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أمـي الحبيبة التي سهرت .............إلـى والـدي  بارك اهللا فيهما وأطال في عمرهما 

إلى أبـي الحـبيب الذي أضاء لي قلبه لينير لـي .....ليالي وكانت لـي الصديقال

  ..........الطريق
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 حفظهم اهللا جميعاً........................ إلـى إخوانـي  
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  أهدي هذا اجلهد املتواضع، مثرة جهدي ودعمهم يل
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  حـمد صـالحأغـدير 
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  إقرار

  
ُأقر أنا مقدمة الرسالة أنها قُدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي 

  .و جامعة أخرىدرجة عليا ألي معهد أ
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  شكر وتقدير
  

     الحمد هللا الذي منحني العزيمة واإلرادة النجاز هذا العمل ليرى النور بعد طول عناء وعمـق                

 أتقدم بالشكر الجزيـل     لذلكلعالمين،  اجتهاد، والصالة والسالم على رسول المحبة المبعوث رحمة ل        

أبو ديس حاضنة العلم والمتعلمين، وأخص بالذكر عمادة كلية التربية وأعـضاء            / إلى جامعة القدس  

الهيئة التدريسية فيها، لما قدموه من تسهيالت إلتمام إجراءات هذه الدراسـة، فإنـه مـن دواعـي                  

كان عوناً لي في إتمام هذه الدراسة وأخص        سروري أن أتقدم بوافر الشكر وعميق االمتنان إلى من          

 لما كان له من فضل كبير في إتمام هـذه           "الـدكتور محســن عـدس  " بالذكر المـشـرف   

  .الدراسة والتغلب على الصعوبات التي واجهت الباحثة، فله مني كل الشكر والتقدير

 التدريسية وباألخص معلمـة  ممثلة بإداراتها وهيئتها ) SOS(كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مدرسة       

  .الصف السادس األساسي فلها مني كل الشكر والتقدير

والشكر الخاص لمناقشي هذه الرسالة، الدكتور إبراهيم عرمان والدكتور محمد عمـران لتفـضلهما           

  .بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة فجزاهما اهللا عني خير الجزاء

  

  

   الباحـثة                                                               

  حمــد صــالحأغــدير 
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  ملخص الدراسة
      هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج الستخدام الدراما في تدريس اللغـة العربيـة للـصف                

مرحلة التحليل، مرحلة   : السادس األساسي، حيث تكون النموذج المقترح من أربعة مراحل متسلسلة         

رحلة التوظيف واالستخدام، ومرحلة التقويم، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،          التصميم، م 

 وصفي حيث اختارت الباحثة عينة قصدية       األول: ولتقييم النموذج المقترح استخدمت الباحثة منهجين     

 التحقق  خبيراً ومختصاً في مجال الدراما واللغة العربية، تم توزيع األداة عليهم وتم           ) 20(مكونة من   

 تجريبي حيث قامت الباحثة بتطبيق النموذج على مجموعة مـن طلبـة              والثاني من صدقها وثباتها،  

الصف السادس األساسي ، وتم أخذ عينة قصدية من طلبة الصف السادس األساسي فـي مدرسـة                 

)SOS(      في محافظة بيت لحم والبالغ عددهم ،)طالباً وطالبة، تم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين        ) 54 :

طالباً وطالبة، درسوا باسـتخدام النمـوذج المقتـرح للـدراما،           ) 26(وعة تجريبية مكونة من     مجم

طالباً وطالبة، درسوا بالطريقة التقليدية، وطُبق االختبـار قبـل        ) 28(ومجموعة ضابطة مكونة من     

المعالجة التجريبية وبعدها على أفراد المجموعتين، وبعد انتهاء فترة  التجريـب التـي اسـتمرت                

لقياس فـروق التحـصيل بـين       ) ANCOVA(سبوعين تم استخدام اختبار تحليل التغاير المصاحب      أ

المجموعتين، حيث تم تقييم النموذج والحكم عليه في ضوء المنهجين السابقين، وتوصلت الدراسـة              

  :إلى عدد من النتائج

س األساسـي    اتصف النموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للـصف الـساد            

بفاعلية كبيرة حيث حظي بدرجة تقدير مرتفعة، وكان للنموذج التعليمي المقترح الستخدام الـدراما              

فاعلية وأثر كبير على أداء طلبة الصف السادس األساسي، حيـث اتـصفت المكونـات بالمرونـة                 

 مما أتاح لـه     ايجابية وتفاعل المتعلم مع النموذج المقترح     ب  وتميزت وجاءت مرتبة بطريقة متسلسلة،   



 
 

د 

وجود فروق دالة احصائياً     فهماً أعمق للمحتوى التعليمي، كما وأظهرت نتائج تقييم النموذج المقترح         

في متوسطات تحصيل الطلبة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى للنموذج المقترح            

بات الخبـراء فـي     في الدراما ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق  في متوسطات اسـتجا           

النموذج المقترح في الدراما تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فـروق فـي متوسـطات                

استجابات الخبراء تعزى للمؤهل العلمي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات استجابات             

لتواصـل  هذا يدل على أن النمـوذج شـجع ا        والخبراء في النموذج المقترح تعزى لمجال المعرفة،        

والتفاوض وتبادل األفكار واستخدام أكثر من حاسة فهم يسمعون ويشاهدون ويناقشون أثناء التطبيق             

وبناء على النتائج أوصت الباحثة إلى ضرورة توظيف هذا النموذج في تـدريس اللغـة العربيـة                 

  .وإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتضمن نماذج مقترحة
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Proposed Model for the use of  Drama in Teaching  Arabic 

for Basic SixthGrade  
  

Prepared by: Ghadeer Ahmed Ali Salah 

Supervisor: Mohsen Adas   

Abstract  
The study aimed at proposing a model for the use of drama in teaching Arabic 

for basic sixth grade which it contains four consequential stages:  Analysis 

stage, design stage, actual use stage, and finally assessment stage. The 

researcher approbated the analytical descriptive approach for that end and for 

assessment the researcher used two mythologies:  first descriptive where the 

researcher has chosen twenty experts in drama and Arabic Language to 

provide validity and reliability of the tool.  The second experimental as the 

researcher applied the model on a group of sixth graders and a sample was 

considered from SOS school in Bethlehem and fifty four students have been 

chosen for the two groups where twenty six students in the experimental 

group and twenty eight on the controlled one. Implementation period lasted 

for two weeks and consequently ANCOVA was used to see into the 

dereferences between groups and results were: 

The proposed model for the use of drama in teaching Arabic for sixth graders 

was highly efficient and highly appreciated. The proposed model was to 

effective on students’ achievements where components of the model were 

resilient and consequential. Better integration and understanding of content. 



 
 

و 

There were statistical differences between the means of students in both 

groups for the benefit the experimental group along side with differences in 

means of experts’ opinions towards the proposed model related to gender and 

for the benefit of females. There were no statistical differences in the means 

of experts’ opinions related to qualification and specialization  ,This shows 

that the model has encouraged communication and negotiation and the 

exchange of ideas and the use of more than one sense of understanding they 

hear and see and discuss. 

The researcher recommended the use of such model in teaching Arabic, And 

further studies and research that includes the proposed models. 
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   األولالفصل 

  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  

  

  :المقدمة 1.1

  
هر التي استأثرت اهتمام الباحثين والمفكرين منذ أقدم تعتبر اللغة العربية من أهم وأبرز الظوا     

  ).1980السيد، (العصور واألزمنة، فبحثوا في نشأتها وطبيعتها وتطورها

 ألهمية اللغة  وقد حظيت الدراسات اللغوية باهتمام واسع من قبل الفالسفة والعلماء واللغويين نظراً

ت الشعوب تراث بادلت الخبرات، وتوارثومكانتها، فهي سر إنسانية اإلنسان، فمن خاللها ت

 بعد جيل، واللغة العربية لغة العروبة واإلسالم، وهي لغة مة وجيالًالحضارات البشرية أمة بعد أ

حية قوية، عاشت دهرها في تطور ونماء، واتسع صدرها في كثير من األلفاظ الفارسية، والهندية، 

لمؤلفات العربية في الفلسفة والطب والعلوم واليونانية، وغيرها، وفي القرون الوسطى كانت ا

والرياضة وغيرها مراجع لألوروبيين، كما كانت اللغة العربية أداة التفكير ونشر الثقافة في 

 ).1986إبراهيم،(األندلس

وهي أساس النظام االجتماعي لإلنسان، وجوهره وطريقة نقل للتراث الديني والقانوني واألخالقي، 

علم "غة ظاهرة مشتركة بين علم النفس وعلم اللغة حيث ظهر علم حديث يسمى ويعد االهتمام بالل

  ).2004العتوم،"(النفس اللغوي

ويرى ابن جني أن اللغة بحد ذاتها أداة للتعبير عن حاجات اإلنسان والتفاهم مع اآلخرين، فاألطفال 

  ن مفردات الفي مهدهم يعبرون عما يحتاجون إليه بأصوات وصراخ، وبعد ذلك تنمو لغتهم م
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  ).2000سعد،(  ترابط بينها، ثم جمل وعبارات مترابطة وذات معنى متكامل

، لذلك يجب إنسانية التفكير البشري، وهي سمة أغنت المظاهر االجتماعية التي أهمولعل اللغة من 

 مرتبط بنمو لغته ونهضتها، اإلنسان الحقيقة فرقي وأغراضه اإلنسان أهداف تكون في خدمة أن

، فمن خاللها يستطيع اإلنسان الحفاظ على التراث  من المظاهر المهمة في المجتمعأيضاًة واللغ

  ).2005الدليمي والوائلي،(والثقافة والمعرفة

 لما يعانيه الطالب من صعوبات في التعليم بسبب اعتماد طرق التدريس الحالية على اإللقاء ونظراً

ميذ لهذه القواعد، مما أدى إلى انخفاض مستوى والمحاضرة، وعدم قدرتها على جذب انتباه التال

ظونه منها في المواقف تحصيل التالميذ فيها، ونفورهم منها  وعدم قدرتهم على تطبيق ما يحف

ن أي لغة في العالم مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقديها يمكن تعلمها إذا وجدت الطريقة الجديدة، وأ

 يمكن عالجه باستخدام استراتيجيات تدريسية غير الطرق الناجحة لتعلمها واكتسابها، وهذا الضعف

  ).  2007عبداهللا،( تدريس اللغة العربيةالمعتادة المستخدمة في

كما أن األساليب واألنماط التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة مستجدات المرحلة الراهنة، وأصبح 

اف العملية التعليمية كافة وعلى من الضروري إتباع األساليب االيجابية الحديثة، بمشاركة أطر

رأسها المعلم، ضمن برامج وسياسات وفلسفات شاملة وهادفة تتسم بالجودة العالية، وتعكس الرؤى 

نها أن م أساليب جديدة في التدريس، من شأالمستقبلية للتعليم، ومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدا

دراما التعليمية، والذي يعمل على تجاوز تلك تدعم عمليتي التعليم والتعلم، مثل استخدام أسلوب ال

القوالب الجامدة في تقديم المادة التعليمية والتي تعتمد على التلقين وتهميش دور الطالب في بناء 

  ).1994حمادة ،(الموقف التعليمي داخل الصف
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  لمفيدشتراك فيها وبذلك يصبح من افالمتعلم يحتاج إلى المواقف المثيرة التي تتيح له فرصة اال

 عن إشراك الطلبة في هذه العملية، بل ربما يشتركون مع المعلم في التخطيط لوسيلة ما فضالً

وصيانتها، وبذلك يمكن القول أن إتباع هذه  الطريقة  تستهدف اكتساب المتعلم االتجاهات استخدامها 

  ).2006 عودة،(والمهارات باإلضافة إلى الحقائق والمعارف التي يشتمل عليها التمثيل الدرامي

ف طرائق ختل وتتنوع مجاالته، وتعدد منطلقاتهت توح ومتسع ومتشابك، عالم مفالم الدراماإن علذا ف

أو " جيداً"تطبيقه بتنوع الرؤى الفلسفية والفكرية والثقافية التي تتعامل معه، فال يمكن أن يكون 

لتي يفعل فيه وتفعل فيه، فهو بحد ذاته، فهو خارج التصنيف طالما كان خارج السياقات ا" رديئاً"

حقل كأي من حقول المعرفة اإلنسانية وتجلياتها السلوكية التي تنطلق من أرضية فكرية وتتوجه 

نحو غاية مستقبلية ما، ولذلك فإن أفكار الناس ونظرتهم إلى الحياة وتصورهم لعالقاتهم اإلنسانية 

، تتسم بالتشارك والتفاعل ما بين بدئياًأنها، ممن رغم على الهي حاسمة في مجال توظيف الدراما 

 لالستكشاف والتعبير الفردي والجماعي، وتمنح المشترك إمكانية المشتركين فيها وتتيح مجاالً

ولكنها في الوقت نفسه تتحرك، كما كل مجاالت الحياة ، يف خبراته ومعارفه والبناء عليهاتوظ

وتنحاز إلى ، تتطور خالل حركة فعلهاؤى تتكون و أو ر،األخرى، ضمن تصورات منجزة وثابتة

 ).2003الكردي،(ة ما أو قضيموقف

نه في الدراما التعليمية ال أتلف عن الدراما كاحتراف، من حيث  كوسيلة تعليمية تخاالدرام نلذلك فإ

 بالفهم عند كل من الممثلين  الدقيق، بل يهتم كثيراًواإلخراج الفني اإلعداديهتم بالدقة الكبيرة في 

 األساليب تربوية خاصة ويعتبر التمثيل الدرامي من بأهداف وكما يهتم ،)المتعلمين( شاهدينوالم

 وأدوارهمالفاعلة التي تساعد الطالب على تطوير قدراتهم في االنتقال من حياتهم الواقعية الفعلية 


