَ/حؽضشح اٌغ١ذ/ح _______________

 

 

 

٠مَٛ اٌجبؽش ثذساعخ ثؼٕٛاْ" أصش ئعزخذاَ اٌذِظ ث١ٓ رؾ١ًٍ اٌّّٙخ ٚاٌذساِب فٝ رؾر١ً اٌؼٍَٛ ٌطٍجخ 

اٌرف اٌغبدط ِٓ رٚٞ اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ٚئرغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب" ٚرٌه ئعزىّبال  ٌّزطٍجبد اٌؾرٛي ػٍٝ 

 ٌخبصخ ِٓ عبِؼخ اٌمذط0دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٌزٚٞ اإلؽز١بعبد ا

 

 

ٌزا ِٚٓ أعً ئخزجبس أصشئعزخذاَ اٌذِظ ث١ٓ رؾ١ًٍ اٌّّٙخ ٚاٌذساِب فٝ رؾر١ً اٌؼٍَٛ ٌطٍجخ اٌرف 

اٌغبدط ِٓ رٚٞ اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ٚئرغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب فمذ أعزؼبْ اٌجبؽش ثبإلعزجبٔخ ِٓ سعبٌخ اٌطبٌجخ 

خ ػٍٝ رؾر١ً طٍجخ اٌرف اٌغبدط فٟ ِبدح عٙبْ ٠ٛعف ػٛدح ثؼٕٛاْ "أصش ئعزخذاَ األٔشطخ اٌذسا١ِ

٠شعٝ ِٓ ؽضشرىُ اٌزىشَ ’ اٌؼٍَٛ ٚئرغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب"ٚٔظشا  ٌّب ػٙذٔبٖ ف١ىُ ِٓ خجشح ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ

 ٚئيبفخ ٚؽزف ِب رشٚٔٗ ِٕبعجب0’ ثزؾى١ُ ٘زٖ اإلعزجبٔخ ٚئثذاء اٌشأٞ ف١ٙب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش

 اٌجبؽش: ِإِٓ دس٠ذٞ
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 ( 7ممحق ا 
 

 ااإلستاانة اعد التعديل(
 أداة مقٌاس اإلتجاهات نحو مادة العلوم

 عزٌزي الطالب/عزٌزتً الطالبة:_

علماً بأن هذه البنود ال ’( بند25ٌندرج تحتها )’ لدٌك مقٌاس لإلتجاهات نحو مادة العلوم

 ولٌس لها إجابة صحٌحة أو خاطئة.’ تمثل إختباراً 

ي ٌمثل حقٌقة مشاعرك نحو العلوم بكل حرٌة أرجو منك وضع دائرة حول البند الذ

 وصراحة.

’ وٌؤكد لك الباحث بأن هذه اإلستجابات لن تستخدم إال لألغراض البحث العلمً فقط

ولن ٌكون لها أي تأثٌر على عالماتك فً المدرسة أو ’ وٌلتزم الباحث بالسرٌة التامة لها

 عالقتك بمدرسٌك.

 

 البٌانات الشخصٌة:

 ( بٌن القوسٌن أمام العبارة التً تدل على بٌاناتك. Xأرجو وضع إشارة) 

 إسم المدرسة:_مدرسة الهالل األحمر. )   (

 المدرسة اإلسالمٌة.    )   (                 

 مدرسة إفتح.  )    (                

 

 

 أنثى )   (’ الجنس:_ ذكر )   ( 

 المعدل فً مادة العلوم العامة:_ )    (

 

 كم حسن التعاونشاكراً لكم/ل

 الباحث:_مؤمن درٌدي
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موافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

      العمـو إحد  المواد المفضمة لدي. 1
أحب قراءة كتب خارجية في الموضوعات  2

 العممية.
     

3 .       أشعر باإلرتياح عند حؿ واجباتي لدروس العمـو
العممية التى تعرض في أستوعب الموضوعات  4

 كتاب العمـو بسيولة.
     

5 .       أشعر باإلرتياح في حصة العمـو
أشعر بالتوتر عندما يتحدث أحد معي عف  6

 موضوع يتعمؽ بموضوعات العمـو المختمفة.
     

أحب قضاء وقت طويؿ في دراسة العمـو  7
 بالمدرسة.

     

أستطيل حؿ الواجبات الصعبة في دروس  8
.ا  لعمـو

     

أنفذ األنشطة والتجارب المخبرية عمى نحو جيد  9
.  في دروس العمـو

     

أستمتل كثيرا  بإجراء األنشطة والتجارب المخبرية  10
.  في دروس العمـو

     

      أستمتل بمشاىدة البرامت العممية عمى التمفاز. 11
أشعر بأنني مجبر عمى دراسة مادة العمـو في  12

 .المدرسة
     

13 .       يخيفني حضور حصص العمـو
14 .       أفضؿ األعماؿ التي ال يمزميا مادة العمـو
      أىتـ بفيـ دروس العمـو التي أدرسيا. 15
16 .       لدي رغبة حقيقية في تعمـ العمـو
17 .       ال تصم  الحياة دوف فيـ العمـو
في نحتاج العمـو ألداء القميؿ مف األعماؿ  18

 حياتنا.
     

      لمعمـو أىمية عالية في تطور الدولة. 19
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مف الضروري تعمـ العمـو لمحصوؿ عمى وظيفة  20
 جيدة.

     

ينبغي عمى غالبية الناس تعمـ شيئا  عف  21
 موضوعات العمـو المختمفة.

     

      أستمتل بالتحدث عف العمـو مل انخريف. 22
      ما  لمعمـو في المستقبؿ.أسعى إلى أف أصب  معم 23
أستطيل ربط ما أتعممو داخؿ حصص العمـو  24

 بالواقل الذي نعيشو.
     

أستطيل البحث عف األسباب الطبيعية لؤلحداث  25
والظواىر واألشياء مف حولي مف خبلؿ تعممي 

.  لمادة العمـو
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 ( 8ممحق ا 
 

 رؾى١ُ فمشاد ئخزجبس فٝ اٌؼٍَٛ
 

 ؽضشح اٌغ١ذ/ح __________________________ اٌّؾزشَ/ح

 

 

 

٠مَٛ اٌجبؽش ثذساعخ ثؼٕٛاْ" أصش ئعزخذاَ اٌذِظ ث١ٓ رؾ١ًٍ اٌّّٙخ ٚاٌذساِب فٟ رؾر١ً 

طٍجخ اٌرف اٌغبدط ِٓ رٚٞ اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ٚئرغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب" ٚرٌه ئعزىّبال  

٠ظ ٌزٚٞ اإلؽز١بعبد اٌخبصخ ٌّزطٍجبد اٌؾرٛي ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ أعب١ٌت اٌزذس

 ِٓ عبِؼخ اٌمذط0

 

 

ٌزا ِٚٓ أعً ئخزجبس أصش اعزخذاَ اٌذِظ ث١ٓ رؾ١ًٍ اٌّّٙخ ٚاٌذساِب فٟ رؾر١ً اٌؼٍَٛ فمذ 

٠شعٟ ِٓ ’ ٚٔظشا  ٌّب ػٙذٔبٖ ف١ىُ ِٓ خجشح ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ’ أػذ اٌجبؽش ٘زا اإلخزجبس

ٚئيبفخ ٚؽزف ِب رشٚٔٗ ’ مشارٗؽضشرىُ اٌزىشَ ثزؾى١ُ ٘زا اإلخزجبس ٚئثذاء اٌشأٞ فٟ ف

 ِٕبعجب0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش

 ٞاٌجبؽش: ِإِٓ دس٠ذ
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 ( 9ممحق ا 
 

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

 

اإلخزجبس اٌزؾر١ٍٟ فٟ ِبدح اٌؼٍَٛ فٟ ٚؽذح اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ٌٍرف 

 اٌغبدط األعبعٟ
 

 ػض٠ضٞ اٌطبٌت/ اٌطبٌجخ:

دح اٌؼٍَٛ ٌٍرف اٌغبدط األعبعٟ فٟ ٚؽذح اٌىبئٕبد ث١ٓ ٠ذ٠ه ئخزجبس رؾر١ٍٟ فٟ ِب

 ،ٚاٌّطٍٛة لشاءح األعئٍخ ثزّؼٓ صُ اإلعبثخ ػ١ٍٙب فٟ اٌّىبْ اٌّخرص ،اٌؾ١خ اٌذل١مخ

 ( ػالِخ610ثأْ اٌؼالِخ اٌى١ٍخ ٌإلِزؾبْ ) ػٍّب   ،أعئٍخ ػششح٠زىْٛ اإلخزجبس ِٓ 

 زط١ً أدٔب0ٖٚاٌشعبء اٌزىشَ ثىزبثخ ئعُ ِذسعزه ٚسلّه ٚاٌشؼجخ فٟ اٌّغ

 أٚساق 7ٚ٘ٛ ِىْٛ ِٓ  ،فمظ ِالؽظخ: صِٓ اإلخزجبس عبػخ ٚٔرف

 

 

 

 

 ئعُ اٌّذسعخ:_________________________________0

 

 سلُ اٌطبٌت/اٌطبٌت_______________________________0

 

 اٌشؼجخ: ____________________________________0
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هل ٌمكنك مساعدة رٌم فى  ،درة رٌم على اإلجابة عن االسئلة التالٌهحول ق، :إختلفت مرام ورٌم1س

 عالمات( 10)                            حل االسئله من خالل رسم دائرة حول اإلجابة الصحٌحة:

 

 .ٌسمً الجزء من المجهر الذي ٌنظر منه الدارس الى الشرٌحة:1

 المنضدة.-د        العدسة الشٌئٌة.   -ج      اإلسطوانة.    -ب        العدسة العٌنٌة.    -أ

 

 .تتكاثر البكتٌرٌا بطرٌقة:2

 البذور.-د       اإلنشطار الثنائً.    -ج     التبرعم.       -األبواغ.                ب -أ

 

 .تصنف األولٌات حسب:3

 التغذٌة.-د      وسٌلة الحركة.        -ج       الحجم.        -الشكل.                 ب-أ

 

 . من أنواع الطحالب وحٌدة الخلٌة:4

 الترٌبانوسوما.-د           األمٌبٌا.      -ج    السبٌروجٌرا.      -الكالمٌدوموناس.    ب-أ

 

 .من أنواع الفطرٌات التً تستخدم فً صناعة الخبز:5

 فطر البنسٌلٌوم.-د    فطر عش الغراب.   -ج       فطر الخمٌرة.    -فطر العفن.      ب-أ

 

 .الكائن الذي ال ٌمكن رؤٌته إال من خالل المجهر اإللكترونً:6

 الفطرٌات.-د      الفٌروسات.       -ج     األولٌات.       -البكتٌرٌا.              ب-أ

 

.أصٌب أحمد بمرض نتٌجة تعرضه للرذاذ المتصاعد من فم صدٌقه فى الشتاء ساعد أحمد فى 7

 لمرض الذي أصٌب فٌه:التعرف على ا

 مرض اإلنفلونزا.     -ب                         مرض التٌفوئٌد.                   -أ

 مرض القدم الرٌاضً.-د                   مرض الكولٌرا.                      -ج  

 

 وٌعتبر خط الدفاع األول هو:’ .الشًء الذي ٌغطً الجسم8

 األجسام المضادة.-الجلد.       د-الغدد العرقٌة.           ج-ب   الغدد الدمعٌة.     -أ
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 .المناعة التً ٌكتسبها الجسم نتٌجة عمل األجسام المضادة بعد اإلصابة بالمرض هً:9

 المصل.-د        التطعٌم.      -ج      المناعة الصناعٌة.   -ب      المناعة الطبٌعٌة. -أ

 

 ما الطرٌقة التى تنصح أحمد بإستخدامها: ،الحلٌب .ٌرٌد أحمد أن ٌقوم بحفظ10

 التعلٌب.-التسكٌر.              د-التبرٌد.                   ج-التملٌح.               ب-أ

 
 

                                                                                    .من خالل معرفتك ألجزاء المجهر ساعد حسام فً كتابة األجزاء المشار إلٌها باألسهم :2س
 عالمات( 7)ورتبها بالجدول اآلتً:                                                                    

 

   
 

 
نها نسٌت تسمٌتها ساعد هند فً كتابة لك،:قامت هند بجمع صور ألشكال مختلفة للبكتٌرٌا3س

 عالمات( 3)                                ه فً المربعات.                األشكال الموضحة أدنا
 

 

                  
 

 
 
 

  

 
 
 

 أجزاء المجهر الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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هل ٌمكنك أن تساعده فً معرفة إسم ’ الطالب زٌاد قام بمشاهدة الصور التالٌة عبر األنترنت:4س
 عالمات( 6)                                    :ورتبها بالجدول’لحً ووسٌلة حركتهالكائن ا

 إسم الكائن وسٌلة الحركة صورة الكائن

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 
، فعرف أن الطحالب تحتوي على صبغة الكلوروفٌلطلبة الصف السادس :أخبر معلم العلوم 5س

أن  ككٌف ٌمكن كٌف عرف الطلبة نوع التغذٌة، لم ٌفهم محمودو معظم الطلبة أن تغذٌتها ذاتٌة،
 عالمات( 4)                              تساعد محمود لفهم طرٌقة تغذٌة الطحالب؟                   

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
____________________________________ 
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قام المعلم بتوزٌع األدوار على الطلبة، فأعطً لٌال دور فطر العفن، وسوسن فطر الخمٌرة،   :6س
كل نوع باإلنسان بعد ومحمد فطر البنسٌلٌوم، وسامر فطر القدم الرٌاضً، وقد توضح ألنس عالقة 

 أداء أدوار الطلبة، هل ٌمكنك أن تسبق أنس فً ملئ الفراغ الذي ٌوضح عالقة كل نوع باإلنسان: 
 عالمه( 2)

 ._________________________________لٌال )فطر العفن(: عالقته باإلنسانأ.
 

 ._____________________________(: عالقته باإلنسانفطر الخمٌرةسوسن )ب.
 

 .______________________________(: عالقته باإلنسانفطر البنسٌلٌوممحمد ) ج.
 
 .___________________________(:عالقته باإلنسانفطر القدم الرٌاضًسامر ) د.
 
 
طلبت معلمة العلوم من الطالب والطالبات فً الواجب البٌتً رسم رسمة ألنواع الفاٌروسات :7س

بة رماء فى الرسم، هل ٌمكن أن تبدع بشكل أفضل بالرسم من الطالبة رماء المختلفة وأبدعت الطال
                                                              عالمات( 3)                 :  ودع المعلمة تمٌزك من خالل رسم أنوع الفاٌروسات بالجدول اآلتً

 
 
ذهب مصعب الى عٌادة الصحة، وشاهد صوراً لألمراض المذكوره باألسفل، وصار ٌفكر فً :8س

نوع كل منها وإذا كان معدي أم غٌر معدي، وما الكائن الحً الدقٌق الذي تسبب فً كل مرض من 
 مات(عال 5)   :هذه األمراض، فكر مع مصعب ولكن أجب قبله حتً تكسب العالمة، وأمأل الجدول

 
  

 معدي أـ غير معدي المسبب المرض
   اإلنفمونزا.-
   التيفوئيد.-

   عفف القدـ الرياضي. -
   المبلريا.-

   الزحار األميبي.-

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 فٌروس مذنب فٌروس عصوي فٌروس كروي
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طلب قصً من أحمد أن ٌلعب معه، وأحمد رفض أن ٌلعب مع قصً ألنه ٌخاف من أن تدخل :9س
، كٌف ٌمكنك طمئنة أحمد فً شرح وسائل الكائنات الدقٌقة لجسمه وتسبب له المرض أثناء اللعب

 عالمات( 10)                                  :مقاومة الجسم للمرض، من خالل تعبأة الفراغات
 الجلد:______________________________________________-1

___________________________________________________ 
 
 ة المخاطٌة:_____________________________الغدد الدمعٌة واألغشٌ-2

___________________________________________________ 
 
 خالٌا الدم البٌضاء:_____________________________________-3

___________________________________________________ 
 
 ______األجسام المضادة:________________________________-4

__________________________________________________ 
 
 
إختلفت أم سعاد وأم نضال حول طرق حفظ األطعمة المختلفه، وكانت كل واحده منهن  :10س

وعندها جاء نضال وهو طالب فى الصف  متشبثه برأٌها، حول كٌفٌة حفظ األطعمة المختلفه،
بتوضٌح بعض صفاتها، هل ٌمكنك التعرف على هذه  السادس، سمع بالمشكلة وإقترح بعض الطرق

 عالمات( 10)الطرق من صفاتها وملئها بالجدول:                                                     
 

 طرٌقة الحفظ المناسبة الصفة الرقم

 أقدم الطرق المستخدمة فى حفظ األطعمة. 1
 

 

 تعتمد على التخلص من الماء الزائد. 2
 

 

 تعتمد على إضافة الملح إلٌها بنسبة عالٌة. 3
 

 

 الطرٌقة التى ٌحفظ بها المربى بأنواعه المختلفة. 4
 

 

ستخدامها لحفظ الخٌار بإالطرٌقة التى تنصح والدتك  5
 والباذنجان والزٌتون.

 

 

 

 

 

 

 ئٔزٙذ األعئٍخ ِغ ر١ّٕبرٟ ٌىُ ثبٌزٛف١ك ٚإٌغبػ

 اٌجبؽش: ِإِٓ دس٠ذٞ
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 دول المواصفا  لمصف السادس لموحدا السادسة(   10ممحق ا 
 

 اٌّبدح:اٌؼٍَٛ اٌؼبِخاٌفرً اٌضبٟٔ                                                 اٌرف:اٌغبدط

 عذٚي اٌّٛاصفبد ٌٍٛؽذح اٌغبدعخ

 
 

 انىحذة
 األىداف

 ميارات التفكير العميا ميارات التفكير الدنيا
 رم٠ُٛ ١ترشو رؾ١ًٍ  رطج١ك فُٙ رزوش 

اٌىبئٕبد 

 اٌؾ١خ اٌذل١مخ

  

(59÷149 )

 ×111% 

=41% 

 

(19÷59×)111% 

=32% 

46×32=%15 

(13÷59 )

×111% 

=22% 

46×22% 

=11 

 

(13÷59×)

111% 

=22% 

46×22=% 

11 

(9÷59×)111

=%15% 

46×15=%8 

(3÷59)

×111%

=5% 

46×5%

=2 

(2÷59

×)111

=%3

% 

46×3

=%1 

ػذد األعئٍخ 

اٌّمزشؽخ ٌىً 

 ٘ذف

15 11 11 8 2 1 

رٛص٠غ 

األعئٍخ فٟ 

األِزؾبْ ٌىً 

٘ذف وّب 

ؽضش٘ب 

 اٌجبؽش

9 15 11 5 3 4 

 
 هذف. 245عذد االهذاف انكهي خالل انفصم انذراسي االول هى 

 فمزة. 42عذد فمزاث االمتحبن      

 انىسن اننسبي نهىحذة * انىسن اننسبي نههذف * عذد فمزاث االمتحبن.        

 
 

 إعداد الااحث:
 ديمؤمن دري



 222 

 كتا  طم  تسييل ميمة من  امعة القدس (11ممحق ا
 

 ويشمل كتا  تسييل الميمة:
 

 مديرا مدرسة ذ.مخيم عر  ال يالين األساسية. امديرا الااحث( -1-
 

 مديرا مدرسة الي ل األحمر لذوي اإلعاقة السمعية.ارام اهلل( -2-
 

 (مديرا المدرسة األس مية لذوي اإلعاقة السمعية.ارام اهلل -3-
 

 مديرا مدرسة إفتح لذوي اإلعاقة السمعية.ااي  لحم( -4-
 

 مديرا مدرسة الي ل األحمر لذوي اإلعاقة السمعية.اأريحا( -5-
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 فيرس ال داول

رقم 
 الصفحة

 الرقم إسـ الجدوؿ

البيانات الوصفية لعينة الدراسة حسب عدد طمبة المجموعة الضابطة  103
 والتجريبية

1.3 

مستويات األسئمة حسب تصنيؼ بمـو وأرقاـ الفقرات المنتمية ليا ومجموع  105
 األسئمة عمى كؿ مستو .

2.3 

ة اإلختبار.)كرونباخ ألفا( لكؿ سؤاؿ مف أسئم 106 Cronbach Alpha نتائت
 إختبار

3.3 

قيـ معامؿ الصعوبة ونعامؿ التمييز لؤلسئمة الموضوعية في اإلختبار  107
 التحصيمي.

4.3 

 5.3 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور األوؿ وفقراتو. 110
و.يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الثاني وفقرات 110  6.3 
 7.3 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الثالث وفقراتو. 111
 8.3 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الرابل وفقراتو. 112
 9.3 يبيف قيمة معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لممحور الخامس وفقراتو. 112
لطمبة نحو مادة العمـو مف حيث )كرونباخ ألفا( إلستبانة إتجاىات ا  113

Cronbach Alphaقيـ الثبات 
مجاالتيا وأرقاـ البنود وعددىا لكؿ عامؿ والثبات الكمي لمقاييس 

  اإلتجاىات. 

10.3 

لئلختبار البعدي تعز    119 (Independent T_test) تحميؿ إختبار  نتائت   
.لطريقة التدريس  

1.4 

عمى اإلختبار التحصيمي  120 (Independent T_test) نتائت تحميؿ إختبار 
 )القبمي والبعدي( تبعا  لمتغير الجنس. 

2.4 

لمفروؽ بيف متوسطات التحصيؿ  121 (MANOVA) نتائت تحميؿ التبايف 3.4 
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 الثنائي
 يعود لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس. 

122 )bonferroni (ًنتائج إختبار بونفٌرون 
ف طريقة التدريس والجنس.في متوسطات التحصيؿ لمتفاعؿ بي  

4.4 

عمى مقياس اإلتجاىات نحو مادة  123 (Independent T_test) نتائت
 إختبار ت

 العموـ)القبمي والبعدي( تعز  لمتغير طريقة التدريس. 

5.4 

عمى مقياس اإلتجاىات نحو مادة  124 (Independent T_test) نتائت
 إختبار ت

 العمـو يعز  لمتغير الجنس.

6.4 

لمفروؽ في إتجاىات الطمبة نحو  125 (MANOVA) نتائت تحميؿ التبايف
 الثنائي

 مادة العمـو يعزي لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس. 

7.4 

126 ) bonferroni (ًنتائج إختبار بونفٌرون 
 في متوسطات إتجاىات الطمبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.

8.4 
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 الممحؽ المحتو  حةالصف
)الوحدة تحكيـ تحميؿ المحتو  لكتاب العمـو لمصؼ السادس الجزء الثاني 158

 (.السادسة

1 

تحميؿ المحتو  لكتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي)الجزء الثاني(  159
 .لوحدة الكائنات الحية الدقيقة

2 

لدراما )دليؿ تحكيـ دروس العمـو التي تطبؽ الدمت بيف تحميؿ الميمة وا 165
 المعمـ(

3 

 تحميؿ بيف بالدمت المقترح باألسموب الطمبة لتدريس( ة/المعمـ دليؿ) 166
 ما.والدرا الميمة
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 .األساسي السادس لمصؼ
9 

 10 السادسة لموحدة السادس لمصؼ المواصفات جدوؿ 221
 11 القدس جامعة مف ميمة تسييؿ طمب كتاب 222
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