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 شكر وتقدير

ـ   بنعمتوً  الذم هلل الحمدي   آلوً  كعمى دو محمَّ  نانبيِّ  ات،ريَّ البى  أزكى عمى بلـكالسَّ  بلةكالصَّ  الحات،الصَّ  تت
  د؛عبى  امَّ أى  .كثيران ان تسميم ـكسمَّ  بوً كصحٍ 

 ىذا بإتماـ عميَّ  مفَّ  الذم رى القدي اهلل أحمدى فبل يىسعيني كقد شارفٍت ىذه الرِّسالة عمى االنتياء، إالَّ أف 
ناسو كانيكا معي، عمَّمكني، كبذليكا ألجمي ما استطاعكا، أماـ أي أٍف أقؼى كقفةى تقديرو كامتنافو ك  البحث،

ـٍ تبخٍؿ  كأخص  بالذِّكًر الد كتكرة الفاضمة ركعة جناد التي تكرَّمت باإلشراؼ عمى ىذا البحث، كالتي ل
يدىا الدَّؤكب إليصاؿ البحًث إلى حيِّز الكجكد، عمى  ظـكعى  كقتيا ضيؽً  مف غـرَّ ال عميَّ بتكجيياتيا كبجى

فميا منِّي كؿَّ الحبِّ  كأعباء، ضغكطو  مف ؿتتحمَّ  اممَّ  بكثيرو  برى كٍ أ كانت صدرىا سعة لكفَّ  ،كلياتياؤ مس
 كؿَّ خير. اهلل جزاىاك  ،كالعرفاف كالكدِّ 

لمد كتكر الفاضؿ خضر عمي الذم تفضَّؿ باإلشراؼ عمى ىذا البحث  كالتَّقدير بالش كر كما أتقدـ
، فقدٍ  فجزاه  البحًث، دركبى  لي كأنارى  ةو صحيحةو،ةو عمميَّ عمى السَّيًر في منيجيَّ  أىعانني كميشرؼو ميشارؾو

 .عنِّي خيرى الجزاءاهلل 
نعمة،  الخكرم لياساالدكتكر األستاذ متمثمةن بفي جامعًة تشريف كميًة التربية  إدارةإلى كشكرم مكصكؿه 

كدعـو لمطمبة في سبيًؿ المضيِّ قيدمان عمى  مف تسييبلتو كيقٌدمكنو مكه لما قدَّ  ةً التدريسيَّ  الييئةً  كأعضاءً 
 .طريًؽ العمـً كالمعرفة

 األيستاذ الد كتكر أنكر حميدكش كالحكـ، المناقشة لجنة أعضاء إلى تقديركال متنافً اال بفائؽً  أتقدَّـ كما
غنائو بالمبلحظات القيِّمة  كالد كتكرة ميساء حمداف عمى ما بذاله مف كقتو كعناءو لقراءة ىذا البحث، كا 

قبؿى أىف يككفى  ـو تعم   مكقؼى  د هعأى م الذ المكقؼ ىذا يدييـأى  بيف قؼى أى  فأى  يفنكيشر  كاألىفكار المتمِّيزًة، 
 ىذا كعف يعنِّ  ليما اهلل ؿي أى كأسٍ  ،قديركالتَّ االحتراـ  كفائؽى  كرالش   عميؽى ي منِّ  فميما ،كتقييـ اختبارو  مكقؼى 
 .الجزاء خيرى  المتكاضع العمؿ

ميما  كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمميدىرِّسة الفاضمة ميساء ماضي كاألستاذ الفاضؿ حكمت صاـر عمى تفض 
 بالمراجعة كالتدقيًؽ المغكم ليذا البحث، فميما مني جزيؿى العرفاف كالتقدير.

 ةأيَّ  كعمى ،شكاؿاألى  مفى  شكؿو أمِّ ب، ساعدةكالمي  العكفً  يدى ي ل ـقدَّ  مف كؿَّ كما أخص  بشكرم الجزيؿ 
 في جميع مراحؿ ىذا البحث مف إعداد األدكات كالتطبيؽ النيائي كالمعالجة مف الص كر صكرةو 

: ،اإلحصائية طالبة الد كتكراه اآلنسة لينا بدكر التي ساعدتني في تىطبيؽ اختبار تكرانس  كىنا أخصٌّ
ادؽ في مدينة  كتىصحيحًو، دارة مدرسة جعفر الصَّ دارة مدرسة أبي العبلء المعرم في مدينة جبمة، كا  كاً 

امعتي دمشؽ كتشريف، كاألىصدقاء فعبلكةن عمى ما قدَّمكه لي جميعان  ،البلذقية، كالسَّادة المحكِّميف في جى
 أيضان  ألنفًسنا، فالحياةي  الفكزى  مجرَّد أف نيحقؽى  مف بكثيرو  أىكثري  الحياة مف خدماتو عظيمةو.. عمَّمكني أفَّ 



 

 د

 

 كنغيِّرى  الخمؼ، إلى كننظرى  نيٍبًطئى  أفٍ  معناه ذلؾ كاف لك حتَّى كالتفك ؽ، النَّجاحً  عمى اآلخريفى  نساعدى  أفٍ 
 سباًقنا. اتِّجاه
 الكمماتي  ـتكافيي الالذيفى  ،اءخكتي األحبَّ ا  ي ك مِّ بي كأي أى  إلى مكر كشي  متقدير  اطرى ع، كأبدان ، كدائمان ، خيران كأى 
 أكبر ىـؤي كعطا، يـئً عطا مف أقكل ـصبرىي  كافى  فقد ،ـو عم مف تي بمغٍ  كما فصاحةو  مف أكتيتي  ميماـ يحقَّ 
 ،ر بكمماتقدَّ ال يي  كعطؼو  ،ال ينقطعٍ  دعاءو  كني بصادؽً كأحاطي  كقت،كال ةى مشقَّ المعي  امك تحمَّ ، ك يـحبِّ  مف

اؿ اهلل في عمرىـ ، فأطى جميعيا البحث ني في خطكاتً تٍ رافقى  كثقةو  ،عاليةو  اتو ني بمعنكيَّ زادان مدَّ  كافى  كحب  
 الجزاء. خيرى  يكجزاىـ عنِّ  ،كالعافيةً  حةً الصِّ  ـ بكافرً عيي كمتَّ 
فٍِّقت قد أىككفى  أىفٍ  العظيـ اهلل أىٍسأؿي أخيران ك   مف يخمك ال إنساني   عمؿو  كأمِّ  العمؿي  فيذاًة، الدراس ىذه في كي

طأ مف كاف كما كممَّف ذكرتيـ سابقان، اهلل فمف تكفيؽو  مف كاف فما قيصكر، أك نىقصو   نسيافو  أك ذلؿو  أىك خى
ليو تككَّمت عميو باهلل إالَّ  تكفيقي )كمىا. الشَّيطاف كمف نفسي فمف  "88 آية ىكد،).  " أنيب كا 
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 الفصؿ األوؿ
 وأىميتو التعريؼ بموضوع البحث

 :مقدمة
نفجار المعرفي مف أىـ السمات التي يتميز بيا العصر الحالي، كالشؾ االك  لكجيةك أف الثكرة التكن الشؾَّ 
ىائمة مف ناحية، كمف ناحية  مكاناتو ألنيا أتاحت أماـ البشر إ ؛السمات كانت سيفان ذا حديف ىذهأف 

التعقيد كعدـ االنتظاـ ك كبيرة، كالتغير المتسارع في المعرفة،  كتحدياتو  أخرل كضعتيـ أماـ مشكبلتو 
 .الكثير السكاني كغيرىاالتزايد ك التعميـ، ك التشرد، ك ، ارتفاع درجات الحرارةك ارث، الكك ك األزمات ك فييا، 

 Creative)ي بداعكلد الحاجة إلى التفكير اإلمف المشكبلت، تتاليائؿ ـ كفي كسط ذلؾ الكى 
Thinking) ليا بداعيةو إ لى حمكؿو كالتكصؿ إ تكضركرة حتمية لمتمكف مف مكاجية تمؾ المشكبل ،

ألف  ؛(2006،73،مرك ؛ 2007،15)أبك جادك،كلممساعدة عمى التعامؿ مع العالـ المتغير الذم ييعاش
بداع لـ يعد قادران عمى مكاجية حاجات الفرد اإلؼ كالتجديد ك ف المركنة كالتكي  البعيد ع النمطي التفكير

 الذم يكاجو تحديات تقنية.

ثكرةن طالت األىداؼ كالكسائؿ  إف ىذه المعطيات كالتحكالت الجديدة انعكست عمى الميداف التربكم
بؿ كالطرائؽ، فأىداؼ التربية في العصر الحديث لـ تعد األىداؼ التي كانت سائدة في الماضي، 

كقؼ تجاه كؿ ما ستيبلكيا، إنساف لو ما نساف قادر عمى إنتاج المعرفة الأصبحت تركز عمى إعداد إ
ى تكفير بيئة مناسبة لمكشؼ التي تساعد عملتربية الحقة ىي اف إكيمكف القكؿ ه، ؤ يسمعو كيراه كيقر 

 .(أ-2005،213يد،عبد المج ؛2001،188كتنميتو كصقمو)القرشي، مفبداع الكاعف اإل

األصالة( ك  -كالمركنة -الطبلقة)المتمثمة ببداعي أىمية قدرات التفكير اإلدب التربكم إلى كلقد أشار األ
السيؿ كالسريع مع المشكمة، كالمركنة تساعد في تغيير في حياة المتعمـ، فالطبلقة تساعد في التعامؿ 

 ؿ كأفكار جديدةاتجاه التفكير مف كقت آلخر، كاألصالة تساعد في البحث الجاد عف حمك 
ؤثر مع مركر الكقت في التككيف الذىني تلقدرات سكتنمية ىذه ا ،(275-2006،303)سعادة،

 ،(2007،107)مصطفى،كالحياة بشكؿ عاـكؾ في المدرسة كالمعرفي لممتعمـ، حتى تصبح نمط سم
ألف األفكار  ؛بأكمموبداعي كتقدـ المجتمع التفكير اإل بيف احيف ربطك أبعد مف ذلؾ إلى كذىب البعض 

ت جديدة تزيد مف ربح ىذه ـ إلى منتجاترجى أية مؤسسة أك شركة ستي في التي يقدميا المبدعكف الجديدة 
 (Mclaren, 2005,12; Matud, et al. ,2007,1138).الشركة

قد في الجميكرية العربية السكرية، في مدينة مؤتمر)اإلبداع كالمبدعكف كالتربية( الذم عي  ىذا كقد أكصى
ضركرة إعادة النظر في البرامج التعميمية المقدمة لمطالب، ليصبح قادران عمى ب(، 2004حمب عاـ )
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خبلؿ المناىج الدراسية، كاالىتماـ بالتعميـ  إنتاج المعرفة الخبلقة، كالتركيز عمى التفكير اإلبداعي مف
 (.279-2004،281التفاعمي بأشكالو المختمفة)المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمكـ،

إال أنو ميمش كمعكؽ  ،اؼبداعي ىدؼ غائي كبير، كيمثؿ ىدؼ األىدالتفكير اإل فعمى الرغـ مف أك 
فكير في تنمية التأخفقت المدرسة العربية يرل البعض أف ك  ،(1998،7،كآخركف )قمبركبيرلحد 

دراسة ك  ،(2011خضر)كدراسة متعددة أشارت إليو دراسات  ذا ماكى، (2001،39)الحسيف، اإلبداعي
دراسة ك  (،2010العيد)دراسة ، ك (1999)صاصيبلدراسة ك  ،(1998) رزؽدراسة ك  ،(2010بدكر)

 (.2011الناقة)دراسة ، ك (1997الشيخ )

؛ السيد، 2006،14)السميتي،ـ المغة العربيةيي إحدل أىداؼ تعمبداعتنمية ميارات التفكير اإلإف 
إلبداعي أكثر ف التفكير اإكيمكف القكؿ  (2006،272عطية، ؛2000،81؛ كزارة التربية،324 ،2009

استعماؿ المعرفة كالمعنى ال يكفياف المتعمـ غة، كقد أشارت األدبيات إلى أف "نكاع التفكير التصاقان بالمأ
استخداميا كمعرفة  إلى إضافةن ميرة في المغة العربية عمييـ  كي يصبح المتعممكفالمغة، كل إلتقاف

  .(2006،23ميتي،التفكير اإلبداعي مف خبلليا")السالمعنى، إظيار 

ألف اإلنشاء كالمطالعة  ؛العربية لمغةالفقرم  العمكد (Arabic Grammar)قكاعد المغة العربية  دع"كتي 
مف  ما لـ تيقرأ كتكتب بمغة سميمة خاليةعف أداء رسالتيا،  عاجزةن  دب كالببلغة كالتعبير تظؿ  كاأل

 ،)الدليميلمخاطب تخضع لسبلمة تمؾ القكاعد"لمتكمـ كاااألخطاء، كما أف عممية االتصاؿ المغكم بيف 
  .(2004،24 ،كالدليمي

كألف التحصيؿ  ؛تحصيؿ قكاعد المغة العربية، لصمتيا الكثيقة ببقية المكاد الدراسيةمف ىنا تبرز أىمية 
لميارات كاالتجاىات اأف باعتبار القاعدة المعرفية التي ال غنى لممتعمـ عنيا، يمثؿ المعرفي بشكؿ عاـ 
 )القرشي، بداعالنياية إلى مستكل اإلفي كتصؿ نمك كتسب كتى ف معرفي حتى تي البد ليا مف مككِّ 

2001،179).  

 بمـك مبةكما يكضح العبلقة بيف التحصيؿ كاإلبداع نمكذج تصنيؼ األىداؼ المعرفية الذم اقترحو ط
َـّ  إذ(، 2001)عاـ  ، مستكلالمطمكب بكؿ  لعكس طبيعة التفكير ،فضؿط نحك األتغيير في الشرك  ت

 ، كأصبحليصبح تحت تسمية إبداع ان تركيب صعد مستكل كاحدكال ،أزيح التقكيـ مستكل نحك األسفؿف
  :تيالتصنيؼ عمى الشكؿ اآل
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 طبلب بمـكل( نمكذج تصنيؼ األىداؼ المعرفية 1الشكؿ)

.(Coughlan,2007,11) 

إلى أف القكاعد المغكية أصبحت  يشير األدب التربكم الحديث ،القكاعد المغكيةكعمى الرغـ مف أىمية 
بيف الدراسات أف ىناؾ ضعفان لدل المتعمميف في ، كتي مشكبلت التعميـ في أغمب الببلد العربية إحدل

 دراسةكمثيمييا  ،(2004،29،كالدليمي ،الدليمي ؛2010،319)الحبلؽ،كتطبيقاتيا ،ادة القكاعد النحكيةم
 .(2008)عيسىدراسة ك  ،(2010) البرم

بداعي، نحكية، كتنمية ميارات التفكير اإلالقكاعد التحصيؿ لمتغمب عمى مشكمة ضعؼ المتعمميف في ك 
ؽ ائيجابية المتعمـ في المكقؼ التعميمي، كاالبتعاد عف الطر حديثة تحقؽ إ عميميةؽ تائف اتباع طر بد مال

 ي،)الخميم بداعي"تفكير اإلات البكاحدة مف عق ؽ التقميديةائمنيا: "أف الطر  ألسباب متعددة التقميدية،
، )القرشي "لتي ترتبط بخبرات تعميمية سارةقبؿ عمى تحصيؿ المادة االمتعمـ يي كألف" ؛(2005،45
2001، .(180  

د المغة العربية قكاع عميـؽ الفضمى في تائمف الطر ( Educational Dramaالدراما التعميمية ) عد  كتي 
أساليب الدراسية ك  لمحتكل العممي لممادةعٌرؼ أنيا "طريقة لتنظيـ ا. كتي (2004،127،كالدليمي ،)الدليمي

يتـ فييا تتضمف إعادة تنظيـ الخبرة التعميمية لتشكيميا في صكرة مكاقؼ تمثيمية،  بحيثتدريسيا، 
فكار المراد تكصيميا األية، مع التركيز عمى العناصر ك تجسيد المكاقؼ كالصكر كاألحداث بصكرة درام

 تبلميذ بدكر الممثميف كالجميكر"عد كالمخرج، كيقكـ اليؤدم المعمـ دكر المي إذ لتبلميذ، إلى ا
  .(2005،79)محمكد،

عطي المتعمـ فرصة فيك ي ،كاكتساب ميارات متعددةـ المغة تمثيؿ أداة فاعمة في تعم  يرل الدليمي أف الك 
كما لكؿ مكقؼ متطمباتو المغكية المختمفة،  إذ إفا بمكجب المكاقؼ، كالتعامؿ معي الستخداـ المغة
، كيتضمف كيطمؽ الطاقة النشاطية لمتبلميذ، كما يمتيا في حياتوالقكاعد كق كظيفيةدراؾ يساعده في إ

 .(126-2004،172،، كالدليمي)الدليميجيدان ذاتيان في الكصكؿ إلى القاعدة

   عإبدا
 تقويـ
 تحميؿ
 تطبيؽ
 فيـ
 تذكر
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فيك يساعد في  اؿ الفكر،عمـ في تنمية الخياؿ كاإلبداع كا  يسيالتمثيؿ لى أف إكيشير األدب التربكم 
 ،اآلخريفأنفسيـ مكاف األشخاص  يذالتبلمكتمثيميا كمناقشتيا، كعندما يضع  الكشؼ عف المشكبلت

بو عف طريؽ تصكراتيـ التي يككنكنيا عف اآلخريف، كىـ بذلؾ  افإنيـ يمثمكف ما يمكف أف يقكمك 
الذات فقط، كتصبح تصكراتيـ  عمىتركيزىـ مف يتفيمكف استجابة شخصية في مكقؼ معيف، كيخففكف 

 ؛1993،10عناني،ال ؛2003،133رجب، ؛1990،792)قطامي،ع مجاالن كأكثر انطبلقان أكسك  أكثر ثراءن 
  Mcdowell,2001,8؛ 2008،296؛ مجيد،79، 2005محمكد،  ؛1998،172   األعسر،

Stewart,2003,4; Athiemoolam,2006,22;  Marcos,2008,1; Raty and.)  

مؤتمر)عبلقة المسرح بالتربية كتنمية الذائقة الفنية مف الطفكلة حتى الشباب(، الذم  ىذا كقد أكصى
تكظيؼ الدراما التعميمية  بضركرة(، 2005عقد في الجميكرية العربية السكرية، جامعة دمشؽ عاـ)

اآلداب ك لتنمية الثركة المغكية لدل األطفاؿ، كتحبيبيـ بالمغة العربية)المجمس األعمى لرعاية الفنكف 
،  (.2005،570كالعمـك

 يكلس ي تعميـ المغات مثؿ دراسةف ةفعالية التمثيؿ كاستراتيجية متعددأثبتت دراسات  كقد
((Ulas,2008،  الرفاعيدراسة ك(Alrefaai,2005)،  العماكمدراسة ك ، (2012الفيكمي )دراسة ك 
دراسة (، ك 2012عامر)دراسة ك  ،(2010الشنطي)دراسة ك ، (2004)نصر كالعبادمدراسة ، ك (2009)

 قكاعد المغةتعميـ أكصت دراسات أخرل باستخداـ النشاط التمثيمي في كما  (،2012خصاكنة كالعكؿ)
، كأكصت دراسات أخرل بإجراء دراسات تككف غايتيا تنمية التفكير (2008)العربية مثؿ دراسة عيسى

 (. 2006دراسة السميرم)المغة العربية مثؿ القكاعد، ك ي في فركععاإلبدا

رحمة التعميـ األساسي في الجميكرية مالمغة العربية في قكاعد  تعميـبالرغـ مف ذلؾ، فإف المتتبع لكاقع ك 
 كزارة التربيةفي  بيف الكاقع ك المستكل المطمكب، فالمناىج الحديثة ان ، يبلحظ تفاكتالعربية السكرية

نمي جامدة ال تي ، بؿ صيغت المناىج بطريقة تعميـمنشاط التمثيمي كطريقة لاىتمامان  ( لـ تكؿً 2011)
في المتبعة ؽ ائأف الطر إلى السيد  تعد ىذه المشكمة قديمة العيد حيث أشارك بداعي، ميارات التفكير اإل

عطاء المتعمـ بعيدان عف إ ،ـ القكاعد كقكالب صماءتقدِّ ك  ،زاؿ تركز عمى التمقيفىذه المادة ما تتعميـ 
. كأظيرت نتائج دراسة 257)،1983، السيد ؛1978،19 بصكرة طبيعية)السيد،ستخداـ المغة ان الفرص
ية عف كظيف ان ممحكظ ان عدكبي  ،القكاعد تعميميـفي أداء المعمميف في  ان أف ىناؾ قصكر ( 2008)عيسى
 المغة قكاعد تدريس بطرائؽ المعمـ إلماـ ضعؼ( أف 2009)المكسكم ، كأظيرت دراسة ىدافوأالنحك ك 
 .ىذه المادة ـتعم   صعكبات أحد أسباب  الحديثة العربية

كفي تنمية التفكير اإلبداعي ، كمف أىمية الدراما التعميمية في العممية التعميمية، مما سبؽانطبلقان 
قكاعد المغة  تعميـكتكصيات العديد مف الدراسات باستخداميا في كالتحصيؿ عمى كجو الخصكص، 
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بداعي في جميع المكاد الدراسية، ية التي تستيدؼ تنمية التفكير اإلالعربية، كتمشيان مع الخطط التربك 
الصؼ الرابع األساسي كفؽ الطريقة  ميذلتبليتجو البحث الحالي نحك تعميـ قكاعد المغة العربية 

 بداعي.عف أثرىا في التحصيؿ كالتفكير اإلالدرامية، كالكشؼ 

 :مشكمة البحث 1-
ساسي في قكاعد المغة الصؼ الرابع األ يذتبلمتكل تحصيؿ في ضعؼ مسالحالي تكمف مشكمة البحث 

خرل، فترل ير، كحتى في المكاد التعميمية األعند كتابة مكضكع تعب لعربية، ككثرة في األخطاء النحكيةا
مف خبلؿ  ة)حسب مبلحظة الباحثفشؿ في تكظيفيا التكظيؼ المناسبالتمميذ يحفظ القاعدة لكنو ي

 .(عمميا كمعممةممارسة 

السيما ك لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي مستكل ميارات التفكير اإلبداعي ضعؼ  لىإضافة إ
كتابة أكبر عدد مف الجمؿ  يذدما كانت الباحثة تطمب مف التبلمعنمثبلن الطبلقة كالمركنة، ف ميارتي

، كانت االستجابات تأتي قميمة الكـ كالنكع، فاألكلى تدؿ عمى ضعؼ ميارة مدة دقيقة كاحدةل سميةاال
 يذالجمؿ بيف التبلمبعض ة تكرارات بينما كانت كثر الطبلقة، كالثانية تدؿ عمى ضعؼ ميارة المركنة، 

  دليبلن عمى ضعؼ ميارة األصالة.

ية في الجميكرية ككزارة الترب ،(السيد)بما أشار إليو  الباحثة إحساسيا السابؽ بالمشكمةعمت كقد دى 
لدل المتعمميف في مادة القكاعد النحكية كتطبيقاتيا)كزارة  ان كاضح ان أف ىناؾ ضعف في العربية السكرية،

 التفكير ميارات مستكلأف  فيأيضان  (جمؿ) (، كما أشار إليو1978،42،السيد،  2000،81التربية،
 (.63، 2008جمؿ،)في البمداف العربية الحالييف المتعمميف عند ما حدإلى  ضعيؼ اإلبداعي

حكلت قكاعد المغة  التي المعتادة لتعميـلى ذلؾ ىك طرائؽ اإالتي أدت سباب أحد أىـ األقد يككف ك  
 يصعب مف خبلليا تنمية التفكير كجامدة ككأنيا مادة ثانكية، العربية إلى مادة جافة غير محببة

سببه  العربية المغة قكاعد تعميـ في المتبعة المعتادة الطرائؽ أف إلى التربكيكف أشار كقداإلبداعي،
 في كأىميتيا القكاعد لكظيفة إدراكيـ كعدـ ،منيا كنفكرىـ ،المادة ىذه في المتعمميف ضعؼ في أساسيه 
 (.320 ،2010،الحبلؽ)حياتيـ

مثؿ دراسة  ،العربيةقكاعد المغة تعميـ باستخداـ النشاط التمثيمي في  ةمتعددأكصت دراسات  كقدىذا 
بينما تناقضت نتائج الدراسات فيما يتعمؽ بأثر استخداـ الدراما في تنمية التفكير (، 2008عيسى)

كاف لمدراما بينما ، في التفكير اإلبداعي لمدراما إيجابيان  أثران  (1993عكيس)أظيرت دراسة  إذاإلبداعي 
 .(2010جارايسو )دراسة في نفسو ثر األالمعتادة  ةالطريقك  التعميمية

                                                      

، ووزير الرتبية سابقاً.بدمشق العربية اللغة جممع عضوأ.دمحمودالسيد:
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 :اآلتيمشكمة البحث بالسؤاؿ  تـ تحديدانطبلقان مما سبؽ، 
ما أثر استخداـ الدراما التعميمية في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع األساسي في قواعد المغة العربية، 

 وتنمية التفكير اإلبداعي لدييـ؟

 أىميتو مف:الحالي يستمد البحث  أىمية البحث:2-
أثرىا اإليجابي لدل ك  ،لى أىمية الدراما التعميميةنظر مصممي المناىج التربكية إلفت إمكانية -1-2
 ـ صياغة المناىج أك جزء منيا بطريقة درامية.تي تى ، فالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي تبلميذ
يمكف لممعمميف استخدامو لتكظيؼ النشاط  ،صمـ كفؽ أسمكب الدراما التعميميةتقديـ نمكذج مي -2-2

تحسيف الطرائؽ المتبعة في تعميـ قكاعد المغة قد يسيـ في التمثيمي في العممية التعميمية، كبالتالي 
 العربية في الصؼ الرابع األساسي، كربما في صفكؼ أخرل في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.

الصؼ الرابع األساسي،  ميذكاقع مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبل تقديـ صكرة عف-3-2
 نمي التفكير اإلبداعي.اتباع طرائؽ تي كالعمؿ عمى تنمية ىذه الميارات مف خبلؿ 

، كالتمييد إلجراء دراسات جديدة حكؿ أثر الدراما التعميـتمبية حاجات بحثية في مجاؿ طرائؽ -4-2
 يؿ المعرفي كأنكاع أخرل مف التفكير في المكاد التعميمية المختمفة.التعميمية في تنمية التحص

مسايرة االتجاىات التربكية الحديثة التي تنادم بجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية، كتنمية -5-2
 جميع جكانب شخصيتو.

 :لىييدؼ البحث الحالي إ :أىداؼ البحث 3-
 يذمالتعميمية في التحصيؿ في قكاعد المغة العربية لدل تبلالكشؼ عف أثر استخداـ الدراما 1-3-

 .الصؼ الرابع األساسي
الكشؼ عف الفركؽ في مستكل التحصيؿ في قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع -2-3

 األساسي الذيف تعممكا كفؽ الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس.
طبلقة، الالتعميمية في تنمية التفكير اإلبداعي بمياراتو )الكشؼ عف أثر استخداـ الدراما 3-3-

 الصؼ الرابع األساسي. يذلدل تبلم كمي(البداع كاإلصالة، كاألمركنة، كال
صالة، األركنة، ك مالطبلقة، ك التكل التفكير اإلبداعي بمياراتو)الكشؼ عف الفركؽ في مس-4-3

 كمي(، لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي.البداع اإلك 
الصؼ  يذ، كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلمالكمي()اإلبداع  :الكشؼ عف العبلقة بيف مستكيي5-3-

 الذيف تعممكا كفؽ الدراما التعميمية. ،الرابع األساسي
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 :تيةسئمة اآليحاكؿ البحث اإلجابة عف األ :أسئمة البحث4-
لدل تبلميذ الصؼ الرابع  التحصيؿ في قكاعد المغة العربية فيثر استخداـ الدراما التعميمية ما أ1-4-

 األساسي؟
ما الفرؽ في مستكل التحصيؿ في قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي الذيف 2-4-

 تعممكا كفؽ الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس؟
مركنة، كالطبلقة، البمياراتو )بداعي التفكير اإلتنمية  فيلدراما التعميمية ما أثر استخداـ ا3-4-

 لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي؟ ،كمي(البداع كاإلصالة، كاأل
كمي( البداع كاإلصالة، كاألمركنة، كالطبلقة، البمياراتو )بداعي اإل ما الفرؽ في مستكل التفكير4-4-
 التعميمية، تبعان لمتغير الجنس؟الصؼ الرابع األساسي الذيف تعممكا كفؽ الدراما يذ لدل تبلم
الصؼ الرابع األساسي الذيف  يذ، لدل تبلمالكمي( كالتحصيؿ)اإلبداع  :قة بيف مستكييما العبل5-4-

 تعممكا كفؽ الدراما التعميمية؟

 لئلجابة عف أسئمة البحث تـ اختبار الفرضيات اآلتية عند مستكل الداللة :فرضيات البحث 5-
(a=0.05): 

تبلميذ ذ المجمكعة الضابطة، ك تبلمي :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ داللة إ فرؽ ذك ال يكجد1-5-
 .االختبار التحصيمي البعدم كما قاسيابية المجمكعة التجري

ناث لمجمكعة التجريبية، ك ذككر ا :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ2-5- ا 
 االختبار التحصيمي البعدم . المجمكعة نفسيا كما قاسيا

تبلميذ ذ المجمكعة الضابطة، ك تبلمي :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ3-5-
 بداعي )ميارة الطبلقة( .تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة التجريبية في ال

تبلميذ المجمكعة الضابطة، ك  تبلميذ :درجات يطى بيف متكسِّ حصائية ال يكجد فرؽ ذك داللة إ4-5-
 بداعي )ميارة المركنة( .تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة التجريبية في ال

تبلميذ ، ك الضابطةتبلميذ المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ5-5-
 . )ميارة األصالة(بداعي تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة التجريبية في ال

تبلميذ ، ك الضابطةتبلميذ المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ6-5-
 بداع الكمي( .دم الختبار التفكير اإلبداعي )اإلالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البع

ناث ، ك التجريبيةذككر المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ يكجد فرؽ ذك داللة إ ال7-5- ا 
 بداعي )ميارة الطبلقة( .تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة نفسيا في ال

ناث ، ك التجريبيةذككر المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ8-5- ا 
 ( .ميارة المركنةبداعي )تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة نفسيا في ال
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ناث ك ، التجريبيةذككر المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ9-5- ا 
 ( .األصالةبداعي )ميارة تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلالمجمكعة نفسيا في ال

ناث ، ك التجريبيةذككر المجمكعة  :درجات يطى حصائية بيف متكسِّ ال يكجد فرؽ ذك داللة إ10-5- ا 
 .(بداع الكمياإلبداعي )تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلنفسيا في الالمجمكعة 
في التطبيؽ البعدم  التجريبيةالمجمكعة  تحصائيان بيف درجاال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إ11-5-

 بداع الكمي(.بداعي)اإلاتيـ في اختبار التفكير اإلكدرج ،لبلختبار التحصيمي

 منيج البحث: 6-
ختبار اال كتجريبية( ذ –المجمكعتيف )ضابطة  كشبو التجريبي، كالتصميـ التجريبي ذ المنيجي خدـ استي 

بداعي، مف لتعميمية في التحصيؿ كالتفكير اإلالقبمي كالبعدم، كذلؾ لمكشؼ عف أثر استخداـ الدراما ا
  ختبارات البحث.في التطبيؽ البعدم ال المجمكعتيفخبلؿ مقارنة نتائج 

)أبك "رات في العمـك النفسية كالتربكيةالتجريبي لصعكبة ضبط المتغيشبو ستخدـ المنيج يي ك "
، بينما اختير ىذا التصميـ لممقارنة بيف أثر الدراما التعميمية كأثر الطريقة المعتادة (2004،205،ـعبل

تكضيح  كيمكف التي تجمع بيف االستقراء كالقياس، كالشائع استخداميا في تعميـ قكاعد المغة العربية.
 :تييـ البحث بالشكؿ اآلتصم
 االختبار البعدم المعالجة االختبار القبمي المجمكعة العينة     
 2س  1ـ  1س  أ    

 2س  2ـ  1س  ب   
                      ( تصميـ البحث2الشكؿ)                                         

بار التحصيمي : التطبيؽ القبمي لبلخت1س، التجريبية: المجمكعة ب، أ : المجمكعة الضابطة) :إذ إف
: التطبيؽ البعدم 2س، ريقة الدراميةط: ال2ـ، معتادة: الطريقة ال1ـ، بداعياإل كاختبار التفكير

 (.بداعيكاختبار التفكير اإل التحصيميلبلختبار 

 أدوات البحث: 7-
 :تيةاستخداـ األدكات اآلياتو، تـ لئلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف فرض

 .)مف إعداد الباحثة(اختبار تحصيمي-1-7
 .ير اإلبداعي، صكرة األلفاظ )أ(اختبار تكرانس لمتفك-2-7

 تـ تصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى الدراما التعميمية مف قبؿ الباحثة. ،كاستكماالن إلجراءات البحث

 

 ع
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 :تيةأجرم البحث ضمف الحدكد اآل حدود البحث: 8-
 ـ 2010-2011الحدكد الزمانية: الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي: -1-8
 في الجميكرية العربية السكرية. مدينة جبمة -محافظة البلذقيةالحدكد المكانية: -2-8
ساسي في مدرسة أبي العبلء المعرم التابعة : عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع األالحدكد البشرية-3-8

 لمدينة جبمة.
 :تمثمت فيك الحدكد المكضكعية: -4-8

، الجزء الثاني لمصؼ الرابع األساسي-في كتاب العربية لغتي المتضمنةمكاضيع قكاعد المغة العربية -
، الجممة الفعميةك  ،الجممة االسميةك  ،يتطابؽ فييا العدد مع المعدكد محاكاة جمؿ)كتشمؿ ما يمي: 

أسمكب ك  ،أنكاع الفعؿك  ،أساسيات الجممة كمتمماتياك  ،ستفياـأدكات االك  ،سـ المجركرحركؼ الجر كاالك 
  9ي الكتاب المقرر مف الصفحةفع كتتكضَّ  (حركؼ العطؼ كالجكابك  ،ثنى كالجمعالمفرد كالمك  ،النداء

 .(9-74،  2011)كزارة التربية، 74إلى الصفحة 
 كاإلبداع الكمي. ميارات التفكير اإلبداعي األساسية المتمثمة في الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة،-
 حكاية القصة كتمثيميا(.ك االرتجاؿ، ك المعمـ في دكر، ك استراتيجيات الدراما التعميمية)لعب الدكر، -

 عمى حجـ عينتو ككقت كمكاف إجراء تجربتو. البحث الحالي كتقتصر نتائج

 :كتمثمت في متغيرات البحث: 9-
 .لمعتادةالطريقة ا – الدراما التعميميةالطريقة كتشمؿ: متغيرات مستقمة: -1-9
إبداع  –أصالة  –مركنة  –بداعي )طبلقة ميارات التفكير اإل –متغيرات تابعة: التحصيؿ-2-9
 كمي(.
 إناث(. –متغيرات تصنيفية: الجنس )ذككر-3-9

  مجتمع البحث: 10-
 ي مدارس التعميـ األساسيساسي المسجميف فالصؼ الرابع األ يذجميع تبلم عمى يشتمؿ مجتمع البحث

كالبالغ عددىـ  ، 2010-2011)الحمقة األكلى( في محافظة البلذقية، لمعاـ الدراسي:الرسمية
 ذلؾ العاـ. حسب إحصائيات مديرية التربية في ،ةتمميذان كتمميذ (19111)

 عينة البحث: 11-
مدينة ساسي في سة أبي العبلء المعرم لمتعميـ األكقع االختيار عمى مدر  إذتـ اختيار عينة قصدية، 

ييا تبلميذ مف غذيي  إذلكقكعيا عمى مشارؼ المدينة، ك  لقربيا مف مكاف إقامة الباحثة، جبمة، كذلؾ
اجتماعية كاقتصادية متقاربة، بيئات إلى لى أف تبلميذىا ينتمكف إ إضافةن ريؼ المجاكر، المدينة كال

تـ اختيار شعبتيف بطريقة عشكائية )القرعة( كىما الشعبة الثانية دراسية، شعب  خمسى ت المدرسة ضمَّ 
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 ( تمميذان 30كالشعبة الثالثة التي تضـ ) ،كتمميذة ( تمميذان 30التي مثمت المجمكعة الضابطة كتضـ )
 كتمميذة. ان ( تمميذ60كبالتالي يككف العدد الكمي لعينة البحث ) مثمت المجمكعة التجريبية،كتمميذة 

 : كعمى التسمسؿ تية،جراءات اآلتـ تنفيذ اإل جراءات البحث:إ 12-
 متعمقة بمتغيرات البحث.لطبلع عمى األدب التربكم، كالدراسات السابقة ااال1-12-
 اختيار المحتكل التعميمي.2-12-
 إعداد البرنامج التعميمي القائـ عمى الدراما التعميمية.3-12-
 ختبار التحصيمي.اال بناء4-12-
عمى صكرة األلفاظ )أ( منو، كعمى  بداعي، كاالطبلعار تكرانس لمتفكير اإلالحصكؿ عمى اختب5-12-

 كيفية تطبيقو كتصحيحو.
عمى مجمكعة مف ذكم  تحكيـ البرنامج التعميمي كاالختبار التحصيمي، مف خبلؿ عرضيما6-12-

 تـ التعديؿ بناءن عمى تكصياتيـ، كبما يتناسب مع البحث. إذاالختصاص، 
ا ملمتأكد مف صبلحيتي ،تجريب البرنامج التعميمي كاالختبار التحصيمي عمى عينة استطبلعية7-12-

 لمتطبيؽ النيائي كلحساب ثبات االختبار التحصيمي، كلمتعديؿ في ضكء نتائج التجريب االستطبلعي.
 لى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية.عينة البحث النيائية، كتقسيميا إ اختيار8-12-
ات، كتعميـ المجمكعة قبميان لمتأكد مف تكافؤ المجمكع االختباراتإجراء التجربة، مف تطبيؽ 9-12-

مف  معتادةبالطريقة ال الضابطةسمكب الدراما التعميمية مف قبؿ الباحثة، كتعميـ المجمكعة التجريبية بأ
 بعديان. االختباراتقبؿ معممة الصؼ، ثـ تطبيؽ 

 حصائيان.إكتحميميا كمعالجتيا  البياناتجمع 10-12-
 لى نتائج البحث كمناقشتيا كتفسيرىا.التكصؿ إ11-12-
  في ضكء النتائج. المقترحاتتقديـ 12-12-

 جرائية:مصطمحات البحث والتعريفات اإل 13-
لتنظيـ المحتكل العممي لممادة الدراسية كأساليب تدريسيا، بحيث  طريقة: "الدراما التعميمية-1-13

تتضمف إعادة تنظيـ الخبرة التعميمية لتشكيميا في صكرة مكاقؼ تمثيمية، يتـ فييا تجسيد المكاقؼ 
لتبلميذ، إلى االمراد تكصيميا مع التركيز عمى العناصر كاألفكار كالصكر كاألحداث بصكرة درامية، 

 .(2005،79)محمكد،لتبلميذ بدكر الممثميف كالجميكر"دكر المعد كالمخرج، كيقكـ ايؤدم المعمـ 
جراءات التي يتـ مف خبلليا تحكيؿ دركس قكاعد المغة العربية إلى نصكص : اإلأنيا جرائياً إؼ عر  وت  

كذلؾ كفؽ أربع استراتيجيات  أماـ زمبلئيـدرامية كمكاقؼ عممية كقصص، يؤدييا عدد مف التبلميذ 
بشكؿ يكضح ميذ التبل تحاكري  ،ما لشخصيةالمعمـ  أداء تتضمفالتي  :المعمـ في دور استراتيجية :كىي
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تتضمف قياـ عدد مف التبلميذ بتأدية نص تمثيمي التي  :لعب الدور كاستراتيجيةقاعدة لغكية معينة، 
تي ال :االرتجاؿ استراتيجيةك نجـ عف ىذا النص تكضيح لقاعدة لغكية معينة، يك  ،تدربكا عميو مسبقان 

 ،متطمبات لغكية خاصة ك مشكمة يتطمب تمثيميامف كضع عدد مف التبلميذ في مكقؼ حياتي أتضت
التي  :حكاية القصة وتمثيميا استراتيجيةك ، عفكم بشكؿ قاعدة لغكية معينة الستخداـ تدفع المتعمـك 
ستخداـ قاعدة البشكؿ يدفعيـ  ،القصة شخصيات قصة قصيرة كفؽ خيكطتضمف تأدية التبلميذ لت

تدكر حكؿ القاعدة تقكيمية بأسئمة ك  ،ختتـ كؿ استراتيجية بأسئمة مفتكحة تنمي الخياؿتي ك ، ةلغكية معين
 .المغكية مكضكع االستراتيجية

: "طريقة يقكـ فييا المعمـ بنقؿ أك تمقيف المعمكمات كالمعارؼ العممية المعتادةالطريقة -2-13
، كيشرح المفاىيـ كالعبارات كالقكانيف العممية، تبلميذلى الالمختمفة، مف الكتاب المدرسي إيا بأشكال

يستمع المتعمـ بيدكء أك يسجؿ في حيف مستعينان مف حيف آلخر بالسبكرة أك بكسائؿ أخرل، 
طريقة : أنيا جرائياً إؼ عر  وت   .(2003،220)القبل، ناصر،بلحظات أك بعض ما يقكلو المعمـ"الم

عرض تى  إذ، كاالستقراء نيج دركس القكاعد القائـ عمى القياس اعتمدت فييا معممة المجمكعة الضابطة
نتقؿ مع التبلميذ لحؿ مفاىيـ المتضمنة في الدرس، مكضحةن إياىا عف طريؽ األمثمة، ثـ تالقكاعد كال

 عزيز كالتصكيب الدائميف.تتماريف الدرس حكؿ القاعدة مع ال

ؼ عر  وي   .(2008،208)عفانة كالمكح،مف التعمـ مباشرةن" تمميذتسبو ال"ناتج ما يك: التحصيؿ-3-13
الذم أعدتو  قكاعد المغة العربية اختبار تحصيؿفي  التمميذالدرجة التي يحصؿ عمييا  :أنو جرائياً إ

 .الباحثة

التكصؿ عف حمكؿ أك : "نشاط عقمي ىادؼ، تكجيو رغبة قكية في البحث بداعيالتفكير اإل-4-13
 بداع الكميدرجة اإل :أنو جرائياً إؼ عر  وي   .(2008،70ؿ،)جمـ تكف معركفة سابقان"ة ليمإلى نكاتج أص

األساسية  التي تعبر عف مجمكع درجاتو في المياراتار تكرانس، في اختب التمميذ االتي يحصؿ عميي
 .صالة(كاألمركنة، كالطبلقة، ال)

عدد كبير مف البدائؿ أك األفكار أك االستعماالت، عند  : "قدرة الفرد عمى تكليدالطالقة-5-13
: أنيا جرائياً إؼ عر  وت   .(56)المرجع السابؽ،كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا" ،االستجابة لمثير معيف

التي تعبر عف مجمكع االستجابات مييا التمميذ في اختبار تكرانس، التي يحصؿ ع الطبلقةدرجة 
 .السبعة لبلختبار األنشطة الفرعيةالمتعمقة ب

، ليست مف نكع األفكار كالحمكؿ الركتينية، متنكعةكحمكؿ كار قدرة عمى تكليد أف: "الالمرونة-6-13
 .( 309، 2005)النجدم كآخركف،ع تغيير المثير أك متطمبات المكقؼ"كتحكيؿ مسار التفكير م
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التي تعبر عف التمميذ في اختبار تكرانس،  عمييا: درجة المركنة التي يحصؿ أنيا جرائياً إؼ عر  وت  
مجمكع فئات المركنة التي تنتمي إلييا االستجابات المتعمقة باألنشطة الفرعية السبعة لبلختيار، 

 كالمحددة في كراسة التعميمات.

ة كنادرة، أم التفكير في مدل أبعد مف األشياء يمنتاج أفكار أص: "قدرة الفرد عمى إاألصالة-7-13
ؼ عر  وت   .(2007،31)أبك جادك،كالندرة"عتادة، بحيث يككف الفرد قادران عمى إنتاج يمتاز بالجدة المي 

التي تعبر عف مجمكع مييا التمميذ في اختبار تكرانس، : درجة األصالة التي يحصؿ عأنيا إجرائياً 
 أكزاف األصالة التي يحصؿ عمييا اعتمادان عمى نسب تكرار االستجابات.
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 الفصؿ الثاني
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
البحث، لمتعريؼ  متغيراتب المتعمقةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان لما أمكف جمعو مف الدراسات السابقة 

أىمية البحث كبحث متمـ لمدراسات السابقة  كإلبراز، جيةببعض الجيكد المبذكلة في ىذا المجاؿ مف 
 محاكر: ةالدراسات في ثبلث ىذهأخرل. كسيتـ عرض  جيةمف 

 أكالن: دراسات تناكلت الدراما التعميمية في مرحمة التعميـ األساسي. 
 بداعي في مرحمة التعميـ األساسي.انيان: دراسات تناكلت التفكير اإلث

 ساسي.مغة العربية في مرحمة التعميـ األقكاعد ال تعميـدراسات تناكلت ثالثان: 

 عميمية في مرحمة التعميـ األساسي:التدراسات تناولت الدراما 1-

 الدراسات العربية:
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية الدراما في تنمية ميارات (: 2012دراسة خصاونة والعكؿ)1-

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كقد المرحمة االبتدائية،  تمميذاتالمحادثة الشفكية لدل 
في المجمكعة  تمميذةن ( 31ك) ،في المجمكعة التجريبية تمميذةن ( 31: )تمميذةن ( 62تككنت العينة مف )ك 

ح يستند عمى الصحة المغكية كالتمييز السمعي كالكضك  ان تدريبي ان الضابطة، استخدمت الدراسة برنامج
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات ك إلى اختبار قبمي بعدم،  إضافةن كالتركيب كالتحميؿ الممسرح، 

التمييز ك الخاصة بالمحاكر األساسية)الصحة المغكية،  اتإحصائية في النسب المئكية كالتكرار  داللة
لبرنامج إلى اعزل تي  ،الكضكح كالتركيب كالتحميؿ( بيف االختبار القبمي كالبعدم لصالح البعدمك السمعي، 

 التدريبي المبني عمى الدراما المسرحية.

أثر استخداـ استراتيجية الدراما في تعمـ المغة  ؼتعر   ىدفت الدراسة إلى(: 2012دراسة عامر)-2
تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ األساسي في مدارس محافظة جنيف الحككمية، استخدمت  فيالعربية 

( تمميذان كتمميذة، 112الدراسة المنيج التجريبي، كتككنت العينة مف مجمكعة تجريبية بمغ عددىا )
لنتائج كجكد فركؽ ذات الدراسة في اختبار تحصيمي، كأظيرت ا ميا مجمكعة ضابطة، تمثمت أدكاتكمثٍ 

د الميارم كالكجداني( عٍ حصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي )البي إداللة 
لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحصيؿ التبلميذ 

 لصالح اإلناث. متغير الجنسإلى ل ز في البعد الكجداني تع
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ؿ الدرامي ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية التمثي (:2012)دراسة الفيومي3-
في مدارس ككالة الغكث في  ،ستيعاب القرائي لطمبة المرحمة األساسية العميااال فيلمنصكص الشعرية 

( 1021األردف مقارنةن بالطريقة االعتيادية، استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، كتألفت العينة مف )
ت عى زِّ ، تـ اختيارىـ عشكائيان في مدارس ككالة الغكث، ككي دراسيةن  ( شعبةن 24)عمىطالبان كطالبة، مكزعيف 

( طالبان، كالثانية ضابطة تككنت مف 506تككنت مف )عمى مجمكعتيف، إحداىما تجريبية العينة 
رت النتائج كجكد فركؽ ذات اختبار االستيعاب القرائي، كأظيات الدراسة في ( طالبان، كتمثمت أدك 515)

حصائية بيف المجمكعتيف في االستيعاب القرائي لصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد فركؽ داللة إ
 لتفاعؿ بيف متغيرم الجنس كالطريقة.إلى اى الجنس أك اللة إحصائية تعزل إلذات د

باستخداـ الدراما كفؽ  التعميـىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر  (:2011دراسة الناصر وحمدي)4-
منحى مسرحة المناىج لمادة قكاعد المغة العربية في التحصيؿ الدراسي، كتنمية ميارتي االستماع 
كالتحدث لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدينة القطيؼ في المممكة العربية السعكدية، تككنت 

جمعت بيانات الدراسة باستخداـ ثبلث ( تمميذان مكزعيف عمى مجمكعتيف متكافئتيف، 62العينة مف )
ث، كتكصمت النتائج استماع كتحد   اكمقياسى اختبار تحصيمي في مادة قكاعد المغة العربية،  :أدكات ىي

 ،إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي العبلمات الكمية لمتبلميذ في االختبار التحصيمي
 لصالح المجمكعة التجريبية.باستخداـ الدراما  التعميـ عزل إلى أثرتي  ،كمقياسي االستماع كالتحدث

الصؼ  مبةبراعة ط فيص أثر استخداـ الدراما إلى تفح  : ىدفت الدراسة (2010) ودراسة جارايس-5
جريت الدراسة في فمسطيف، كاستخدمت نكميزية كمغة أجنبية، أي كطبلقتيـ في المغة اإل ،الثامف كالسابع

إلى ستي بيت جاال كبيت لحـ، كمقسميف ( تمميذان في مدر 57العينة )المنيج التجريبي، شممت 
( تمميذان، استخدمت الدراسة مقياس 28( تمميذان، كضابطة ضمت )29تجريبية ضمت ) ،مجمكعتيف

ة في مَّ مييقيس اتجاه التبلميذ نحك الدراما، أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ  ان الطبلقة كالبراعة، كاستبيان
الطبلقة كالبراعة بيف المجمكعتيف تعكد الستخداـ الدراما، كعدـ كجكد اختبلؼ في أثر استخداـ الدراما 

ما لصالح تبلميذ أظيرت النتائج كجكد اختبلؼ في مكقؼ التبلميذ تجاه الدراكما يعكد لمتغير الجنس، 
 .تجاه الدراما ، الذيف كاف ليـ مكقؼه إيجابيه مدرسة بيت جاال

تنمية بعض في أثر استخداـ النشاط التمثيمي  ؼتعر  ىدفت الدراسة إلى (: 2010دراسة الشنطي)6-
( 74ميارات االستماع في المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي بغزة، تككنت العينة مف )

في المجمكعة  ( تمميذةن 38في المجمكعة الضابطة، ك) ( تمميذةن 36): مجمكعتيفإلى مقسمة  تمميذةن 
ائج إلى فاعمية النشاط التمثيمي التجريبية، استخدمت الدراسة اختبار ميارات االستماع، كتكصمت النت

 قرر المغة العربية في تنمية معظـ ميارات االستماع لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي.مي في 
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األدكار في التحصيؿ  ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استراتيجية لعب (:2009)دراسة برقاف7-
ت يلتربية االجتماعية كالكطنية، أجر ستقرائي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي في مبحث اكالتفكير اال

( طالبان كطالبة مكزعيف عمى 54الدراسة في عماف، كاستخدمت المنيج التجريبي، شممت العينة )
عيف عمى شعبتيف كيمثمكف المجمكعة ( طالبان كطالبةن مكز 52)كيف كيمثمكف المجمكعة التجريبية، شعبت

فرؽ  ظيرت النتائج كجكدى لمتفكير االستقرائي، أ ان كاختبار  ان تحصيمي ان الضابطة، استخدمت الدراسة اختبار 
حصائية في متكسط التحصيؿ كالتفكير االستقرائي في مبحث التربية االجتماعية بيف ذم داللة إ
 لصالح المجمكعة التجريبية. ،المجمكعتيف

باستراتيجية لعب األدكار في  لتعميـفاعمية ا ؼعر  ىدفت الدراسة إلى تى  (:2009دراسة الشمري)-8
ب( لدل تبلميذ الصؼ التصكيك التككيف، ك التحميؿ، ك التطبيؽ، ك الفيـ، ك ؼ، تنمية ميارات النحك)التعر  

( تمميذان 60كاستخدمت المنيج شبو التجريبي، تككنت العينة مف ) ،جريت الدراسة في حائؿ، أي األكؿ
( تمميذان في كؿ مجمكعة، كتـ تصميـ ثبلث 30مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة بكاقع )

أدكات ىي قائمة الميارات النحكية، اختبار تحصيمي كدليؿ المعمـ كالمتعمـ، كأظيرت النتائج فاعمية 
 اتيجية لعب الدكر في تنمية ميارات النحك المحددة في الدراسة.باستخداـ استر  التعميـ

 تعميـأثر استخداـ طريقة لعب األدكار في  ؼعر  لى تى إىدفت الدراسة  (:2009)دراسة العماوي9-
 ،جريت الدراسة في خاف يكنستنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي، أي  فيالقراءة 

 ( تمميذو 100( تبلميذ في المجمكعة التجريبية، ك)103كاستخدمت المنيج التجريبي، تككنت العينة مف )
كحدة دراسية باستخداـ  لتعميـلمعمـ الصؼ الثالث  في المجمكعة الضابطة، استخدمت الدراسة دليبلن 

لعب األدكار، كاختبار التفكير التأممي، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع 
 أبعاد التفكير التأممي كالدرجة الكمية لصالح المجمكعة التجريبية.

ي في لى استقصاء فاعمية استخداـ طريقة التمثيؿ الدرامإىدفت الدراسة  (:2006)دراسة ىيالت10-
جريت ، أي معتادةتحصيؿ طمبة الصؼ الرابع في مبحث التربية االجتماعية كالكطنية مقارنةن بالطريقة ال

 عمىمكزعيف  تمميذان كتمميذة( 208)لمنيج التجريبي، تككنت العينة مفالدراسة في األردف، كاستخدمت ا
، كالمجمكعة الضابطة مف كتمميذةتمميذان ( 140)تككنت المجمكعة التجريبية مف إذ، دراسية ( شعبو 7)
 ان كاختبار  ،مسرحية عمى نصكصو  ان قائم ان تعميمي ان ، استخدمت الدراسة برنامجتمميذان كتمميذة( 69)

إلى تعزل  ،بيف المجمكعتيف في التحصيؿ ةحصائيإائج كجكد فركؽ ذات داللة ، كأظيرت النتان تحصيمي
إلى كد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل التجريبية، كعدـ كجلصالح المجمكعة طريقة التمثيؿ الدرامي 

 لتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.إلى الجنس، أك ا
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ر ىدفت الدراسة إلى استخداـ النشاط الدرامي في تعميـ تطك   :(2005)ف يجودة وآخر  يدراسة أب-11
كالكشؼ عف أثر أديسكف(، ك نيكتف، ك ابف الييثـ، ك مفيكـ الضكء عند أربعة عمماء ىـ )أرخميدس، 

مفاىيـ الطمبة حكؿ طبيعة العمـ، أجريت الدراسة في بيركت،  فيالدراما كاستراتيجية تعميمية  استخداـ
 : تجريبية تككنت مفمجمكعتيفعمى ( طالبان، مكزعيف 32كاستخدمت المنيج التجريبي، بمغت العينة )

ستبياف، الدراسة المقابمة كالمبلحظة كاال استخدمت ،طالبان  (18)ضابطة تككنت مف، ك طالبان  (14)
مجمكعة كأظيرت النتائج أف الطبلب الذيف شارككا بالدراما عرضكا كجيات نظر أكثر معاصرة مف ال

 الضابطة حكؿ طبيعة العمـ.

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية لعب األدكار (: 2004)دراسة نصر والعبادي-12
الصؼ الثالث األساسي، كفؽ معايير األداء المغكم )المركنة،  تبلميذفي تنمية ميارات الكبلـ لدل 

الدقة(، أجريت الدراسة في األردف، كاستخدمت المنيج شبو التجريبي، ك الطبلقة، ك التنغيـ، ك التأليؼ، ك 
 بكاقع شعبتيف اختيرتا ،( طالبان يدرسكف في مدرسة نمكذجية تابعة لجامعة اليرمكؾ60)تألفت العينة مف

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ  يقيس معايير األداء المغكم، ان مكقفي ان عشكائيان، استخدمت الدراسة اختبار 
األداء المعتمدة لصالح المجمكعة التجريبية،  مف معاييرً  حصائيان بيف المجمكعتيف في كؿ معيارو إدالة 

حصائيان إلح اإلناث، كعدـ كجكد فركؽ دالة متغير الجنس لصاإلى عزل ككجكد فركؽ دالة إحصائيان تي 
 لتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة.إلى اتعزل 

العممي ؼ أثر طريقة التمثيؿ في تنمية التفكير ىدفت الدراسة إلى تعر   (:1993)دراسة عبد النبي13-
جريت الدراسة في بتدائية، أي مادة العمكـ لتبلميذ المرحمة اال كاالتجاىات العممية كالتحصيؿ الدراسي في

( تمميذان، كضابطة 36تجريبية ) :مصر كاستخدمت المنيج التجريبي، كتككنت العينة مف مجمكعتيف
 ان في مادة العمكـ )كحدة جسـ اإلنساف(، كمقياس ان تحصيمي ان ( تمميذان، كاستخدمت الدراسة اختبار 30)

لبلتجاه العممي، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ان لمتفكير العممي، كمقياس
تجاىات العممية كالتفكير يؿ المعرفي كاالالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متكسط درجات التحص

 لتي تعممت بطريقة التمثيؿ.العممي، لصالح المجمكعة التجريبية ا

لدراما ااإلبداعية مف خبلؿ استخداـ ىدفت الدراسة إلى تنمية القدرات (: 1993)دراسة عويس14-
( تمميذان 76اإلبداعية، أجريت الدراسة في القاىرة، كاستخدمت المنيج التجريبي، تألفت العينة مف )

( تمميذان كتمميذة، 36تجريبية ) :مجمكعتيفعمى كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، مكزعيف 
ر بمفيك( لذكاء األطفاؿ، كمقياس م)ككسستخدمت الدراسة مقياس( تمميذان كتمميذة، ا40كضابطة )

المجمكعة  المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي، كمقياسان لمقدرات اإلبداعية، كأظيرت النتائج تفكؽ
 ، كعدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في تمؾ القدرات.إلبداعيةياس القدرات افي اختبار قالتجريبية 
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 جنبية:الدراسات األ
الكشؼ عف أثر استخداـ الدراما ىدفت الدراسة إلى : Kayhan, 2009))دراسة كايياف15-
االحتفاظ بالمعرفة لدل تبلميذ الصؼ  في ،بداعية في تعمـ كحدة )قياس الطكؿ( في مادة الرياضياتاإل

( تمميذان 62جريت الدراسة في أنقرة، كاستخدمت المنيج التجريبي، ضمت العينة )الثالث االبتدائي، أي 
دراما عمى ال ان قائم ان تعميمي ان مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كاستخدمت الدراسة برنامجإلى مقسميف 

حصائية بيف المجمكعتيف إت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة أظير حتفاظ بالمعرفة، بداعية كاختبار االاإل
 لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت عف طريؽ الدراما اإلبداعية. ،عمى اختبار االحتفاظ بالمعرفة

أثر الدراما ىدفت الدراسة إلى معرفة (: Erdogan & Baran, 2008)دراسة أردوغاف وباراف16-
جريت الدراسة في أنقرة، المقدرة الرياضية لتبلميذ السنة السادسة مف العمر، أي  فيفي تعميـ الرياضيات 
مجمكعتيف تجريبية كضابطة، استخدمت الدراسة اختبار إلى أطفاؿ، مقسميف  (105تألفت العينة مف )

في درجات التبلميذ في القياس  ارتفاعو  ، كأظيرت النتائج كجكدى TEMA-3))إيرلي( لممقدرة الرياضية )
كضكحان في المجمكعة  بالقياس القبمي لدل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ككاف أكثرى  لبعدم مقارنةن ا

 ،التجريبية، كعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في القياس البعدم
 كاختبار االحتفاظ الذم طبؽ بعد شير.

نشطة الدرامية اإلبداعية في ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر األ (:Ulas,2008)دراسة يولس17-
جريت تصاؿ الشفكية لدل تبلميذ المدرسة االبتدائية، أي لمغة األصمية في تطكير ميارات االتعميـ ا

 ( تمميذان مف تبلميذ الصؼ65الدراسة في تركيا، كاستخدمت المنيج شبو التجريبي، تألفت العينة مف )
المغة األصمية باستخداـ النشاطات  كا( تمميذان تعمم32تجريبية  تضـ ) :مجمكعتيفإلى الرابع، مقسمة 

، استخدمت الدراسة بطاقة باستخداـ الطريقة المعتادة المغة كا( تمميذان تعمم33الدرامية، كضابطة تضـ )
ي تعمـ المغة مبلحظة لتقييـ ميارات االتصاؿ الشفكية، كأظيرت النتائج أف تطبيؽ النشاطات الدرامية ف

 .معتادةاألصمية أدل إلى تحسف الميارات المفظية مقارنةن مع الطريقة ال

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ تقنية الدراما  (:Kirmizi, 2007)دراسة كيرمايز18-
كآراء الطبلب حكؿ ىذه التقنية، تككنت العينة مف مجمكعة مف تبلميذ  ،اإلبداعية في تعمـ القراءة

صمـ مف قبؿ الصؼ الرابع مف المدارس االبتدائية في تركيا، استخدمت الدراسة اختبار القراءة المي 
أظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في ك مقابمة، إلى الضافة إالباحث 
إيجابية عمى التعاطؼ كالتفسيرات الشخصية آراءان  التبلميذ سجَّؿلصالح التجريبية، كما القراءة  اختبار

 كالعمؿ الجماعي.
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يمكف  ،مف خبلؿ االطبلع عمى دراسات ىذا المحكر :تعميؽ عمى دراسات المحور األوؿ1-1-
 :أتيما ي نتاجاست
 ة التعميمية.كفاعميتيا في العممي ،أكدت جميع الدراسات السابقة عمى أىمية الدراما التعميمية-
 بما فييا المغة العربية بمساقاتيا. ،لجميع المكاد الدراسية الدراما التعميمية كطريقةتصمح -
في تنمية التفكير العممي في مادة  إلى استقصاء أثر استخداـ الدراما بعض الدراسات السابقةىدفت -

دراسة ، ك (1993القدرات اإلبداعية كدراسة عكيس)تنمية في (، ك 1993العمكـ كدراسة عبد النبي)
عبد دراسة ك (، 2009برقاف)، كفي التحصيؿ الدراسي في المكاد المختمفة كدراسة (2010) جارايسو
 (،2009الشمرم)دراسة ك  (،Kayhan,2009كايياف)دراسة (، ك 2006ىيبلت)دراسة ك (، 1993النبي)

(، كفي تنمية ميارات االتصاؿ مثؿ دراسة 2011الناصر كحمدم)دراسة ، ك (2012عامر)دراسة ك 
دراسة ك (، 2012خصاكنة كالعكؿ)دراسة (، ك Ulas,2008يكلس)دراسة (، ك 2004نصر كالعبادم)

، كفي التفكير االستقرائي (2005)فيجكدة كآخر  ي، كفي اكتساب المفاىيـ كدراسة أب(2010الشنطي)
التفكير التأممي كدراسة  فيك  (،2012يكمي)االستيعاب القرائي كدراسة الففي (، ك 2009كدراسة برقاف)

أما الدراسة الحالية فتيدؼ إلى  ،(Kirmizi, 2007)االتجاىات كدراسة كيرمايز في(، ك 2009العماكم)
المغة العربية كتنمية التفكير معرفة أثر استخداـ الدراما التعميمية في التحصيؿ الدراسي في قكاعد 

باختيار مادة قكاعد  عف الدراسات السابقة تختمؼيذا باألساسي، ك ع بابداعي لدل تبلميذ الصؼ الر اإل
ف باعتبار أ ،كمتغيرات تابعة ثانيان  المغة أكالن، كفي الجمع بيف التحصيؿ كميارات التفكير اإلبداعي

 التحصيؿ المغكم قاعدة لئلبداع.
المرحمة العمرية التي ، كىي سنة تقريبان  15) -6)الدراسات بيف مف عينة تتراكح أعمار أفراد كؿ -

بعض الدراسات كانت ف، في الجميكرية العربية السكرية ينتمي إلييا تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي
(، 2012عامر)دراسة (، ك 2008ردكغاف كباراف)كؿ األساسي مثؿ دراسة أذ الصؼ األعينتيا مف تبلمي

 الثالث كدراسة نصر كالعبادم(، كبعضيا كانت عينتيا مف تبلميذ الصؼ 2009الشمرم)دراسة ك 
(، كبعضيا كانت 2009كايياف)دراسة (، ك 2009العماكم)دراسة (، ك 2009برقاف)دراسة (، ك 2004)

دراسة (، ك 2006ىيبلت)دراسة (، ك 2010عينتيا مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي كدراسة الشنطي)
 عكيس الخامس كدراسةانت عينتيا مف تبلميذ الصؼ ك(، كبعضيا ,Kirmizi 2007كيرمايز)

 ر كحمدمصالناكدراسة  كما فكؽ بعضيا كانت عينتيا مف تبلميذ الصؼ السادس(، ك 1993)
دراسة الحالية فتتفؽ مع ما ال، أ(2012لفيكمي)ادراسة ، ك (2010) جارايسودراسة ك  ،(2011)

 الرابع األساسي.ميذ الصؼ بلكاقتصرت عمى ت ،ألساسير مرحمة التعميـ االسابقة في اختيا الدراسات
عمى استراتيجيات  قائمةن  كبرامجى  فأغمبيا استخدـ اختباراتو  ،تباينت األدكات مف دراسة إلى أخرل-

الدراما التعميمية، أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات السابقة في استخداـ اختبار تحصيمي 
 تبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي.باستخداـ اخ اختمفتكبرنامج قائـ عمى الدراما التعميمية، ك 
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استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج التجريبي أك شبو التجريبي، كىذا ما يتفؽ مع الدراسة -
 ة التي استخدمت المنيج شبو التجريبي.يالحال
التعميمية، ة التمثيؿ الدرامي لممادالخبرة الدرامية، الدراما، لمدراما التعميمية مثؿ) يكجد تسميات مختمفة-
كىك تحكيؿ محتكل الدركس  الحالية، الذم تقكـ عميو الدراسة المضمكفى ذاتوي ؤدم كجميعيا ت ،ة(حى رى سٍ المى 

 .تحت إشراؼ المعمـ كمكاقؼ تمثيمية( يؤدييا المتعمـ التعميمية لمحتكل ممسرح ) نصكص حكارية

 دراسات تناولت التفكير اإلبداعي في مرحمة التعميـ األساسي:-2

  الدراسات المحمية:
لكشؼ عف فعالية برنامج النظاـ الذكي لمعالجة إلى اىدفت الدراسة  (:2010دراسة بدور)-1

جريت الدراسة في الصؼ السابع األساسي، أي  طمبةالمعرفة)رسؾ( في تنمية التفكير اإلبداعي لدل 
مكزعيف عمى مجمكعتيف ( طالبان 144كاستخدمت المنيج شبو التجريبي، تككنت العينة مف ) ،البلذقية

( طالبان، استخدمت الدراسة برنامج رسؾ كاختبار تكرانس 72ا)مضابطة كتجريبية ضمت كؿ مني
حصائية في كؿ مف ميارات التفكير إرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة أظيك بصكرتو المفظية)أ(، 

كعدـ كجكد فركؽ تعزل التجريبية، اإلبداعي في التطبيؽ البعدم الختبار تكرانس لصالح المجمكعة 
 لجنس في نتائج التطبيؽ البعدم لبلختبار في المجمكعة التجريبية.إلى ا

لكشؼ عف فعالية برنامج ككرت في تنمية التفكير إلى اىدفت الدراسة (: 2000دراسة شبيب)2-
جريت الدراسة في دمشؽ كاستخدمت المنيج التجريبي، أي داعي لدل طمبة الثاني اإلعدادم، اإلب

استخدمت الدراسة برنامج ككرت لمتفكير كاختبار تكرانس بصكرتو المفظية)أ(، كأظيرت النتائج كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية عمى اختبار تكرانس 

أداء أفراد المجمكعة التجريبية بحسب المستكل التحصيمي لصالح  بجميع أبعاده، ككجكد فركؽ بيف
المتكسط عمى الدرجة الكمية الختبار تكرانس، كعدـ كجكد فركؽ تعزل إلى متغير الجنس عمى اختبار 

 يع أبعاده.تكرانس بجم

 الدراسات العربية:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الخرائط المفاىيمية في  (:2012دراسة الشمري)3-

تككيف الصكرة الفنية كالكتابية، كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة التعبير لدل طالبات الصؼ 
شعبتيف تـ  عمىمكزعات  ( طالبةن 65الثالث في المممكة العربية السعكدية، تككنت العينة مف )

تدريبية عف استراتيجية خرائط المفاىيـ، كاختباريف  ( مكاقؼو 8اختيارىما عشكائيان، استخدمت الدراسة)
كاختبار تكرانس لمتفكير  ،متكافئيف لمصكر الفنية الكتابية، كمعيار تصحيح الصكر الفنية الكتابية
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حصائية في بناء الصكر الفنية إرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة اإلبداعي بصكرتو المفظية، أظي
أصالة( لصالح المجمكعة ك مركنة، ك بداعي بمياراتو ) طبلقة، رات التفكير اإلالكتابية كفي تنمية ميا

 التي درست باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ.  ،التجريبية

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير اإلبداعي  (:2010دراسة الزايدي)-4
كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مكة المكرمة، استخدمت 

( 72( طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية، ك)92الدراسة المنيج شبو التجريبي، تككنت العينة مف )
المجمكعة الضابطة، استخدمت الدراسة اختباران تحصيميان كاختبار تكرانس الصكرة)ب(،  طالبان يمثمكف

، كما أظيرت النتائج أف لمتعمـ النشط أثران إيجابيان في تنمية التفكير اإلبد اعي كالتحصيؿ في العمـك
 عبلقة ارتباطية بيف التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ في مادة العمكـ. أظيرت كجكد

معرفة مدل تضمف كتاب )لغتنا الجميمة لمنشاطات إلى ىدفت الدراسة (: 2010عيد)دراسة ال-5
كفيما إذا  ،كمدل اكتساب التبلميذ ليا ،بداعيإلالتقكيمية( في الصؼ الرابع األساسي لميارات التفكير ا

كانت تكجد فركؽ بيف التبلميذ في ىذه الميارات تعزل لمتغير الجنس، أجريت الدراسة في محافظة 
، استخدمت أداتيف ( تمميذان كتمميذة312رفح كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي، تككنت العينة مف )

ي، كانت النتائج حكؿ نسب بداعلميارات التفكير اإل ان يمية كاختبار ىما تحميؿ محتكل األنشطة التقك 
%( كالمركنة 5,04%( كالتكسع )7,43الميارات المتضمنة في الكتاب كما يمي: ميارة الطبلقة)

كسطةن مقارنةن باحتكاء مت %(. كبالنسبة الكتساب التبلميذ ليا فكانت النسبي 2,88%( كاألصالة)3,15)
مدل اكتساب الميارات لصالح  فيجدت فركؽ بيف الذككر كاإلناث ، كما كي ىذه الميارات الكتاب

 ناث.اإل

 ،ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية اإلبداع لدل أطفاؿ محافظة غزة (:2009دراسة أىؿ)6-
األصالة، ك المركنة، ك تنمية ميارات التفكير اإلبداعي )الطبلقة،  فيكمعرفة أثر ىذا البرنامج 

في المجمكعة  طفبلتو ( 10في المجمكعة التجريبية ك) طفبلتو ( 10التفاصيؿ(، تككنت العينة مف )ك 
إلى البرنامج التعميمي اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي صكرة  إضافةن لضابطة، استخدمت الدراسة ا

األشكاؿ، أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التفكير اإلبداعي بيف متكسطي 
 لصالح المجمكعة التجريبية. ،ابطة بعد تطبيؽ البرنامجأداء المجمكعتيف التجريبية كالض

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ التعمـ التعاكني في تنمية  (:2006دراسة السميتي)-7
كفي تنمية اتجاىات الطمبة نحك القراءة الناقدة كاإلبداعية، أجريت  ،ميارات القراءة الناقدة كاإلبداعية

شعب مف شعب تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في  الدراسة في األردف، تألفت العينة مف أربعً 
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أظيرت النتائج فعالية ك كاحدة تجريبية كاألخرل ضابطة،  :مدرستيف، تـ اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة
 تنمية ميارات القراءة الناقدة كاإلبداعية. التعمـ التعاكني في

 عميـأثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني لت ىدفت الدراسة إلى تعرؼ (:2006دراسة السميري)-8
التعبير اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة مقارنةن بالطريقة 

عمى مجمكعتيف متكافئتيف ضابطة كتجريبية  مكزعات ،طالبةن ( 70التقميدية، تككنت العينة مف )
ار مقالي مككف مف في كؿ مجمكعة، تـ استخداـ اختبار لمتفكير اإلبداعي كىك اختب ( طالبةن 35بمقدار)

ي طى أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسِّ ك ة كتسعة أسئمة فرعية، ستة أسئمة رئيس
اإلبداع ك األصالة، ك المركنة، ك عتيف التجريبية كالضابطة في األبعاد) الطبلقة، درجات طالبات المجمك 

 الكمي( لصالح المجمكعة التجريبية.

حاسب اآللي كبرامجو ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ ألعاب ال(: 2003دراسة دويدي)-9
القراءة  االبتدائي في مادة ميذ الصؼ األكؿالتحصيؿ كنمك التفكير اإلبداعي لدل تبل فيالتعميمية 

( تمميذان تـ 59كالكتابة، أجريت الدراسة في السعكدية كاستخدمت المنيج التجريبي، تألفت العينة مف)
كاختبار  ان تحصيمي ان تكزيعيـ إلى مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعة ضابطة، استخدمت الدراسة اختبار 

حصائية لنتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إاأظيرت ك بداعي صكرة األشكاؿ)ب(، تكرانس لمتفكير اإل
في تحصيؿ المجمكعات الثبلث، بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات التفكير اإلبداعي 
كؿ عمى حدة كاإلبداع الكمي لصالح المجمكعة التجريبية األكلى التي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي 

 التعميمية.

دراسة إلى الكشؼ عف فعالية أسمكب حؿ المشكبلت في تنمية ىدفت ال(: 1998دراسة رزؽ)-10
، أي  كاستخدمت المنيج  ،جريت الدراسة في مصرالتفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمـك

 مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة في كؿ منيا ( تمميذو 100التجريبي، تككنت العينة مف )
صكرة -( تمميذان، تمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي كاختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي50)

سيـ في تنمية مستكل التحصيؿ كالتفكير االلفاظ)أ(، كأظيرت النتائج أف استخداـ حؿ المشكبلت يي 
 اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الخامس األساسي.

يد مستكيات أداء التبلميذ في المرحمة االبتدائية : ىدفت الدراسة إلى تحد(1997دراسة الشيخ)-11
العميا في دكلة اإلمارات في اإلبداع المغكم ممثبلن بالطبلقة الفكرية كالمفظية، كأثر كؿ مف الجنس 

أداء التبلميذ في  فيمقترح لتنمية الطبلقة الفكرية كالذكاء في ىاتيف القدرتيف، كقياس أثر برنامج 
بؽ البحث عمى عينة مف طي ك المنيج التجريبي، ت الدراسة المنيج الكصفي ك استخدمالطبلقة الفكرية، 

استخدمت الدراسة اختباران لئلبداع المغكم ك ( تمميذان كتمميذة، 52)عددىاتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 
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متكسطي الطبلقة  النتائج أف غالبية التبلميذر، أظيرت صكَّ كاختبار الذكاء المي  ،مف تصميـ الباحث
كما لجنس كالذكاء في كؿ مف الطبلقة الفكرية كالمفظية، كؿ مف االفكرية كالمفظية، كأنو ال يكجد تأثير ل

 أداء التبلميذ في الطبلقة الفكرية. فيكاف لمبرنامج المقترح أثر 

 الدراسات األجنبية:
ف أثر لكشؼ عإلى االدراسة ىدفت  (:Erdogan,et al.,2009وآخريف ) أردوغافدراسة 12-

بداعي لدل تبلميذ الصؼ السادس في التفكير اإل (فاف ىيمي)استخداـ التعميـ القائـ عمى نمكذج 
( 55، كاستخدمت المنيج التجريبي، بمغت العينة)مدينة بكلك في تركيا بتدائي، أجريت الدراسة فياال

لدراسة اختبار تكرانس لمتفكير استخدمت اك ى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، مكزعيف عم تمميذان 
ي تنمية التفكير ف (فاف ىيمي)فاعمية استخداـ نمكذج  أظيرت النتائجك ، صكرة األشكاؿ -بداعياإل

 ي.بتدائميذ الصؼ السادس االاإلبداعي لدل تبل
لكشؼ عف أثر إلى اىدفت الدراسة (: Pin_ Jen chen,2008دراسة بيف جيف شيف)13-

قدرات التفكير اإلبداعي كالناقد لدل تبلميذ المدرسة  في Web quest))كيب ككيستاستراتيجية 
( تمميذان مكزعيف 67كاستخدمت المنيج التجريبي، بمغت العينة) ،جريت الدراسة في الصيفاالبتدائية، أي 

الصكرة)أ كب(  اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي مجمكعتيف تجريبية كضابطة، استخدمت الدراسة عمى
لمتفكير الناقد، أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في  ان كاختبار 

  الة مف ميارات التفكير اإلبداعي.ميارات الطبلقة كالمركنة كاألص

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجيات فنكف (: Norton, 1999نورتف)دراسة -14
أجريت الدراسة في كالية نيك  ميذ المرحمة العمرية المتكسطة،لتبل بداعيفي تنمية التفكير اإل المغة

نشطة لغكية استخدمت الباحثة أ( تمميذان، ك 42العينة ) ، كاستخدمت المنيج التجريبي، ضمَّتجيرسي
كتابة إبداعية  نشطة مصاحبة مثؿيتضمف أ ككؿ نشاط ،تتضمف أدب أطفاؿ كلغة شفيية كلغة مبدعة

نشطة بعد استخداـ األ ميذتحسف ميارات التفكير اإلبداعي لدل التبلت الدراسة أظير ك تمثيؿ كتأليؼ، ك 
 .المغكية

ؼ أثر استخداـ برنامج قائـ عمى اإلبداع عر  ىدفت الدراسة إلى تى (: Fleith,1999) ميثدراسة ف-15
، أجريت الدراسة في لتبلميذ المرحمة االبتدائيةكاكتساب المفاىيـ في تنمية قدرات التبلميذ اإلبداعية 

( مجمكعات 6، ك)( مجمكعات تجريبية8)تككنت العينة كمفالتجريبي،  إنكمترا، كاستخدمت المنيج
 ان إيجابي ان كأظيرت النتائج أف لمبرنامج أثر ، المقابمة كاختبار لمتفكير اإلبداعي استخدمت الدراسة، ضابطة

في اكتساب  لمبرنامج أثره ضعيؼه بينما كاف  ،ةذ المجمكعة التجريبيفي تنمية القدرات اإلبداعية لتبلمي
 .المفاىيـ
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ىدفت الدراسة إلى تعرؼ دكر تعمـ المغة في إبداع التبلميذ  (: Colby,1995) دراسة كولبي-16
( تبلميذ 6) ، تككنت العينة مفجريبيلتكاستخدمت المنيج ا ،في الكتابة، أجريت الدراسة في فرجينيا

في كتابة ال تختتـ بتدريب التبلميذ عمىنشطة مختمفة استخدمت الدراسة أمف مدرسة كسط فرجينيا، 
: عدد ميذ مف حيثسة أداة لتحميؿ كتابات التبلكما استخدمت الدرا ،مدة عشريف دقيقةع معيف لمكضك 

أداء  ىميا تحسف نتائج مف أ لىكتكصمت الدراسة إ ،بداعكاإل ،المحتكلك  ،طكؿ الجمؿالكممات، ك 
  .عي في الكتابةدااإلب التبلميذ

 ،طبلع عمى دراسات المحكر الثانيمف خبلؿ اال تعميؽ عمى دراسات المحور الثاني:1-2-
 ي:أتما ي نتاجيمكف است

تنميتو في مرحمة التعميـ  كأىمية ،بداعيإمكانية تنمية التفكير اإلالدراسات السابقة عمى  أغمبيةأكدت -
 األساسي.

 ؽ متعددةائبداعي مف خبلؿ استخداـ برامج كطر ميارات التفكير اإلبقة إلى تنمية ىدفت الدراسات السا-
كبرنامج  ،(1998مثؿ أسمكب حؿ المشكبلت في مادة العمكـ كدراسة رزؽ) ،في مكاد تعميمية مختمفة
 _Pin كدراسة بيف جيف شيف Wep quest))كيب ككيست كاستراتيجية ،(2000ككرت كدراسة شبيب)
Jen chen,2008) ،)ردكغاف كآخريفكنمكذج فاف ىيمي مثؿ دراسة أ (Erdogan,et al.,2009) ،

كالتعمـ (، 2010) كالتعمـ النشط في العمكـ كدراسة الزايدم  ،(2010كبرنامج رسؾ كدراسة بدكر)
 (، كالتعمـ التعاكني في القراءة كدراسة السميتي2003كدراسة دكيدم) ،في القراءة كالكتابةالمحكسب 

(، كالعصؼ الذىني في 2012(، كاستراتيجية الخرائط المفاىيمية في التعبير كدراسة الشمرم )2006)
 كالدراما في المغة االنجميزية كمغة أجنبية كدراسة جارايسو (،2006مادة التعبير كدراسة السميرم)

الدراما التعميمية بداعي مف خبلؿ استخداـ تنمية التفكير اإلإلى  تيدؼالحالية فأما الدراسة (، 2010)
بقية عف كتختمؼ  (2010تتفؽ مع دراسة جارايسو ) األمر بيذاك  ،في مادة قكاعد المغة العربية

 الدراسات السابقة.
المفظية أك الشكمية مثؿ  بداعي بصكرتولسابقة اختبار تكرانس لمتفكير اإلاستخدمت أغمب الدراسات ا-

دراسة (، ك 2010الزايدم)دراسة (، ك 2010بدكر)دراسة (، ك 2000شبيب)دراسة (، ك 1998رزؽ)ة دراس
، Erdogan,et al.  ,2009)كدراسة أردكغاف كآخريف )(، 2012) الشمرمدراسة (، ك 2003دكيدم)

فقد أما الدراسات األخرل  (،2009أىؿ)دراسة ك  (،Pin_ Jen chen,2008بيف جيف شيف)دراسة ك 
مثؿ  ،مف قبؿ الباحثيف أصحاب الدراساتمصممة ات تقيس قدرات التفكير اإلبداعي استخدمت اختبار 
 (،2010العيد)دراسة ك  (،2006السميتي)دراسة (، ك 1997الشيخ)دراسة (، ك 2006دراسة سميرم)

                                                      

   في المحكر األكؿ. تافالكارد (1993(، كدراسة عكيس)2010) تيضاؼ إلى دراسات ىذا المحكر دراسةي جارايسو 
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بالنسبة لمدراسة  أما ( مقياس ككسمر بمفيك،1993)عكيس دراسةكاستخدمت  (،2010جارايسو)دراسة ك 
 .استخدمت اختبار تكرانس بصكرتو المفظية)أ( فقدحالية ال
مف ميارات األصالة( ك  المركنة،ك معظـ الدراسات السابقة عمى الميارات الثبلث )الطبلقة، اقتصرت  -

دراسة (، ك 2012الشمرم)دراسة (،  ك 2000شبيب)دراسة (، ك 1998بداعي مثؿ دراسة رزؽ)التفكير اإل
 (،2010بدكر)دراسة ، ك ( (Pin_ Jen chen,2008 بيف جيف شيفدراسة (، ك 2006السميرم)

كاقتصرت دراسة  ،لميارات الثبلث السابقةإلى اميارة التفاصيؿ ( 2009كأضافت دراسة أىؿ)
عمى ميارة الطبلقة، أما الدراسة الحالية فيدفت لتنمية  (2010جارايسو)دراسة ك  ،(1997)الشيخ

 .كالتي تشكؿ بمجمكعيا اإلبداع الكمي صالة(كاألمركنة، كالطبلقة، الالميارات الثبلث )
( سنة، فبعض الدراسات اختارت عينتيا مف 6-13أعمارىا مف )في عينة الدراسات السابقة تراكحت  -

 (، كمف الصؼ الثالث مثؿ دراسة الشمرم2003تبلميذ الصؼ األكؿ األساسي مثؿ دراسة دكيدم)
 (، كمف الصؼ الخامس مثؿ دراسة عكيس2010، كمف الصؼ الرابع مثؿ دراسة العيد)(2012)
كمف ، (Erdogan,et al.,2009)مف الصؼ السادس مثؿ دراسة أردكغاف كآخريفك  (،1993)

(، أما 2006سميرم)دراسة ك  ،(2000شبيب)دراسة ك  ،(2010بدكر) ةدراسمثؿ الصؼ الثامف كالسابع 
عف الدراسات  كبيذا تختمؼ ،الدراسة الحالية فقد اختارت عينتيا مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي

 (.2010مع دراسة العيد)، كتتفؽ السابقة
( التي استخدمت 1997باستثناء دراسة الشيخ) ،المنيج التجريبيالسابقة استخدمت جميع الدراسات -
التي استخدمت المنيج  (2010، كدراسة العيد)لى المنيج التجريبيإضافة إلمنيج الكصفي التحميمي ا

 شبو التجريبي.، أما الدراسة الحالية فقد استخدمت المنيج الكصفي التحميمي

 قواعد المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي:  دراسات تناولت تعميـ-3

 الدراسات العربية:
معرفة أثر استخداـ األلعاب المغكية في تنمية األنماط إلى ىدفت الدراسة  (:2010دراسة البري)1-

المنيج شبو التجريبي، تألفت جريت الدراسة في األردف كاستخدمت المغكية لطمبة المرحمة األساسية، أي 
 فاكاثنت ية،تجريبتمثبلف المجمكعة ال فااثنت ،أربع شعبعمى ( طالبان كطالبة مكزعيف 80العينة مف)

رت النتائج كجكد ، أظيان تحصيمي ان كاختبار  ةن ان لغكي، استخدمت الدراسة ألعابةضابطتمثبلف المجمكعة ال
لصالح  التعميـعزل إلى طريقة الحسابية بيف المجمكعتيف تي حصائية في المتكسطات فركؽ ذات داللة إ

لتفاعؿ بيف الطريقة إلى امتغير الجنس أك إلى حصائيان تعزل اب المغكية، كلـ تكجد فركؽ دالة إاأللع
 كالجنس.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعميـ المفرد في تحصيؿ طمبة الصؼ  (:2009دراسة الطراونة)2-
ي مادة القكاعد في منطقة معاف في األردف، استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، الثامف األساسي ف

( طالبان، كضابطة 62تجريبية كعددىا) :ى مجمكعتيفعمعكا زِّ ( طالبان كطالبة كي 125تككنت العينة مف )ك 
أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان في ك استخدمت الدراسة اختباران تحصيميان، ك ( طالبان، 63عددىا)

 المتكسطات الحسابية بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.

ىدفت الدراسة إلى مقارنة طريقتي االستقراء كالقياس في التحصيؿ  (:2007دراسة الكالؾ)3-
جريت كاالحتفاظ بالمعمكمات لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مادة قكاعد المغة العربية، أي 

ى مجمكعتيف عم ةمكزع (طالبةن 60المنيج التجريبي، تألفت العينة مف )الدراسة في المكصؿ كاستخدمت 
أظيرت ك ، ان تحصيمي ان ، استخدمت الدراسة اختبار ( طالبةن 30ا مف )متجريبية كضابطة تألفت كؿ مني

كلمصمحة الطريقة  ،النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تحصيؿ المجمكعتيف
 االستقرائية.

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ نمط التدريس الخصكصي المعزز  (:2006طوالبة)دراسة 4-
بالحاسكب في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي لقكاعد المغة العربية، أيجريت الدراسة في عماف 

مجمكعتيف تجريبية عمى ( طالبان كطالبة مكزعيف 104كاستخدمت المنيج التجريبي، تككنت العينة مف )
 ان بطة، استخدمت الدراسة برمجية كسائط متعددة منتجة عمى أساس التدريس الخصكصي كاختبار كضا

حصائيان تعزل إلى كؿ مف طريقة التدريس المعتمدة عمى ان، أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إتحصيمي
 كالتفاعؿ بيف الطريقة ،نمط التدريس الخصكصي المعزز بالحاسكب، كالمستكل التحصيمي المرتفع

كالتفاعؿ كبيف الجنس كالمستكل التحصيمي، كعدـ كجكد فركؽ تعزل إلى كؿ مف الجنس  ،كالجنس
 كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس كالمستكل التحصيمي.

ىدفت الدراسة  إلى استقصاء فاعمية استراتيجية خرائط المفاىيـ  (:2005دراسة مقابمة والفالحات)5-
 جريت الدراسة في البتراء،في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي في قكاعد المغة العربية، أي 

استخدمت الدراسة المادة ك طالبان كطالبة،  (123)لمنيج التجريبي، تألفت العينة مفاستخدمت اك 
رت النتائج كجكد فركؽ ذات أظيك ، ان تحصيمي ان كاختبار  يجية الخرائط المفاىيميةباسترات نظمةن التعميمية مي 

لمفاىيمية، كعدـ كجكد حصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ الخرائط اإداللة 
 جتماعي كالطريقة.لتفاعؿ بيف النكع االإلى اجتماعي أك لنكع االإلى افركؽ تعزل 

غة العربية باألسمكب قكاعد الم تعميـلكشؼ عف أثر إلى اىدفت الدراسة (: 2002دراسة الطراونة)6-
التحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ التاسع األساسي في مدينة معاف، استخدمت الدراسة  فيالتشخيصي 

، ان تحصيمي ان ( طالبان كطالبة، استخدمت الدراسة اختبار 146)منيج التجريبي، كتككنت العينة مفال
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النتائج أف متكسط درجات الطمبة الذيف تعممكا القكاعد باألسمكب التشخيصي أعمى مف متكسط أظيرت ك 
 .لمعتادةدرجات الطمبة الذيف تعممكا بالطريقة ا

 ،حكر الثالثطبلع عمى دراسات الممف خبلؿ اال :تعميؽ عمى دراسات المحور الثالث1-3-
 ي:أتما ي نتاجيمكف است

أثر طرائؽ تعميمية مختمفة في تحصيؿ قكاعد المغة العربية، مثؿ ستقصاء إلى اىدفت الدراسات -
(، 2005(، كخرائط المفاىيـ كدراسة مقابمة كالفبلحات)2002األسمكب التشخيصي كدراسة الطراكنة)
دراسة كطريقتي االستقراء كالقياس المقارنة بيف (، ك 2006كالتدريس المحكسب كدراسة طكالبة)

 (،2009دراسة الطراكنة)ك(، كالتعمـ المفرد 2010دراسة البرم)كغكية لعاب الم(، كاأل2007الكبلؾ)
ما الدراسة الحالية فتيدؼ أ (،2009شمرم)الدراسة (، ك 2011رحة مثؿ دراسة ناصر كحمدم)سٍ كالمى 
ستقصاء أثر استخداـ الدراما التعميمية في تحصيؿ قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع إلى ا

بقية عف  ختمؼكت(، 2009شمرم )الدراسة (، ك 2011ناصر كحمدم) ةتتفؽ مع دراسيذا باألساسي ك 
 الدراسات السابقة.

استخدمت المنيج شبو  منيج التجريبي، كالدراسة الحاليةمعظـ الدراسات السابقة الاستخدمت  -
 التجريبي.

التي تضـ مرحمة التعميـ  الزمنية لفترةإلى االسابقة رغـ أنيا جميعان تنتمي  تباينت عينات الدراسات-
(  عمى عينة مف تبلميذ الصؼ التاسع األساسي، 2002دراسة الطراكنة)قت بِّ طي ف، في سكريا األساسي

ى عينة مف تبلميذ الصؼ الثامف عم( 2009الطراكنة)دراسة ك ( 2005دراسة مقابمة كالفبلحات) تقبِّ طي ك 
قت بِّ طي ك عينة مف تبلميذ الصؼ العاشر األساسي،  عمى( 2006دراسة طكالبة) قتكطيبِّ ساسي، األ

عينة مف تبلميذ الصؼ األكؿ المتكسط،  عمى (2009شمرم)الدراسة ( ك 2007دراسة الكبلؾ )
فقد أما البحث الحالي  ،عينة مف تبلميذ الصؼ السادس عمى (2011ناصر كحمدم)ال دراسةقت بِّ طي ك 
 عف الدراسات السابقة. ختمؼاألمر ييذا باألساسي ك صؼ الرابع عينة مف تبلميذ ال ؽ عمىبِّ طي 
استخدمت جميع الدراسات السابقة اختبارات تحصيمية لقياس مستكل التحصيؿ في قكاعد المغة، كىذا -

 ما يتفؽ مع الدراسة الحالية.

لدراسات السابقة يمكف تحديد أكجو االستفادة مف ا أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:4-
 :تيالنحك اآلعمى 

 طار النظرم بنتائج الدراسات السابقة.إثراء اإل-
 .التحصيمي(مى الدراما التعميمية، االختبار القائـ ع بناء األدكات) البرنامج التعميمي-

                                                      
   (الكاردتاف في المحكر األكؿ.2011(، كدراسةي الناصر كحمدم)2009تيضاؼ إلى دراسات ىذا المحكر دراسةي الشمرم ) 
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بؽ عمى عينات في مراحؿ عمرية مختمفة طي باعتباره  ،كأداة مف أدكات البحث اعتماد اختبار تكرانس-
 كىذا ما يزيد صبلحيتو كمكثكقيتو. ،في مرحمة التعميـ األساسي

 االطبلع عمى نتائج الدراسات السابقة كمقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية.-
بشكؿ  ،ت البحث الحالياالستفادة مف إجراءات تطبيؽ البرامج التعميمية كاالختبارات في تطبيؽ أدكا-

 ة.أكثر فاعمي
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 الفصؿ الثالث 
 ربية في مرحمة التعميـ األساسي(تعميـ قواعد المغة العو  -ر اإلبداعيالتفكيو  -الدراما التعميمية) 

 مقدمة:
، بالدراما التعميميةبداعي كعبلقتو التفكير اإلك الدراما التعميمية، كؿ مف: يتضمف ىذا الفصؿ دراسة 

بكؿ مف الدراما التعميمية كالتفكير  تياكعبلق ،في مرحمة التعميـ األساسي قكاعد المغة العربيةتعميـ كثالثان 
 .اإلبداعي

 الدراما التعميمية: -1
 مفيوـ الدراما:1-1-

نا فإف مف كممة )درامينكف( كمعناىا )عىًمؿى الشيء(، كمف ىلغكيان  األصؿ، مستمدةه  إغريقيةي  الدراما كممةه 
كىك ظرؼ لكممة  :المعنى االصطبلحي يتجمىأشخاص أماـ جميكر، كىنا  يقـك بتأديتو الدراما فعؿه 
(، فالمسرحية أساسان تقكـ عمى الفعؿ كالحركة، كأصبح 2008،235)العساؼ كأبك لطيفة،المسرحية

إنيا شكؿ فني مف أشكاؿ األدب،  (.2002،19الدافع)نكاصرة، الفعؿ الذم يحركوي ىك جكىر الدراما 
كتكثيؼ  ،كتجسيد الحدث عصراتصكير الارتبط مف حيث المغة بالركاية كالقصة، كاختمؼ عنيا في 

  (.2005،212 العقدة )سميماف،
طمؽ عمى أم مكقؼ ينطكم عمى صراع، كيتضمف ىذا أيضان يي  كفي تكضيحو أكثر فإف الدراما اصطبلحه 

كسيمةن لمتعبير عف  ستخدـ الكمماتعف طريؽ افتراض كجكد شخصيات تى  ،تحميبلن ليذا الصراع
تأخذ شكؿ حبكة ليا شكؿ كىدؼ كتمتـز بخمفية كزماف ك  طكا فيياتكرَّ  كعف األحداث التي ،مشاعرىا
  (.1993،46يتصكر الكاتب أف األحداث كقعت فييا) عبد النبي، ،كمكاف
 شعرىـتي  ألنيا ؛كعقكليـ الناس قمكب إلى الفنكف أقرب مف أنيا كما ،ان كمتجدد ان عريق ان قديم ان فن الدراما تيعد  

 العناني،")متحضران  شعبان  أعطؾ مسرحان  أعطني" قيؿ فقد كالمعرفة، بالثقافة كتزكدىـ بالبيجة
ألف أخذ دكر في الدراما ىك عبارة عف مكقؼ  ؛لمخمؽ الذاتي ف الدراما فعؿه أ كيرل باحثكف. (1991،7

العالـ الكاقعي كعالـ الخياؿ التمثيمي، كتظؿ قيمة ما كىي  :عقمي نتمسؾ فيو بعالميف في الكقت ذاتو
 أثناء العرض فإففي كحتى ، ت اإلنسانية كراء تمثيميماالحكار بيف ىذيف العالميف كبيف الذاالدراما في 

 أيضان، كليذا فإف الدراما فعؿه لمخمؽ الذاتي  نفسو بؿ عمى عرض عمى اآلخريف،ي بأفٍ  كتفييال  الممثؿ
.(Cziboly et al., 2010,11) 

عناصر الدراما  إذ إفرض، اإلنساف عمى األكانت منذ أف بدأت حياة فجذكر الدراما  بداياتي أما 
في ك صراعو مع الحيكانات في ك  ،لي يحاكي عمميات الصيدجدت عندما كاف اإلنساف األكَّ ة كي الرئيس

( Courntneyيرل ككرنتني )الصدد  اكفي ىذ (. 28-2002،29) نكاصرة،طقكسو الدينية حكؿ النار
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فإنيما ة األكلى شخصان لممرَّ  ما شخصه قابؿ يعندما ك حياة، فالبشر يتصرفكف كيرتجمكف، أف الدراما ىي ال
 إدمستكفجيفرم كيميـ كبرايف كؿ مف ؼ عرِّ عمـ( يي تى ؿ لتى ، كفي كتابيما) تخيَّ يمامحادثت فرتجبلي

(Edmiston& Wilhelm) :في خريف ماذا لك؟ كبعد ذلؾ التفاعؿ مع اآلالدراما ببساطة أنيا "التساؤؿ
 (.Moore, 2004, 5-6")تمؾ الحقيقة المتخيمة كانت حقيقةن أف كما لك  ،عالـ الدراما

 العبك جميعان  ألنيـ ؛األطفاؿ ندأكثر ع ةمتعمق يبالنسبة لمكبار، في عمى ىذه األىمية ت الدراماكان فإ
 (.1999،9) نيمسكف، ـطكاؿ النيار لك أتيحت الفرصة لي أدكار بارعكف، كقد يمارسكف الدراما

ات أف عمى إثب ،كقد ساعدت األبحاث كالتجارب في مجاؿ دراسة سيككلكجية الطفؿ كمراحؿ نمكه ،ىذا
 كف استثمارىا ككسيط تعميمي جذاب،ىمية، كيمعند األطفاؿ قضية بالغة األالتمثيمي  نشاطمكضكع ال

 عميـالت مداخؿ مف فعاالن  مدخبلن  الراىف الكقت في الدراما العتبار يسعكف المربيف جعؿ الذم األمر
 (.2003،19سيكس، برايف ؛2001،39القرشي، ؛2009،13)شكاىيف كآخركف،

 :ىي ،مختمفةن  أشكاالن  التعميمية العممية إلى الدراما دخكؿ أخذقد ك ىذا، 
إلى  المكجو التربكم المسرح أشكاؿ مف شكؿ كىك :(Child Theater)بأنواعو الطفؿ مسرح -

 الديككر مثؿ المختمفة المسرحي العرض عناصركعمى  محترؼ، نص عمى يعتمد لطفؿ،ا
 .كاإلضاءة

 فريؽيتألؼ ك  المدرسة، نطاؽ ضمف ستخدـيي ك  (:School Theater)المدرسي المسرح -
 .كاألىالي المعمميف مف المسرحية جميكر ككفتكي، كالطبلب المعمـ مف العمؿ

، نكاصرة) (Drama in Education) التعميـ في المسرح يسمى ما أو ،التعميمية الدراما -
2002،59-58.) 
ا في حياة ككجزء مف تككيف اإلنساف، كأىميتي ،أف أىمية الدراما كفف مف فنكف األدبيمكف االستنتاج 

لمد جسكر تكاصؿ بيف الدراما كالعممية التعميمية كظيكر ببل شؾ  أساسيةن  بلن الطفؿ، كميا كانت عكام
 الدراما التعميمية. 

 التعميمية:مفيوـ الدراما 2-1-
برة الخك الخبرة الدرامية، ك ستخدـ في مجاؿ التعميـ مصطمحات مترادفة منيا: الدراما التعميمية، تي 

؛ 2008،20عفانة كالمكح، ؛1993،15النبي، )عبد مسرحة المناىجك  ،التربية المسرحيةك سرحة، مى المي 
 ادكر حكلو ىذيالذم ذاتو المضمكف  (. كجميع ىذه المصطمحات تؤدم2009،24شكاىيف كآخركف،

ي بعض التعريفات أتفيما يع ألشكاؿ المسرح داخؿ الصؼ الدراسي، ك كىك التكظيؼ المتنكِّ  بحث،ال
 التي تناكلت)الدراما التعميمية(: السائدة 

تتضمف القدرة الفريدة عمى التخيؿ  ،"عممية تعمـ نشطة كتعاكنيةأنيا : (Norman)عرفيا نكرماف
كالتعاطؼ كالتصكر، في محاكلة لفيـ العالـ الذم نعيش فيو، كالنكاحي المتميزة ليذه العممية ىي 
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 Carter) "ندماجباالزة، كالشعكر كأخذ األدكار، كالطاقة المحفِّ  ،إحداث حالة "افترض أف"
Westaway,2005, 65)& تقديـ المكضكع التعميمي بشكؿ غير  : "إعادةأنيا. كتـ تعريفيا أيضان

مباشر، مف خبلؿ كضعو في خبرة حياتية، كصياغتو في قالب درامي، لتقديمو إلى مجمكعة مف 
بيدؼ تحقيؽ المزيد مف  ،التبلميذ داخؿ المؤسسات التعميمية، في إطار مف عناصر الفف المسرحي

تربكية ىادفة متكاممة مف العبلقات : "منظكمة أنيافت رِّ كعي  (.2005،109الفيـ كالتفسير" )حسيف،
، تتضمف إعادة تنظيـ المحتكل العممي لممادة الدراسية، اكمخرجاتي اكخطكاتي امدخبلتي الي ،كالتفاعبلت

مع التركيز عمى العناصر كاألفكار الميمة المراد  ،كتشكيمو في مكاقؼ كأنشطة ىادفة ممسرحة
المعمـ كالمتعمـ كالمادة ك متعددة عناصر تمدة عمىمع ،تكصيميا لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة

مف أجؿ تقديـ الحقائؽ  ،يشكؿ فييا النشاط المغكم كسيمة االتصاؿ األساسيةك ، التعميـالتعميمية كبيئة 
لتحقيؽ النمك  ،الصؼ الدراسيالخبرات التعميمية لممتعمـ داخؿ كالمعارؼ كالمفاىيـ كاالتجاىات كالقيـ ك 

" طريقة لتنظيـ المحتكل العممي لممادة أنيا كفي تعريؼ آخر (.2008،24المتكامؿ" )عفانة كالمكح،
الدراسية كأساليب تدريسيا، بحيث يتضمف إعادة تنظيـ الخبرة التعميمية كتشكيميا في قالب مسرحي في 

ى يتـ فييا تجسيد المكاقؼ كالصكر كاألحداث بصكرة درامية، مع التركيز عم ،صكرة مكاقؼ تمثيمية
ة المراد تعميميا لمتبلميذ، كيؤدم المعمـ دكر المعد كالمخرج كيقـك مَّ مياألىداؼ كالعناصر كاألفكار ال

تيح يي  تعميميه  كسطه "أنيا كأخيران يعرفيا نكاصرة  (.2005،79التبلميذ بدكر الممثميف كالجميكر" )محمكد،
الفرصة لمطالب لمتعمؽ بفعالية كبشكؿ عممي في المادة التعميمية، كىك بتعامؿ مع المنياج الدراسي 

، امج متفاعمكف معو..كمع المكاضيع ذات العبلقة بحياتو كمجتمعو، كالطبلب ىـ مشارككف بالبرن
مستخدمان أساليب متعددة لعرض المادة التعميمية"  ،كيعتمد ىذا البرنامج عمى مسرحيات قصيرة

 (.2002،60، )نكاصرة
ي بعض النقاط التي أتفيما يبيف الدراما التعميمية كالمسرح التعميمي، ك  كثيران ما يحدث خمطه ىذا، ك 

 :المفيكميفتكضح االختبلؼ بيف 
مع الدكر الذم يجسده، بينما في المسرح المدرسي  الدراما التعميميةمف خبلؿ كيتفاعؿ الطالب يتكحد -

 ؿ.مثِّ شاىد يتفاعؿ مع شخصية المي فإف الطالب المي 
د عتمى ال يتـ استخداـ تقنيات المسرح مثؿ اإلضاءة كالديككر كالمبلبس في الدراما التعميمية، بؿ يي  ،غالبان -

 عمى قدرات الطالب الحركية كاالنفعالية كالصكتية.
عرض داخؿ الصؼ فقط، في حيف أف الدراما التعميمية ىي نشاط درامي يتطكر كيي  تككفما غالبان -

 (.2009،14عرض أماـ الجميكر)شكاىيف كآخركف،المسرحيات المدرسية تي 
: في المسرح: أ )الممثؿ( يؤدم ب )الدكر( آلتيمى الشكؿ اعالسابقة الفركؽ  "إيريؾ بينتمي"خص يمك 

أما في الدراما: أ )الممثؿ( ىك في الكقت ذاتو ب ، المنتفعأماـ ج )الجميكر( الذم يشكؿ الطرؼ 
اء ىذا ميمة المسرح بصرؼ النظر عما يمكف أف يحدث لمفرد جرَّ كما أف  .)الدكر( ك ج ) الجميكر(
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نتاج، بالتعمـ مف ميارات المسرح أك اإل ىعنى العرض ىك عرضو عمى اآلخريف، في حيف أف الدراما ال تي 
ن عممية تخميؽ ف متدعكىـ ليتعممكا أكثر ك  ،دراماتيكية لكي يستكشفيا المشارككف خمؽ حاالتما تيتـ بكا 

 (.Cziboly, et al., 2010,12-13) تمؾ الحاالت
ألف األطفاؿ  ؛أكدا أف المسرح يدمر دراما الطفؿأبعد مف ىذه الفركؽ عندما إلى ذىب سميد كنيكسكف 

كال ينجحكف في ىذا األمر،  ،عمى المسرح ال يعممكف إال عمى مجرد تقميد ما يطمؽ عميو اسـ )المسرح(
دعاء كالمظيرية يـ االمي يـ كيعمِّ تمؼ صدقى يي ك يتيـ بسبب كجكد متفرجيف، ثير حساسأف المسرح يي كما 

 (.1981،145)سميد كنيكسكف،فحسب

قكـ عمى مبدأ التعمـ بالخبرة، التعميمية أنيا: "أسمكب فعاؿ في العممية التعميمية يعرؼ الباحثة الدراما كتي 
كمشاىديف  ،ممثميف يؤدكف المكقؼ الدراميإلى ـ التبلميذ قسى ؿ المادة التعميمية لمكاقؼ درامية، كيي كَّ حى تي  إذ

 اؼ التعميمية".ياتو لتحقيؽ األىديبلحظكف كيتفاعمكف كيفكركف، ككؿ ذلؾ تحت إشراؼ المعمـ كتكجي
 :بعض سمات الدراما التعميميةمما سبؽ يمكف استنتاج 

 تقـك الدراما التعميمية عمى التعمـ النشط.-
 لمكاقؼ درامية.التعميمي  محتكلتحكيؿ ال مفادىا ،أساسيةفكرة عمى لتعميمية تقـك الدراما ا-
 كتحقيؽ أىدافيا بطريقة جذابة. ،تيدؼ ىذه المكاقؼ لتبسيط المادة التعميمية-
 ىذه المكاقؼ بأسمكب التمثيؿ.يجسد التبلميذ -
 .شراؼلممعمـ دكر أساسي في اإلعداد كالتكجيو كاإل-
 يتـ التمثيؿ داخؿ الصؼ الدراسي.-

 لمدراما التعميمية في اآلتي: ةيمكف تحديد بعض السمات الرئيس سمات الدراما التعميمية:3-1-
 .كقكالب مسرحية الخبرة كتشكيميا في مكاقؼإعادة تنظيـ -
عمـ، كالتركيز عمى تالتي قد تشتت انتباه الم ،ة مف المادة التعميميةميمَّ العناصر غير الحذؼ -

 بما يخدـ األىداؼ التعميمية. ،العناصر الضركرية الميمة عند تنظيـ الخبرة
 بتمثيؿ األدكار الممسرحة داخؿ حجرة الدراسة. التبلميذ يقكـ-
في أداء ميمتو، اعتمادان عمى القدرة التعميمية لمدراما مف جية، كعمى  لصؼمساعدة المعمـ داخؿ ا-

 قدرتو عمى التكاصؿ ببساطة كيسر.
 مف خبلؿ تحكيؿ المادة التعميمية ألعماؿ مسرحية بسيطة. ،استخداـ المسرح ككسيمة تعميمية-
 .بنفسو عف طريؽ بذؿ الجيد كالمشاركة الفعالةكسيط تعميمي يكفر لممتعمـ بيئة ثرية، تجعمو يتعمـ -
ة، فينتقؿ المتعمـ جعؿ المكاد التعميمية نابضة بالحياة كالحركة، لمتخمص مف جمكد الحركؼ المكتكب-

 (.21-2008،22لى المعايشة)عفانة كالمكح، إمف االستظيار 
 كالنفسحركية.االنفعالية كالمعرفية : في تحقيؽ األىداؼ التعميميةالمساعدة -
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كاألحاسيس الشخصية التي تتضمنيا)عريفج  ،فرصة لممتعمـ أف يعايش المشاعر كالعكاطؼالإتاحة -
 (.2005،116كسميماف،

 استخداـ النشاط المغكم كالميارات المغكية، كالنشاط الحركي حسب ما يتطمبو الدكر.-
 ،بشكؿ كاضح االنفعاالتر بيا عف بَّ عى يي  ثؿ مكاقؼفالدراما تم ،استخداـ النشاط االجتماعي كاالنفعالي-

 (.2005،122كتككف شخكصيا إما حزينة أك فرحة)الخميمي، 
تبسيط كتسييؿ المعمكمات كالحقائؽ كاألفكار المتعمقة بمكضكعات المنيج، كتقريبيا إلى أذىاف -

كالحكار)عبد مفعمة بالحركة كالحيكية ك  ،ىادفةك  ،قؼ مسرحية محسكسةبتحكيميا إلى مكا ،المتعمميف
 (.246الحميـ كآخركف، د ت ،

 في تكفير خبرات بديمة، تساعد في جعؿ الحدث التاريخي الماضي حيان بالنسبة لمطبلبالمساعدة -
(Moore,2004,11.) 
أك  تيدؼ لتخريج ممثميف صغار ،كسيمة تعميمية أكثر مف ككنيا غاية أدبية فنية الدراما التعميمية-

نما المطمكب ت، جيفمخر  في العممية التعميمية مف أجؿ تنمية القدرات كاإلمكانات لدل الطفؿ يا كظيفكا 
 (.2005،37؛ حسيف،2003،132بصكرة أفضؿ )رجب،

جعؿ ك يا ميتسيفي ك  ،في العممية التعميمية أىمية الدراما التعميميةعمى السابقة السمات  جميعتؤكد 
في تحقيؽ األىداؼ التعميمية  المساعدةر الخبرات البديمة يتكفكفي المعمـ ميسران ليا، المتعمـ محكرىا ك 

 .ذلؾتدعـ كثيرةن  التفكير، كقد كضع الباحثكف افتراضاتو  ةكتنمي

 افتراضات الدراما التعميمية:4-1-
كأنماط سمككو، كما يبذؿ جيكده  شخص آخرأسمكب تفكير أثناء عممية التمثيؿ في يتبنى الممثؿ 
صبح تي  إذ ،كيعكس بذلؾ فيمان ليا، كيساعده ىذا الفيـ عمى فيـ نفسو، تمؾ الشخصيةلمدخكؿ في 

نيا اتجاىاتو كدكافعو، كمف ألنو يضمِّ  ؛يكشؼ مف خبلليا عف نفسو الشخصية التي يمثميا مرآةن 
 :ييأت ماالدراما التعميمية ذلؾ في االفتراضات كالتبريرات التي تدعـ 

 أساسان عمى الخبرة. ىبنى الطريقة عمى مكقؼ تعميمي يي  هبنى ىذتي -
التي تتجسد فيما يبديو كالعاطفية التي تكجد لدل الفرد، عمى العمميات الذىنية الدراما التعميمية ركز تي -

 مف أداءات بصكرة الشخصية الممثمة.
 ؿ الممثؿ مع المبلحظ في الكصكؿ إلى أفكار جديدة.تفاعي ساعد يي  -
دراكيا  ،القيـ كالمعتقدات كاألفكار كاالتجاىاتالتمميذ عمى استحضار كقؼ التمثيمي ماليساعد - كا 

بطريقة مفصمة، كزيادة السيطرة كالتحكـ بيا، كاختبارىا عند عرضيا أماـ المشاىديف كبالمقارنة مع 
 آرائيـ.

 بمثابة تمثيؿ أدكار حياتية حقيقية. قات مبكرة مف العمر األلعاب التمثيمية في أك عد تي -
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نساف لمعب جزءان متكامبلن مف تككيف اإلا دعممعب، إذ يي لنساف الطبيعية اإل بةالنشاط التمثيمي رغي مبِّ يي -
 كتطكر تفكيره.

كالنتائج  ،نشطة التي يمارسيا الممثؿ، إذ يتـ فيو تحميؿ األداءات كاأليستدعي التمثيؿ تفكيران ناقدان -
 (.792-1990،793المحتممة ليذه األنشطة)قطامي، 

، كيسمح لممشاعر النفسية السمبية المضمرة بالظيكر ،االنفعاالت الضارةالتمثيؿ الطفؿ مف مص خى يي -
 كاالنطكاء كالخجؿ كاالكتئاب.

كيصبح أكثر قدرة عمى التأثير  ،الطفؿ عمى التعبير عف نفسو التعبير عف طريؽ التمثيؿ قدرةى رم ثٍ يي -
 باآلخريف.

 فيشعر بالثقة بنفسو. ،مف خبلؿ التمثيؿ عمى ذاتويتعرؼ الطفؿ -
 (.291-2005،292الطفؿ العامة)سميماف، المكاقؼ التمثيمية معمكماتً نمي تي -
بجانب أكثر إبداعان،  آخر في التعميـ يمكنيـ مف ربط عمميـ ان خيار  المعمميفى الدراما التعميمية عطي تي -

 مف إعطاء معمكمات كتقديـ خبرات جاىزة أكثر ،متبلميذ في معالجة المكاقؼل كفكمشجع كففيـ مراقب
(Mcsharry and Jones, 2000,74.) 
رتو المغكية كمياراتو قد ك، كتنمأثناء تقمص شخصيات الكبارفي تزيد قدرة الطفؿ عمى إدراؾ البيئة -

ف بمجمميا حالة كِّ كى التي تي  ،ألف الدكر نمط متتابع مف المشاعر كالكممات كاألفكار كاألفعاؿ ؛االجتماعية
 خريف.مميزة لمتفاعؿ مع اآل

لتبني مكاقؼ  هد  عً تي ، كاستراتيجيات جديدة يتعمـ حقائؽ كفي، أثناء لعب الدكرفي يمارس الطفؿ الحياة -
 (.435-2003،436جديدة في المستقبؿ)الزىراني،

كساب ا  اه تنشيط الخياؿ ك نمائية في اتجإيحقؽ فائدة فيك كظيفة طبيعية في نمك الطفؿ،  متمثيؿل-
 (.2005،89المبلئمة)عبد الحميد،الحقائؽ كالخبرات كالعادات 

إلى ثـ  ،)كيفية استخداـ الميارات( جرائيةإإلى  معرفية أكاديمية مفيمية المعرفة طكر الدراما التعمتي -
 .(Manorom and Pollock,2006) ستعمؿ بيا الميارات(معرفة شرطية )معرفة الظركؼ التي تي 

ؽ مختمفة لمتعامؿ ائكيحدد طر  ،يايكاجي التي كافعمى المشاكؿ أثناء التمثيؿ في ب ؼ الطاليتعرَّ -
 ـ ىذه العممية في الحياةعم  تى لً  كقت طكيؿإلى  قد يحتاج ىذا األمربينما  ،"اتخاذ قرارات" معيا

(Mcdowell,2001,8.) 
 الدراما كسيمة لمكشؼ عف الذات كالعالـ الخارجي عمى حد سكاء.عد تي -
اب ميارات في اكتس عمى التعبير عف تجاربو، كتساعده الطفؿعمى قدرة التعميمية  لدراماتعتمد ا-

 (.22-2003،24)برايف سيكس،صقبلن دراميان  فكارهأك  ؿ مشاعرهصقي درامية تى 
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تنمية التفكير كالعمميات  فيالدراما التعميمية  أىميةتدعـ السابقة يمكف االستنتاج أف جميع االفتراضات 
داخؿ غرفة التعميمية مرتبطة بالتكظيؼ الصحيح لمدراما العقمية العميا، كلكف تبقى ىذه االفتراضات 

 .ميذبشكؿ فعمي لدل التبلالصؼ، حتى تتحقؽ األىمية التربكية التي تحظى بيا 

 األىمية التربوية لمدراما التعميمية:5-1-
يي أبعد كأعمؽ مف ذلؾ، ف، كلكف أىميتيا عمى أنيا نكع مف التسمية تعميميةينظر البعض لمدراما ال
ة التي ال مفر منيا كىي معرفة نساف الفمسفير مشكبلت اإلبتتعامؿ مع أكك  ،صكرة مصغرة لمحياة

( عف ىذا Mark Twenر مارؾ تكيف)عبِّ يي ك ، ا العالـو في ىذتكمكان نساف نفسو كعبلقتو باآلخريفاإل
سمكؾ أقكل معمـ لؤلخبلؽ، كخير دافع إلى الك  ظـ اختراعات القرف العشريفالتعميمي أعبقكلو" المسرح 

ف بالكتب بطريقة مرىقة، بؿ بالحركة المنظكرة قَّ مألف دركسو ال تي  ؛نسافالطيب اىتدت إليو عبقرية اإل
الطكيمة  التي تبعث الحماس.. إف كتب األطفاؿ ال يتعدل تأثيرىا العقؿ، كقمما تصؿ إليو بعد رحمتيا

الباىتة، كلكف حيف تبدأ الدركس رحمتيا مف مسرح األطفاؿ، فإنيا ال تتكقؼ في منتصؼ الطريؽ بؿ 
إلى أف التربية الحديثة  (صمى مى )(. كفي ىذا الصدد يشير 2001،47، )القرشي تمضي إلى غايتيا"

كفكائد مردكدات  تضع نصب عينييا أف تستفيد مف نشاط الطفؿ التمثيمي، ألنو بمثابة نشاط حيكم لو
 منشاط التمثيميالتربكية ل جكانب األىميةبعض  يكفيما يأت (.أ747-، 2004براىيـ، إ)متعددةتربكية 

 في غرفة الصؼ:
خمؽ بيئة تعمـ عمى ىـ دساع، كيالذم يتـ تمثيمو يشجع التمثيؿ األفراد عمى إسقاط معرفتيـ لممكضكع

لمادة األكاديمية التي يمكف أف اعمى ضفي الحياة كيي ، توعمـ عميقان بدالن مف سطحيالت كيجعؿنشطة، 
 . Jarvis, et al.,2002)كبير) تككف نظرية لحدو 

ف عمى التعبير عف أنفسيـ يصبحكف قادريفالثقة عند التبلميذ، الدراما التعميمية  ري طكِّ تي  ،إلى ذلؾ إضافةن 
كف يتعممكما مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مف كجكه متعددة،  سكيةن المعنى كف يستكشف، كما بطبلقة

عادات ، كيكتسبكف المقدىمة مف قبؿ أعضاء المجمكعةعرض كقبكؿ كتعديؿ األفكار بناءن عمى األفكار 
كمتحدثيف  ،ستمعيف أكثر حساسيةمي يصبحكف ، ف(Athiemoolam,2006,21-22لمخطاب) أفضؿ

ؿ كبشكؿ فعمي كمستق ،ستبلـ عمى نحك متزايداالرساؿ ك اإلجديريف كناضجيف أكثر، كتنمك قدرتيـ عمى 
 (.Liu,2002,5كخبلؽ كرمزم)

مف جانب آخر تساعد الدراما التعميمية الطفؿ عمى التمييز بيف عالميف حقيقي كخيالي، فمف خبلؿ 
العالميف، فالطفؿ عندما يستخدـ العكد كسيؼ في الدراما الدراما يككف التفاعؿ بيف ىذيف في المشاركة 

سيؼ يبقى مدركان االختبلؼ بيف  ان حقيقي ان يككف كاعيان لكؿ مف السيؼ كالعكد، كعندما يستخدـ سيف
(، كعمى Bolton,2011,155) ج الحقيقة كالقصة في عالـ فيزيائيدمي يى  إذالمسرحية كالسيؼ الحقيقي، 
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تاـ  عمى كعيو يبقكف نيـ أكب مف قيكد الكقت كالمساحة، إال ف الطفؿ مف الير مكِّ الرغـ مف أف التمثيؿ يي 
  (.2003،26ؾ)برايف سيكس،درى بالعالـ المي 

كاقع تنقؿ ك ، ناس تعيش كناس عاشت كناس قد تعيشالدراما آفاؽ قاعة الصؼ إلى حيكات تكسع ىذا ك 
لتفاعؿ مع المعمـ خبلؿ اكذلؾ مف  ،حياة الطبلب الخاصةك المنيج تربط بيف ك ، لى المدرسةإالمجتمع 

 ىا الطبلب غامضة أك بعيدة عف عالميـدالتي يع رب المحتكل كاألفكارقى تي ذ، ك كبقية التبلمي
 (.;Stewart,2003,4 134  ،2003،رجب)

ألنيا  ؛ع التعاطؼتشجلعب الدكر كتجربة التخيؿ البارعة، ك اإلبداع مف خبلؿ  فز الدراما عمىحى كما تي 
 تمكف مف الفيـ كالتعبير، كتنمي ميارات التكاصؿ السمعي كالبصرمؾ كالعاطفة، ك تجمع بيف اإلدرا

(Simpson, 2006,12.) 
ارات التشكيؿ كالتجسيـ ميطكر يي  فيكفكائد أخرل لمنشاط التمثيمي، يضيؼ العساؼ كأبك لطيفة ك 

ثراء الحصيمة ي، ك كالتككيف  التمثيؿً  يتعمـ التمميذ مف خبلؿ، ك عمـالمغكية لممتعمؿ عمى زيادة المعرفة كا 
التذكؽ الحسي كالجمالي)العساؼ كأبك لطيفة، يو لد كنمي، ك كالعمؿ المشترؾ اليادؼ عاكفى الت

2008،240-239.) 
عمى  تبلميذسيـ في تشجيع التي أنيا  ، منيالمدراما التعميمية كآخركف فكائد تربكية أخرلكقد حدد سعادة 

 ، ييـلدكحؿ المشكبلت ة عمى التحميؿ كالمكازنة القدر  مينى كتي ، بعضيـ كالتكاصؿ مع بعضيــ مف م  التع
قان عمميان لمبدأ التعمـ تطبي دعتي كما عمى القيـ االجتماعية،  دد الدراما التعميميةكمف جية أخرل تشى 

 كتقدير ذلؾ ف مف أدكار في الحياةك ديو اآلخر سيـ في تمكيف التبلميذ مف فيـ ما يؤ تي ك ، بالعمؿ
 (.190-2008،191،)عطية

في ك  ،خبلؽ، كالمعايير االجتماعيةكاألاالتجاىات كالمبادئ  إكسابفعالة في كما تعد الدراما التعميمية 
ؿ تحم  ك  ،ريب كالممارسة كالتغذية الراجعةتتيح فرصة التد، ك أيضان  األىداؼ النفس حركيةتعميـ 
 (.2007،202)دركزة، كليةؤ المس
مساعدة التبلميذ في تككيف أفكار طريقة فعالة في  أف الدراما التعميمية( Simmons) يضيؼ سيمكنزك 
تساعد في التعافي مف تجارب صعبة ، كما (Simmons,2010, 4) كضح الختيار الميف الصحيحةأ

 لى المستقبؿ بسيكلة أكثرإرات جديدة، ك تساعد في االنتقاؿ ، كاستعماؿ مياكميخيفة كقمقة
(Chalmers, 2007, 13.) 
ف، ك اىذ مة لتنشيط يميك أداة ما في فكر المتعمميف ببساطة، ف التمثيؿ يفعؿ أكثر مف أف يعكس ا 

كيناقش الصيغ المختمفة  لمتمثيؿ  ،عممية التعمـ، كعندما يستطيع التمميذ أف يمثؿ كيفكر بطرؽ مختمفة
. في الدراما التعميمية تمثيؿ المعرفة ي يكضحتكالشكؿ اآل ،مو الخاصةعم  حكؿ عممية تى  يك يتعمـف

Knowledge) (Representation of 
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 ألحداثا                                                      
                                                                    

                                                        
 

 

 المغة                                         تجانت  الم                                

 ( تمثيؿ المعرفة في الدراما التعميمية3الشكؿ)     

 المغةأغاني(، كتتضمف أك ، ان رسكمأك خرائط، أك بيانية،  ان رسكمأك ، ان مكتكب عمبلن كتتضمف المنتجات)
 إشارات(أك  تفاعبلت،أك تتضمف)حركة، فتقييمات ذاتية(، أما األعماؿ أك مناقشات، أك ، ان )حكار 

(Chapman, 2000, 35.) 
فالفيـ  ،فيةمية تجعؿ عممية التعمـ تعاطي أف الدراما التعمي (Cziboly, et al)يرل تشيزبكلي كآخركفك 

ؿ قيمنا، شكِّ بو، كفقط عندما يمكف الفيـ باإلحساس فإف ىذا الفيـ يدخؿ إلى عقكلنا كيي  ييحس   الحقيقي
ففي الحياة اليكمية يصعب عمينا أف نرل ذاتنا مف ، اءة الذاتيةكما أف الدراما تخمؽ التمكيف كتزرع الكف

لية الدراما داخؿ الكضع المعاش كنمارس سيطرتنا عمى أفكارنا كمشاعرنا، بينما عندما نعمؿ ضمف آ
ع معيف، كىذا يساعدنا في نا في كضتفرجنا الذاتي" كىي قدرة ندرؾ مف خبلليا أنفسى فإننا نطكر مف "مي 

خريف، كما تغذم الدراما كلية عف اآلؤ  نستطيع أف نأخذ مسالتي لكالىا الكليتنا عف أنفسنا ؤ تكلي مس
الثاني ف ،باألمفيمدنا األكؿ  فإف كافالقدرة البشرية الفريدة عمى تخيؿ الكاقع كالتفكير في الممكف، 

 "إنشتايف"يقكؿ ك  ،(Cziboly, et al.,2010,16الحرية، كىذا يحرر العقؿ مف سطكة الحاضر)يحقؽ 
ؽ طكِّ ألف المعرفة محدكدة، بينما الخياؿ يي  ؛"الخياؿ أكثر أىمية مف المعرفة تأكيدو منو لما سبؽفي 

 (.,Zafeiriadou,2009 4العالـ" )
الحقائؽ كاألحداث التاريخية الماضية إلى يـ في تقريب أف الدراما التعميمية تسكح معفانة كاليضيؼ ك 

دكف فكاصؿ زمنية، األمر الذم يؤدم إلى ربط األحداث مف يستطيع أف يرل األحداث فأذىاف المتعمـ، 
المتعمـ ، كما تساعد الدراما التعميمية كيعطي صكرة مركزة كاضحة عف ىذه األحداث ،بعضيا ببعض

المعجـ  تزيدنمي الميارات المغكية ك تي ك عمى االرتقاء مف المغة العامية الدارجة الى المغة الفصيحة، 
 (.45-2008،48)عفانة كالمكح،يالصف لتعميـمف المكقؼ السمبي في ا ومصخى تي ، ك وكم لديالمغ
النقدم،  الحس كما تنمينمي الحكمة كالشجاعة كالقكة كالجرأة، ترل العناني أف الدراما التعميمية تي ك 

 (.8-1991،9إضافة إلى تنمية الجسـ كالحكاس مف خبلؿ الحركة)العناني،
امؿ بيف المفاىيـ كى ج كتي دمي تى أف الدراما التعميمية (Dowdy and Kaplan) يضيؼ دكدم ككاببلفك 

، كاألدبالعمكـ ك يات كاالجتماعيات كالميارات كاألفكار في المكاضيع المتنكعة التي تضـ الرياض

 التعمـ والتفكير
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 خبلقيةصر ييتـ فيو المربكف باألىداؼ األلفف المسرح كالدراما في ع ان تقدير مف ناحية أخرل  ري تطكِّ ك 
كاالحتراـ  ،مثؿ االستماع الختبلؼ كجيات النظر تطكر ميارات اجتماعية، ك كالجمالية لمتعميـ
 (.Dowdy and Kaplan,2011,7) كالتعاطؼ كالشفقة

الركتيف بدد الممؿ الناتج عف ت األني ؛أكثر قابمية لمتعمـ ميذالتبل التعميمية في جعؿتساعد الدراما ىذا ك 
إف " (:Yaffey) (، كفي ىذا الصدد يقكؿ يافي48-2001،49)القرشي، المتكرر لمحياة المدرسية
حياة كالمرح في الدراسي يعني صقؿ التفكير كزيادة الفيـ، كبث ال صؼالتمثيؿ الدرامي داخؿ ال

 (.2005،79)محمكد، الدراسية" الصفكؼ
قدميا التعميمية ىي تجارب االتصاؿ المتنكعة التي تي  ينفر أف أحد جكانب أىمية الدرامايرل جك 

ر ميارات كما أنيا تطكِّ  لؤلطفاؿ، فالدراما تفكير مسمكع ألنيا تساعد في تطكير ميارات المغة الشفكية،
( استخدـ فييا االرتجاؿ الدرامي ليشجع تبلميذه 1989)يافيلي دراسة ف، فالميارات الكتابيةك االستماع  

كأدرككا أف االرتجاؿ  ،، كجد الباحث أف التبلميذ قامكا بتأدية ذلؾكتابيبشكؿ درامية عمى خمؽ مشاىد 
  بعد ذلؾ في األداء رظيى قادريف عمى نقؿ كمماتيـ لتى كانكا بمعنى أنيـ  ،كتابة عمى األقداـبمثابة كاف 

515) Mcmaster,1998, .) 
يا تساعد في عبلج بعض المشكبلت النفسية إن إذيمية أىمية في الجانب العبلجي كما أف لمدراما التعم

كالخكؼ  ؽ كأمراض الكبلـ كالخجؿكالسمككية التي قد يعاني منيا بعض التبلميذ، مثؿ عيكب النط
 (.48، 2001،؛ القرشي1981،152كنيكسكف، ميد)سلثقة بالنفس كالتكتر كالعدكانيةكاالنطكاء كفقداف ا

كسب التبلميذ خبرات تفكؽ بالنسبة لبلرتجاؿ أك ما يسمى دراما الفطرة التي ال تخضع لقيكد، فيي تي أما 
 ،سيـ في الحصكؿ عمى قيـ أكثر كتركيز أفضؿ، كما تي التدريب عمى دكر معيف و مف جراءنما يكتسبك 
كتدريبنا جيدان عمى تكما  ،فييا متعة أكبر المتعممكفكيجد لتفكير، القدرات العقمية ك اكتنمي  كسبيـ مرانا ن

 كألف الحكار فييا مرتجبلن فإف األطفاؿ يتعممكف سرعة التفكير كطبلقة التعبير ،التعبير عف أفكارىـ
 ،ة في التفكير اإلبداعي كالمستقؿتجربفي أنو  كتتضح أىمية االرتجاؿ، (239-2005،240)سميماف،

 يطمؽ، ك فرصة لمنمك ك فيـ اآلخريف يكفر  إذ، االجتماعي المدفكع بقكة الحماس التفاعؿممارسة في ك 
 (.2001،35لكم، Raty and Marcos,2008,12;)سيطر عميوالعاطفة بشكؿ مي 

البحث الحالي كمع خصكصية تتفؽ مع أخرل ألىمية الدراما التعميمية،  كتضيؼ الباحثة جكانب ،ىذا
 كىي: ،مادة القكاعد

نما ألىميتيا  عىمَّـتحقيؽ مبدأ الكظيفية في تعمـ المغة العربية، الذم ينص عمى أف القكاعد ال تي - لذاتيا كا 
أثناء المكاقؼ في  القكاعد ـالتبلميذ الستخداالدراما التعميمية دفع تى  إذفي الحياة كالمكاقؼ االجتماعية، 

 .كرىا في حياتيـأىميتيا كدكف فيدرك ،ةالدرامي
 في دركس قكاعد المغة الجامدة.ضفاء الحيكية كالحركة إ-
 بداعي في دركس قكاعد المغة العربية.تنمية ميارات التفكير اإل-
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الجانب  قتصر عمىتال  أىميتيافالفعاؿ الذم تؤديو الدراما التعميمية،  مف العرض السابؽ الدكري  يتضحي 
كالعبلجي  كالثقافي كالمغكم كاإلدراكي شمؿ أيضان الجانب النفسي كالجسميتتعداه لتالمعرفي بؿ 

 لجكانب شخصية المتعمـ جميعيا. ةشامم ايإن يمكف القكؿكبذلؾ  ،كاالجتماعي كاإلبداعي

 الدراما ومخروط الخبرة:6-1-
أف ييكتفى بتمقيف  مفيككف أكثر تأثيران في التعميـ  أف األداء الفعمي لشيء ماالذم مفاده  شكؿ االعتقاديي 

الرتباطو بالمفيكـ التربكم "التعمـ مف خبلؿ كذلؾ  ؛لمسرحة المناىج ميمان مدخبلن ، المعمكمات عنو
ركة الطفؿ سمكب الذم يعتمد عمى مشا(، كىك األLearning Through Experienceالخبرة" )

نشطة تحت إشراؼ المعمـ، بما يحقؽ لو القدرة عمى الربط ما بيف النشاط الذم المستمرة في ممارسة األ
في ىذا الشأف" لك تعمـ  "ديكم"يقكؿ ك  كما يتعممو مف مكضكعات أكاديمية،يدكر حكؿ خبرة حياتية 

الطفؿ عف  طريؽ الممارسة كاألنشطة، فإف نكعية الخبرات التي سكؼ يكتسبيا سكؼ تككف عمى قدر 
 (.115-2005،116ىمية" )حسيف،كبير مف األ

، كيحاكؿ التفاعؿ مع اآلخريف مف زمبلئو شخص آخر كافى المتعمـ م ؿ  حي يى  ،في ضكء التمثيؿك 
ذىاف لى األإ، كاألسئمة التي تقفز يبلحظكفف أما بقية التبلميذ، عمميف الذيف يمثمكف أدكاران أخرلالمت
كاف باإلمكاف كما إذا  ،في مكقؼ معيف قراران معينان ك الممثميف أأسباب اتخاذ الممثؿ حكؿ منيا  ،كثيرة

ألف  ؛كؿ ما سبؽ يتأسس عمى مبدأ أثر الخبرة في التعمـك طريقة أخرل لمعالجة المكقؼ، اعتماد 
 (.2008،190ذيف يعيشيما المتعمـ يشكبلف عنده فحكل مادة التعمـ)عطية،مالعامؿ المكاني كالزماني ال

ذلؾ ألف  ؛مف استخداـ المكقؼ الحقيقي نفسوفاءة تككف أكثر فاعمية ككإف الخبرة الدرامية يمكف أف 
ي التمة كالضركرية يمز عمى األفكار الكالتركي ،ىناؾ فرصة أماـ المربيف إلعادة تنظيـ الخبرة كتشكيميا

ككؿ ذلؾ  ،مة التي قد تشتت انتباه المشاىديفيمالعناصر غير اللتبلميذ، كحذؼ إلى ايكدكف إيصاليا 
 (.2008،43؛ عفانة كالمكح،1993،57يخدـ تحقيؽ األىداؼ التعميمية)عبد النبي،بما 

 حسب أىميتيا:الكسائؿ التعميمية المختمفة فيو  الذم رتب ،دجار ديؿإلرة مخركط الخب كفيما يأتي

 
 ديؿ ( مخركط الخبرة إلدجار4الشكؿ)                                 

 الصور الساكنة

العروض العممية والرحالت 
 التعميمية 

خبرات مباشرة ىادفة، الخبرات المعدلة، )
 (الخبرات الدرامية
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خبرات يككف المشارؾ فييا فاعبلن نشيطان إيجابيان يعمؿ كينشط، كتشمؿ ثبلثة أقساـ تكجد في قاعدة  أواًل:
 .(خبرات دراميةة، ك معدل خبرات، ك رةخبرات ىادفة مباش) المخركط كىي:

 .، كالعركض العمميةان عمى األغمبخبرات يككف فييا المشارؾ مشاىد ثانيًا:
 (.55-1993،57)عبد النبي،كالتمفازالساكنة، ، كالصكر بديمة أكخبرت تعكيضية  :الثاً ث

كمف خبلؿ مكقع الخبرات الدرامية في قاعدة المخركط، يمكف استنتاج أىمية الدراما  ،مما سبؽ
 التعميمية في جعؿ المتعمـ مشاركان فعاالن إيجابيان كنشطان في الصؼ الدراسي.

نما المبلحظيف أيضان،  فاعمية الخبرة الدراميةأف إلى كتجدر اإلشارة ىنا  كىذا ال تطاؿ الممثميف فقط كا 
بتعبيرات الشفقة أك  ونما يشاىدك إزاء  يعبركف المبلحظيف يرل أف التبلميذ إذ ،"قطامي" ما أكده

منكف معرفة الطريقة التي تكصؿ يتمجكف في المكقؼ إلى درجة تجعميـ الغضب أك االىتماـ، كيند
، كالتفكير مع قرارىـ، كما ىي المصادر التي تقؼ أماـ اتخاذ القرارطتيا األشخاص الممثمكف إلى اسبك 

أف براىيـ ضيؼ إ(، كي791-1990،792)قطامي،الممثميف لمكصكؿ إلى طرؽ أخرل التخاذ القرار
 ، كعممية ثقافية بالنسبة لؤلطفاؿ اآلخريف الذيف اقتصرشارككانشاطان تربكيان لؤلطفاؿ الذيف  دعيي  التمثيؿ

 ،نشاط ألنوفإف النشاط التربكم يسيـ في دعـ الثقافة نفسو الكقت  عمميـ عمى المشاىدة، كلكف في
كسيمة نقؿ كالتربية  ،نو تربكمألك  ؛تركيج المنتجات المختمفة الممارسة التي تساعد عمىكالنشاط يتضمف 

كة الدرامية "المشار  :"عبد النبي"يقكؿ في ىذا الصدد (، ك أ-2004،747براىيـ،إ)الثقافة بيف األجياؿ
يمكف أف تصبح حة، رى سٍ كتسب المشارؾ الكثير مف المى ، فبينما يى نفسيا معممةلكالمبلحظة كجياف 

 (.1993،66قكة متضمنة نافعة")عبد النبي، المبلحظة 
تـ إشراؾ  إذالبرنامج التعميمي، مف خبلؿ  لنافعةىذه القكة المتضمنة اكسعى البحث الحالي إلى تكريس 

خرل أاقتراح نيايات  منيامتعددة مياـ  ف خبلؿقدر اإلمكاف، م اسيةر الدالمبلحظيف في الحصة 
بداء ك لممكقؼ الدرامي،  ضفاء مشاركات صكتية لئليحاء بطابع المكاف مثؿ ك في أداء زمبلئيـ،  آرائيـا  ا 
لبعض إعادة الطمب مف اكأحيانان  ،شجار في الغابةمى المقاعد لئليحاء بصكت حفيؼ األحؼ األيدم ع

 كأخيران  تـ التركيز عمى  تنكيع الممثميف كتشجيع الجميع عمى التمثيؿ، خرل،أتمثيؿ المكقؼ بطريقة 
في  ي ثبلثة أنكاع رئيسة ألسمكب مشاركة المبلحظيفأتكفيما ي. فكاف المؤدكف جددان في كؿ مرة

 :المكقؼ التمثيمي
فر كى المشاركيف كالممثميف، كىي أبسط أنكاع المشاركة، كتي  المشاركة الخارجية: عبارة عف مناقشة بيف-

 .ـ حكلويئـ المبلحظيف لمعمؿ كآراتغذية راجعة حكؿ مدل تفي  
، المشاركة اليامشية: كىي مشاركة مف بعض المشاىديف أك جميعيـ حيف ال يككف العدد كبيران -

ىدفان معينان، أك أف يأخذ  كتؤدم ،ف يكرركا أغنية أك كممة كمفتاح لحؿ ماأكتقتصر المشاركة عمى 
 .بناء المكقؼكفي ىذه الحالة تككف األدكار محددة ضمف  ،أدكاران في األداء تبلميذال
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، كحتى يككف تبلميذضكع كاالستفادة مف مساىمات اللتعمؽ في المك إلى االمشاركة المتكاممة: كتيدؼ -
 (.22، 2009؛ شكاىيف كآخركف،73-74، 2002)نكاصرة،كمرنان  التفاعؿ مع العرض بيف الطمبة كبيران 

الكبير،  كفي البحث الحالي تـ التركيز عمى المشاركة الخارجية كاليامشية ألنيا األنسب لعدد التبلميذ
 .شتت انتباه المبلحظيف، كاحتماؿ الفكضىمف ت كؿ   كلتجنبً 

 الدراما كوسيمة تعميمية:7-1-
، متعددة مفاىيـة المفاىيمية التي تعتمد عمى تعميمية بالطريقطريقة التعامؿ مع الدراما كأداة ؼ رى عٍ تي 

ة لمدراما كىي التسمسؿ المنطقي لؤلحداث، مؽ بالدراما تعني األدكات الرئيسككممة مفيـك فيما يتع
الشخصيات، كالمحادثات، كىذه األدكات متعمقة بالمككنات األساسية لمدراما مثؿ المسرحية ك 

 (.2003،22)برايف سيكس،سبيؿ المثاؿخصيات كالجميكر عمى كالش
كأكليا  ،كلتحديد مكقع الدراما التعميمية في تصنيفات كسائؿ التعميـ، سيتـ إدراج بعض ىذه التصنيفات

سمعية، ك ، سائؿ بصريةك )كىي  :لمحكاس التي تتصؿ بيا كتخاطبيا تصنيؼ كسائؿ التعميـ تبعان 
يرفع درجة ة التعمـ تعمـ ألكثر مف حاسة في عمميكقد أكد المختصكف أف استخداـ الم(، كسمعية بصرية

ه مف أىـ مبادئ ىذا ما أكده القرشي كأعد(، ك 2003،35كضكح المعمكمات كرسكخيا)القبل كصياـ،
  .(2001،51)القرشي،الدراما التعميمية

ألنيا تجسد  ؛ف الدراما التعميمية ممكف أف تككف غاية في العمؽ كالثراءأمما سبؽ يمكف االستنتاج 
صة كالحركة فيي تدمج بيف القأماـ التبلميذ،  مرئية كمسمكعة كحركيةك  حيةاألحداث كاألفكار بصكرة 

أثناء في أىمية إشراؾ أكثر مف حاسة كفي  كسيمة سمعية بصرية.مجرد كثر مف أالحقيقية كبذلؾ تككف 
لي كسكؼ أنسى، أرني كسكؼ أتذكر، أشركني كسكؼ أفيـ"  ؿٍ يقكؿ فيمسكؼ صيني "قي  عممية التعمـ
يكضح النسبة المئكية لبقاء المعمكمات في الذاكرة استنادان  ي جدكؿه أتي ا(، كفيم2010،18)السكيداف،

   إلى طبيعة الحاسة المستخدمة:
 ( 1الجدوؿ)

 بقاء المعمومات في الذاكرة حسب الحاسة المستخدمة

    

  (2003،36كصياـ،،)القبل

 %20 استخداـ حاسة السمع
 %30 استخداـ حاسة البصر
 %50 استخداـ السمع كالبصر

 %70 الحديث عف مكضكع معيف الذاتية في مساىمةال
 %90 المساىمة الذاتية في تنفيذ مكضكع معيف
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كبيرة في االحتفاظ بالمعمكمات قد تصؿ ك أف لمدراما التعميمية مساىمة فعالة  مف الجدكؿ السابؽيتضح 
دكار كحؿ المشكبلت الة مف قبؿ المشاركيف في أداء األ%، باعتبار أف فييا مساىمة ذاتية فع90إلى 

 كالمناقشة مع التبلميذ.
نفت الكسائؿ التعميمية صي  إذمة، ىناؾ تصنيؼ آخر لمكسائؿ التعميمية يعتمد عمى المستفيديف مف الكسيك 
كسائؿ ، ك مثؿ الحاسب كالحقيبة التعميمية كسائؿ فردية:، ك مثؿ الراديك كالتمفازكسائؿ جماىيرية: ) لى:إ

كمف أمثمتيا األفبلـ ي الكقت نفسو، جماعية: تعمؿ عمى تعميـ مجمكعة مف التبلميذ في مكاف معيف كف
لتعميمية كسيمة أف الدراما ا مما سبؽ ستنتجيي  .(35-2003،36كأجيزة العرض كالشرائح)القبل كصياـ،
 .سابقان  كما تمت اإلشارة بما فييـ المبلحظيف ،جماعية ألنيا فعالة لجميع أفراد الصؼ
مف  بٌلن ف عممية التعميـ تضـ كي إ :بالكسائؿ التعميمية، يمكف القكؿكفيما يتعمؽ بعبلقة الدراما التعميمية 

 مكقؼ التعميميتكفيرىا في ال يمكفتعد الكسيمة التعميمية جزءان مف اإلمكانات التي  إذالطريقة كالكسيمة، 
ما التعميمية التي تعتمد عمى باألىداؼ التعميمية، كىذا ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ الدرا ترتبطعمى أف 
الخمفية، كاألقنعة الممكنة، كاألدكات البديمة عف األشياء الحقيقية كغيرىا،  لصكرمثؿ امتعددة كسائؿ 

(، 2001،68)القرشي، يتـ تطكيعيا لخدمة العمؿ الدراميكىذه الكسائؿ ليا خصكصية معينة بحيث 
طة كعدـ التكمؼ، مثؿ البطاقات البسا ية مراعية شرطمتعددكسائؿ  ستخداـكفي البحث الحالي تـ ا

صكر الخمفيات المكحية ك ، بديمة عف األشياء الحقيقيةالبسيطة الألدكات كاسمية كالقبعات الكرقية اال
 .كؿ عف المكقؼ الدرامياالنطباع األتشكيؿ في حداث بالكاقع، ك ربط األالتي تساعد في  بالمكاف
تحدد مف خبلؿ مفيكميف ت ؟تعميميةأك تقنية ستخدـ الدراما ككسيمة لماذا تي  :سؤاؿ فإف اإلجابة عكأخيران ف

كؿ يركز عمى قيمة الدراما ككسيمة ميسرة يتحقؽ مف خبلليا النمك العاطفي كالشخصي شامميف: األ
لمطفؿ كفرد، كالثاني يقدـ الدراما كمكضكع لمدراسة لو مصداقية كميارات خاصة كمداخؿ كىيكمية 

كسيمة تعميمية إلى ف الدراما التعميمية تتحكؿ إ :(، كىنا يجدر القكؿ1981،159معرفية)سميد كنيكسكف،
طمب مف الدراما تخريج ممثميف صغار تربكية أكثر مف ككنيا غاية أدبية فنية، كمف ىذا المنطمؽ ال يي 

مكانات الطفؿ عمى أفضؿ  نما تكظيؼ الدراما في العممية التعميمية لتنمية قدرات كا  أك مخرجيف، كا 
 (.Moore,2004,11؛ 2005،37؛ حسيف،2003،132صكرة)رجب،

 كيسير د خطكات محددة يسترشد بيا المعمـتحدي مفالبد كسكاء كانت الدراما تقنية أك طريقة تعميمية، 
ال بد أف  عممي عمؿو  ككؿ   ،بالدَّرجة األكلى جادٌّ  عمميٌّ  عمؿه يا ألن استخداميا؛أثناء في عمى نيجيا 

 .نحك غاياتو مضيلي ،كفؽ تخطيطو معيف سيرى ي

 الخطوات التي تقـو عمييا الدراما التعميمية:8-1-
 مرحمة التخطيط النظرم، كمرحمة التطبيؽ العممي. :تمر الدراما التعميمية بمرحمتيف أساسيتيف ىما

 :اآلتيةشمؿ الخطكات ت، ك النظري: مرحمة التخطيط أوالً 
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ف بعد أف يتأكد م ،يقـك المعمـ بتحديد الدرس أك مجمكعة الدركس إذتحديد الدرس أك المكضكع: -1
 بطريقة درامية. عميمياصبلحية تمؾ الدركس ليتـ ت

مف أجؿ  ،لمكضكع الدرسمقة تكجب عمى المعمـ القراءة المتعتاالطبلع عمى محتكل الدرس: ىنا -2
تحديد المفاىيـ كالقيـ ك يا مف خبلؿ المعالجة الدرامية، لتذليمتمييدان مكاطف الصعكبة فيو د تحدي

 لمكضكع الدرس. في المعالجة الدراميةالمتضمنة تمييدان لتضمينيا 
كتعبر عف األداء المتكقع مف المتعمـ عند  كاضحةن كمحددةن  كيجب أف تككفؼ الدرس: اصياغة أىد-3

كالكجدانية إف سمحت طبيعة الدرس بذلؾ، كأف  نياية الدرس، كأف تشمؿ الجكانب المعرفية كالميارية
 تشتمؿ عمى الميارات المتعمقة بالنشاط التمثيمي مثؿ ميارة إعداد الحجرة أك التمثيؿ.

لشخصيات تحديد األدكار كالشخصيات المطمكب تمثيميا: عمى المعمـ في ىذه المرحمة أف يحدد ا -4
تتحرؾ  لى شخصياتو إلتتحكؿ بعد ذلؾ ك ، حتى تككف كاضحة في ذىنو ،التي ستقكـ بمعب األدكار

منيا: التعبير عف مكضكع الدرس مف خبلؿ متعددة أمكر  ، كعمى المعمـ أف يراعيكتتحدث كتتفاعؿ
حقؽ عدد محدد مف الشخصيات حتى ال يتشتت انتباه التبلميذ، كأف تتكامؿ الشخصيات بحيث تي 

 األىداؼ المرجكة مف الدرس.
بطريقة درامية: يجب عمى المعمـ أكالن أف يضع الفكرة األساسية التي سينسج معالجة محتكل الدرس -5

حكليا العمؿ الدرامي، كيمي ذلؾ اختيار الشخصية المحكرية كرسـ الشخصيات األخرل، كالعمؿ عمى 
قصد بيا تتابع إقامة التناسؽ بينيـ بحيث تبدك األحداث ككائف كاحد كىذا يحقؽ الحبكة الدرامية التي يي 

عد أداة التعبير عف الحدث ال يتحقؽ إال مف خبلؿ الحكار الذم يي ىذا ك بحتمية درامية منطقية، حداث األ
قصيرة كاضحة أف تككف العبارات ، كمتعددة أمكر ىذا كيجب أف تتكافر في الحكاركعف الشخصيات، 

تضمف عناصر ، كما تبمحتكل الدرسترتبط  ان تحمؿ في طياتيا معمكمات كمفاىيـ كقيم، ك المعنى
يبدأ الحكار بدايةن مشكقةن كأف  إلى أف إضافةن ، لغة مكازية لمغة المنطكقة التي تيعداإليحاء االنفعالي 

 .حداثتحديد زماف كمكاف األأخيران ، ك ةن عادلةن تساعد في اكتساب العبرينتيي نياي
سيكلة الحصكؿ عمييا مف ك الدرس،  عينة: مع مراعاة مبلءمتيا ألىداؼتحديد األدكات كالكسائؿ المي -6

 .كاؼو  ، كذلؾ قبؿ تنفيذ المكاقؼ بكقتو التبلميذ في تصميميا شتراؾكاالبيئة المحمية كبأقؿ التكاليؼ، 
س، كاالىتماـ بأساليب تحديد أساليب التقكيـ: كىنا يجب الربط بيف أساليب التقكيـ كبيف أىداؼ الدر -7

 إلى جانب أساليب التقكيـ التي تعتمد عمى األسئمة التحريرية كالشفكية. ،يئداالتقكيـ األ

 :تية، كتشمؿ الخطكات اآلثانيًا: مرحمة التطبيؽ العممي
)عرض بعض تيةـ أحد األساليب اآلتييئة كتنشيط التبلميذ لعممية التمثيؿ: مف خبلؿ استخدا-1

 .أسئمة لمتبلميذ السترجاع حدث معيف(تكجيو ك عرض قصة معينة، ك الصكر المتعمقة بالمكضكع، 
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تاحة الفرصة أماـ التبلميذ الذيف ك ، ةتكسيع قاعدة المشارك تكزيع األدكار عمى التبلميذ: مع مراعاة-2 ا 
تكزيع كؿ دكر عمى ك يعانكف مف الخجؿ كاالنطكاء كعيكب النطؽ لمقياـ بأدكار ثانكية بصكرة تدريجية، 

التبلميذ مف قبؿ التمثيؿ ب البدءي ك ، األساسي لمكاجية ظركؼ الغيابضافة إلى التمميذ إتمميذ آخر بديؿ 
 .نمكذج جيد لبقية زمبلئيـالذيف يجيدكف التمثيؿ إلعطاء 

شراؼ إتحت الصفية : مع ضركرة مراعاة قياـ التبلميذ بميمة إعداد الحجرة )المسرح(إعداد المكاف-3
 أثناء عممية التمثيؿ.في ، كاستغبلؿ كتكظيؼ األشياء المكجكدة داخؿ الصؼ عمـالم
اطعة، كالتنكيو عمى المبلحظيف بعدـ التيكـ كالمقتتضمف ىذه المرحمة التنبيو  إعداد المبلحظيف:-4

الممثميف، كأنيـ سيتعرضكف لممناقشة في نياية  أحدفي أم كقت مكاف  أحد منيـ قد يحؿ   إلى أنو
ستنتاج كا ،يـئكتابة مبلحظات عف أداء زمبل، مثؿ مبلحظيفال تبلميذتصميـ أنشطة لم ، كيمكفالمكقؼ

 .بعض المعمكمات مف األدكار
القياـ بعممية التمثيؿ: ىنا يبدأ التبلميذ بتمثيؿ المكقؼ، أما بقية التبلميذ فيقكمكف بمتابعة زمبلئيـ -5

مشاركة ك  التحمي بالمركنة كالصبر،في ىذه المرحمة كتدكيف المبلحظات تمييدان لممناقشة، كعمى المعمـ 
يقاؼ ك فعاؿ المبلحظيف، أمبلحظة ردكد ك ذليؿ بعض الصعكبات، بيدؼ تشجيعيـ أك تأحيانان التبلميذ  ا 

المعمـ  يريدي عندما أك  ،حداث لنيايتيادد أك عندما تصؿ األعند تجاكز الكقت المحعممية التمثيؿ 
 .خر جديدمكقؼ آإلى االنتقاؿ 

لتبلميذ فيما قامكا بتمثيمو كمشاىدتو، كمشاركة أكبر عدد مف اى ىنا مناقشة التبلميذ التقكيـ: كيراعى -6
كلكف البد مف القياـ  ،أخذ كقتان طكيبلن ت رغـ أنيا قد لخطكاتمف أىـ ا ىذه الخطكة كتيعدفي المناقشة، 

فرصة لنقد  كيجب عمى المعمـ في ىذه المرحمة إعطاء الممثميف ،عكس اليدؼ مف جمسة الدرامات، ك ابي
عطاء ، ك ان بعضبعضيـ  كنقدأنفسيـ  مناقشة ، ك يـئزمبل أداءحكؿ  آرائيـالفرصة إلبداء  المبلحظيفا 
 سئمة أك المخططات المكزعة عمييـطريؽ األعف ت التي استخمصكىا في المعمكما التبلميذ
ف المناقشة كيرل البعض أ (.595-2009،596أمبك سعيدم كالبمكشي، ؛151-2001،166)القرشي،

دكر حكؿ المشاكؿ التي تكاجو التبلميذ ت فييبعد التمثيؿ قد تككف أكثر فاعمية مف التمثيؿ ذاتو، 
مراحؿ إلى  (اإلعادة مرحمةى )آخركف  يضيؼك  (.(Brummel, et  al. ,2008,7 التعامؿ معيا يةككيف

عاد تمثيؿ المكقؼ يي ، كفييا مباشرةن بعد المناقشة ىذه المرحمة كتككف  ،لمدراما التعميمية التطبيؽ العممي
ك بدائؿ سمككية سباف اقتراح إجراءات أخذ بالح، مع األليو في خطكة المناقشةتـ التكصؿ إ في ضكء ما

 .(802، 1990 ؛ قطامي،176، 1993)عبد النبي،نفيذ المكقؼثناء تأفي جديدة يراعييا الممثمكف 
كؿ إطار عاـ يكجو عمؿ المعمـ، كبالتالي يجب أال تشف ىذه الخطكات بمثابة إ :كأخيران البد مف القكؿ

عيد ترتيب الخطكات لتتناسب مع المكقؼ الدرامي كطبيعة ف يضيؼ أك يي أبؿ لو  توقيدان عمى حري
الخطكات قد تختمؼ في عددىا كأسمائيا ىذه أف  كما، كالكقت المخصص المتعمـ كالمادة التعميمية
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الصحيح بالتكظيؼ  ،شؾ بلبلكنيا متشابية في المضمكف، كما أف نجاح تطبيؽ ىذه الخطكات مرتبط 
 .كالمناسب داخؿ غرفة الصؼ

مف كؿ استراتيجية في تنفيذ  ،أكردىا القرشيتي ال آنفة الذكر خطكاتً ال الحالي كقد اعتمد البحثىذا  
 .البرنامج التعميميأثناء تطبيؽ في  استراتيجيات الدراما التعميمية

 استراتيجيات الدراما التعميمية:9-1-
 االستراتيجيات: كؿ مف ىذهمكجز ل كضيحه ي تأتفيما ي، ك متعددة استراتيجياتلمدراما التعميمية 

 ييِّئتي الخفيفة التي كاأللعاب تقكـ عمى أداء التماريف الرياضية استراتيجية األلعاب والتماريف: 1-
 طفاؿ،ضمف منظكمة المعب المحبب لدل األ ،الطبلب كتنشطيـ الستقباؿ المكاقؼ التعميمية المتعددة

 كيمكف استخداـ األلعاب الدرامية في التييئة لمدرس، أك تككف جزءان مف فعالياتو، أك تستخدـ إلنيائو.
 كأعضاء الجسـ األخرل.خداـ الكجو باستتقـك عمى إظيار الحركات الصامتة  استراتيجية اإليماء:2-
يستجيب لو السامع  ،تقكـ عمى إخراج  صكت متكرر ليعطي نغمان معينان  استراتيجية اإليقاع:3-

 كيتفاعؿ معو.
أعضاء الجسـ بشكؿ تقكـ عمى إظيار أفعاؿ جسدية باستخداـ بداعية: استراتيجية الحركة اإل4-

بداع  ،متناسؽ في مكاقؼ محددة، كىناؾ ىدفاف ليذه يقاعي يحتكم عمى أفكار كأىداؼ تستخدـ إكا 
 االستراتيجية ىما تعزيز الحركة الجسدية لتطكير الخياؿ مف خبلليا، كخمؽ حركات إبداعية جديدة.

يكصؿ مف خبللو األىداؼ  ،تقـك عمى لعب المعمـ لدكر معيفاستراتيجية المعمـ في دور: 5-
 لطبلب.إلى ا إيصالياكالمكاقؼ التي يريد 

يقـك  إذ)إطار(،  تقكـ عمى كضع الفكرة في قالب معيفاستراتيجية التأطير والصور الثابتة: 6-
ثارة  المتعمـ بقراءة الرمكز كتحميميا كاستقراء المعمكمات فييا، كذلؾ لمكصكؿ إلى الفكرة المطمكبة، كا 

 (.15-2009،16النقاش حكليا كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المطمكبة منيا)شكاىيف كآخركف،
يفترض فيو مف الطمبة القياـ  ،عبارة عف إيجاد نظاـ محاكاة معيف يكى: استراتيجية لعب الدور7-

كيذكر  (.2006،215باألدكار المختمفة لؤلفراد أك الجماعة في مكقؼ حياتي حقيقي)سعادة كآخركف،
يقكـ فيو المعمـ الذم لعب الدكر المحكـ البناء  :ىما ،ف لمعب الدكرأمبك سعيدم كالبمكشي نكعي

الذم ال خر ، كالنكع اآلدكاريك كتدريب التبلميذ عمى تمثيؿ األكتابة السينار خبلؿ باإلعداد المسبؽ مف 
 .(2009،592ك تحضير مسبؽ)أمبك سعيدم، كالبمكشي، يعتمد عمى إعداد أ

، أك يتـ اإلمكافساطة قدر فييا يخبر المعمـ قصة لتبلميذه ببك  استراتيجية حكاية القصة وتمثيميا:8-
في أثناء  كربيا كمعرفة، كيمكف استعماؿ كتاب كصي  خبرةو عمى لتبلميذ كا أك شخصيةو  اختيار قصةو 

تمثيؿ شخصيات القصة حسب السياؽ المتفؽ عميو، كىنا يعمد التبلميذ إلى  بعدىاكيقترح المعمـ  ،ذلؾ
 ات إلى الشخصياتكصؼ القصة مف خبلؿ المكاقؼ كالتعابير كالكممات كاألصكات كاإلضاف
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(Chalmers,2007,79-80كىذه الطريقة محببة لؤلطفاؿ ،)دخميـ في عالـ الخياؿ كالتفكير ألنيا تي  ؛
 (.67، 2002، التفاعؿ معيا)نكاصرةك الخبلؽ كلعب األدكار كتقمصيا 

 نو يمتمؾطريقة درامية مثيرة، يتصرؼ فييا المشارؾ أك الممثؿ كما لك أاستراتيجية دور الخبير: 9-
النصائح أف يمعب التمميذ دكر الطبيب الذم يقدـ لزمبلئو ذلؾ  كلية، مثاؿؤ المعرفة كالميارة كالمس
 (.Bolton.2011,156)ميمةكالمعمكمات الطبية ال

كتقنية فعالة لتقديـ الدراما  ،"تمثيؿ لحالة معطاة أنيا (Malan)يعرفيا ماالف استراتيجية االرتجاؿ:10-
مف تمثيؿ الحالة دكف حصرىـ بنص مكتكب"  بةؿ كؿ الطمخكِّ لتي  ،التعميمية في الصؼ

(Athiemoolam ,2006,8،) كيعبر عنيا بمغتو  ،المتعمـ يمكنو أف يستخدـ أفكاره الخاصة كمشاعرهف
 انتباهمكاقؼ بشكؿ يطكر ه االستراتيجية عمى نظاـ تعتمد ىذك (، 9ص الخاصة)المرجع السابؽ،

 ،ميارات الحياةعمى ليس فقط عمى التمثيؿ بؿ  ان تدريب االرتجاؿي كييعد التبلميذ كحساسيتيـ كخياليـ، 
ية أكؿ مف حاكؿ أف يجمب مكاقؼ طبيعية لغرفة الصؼ، فقد شجع عمى عفك  (Slade)بيترسميد دعيي ك 

بعيدان عف التصرؼ عمى تبلميذ لمالمعمـ  دريبتك  ،استعماؿ النصكص الجاىزةالتعبير كاستيجف 
القدرة المغكية كميارات  ل التبلميذاالستراتيجية لد ىذه تنميك ، (Bolton, 2011, 153-154)العفكية

ممرح ل ان مصدر تيعد كما  ،حكؿ الذات ان إيجابي ان مفيكم كالتكافؽ االجتماعي كتنمي ،بداعكاإل حؿ المشكبلت
 .Raty and Marcos,2008,1-2)؛ 2001،35؛ لكم،2003،32كعصؼ الذىف)برايف سيكس،

كحكاية  ،لعب الدكرك  ،المعمـ في دكركىي: في البحث الحالي استراتيجيات  أربعتـ اعتماد ىذا، ك 
 االقتصارعدـ الرغبة في ك  ،بالدرجة األكلىمتاع بقصد التنكيع كاإلكاالرتجاؿ، كذلؾ  ،القصة كتمثيميا

 تـففي حاؿ تعمـ قاعدة لغكية جديدة  ،مناسبتيا لمادة القكاعد بشكؿ عاـ، كلعمى استراتيجية كاحدة
القاعدة بطريقة  ؼ التمميذتعرَّ جاىزة، كمف خبلليا  ان نصكص التي تعتمد لعب الدكر استراتيجية استخداـ

التي تضع المتعمـ في  تـ اعتماد استراتيجية االرتجاؿرة، كفي حاؿ مراجعة قاعدة لغكية غير مباش
راتيجية حكاية بة الستيدفعو بشكؿ عفكم الستخداـ قاعدة لغكية معينة، كذلؾ األمر بالنسحياتي مكقؼ 

كمف خبلؿ تمثيؿ شخصيات القصة  ،مالنمط لغكم تـ اختيار قصص فييا تطبيؽ  إذالقصة كتمثيميا 
فتـ استخداميا المعمـ في دكر أما استراتيجية  شكؿ تمقائي النمط المغكم المقصكد.بالتمميذ ستخدـ ا

)أم استراتيجية المعمـ في دكر( نيا إإذ  ،عندما تككف أىداؼ المكضكع التعميمي قميمةلمراعاة الكقت 
 تشجيع التبلميذ عمى التمثيؿ كالمشاركة.كلقؿ مف بقية االستراتيجيات، أتأخذ كقتان 

المعمـ مسؤكلية اختيار عاتؽ يبلحظ مما سبؽ التشابو الكبير بيف االستراتيجيات، كتقع عمى 
شكؿ ت ألنيا جميعان  ؛ثالثان  ـكلبيئة التعم  ثانيان،  مادة التعميميةكلم أكالن، لمتبلميذاالستراتيجية المناسبة 

 مدراما التعميمية.ل أساسيةن  ان عناصر 
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 عناصر الدراما التعميمية: 10-1-
 ، كىي:متعددة عناصر تعتمد الدراما التعميمية عمى

طمب منو القياـ يي  كما ،مخططان كميسران كمرشدان كمكجيان يصبح في الدرس الممسرح  الذم  المعمـ:-
بإدارة  أثناء قياموفي يقكـ بدكر المخرج ك معمـ لمادة دراسية معينة، بدكر ال بميمة مزدكجة، فيك يقكـ 

  .الخبرة الدرامية
مبلحظيف تقع عمييـ مسؤكلية تسجيؿ ك ، يقكمكف بتمثيؿ األدكار كيقسمكف إلى ممثميف التالميذ:-

 المبلحظات كتقكيـ أداء الممثميف.
عمى ىيئة مكاقؼ  ،عمؿ ممسرحإلى لخاـ التي يقكـ المعمـ بتحكيميا كىي المادة ا التعميمية:المادة -

 كأنشطة حكارية يقـك التبلميذ بأدائيا.
كتتمثؿ في حجرة الصؼ كما يحيط  ،كىي المناخ الذم يقضي فيو التبلميذ معظـ الكقت بيئة التعمـ:-

عفانة  ؛191-2008،192تجييزىا)عطية، فيأحيانان بيا مف مؤثرات داخمية يساىـ التبلميذ 
ف حجرة الصؼ يمكف أف تككف مسرحان مصغران، كىذا يتطمب كيرل جابر أ(، 2008،25،كالمكح

(، كفي ىذا 2003،99استخدامان جكىريان لكؿ ما يستعاف بو في اإلخراج مف أدكات كتجييزات)جابر،
مكاف  رحان مصغران يجمع ما بيفلتككف مس حدىماباف يمكف إعداد حجرة الصؼ بأالصدد ىناؾ أسمك 

ستخدـ مقاعد التبلميذ كمكاف لممشاىدة، أما مقدمة أف تي أكالن يمكف  إذلممشاىدة كمكاف لؤلداء، 
لمتمثيؿ، مع استخداـ  ان الصؼ)المساحة التي تقع ما بيف السبكرة كأكؿ صؼ في المقاعد( فتككف مكان

استخداـ الممرات الجانبية كمساحات لمتمثيؿ، أما يمكف ك  ،جانبييا كككاليس لدخكؿ كخركج الممثميف
يتـ إعادة ترتيب المقاعد لتشكؿ حمقة خالية  إذإعداد المسرح عمى شكؿ دائرة،  فيك :األسمكب الثاني
، )حسيف حكليا المشاىدكف كالممثمكف، كتشكؿ الحمقة ذاتيا مساحة التمثيؿيتكزع ك  ،في المنتصؼ

تـ اعتماد األسمكب األكؿ ألنو أكفر لمكقت كالجيد، كأنسب كفي البحث الحالي  (.2005،149-148
 لعدد التبلميذ.

مكضكع ( :عمى التكالي التعميمية بشيء مف التفصيؿ، كىيعناصر الدراما  (حسيف)يتناكؿىذا ك 
، المكضكع كالخبرة في قالب درامي صياغة، ك مكضكع التعميمي بخبرة مف الحياةربط ال، ك تعميمي

، ميذ مشاىديف كمشاركيف في العرضكجكد تبل، ك لتقديـ ىذا القالب مسرحالفف  عناصرة بعاناالستك 
شكؿ تي إذ . (مف الفيـ كالتفسير مزيده الذم ىك لنيائي نتج االمي ، كأخيران الدراسي صؼالعرض داخؿ الك 

يتضافر مع  ان تعميمي ان الذم يتضمف مكضكعلى محتكل النص الدرامي التعميمي العناصر الثبلثة األك 
أما  يعتمد عمى فكرة كشخصيات كحكار، دراميىذا النسيج في قالب ة تتـ صياغك  ،حياتيةخبرة 

 :فتشكؿ اإلطار الفني الذم يتـ مف خبللو تجسيد النص التعميمي كأىميا ،يةالثبلثة اآلتالعناصر 
فيك يبمكر  ،أما العنصر األخيرك  ،الممثمكف كالمشاىدكف كالحجرة الدراسية كالمنظر المسرحي كاألدكات

  109-111).،2005)حسيف،  اليدؼ مف استخداـ الدراما التعميمية
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تـ السابقة  العناصركلكف  ،ىذه العناصر مع عناصر المسرح بشكؿ عاـتشابو  مما سبؽ ييستنتج
 يتككف مف عناصر ،نظاـ قائـ بذاتو أف الدراما التعميمية بمثابةً كما ييستنتج  مف جانب تربكم. تناكليا

كأم  خمؿ في أحد ىذه العناصر سيؤثر ببل شؾ عمى تتضافر لتحقؽ األىداؼ المرجكة،  كعمميات
ذلؾى النظاـ إلى المينتجاًت  العديد مف الشركط أك األمكر ليصؿى لذلؾ البد مف مراعاة  نتج النيائي،المي 

  المطمكبة.

 أمور يجب مراعاتيا عند استخداـ الدراما التعميمية:11-1-
، مثؿ إخراج المكقؼ الدرامي داخؿ الصؼب يتعمؽفيما ىناؾ العديد مف األمكر التي يجب مراعاتيا 

في  الصؼتحديد الدكر الذم سيقكـ بو تبلميذ ، ك حة عند كتابة النصمراعاة حجـ مساحة التمثيؿ المتا
لمعرض داخؿ ة الزمف المحدد مراعا، ك كقؼبعض أجزاء الم في الحكار في مشاركتيـمدل ك  التمقي
مى الجيكد كمما كاف العمؿ معتمدان عفمكانيات، تكظيؼ أقؿ اإلدائمان  حسبافأف يكضع بالك  ،الصؼ

-2005،148)حسيف، مف إدارة المدرسة اعتراضاتو  ةأي ىقيمٍ  كلفناجحان كمثمران  الذاتية كمما كاف
147.) 

تكزيع األدكار عمى ، ك عمى السبكرة الشخصيات كاألدكار كتابة أسماءيمكف  :الدرسيؽ تطبب كفيما يتعمؽ
تكجيو الطبلب ، ك لفصؿ طكاؿ كقت التمثيميةالحـز في التحكـ في اك  ،شاركيف كفقان لقدراتيـ كرغباتيـالم
استخبلص ، ك أثناء التمثيميةفي فعؿ المشاىديف  مبلحظة ردكدك ، مثيؿ دكنما أم انفعاؿتأثناء الفي 

 (.203، 2006)خضر، العبر كالدركس مف خبلؿ المناقشة
مـ الذم ضركرة العرض التمييدم القادر عمى تحسيف ميارات االتصاؿ كالتعكاىيف كآخركف شيضيؼ ك 

كذلؾ  طالبان(40 )في الصؼ عف  أال يتجاكز عدد التبلميذ، كما يجب يكاكب العمؿ لفترة طكيمة
التمثيؿ فيجب  بالنسبة لعدد المشاركيف فيأما  (.2009،18)شكاىيف كآخركف، لتحقيؽ الفائدة القصكل
 (Kit,2006 ,16).( تبلميذ في المكقؼ الحكارم6أك 5 أال يزيد عددىـ عف )

اختيار المكضكعات التي يصمح  منيا:صفي جيد، ؽ تفاعؿ يتحقل مكريقترح التربكيكف بعض األىذا، ك 
يـ تشجيع، ك التبلميذلمرسائؿ الخفية في استجابات  نتباهاالك  ،كتشجيع التبلميذ، فعبلن  ليا لعب الدكر

لمتدرب عمى  كقتان كافيان ىـ ؤ عطاا  ، ك لتي يقكمكف بياعطاء بدائؿ متعددة لمحمكؿ كلؤلدكار اإعمى 
شراؾ أكبر عدد ممكف من، ك ردكااأل ار الذيف يقكمكف باألدك  أنفسيـ التبلميذ ؿ عدـ تكرارضَّ فى ، كىنا يي يـا 

محاكلة جعؿ التمثيؿ غير جب كما ي ،أيضان  ك االنطكائيأخجكؿ التمميذ ال شراؾإفي كؿ مرة بؿ يجب 
 كالحركات التي يتطمبيا الدكر دكاتاأللحكار مكتكب، بؿ إف استخداـ  سردو  تقميدم أم ليس مجردى 

ثارة جعؿ التمثيؿ أكثر متعةن ي يبلن حتى يككف طك  تحديد كقت مخصص لمتمثيؿ كيفضؿ أالكما يجب ، كا 
 (.596-2009،597المجتمع)أمبك سعيدم كالبمكشي،مراعاة قيـ كعادات كأخبلؽ ، ك تبلميذال يمؿ ال
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ديـ ، كال ييسمح بتقحظات تعكس سمطةيجب تجنب إعطاء مبلكإلنجاح ىذا األسمكب في تنمية التفكير، 
تجنب إعطاء ، كما يجب خاطئة ىنالؾ إجابة تليسباعتبار أنو  ،انتقادات سمبية لما يتـ عرضو

يسيركف كفؽ االتجاه الذم بؿ تركيـ  ،لمتبلميذ االتجاىات دائمان حدد ، كما ال يجب أف يي التعميمات الزائدة
أف ، ك ليس مكقفان مسرحيان متكمفان  المكقؼ الدرامي داخؿ غرفة الصؼأف  التذكر دكمان ، كيجب يريدكف

بدقة كبطريقة ضيقة عمى  عدـ التركيز، كما يجب يمكا بآرائيـ ككجيات نظرىـف يسلمجميع الحؽ في أ
لكي  صدتفي درجة تحقيؽ األىداؼ التي ري  المركنةبؿ مراعاة ة التي تـ رصدىا، األىداؼ التعميمي

 (Don t beat a dead horseضرب الحصاف الميت) عدـ، كما يجب تتحقؽ كفؽ طريقة الدراما
ف كثيران مف التعمـ الذم يحدث في الطريقة إإذ  ىك حالة خاصة، طفؿو  ؿَّ كي أف اعتبار ضركرة أم 

التأكيد عمى مرحمة مناقشة المعمـ حكؿ ، كأخيران (1990،798 كفردم )قطامي،الدرامية ىك خاص 
 (.117، 2005كسميماف، ثمت بالمشاركة مع فئة المبلحظيف)عريفج،األدكار التي مي 

في تنك ع المسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ كؿ مف المعمـ كالمتعمـ  ،ييستنتج مف جميع األمكر السابقة
 التعميمية. أثناء استخداـ الدراما

 الدراما التعميمية:عند استخداـ  والمتعمـ معمـالولية ؤ مس12-1-
كي لكما يظف البعض، ما راال يتطمب معممان متخصصان في الداستخداـ الدراما التعميمية في الصؼ  إف
نماك (، 1981،157)سميد كنيكسكف،فعاالن ميا استخدامان استخدتـ اي  ؛تقع عمى عاتؽ المعمـ ىناؾ أدكاره  ا 

في كدكره كمخرج  ،دكره كمعمـ لممادة الدراسيةىي: يتطمب منو القياـ بميمة مزدكجة  الدراما تطبيؽألف 
 كىي: ،كمخطط المعمـ أدواررامية، كبدايةن سيتـ تناكؿ أثناء إدارة الخبرة الد

 تحديد الدركس كالمكضكعات التي يمكف مسرحتيا.-
 صحيحة.صياغة األىداؼ التعميمية صياغة إجرائية -
بحيث يتـ تجييزىا قبؿ بدء عممية  ،كضع قائمة بالكسائؿ كالمكاد التعميمية المكممة لممكقؼ الدرامي-

 التمثيؿ.
 .تتناسب مع مكضكع الدرسة ك استراتيجيأتحديد نمط -
 نشطة.كلى المشاركة في تخطيط كتنفيذ األتحديد مجمكعة العمؿ التي ستت-
ألحداث التبلميذ المشاىديف، مثؿ تسجيؿ مبلحظات كانطباعات عف اتحديد المياـ المطمكبة مف -

 تمييدان لمشاركتيـ في المناقشة التي ستعقب عممية التمثيؿ. ،كالمكاقؼ الدرامية
قتصر عمى أقؿ عدد أف يي  مع مراعاة ،تحديد األدكار كالشخصيات المختمفة المتضمنة في المكاقؼ-
 إدارة كتنفيذ العمؿ داخؿ غرفة الصؼ.حتى تسيؿ عممية  ،كف مف الشخصياتمم
 ركز عمى الفكرة األساسية لممكضكع.تعتمد عمى الحكار الجيد، ك صياغة الدرس صياغة درامية ت-
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تقكيـ تعتمد عمى األداء مع ضركرة مراعاة أساليب  ،ألىداؼتحديد أساليب التقكيـ التي تتناسب مع ا-
 (.198-2001،200التمثيمي)القرشي،

 ي:أتفتتمخص فيما ي ،لمدرس عمـ كمنفذأدوار المأما 
المشاىدةي كتككف  ،ؾ جماعة التمثيؿ بحريةإعادة تكزيع المقاعد بحيث تككف ىناؾ مساحة كافية لتحر  -

 أماـ المشاىديف. كاضحةن 
كتقديـ جماعة التمثيؿ  ،كذلؾ مف خبلؿ مناقشتو مع التبلميذ حكؿ مكضكع الدرس ،التمييد لمدرس-

 ألداء أدكارىـ.
 .ماعة التمثيؿ مف مؤخرة قاعة الصؼمراقبة أداء ج-
 أف التبلميذ بحاجة لفيـ المحتكل التعميمي أكثر. ذا ما شعرى إ ،تقديـ المكقؼ مف قبؿ الممثميف إعادة -
 ئيـآلرا كاالستماعم تضمنو المكقؼ، في المحتكل التعميمي الذبعد نياية المكقؼ مناقشة التبلميذ -

 كتحديد نقاط القكة كالضعؼ)عفانة كالمكح، كسمبيات إيجابياتذلؾ لمتعقيب عمى المكقؼ مف ك  ،المختمفة
2008،294.) 

َـّ يضيؼ باحثكف آخركف   :كىيممعمـ أخرل ل ميا
 ماذا تقدـ المكاد األخرل. معرفةك  ،سرَّ دى المقررات األخرل التي تي  مف كؿاالستفادة -
 الشخصية كاىتماماتيـ.د احتياجاتيـ يحدتتبلميذه كأفراد، ك  تعرؼ-
 (.1993،64بداع)عبد النبي،مرحمة الخمؽ كاإلإلى دكف خكؼ ليصمكا حرية التعبير  يذلتبلمإعطاء ا-
 .تبلميذعمى تدريب ال اإلشراؼ-
 (.2008،597)أمبك سعيدم كالبمكشي،إذا لـز األمر في األدكارالمشاركة -
 (.Chalmers, 2007,32)الذراعكاأليدم ك  مى استخداـ التعابير الجسديةالتبلميذ عتشجيع -

كما  ،نفسيـأثيؿ غالبان ما تيز ثقتيـ بأثناء التمفي كثيران يضيؼ سميد كنيكسكف أف مقاطعة التبلميذ 
عندما يجب عمى المعمـ التدخؿ كما  (.1981،139)سميد كنيكسكف،يجب أف تككف في الكقت المناسب

أف عندما يشعر ، أك لمشخصيات التي يقكمكف بأدائيا قد خرجكا عف اإلطار المرسـك تبلميذيشعر أف ال
عندما تصؿ األحداث إلى نيايتيا الطبيعية) ، أك كيحتاج إلى تكضيح تبلميذعمى ال ىناؾ شيئان غامضان 

 (.2001،83القرشي،
 :الدراما التعميمية معمـعض الصفات التي يجب تكافرىا في مما سبؽ يمكف تحديد ب

 كبغيرىا ال يستطيع استخداـ الطريقة. ،ذك ممكة إبداعية-
 كاسع الخياؿ كلديو القدرة عمى التأليؼ الدرامي بطريقة ممتعة.-
 ال يستخؼ بيـ كبذكائيـ.ك نظرىـ كيدرؾ كجية  ،يفيـ األطفاؿ فيمان جيدان كيحترميـ-
 تجربة حقيقية بيف صفكؼ األطفاؿ. لديو-
 (.1991،20كمراحؿ نمكىـ)العناني،ا األطفاؿ يلسيككلكج دارسه -
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بؿ  تبلميذكي، بحيث ال يفرض رأيو عمى اللديو القدرة عمى إدارة الحكار كالمناقشة بأسمكب عممي ذ-
 يستمع آلرائيـ كيحترميا.

 يكسب كدىـ كيصادقيـ كيحترميـ. ،في تعاممو مع التبلميذ مه تربك -
 (.2002،64بو) نكاصرة، لعممو كمقتنعه  فاىـه -
يعرؼ كيؼ يستثير التبلميذ كمما ك المبلحظة،  كقكم   كرقيؽه  كىادئه  سميد كنيكسكف أنو فطفه ضيؼ كي

 (.1981،141)سميد كنيكسكف،ذك قيادة حكيمةك لـز األمر، 
ما كجدكاىا، حتى يجب أف يتصؼ بو المعمـ ىك اقتناعو بأىمية الدرا ف أىـ ماكأخيران يمكف القكؿ إ

ت اتجاىاتعرؼ حكؿ  (ندم)دراسة  ، كقد أظيرتالبالغة األىميةيستخدميا كيمضي نحك غاياتيا 
ك استخداـ الدراما التعميمية، أف اتجاىات المعمميف كانت إيجابية حمعممي منطقة نابمس في فمسطيف ن

 (.2005)ندم،االتكعمى جميع المج
ميما بذؿ المعمـ مف  ،التبلميذ عة دكف تعاكف كتفاعؿ ملف يككف ىنالؾ مف نجاح لمدراما التعميميىذا ك 

 ،فر الرغبة الحقيقية لدل التمميذ في التعمـاجيكد مضنية في التخطيط كالتنفيذ كالتقييـ، كما البد مف تك 
، كما أف قيؽ األىداؼ المحددةكالحماسة األكيدة لبلستمرار في الحيكية كالنشاط حتى انتياء عممية تح

مع شخصيتو  ـيتبلءف أالذم ينبغي  ،ذم يريد أف يمعبوالمف مياـ التمميذ األخرل اختياره الدقيؽ لمدكر 
 كيمتـز بالكقت المحدد لو، كما عميو أف يتفاعؿ مع الدكر الذم اختاره المعرفية كاالجتماعية كخمفيتو

كأف يفعؿ  ،كليات دكرهؤ ميذ الممثؿ أف يتحمؿ كاجباتو كمس(، كعمى التم2006،223خركف،آ)سعادة ك 
 (.Jarvis, et al.,2002التي ىك فييا)أفضؿ ما يمكف في الحالة 

عممية في ـ اليدكء كيبلحظ بدقة حتى يشارؾ أف يمتز  ،تضيؼ الباحثة أنو مف كاجبات التمميذ المشاىد
دكار بطريقة أخرل، كما يمكف قد يعيد تمثيؿ أحد األف ،نياية المكقؼ الدراميبعد لتي ستتـ المناقشة ا

 األدكات كتجييز غرفة الصؼ. إعدادلمتبلميذ المساعدة في 
كيضعت مف أجؿ التكظيؼ األمثؿ لمدراما التعميمية داخؿ غرفة  شؾ أف جميع المسؤكليات السابقةكال 

قدر اإلمكاف، كبالمقابؿ فإف الدراما مف مزاياىا االستفادة  عمىالصؼ، كلتساعد المعمـ كالمتعمـ 
 .أخرل طريقةو  كأيةً تكاجييا صعكبات كتحديات التعميمية 

 عيوب الدراما التعميمية:13-1-
مف  تبلميذدكار المحددة لدل بعض الاأل تمثيؿأك الدافعية في في ضعؼ الرغبة  العيكبتتمثؿ ىذه 

الجيد الكبير الذم  ضافة إلىإمف ناحية أخرل،  يذناحية، كسيطرة الخجؿ كالخكؼ عند بعض التبلم
التبلميذ قد يشعركف كما أف بعض ، التخطيط كالتطبيؽميتي صرؼ في عمكالكقت الطكيؿ الذم يي  بذؿيي 

 .(2006،223، خركفآكقتان طكيبلن)سعادة ك التمثيؿ ذا أخذت عممية إ ذلؾك  ،المبلحظيف السيمابالممؿ ك 
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)سميد  تعكدكا عمى قدر كاؼ مف الحريةقد ا حدث التبلميذ ضكضاء خاصةن إذا لـ يككنك كأحيانان يي 
 . (142، 1981كنيكسكف،

تضييع  نو أيضان دكف فيـ لما ترمي إليو، مما يتسبب عأحيانان قد يحفظ التبلميذ أدكارىـ كيرددكنيا ك 
 خمبلن مما يسبب  ؛ألكؼ داخؿ المدرسةقد تؤثر التمثيميات عمى النظاـ التعميمي الم، ك الكقت كالجيد

اىتماـ باقي التبلميذ يعمؿ عمى تقميؿ قد  ،التبلميذ المشتركيفعدد  قمةى ، كما أف برنامج التعميميلم
ثارة ك  ،ؿبالعم  (.133-2003،134ف عنيـ)رجب،ك ف لمتمثيؿ مميز يختار المي  أف التبلميذى إحساسيـ ا 

راءات أكثر جى تعميـ المفاىيـ كاإلقتصر في معظـ األحياف عمأف الدراما التعميمية ت "دركزة"تضيؼ ك 
قد تسبب ، ك غيرىامف  دبية أكثرفيي فعالة مع الدراسات االجتماعية كاأل لذاك  ؛مف القكانيف كالحقائؽ

ردكد االنتباه إلى ك  ،لى إشراؼ المعمـإتحتاج ، كما تبلميذ الذيف ال يتقنكف التمثيؿك حرجان لبعض الأقمقان 
 (.2007،202)دركزة،استمرارفعمو ب

ؿ أمران صعبان عمى يمكف أف يككف التمثيكأنو  ، األمر بجدية التبلميذ د ال يأخذقيضيؼ آخركف أنو ك 
ميؿ بعض التبلميذ  فضبلن عف .(Brummel et al.,2008,6 Simmons,2010,4;)بعض التبلميذ

 ثو المكاقؼ الحكاريةدً حٍ ي كثقافي تي بدالن مف أف يشارككا في نشاط طبيع ،ألف يككنكا مراقبيف أك مستمعيف
(Mcsharry and Jones,2000,74.) 

الدراسي بشكؿ ال  صؼكثرة عدد التبلميذ داخؿ ال ،التي تكاجو الدراما التعميمية أيضان  كمف الصعكبات
، ىمية استخداـ الدراما التعميميةعدـ كعي أك اقتناع بعض المعمميف بأالتطبيؽ، ك يتيح لممعمـ فرصة 

مما يجعمو يجد صعكبة في تكفير الكقت لتخطيط الدرس  ؛األعباء الممقاة عمى عاتؽ المعمـكثرة ك 
إعداد جيد مف قبؿ إلى تحتاج ، فالدراما (203-2006،204)خضر، فيذه باستخداـ الدراما التعميميةكتن

لىالمعمـ لتعطي ثمارىا  ،ألف احتماؿ الفكضى كارد) أمبك سعيدم ؛جيدة في فترة التطبيؽإدارة  ، كا 
 (.2009،594 ،كالبمكشي
 ليتغمب عمييا،ليا بكؿ حيكية  أف يتصدلف مكِّ تى الرغـ مف الصعكبات السابقة، ييمكف لممعمـ المي كعمى 

بعد ذلؾ نحك أىدافيا، كفي مقدمتيا ىدؼ التعميمية قؿ، لتمضي الدراما مف حدتيا عمى األ أك يخفؼ
 األىداؼ )التفكير اإلبداعي(.

 اإلبداعي:  التفكير2-
 مفيـو التفكير اإلبداعي:1-2-

ف ثـ إدراؾ األمكر أنو "المعالجة العقمية لممدخبلت الحسية مف أجؿ تشكيؿ األفكار، كمؼ التفكير رَّ عى يي 
في  Guilford)(. كيميز جميفكرد)2008،179كاتخاذ القرارات كحؿ المشكبلت")طربية، كالحكـ عمييا

 ىما: ،نظرية بناء العقؿ بيف نكعيف مف التفكير
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مثؿ يتطمب مف المتعمـ اإلتياف بفكرة كاحدة فقط، تي  إذ(: Convergent thinkingالتفكير التقاربي )-
جابات المعركفة اتجاه اإل فيتقارب ميتحرؾ التفكير الك اإلجابة األفضؿ لسؤاؿ مطركح أك لمشكمة ما، 

 كالكاضحة.
د الفرد عددان مف اإلجابات لِّ كى يككف المطمكب أف يي  إذ(: Divergent thinkingالتفكير التباعدم )-

عف اإلجابات المعركفة المتباينة ردان عمى سؤاؿ أك مكقؼ المشكمة الكاحدة، كيتحرؾ ىذا التفكير بعيدان 
طمؽ عمى النكع كي(، 75، 1997؛ الصافي،2006،259؛ سعادة،ب-2004،31براىيـ،إكالمتكقعة)

 ."التفكير اإلبداعي"أك  "خارج الصندكؽ"الثاني اسـ التفكير 
(، creareكأصميا البلتيني ) ،(create) ياعمي فً ك  ،( مف كممة الخمؽCreativityتيشتؽ كممة إبداع )ك 

، 2004براىيـ، إأك يككف سببان) ،يخترع كأ ،صمـأك يي  ،نشئأك يي  ،كمعناه القامكسي يخرج إلى الحياة
مشركط بالخبرة  وكلكنع شيء جديد تمامان، إبدا أكال يعني خمؽ شيء مف ال شيء،  بداع(، كاإلب-19

يكمف في قدرة  بداععامةن، كمف ثـ فإف جكىر اإل الكمية التي لدل الفرد اإلنساني بذاتو كالجنس البشرم
ف معمكمات كعناصر ة جديدة ميمفي إنتاج نماذج أص الفرد عمى إعادة ترتيب الخبرات السابقة

 (.299، 2005خركف، آسابقة)النجدم ك 
أنو "القدرة عمى عمؿ أك تشكيؿ تراكيب جديدة مف األفكار لتحقيؽ ىدؼ معيف ؼ التفكير اإلبداعي عرَّ يي 

 براىيـ،إ) أك الحصكؿ عمى نتائج جديدة، أك الحصكؿ عمى نتائج كفقان لمعايير كمتطمبات متفؽ عمييا"
كيعرفو تكرانس أنو "نمط مف أنماط التفكير يساعد المتعمـ عمى أف يصبح أكثر (، أ-2005،414

كبلت كالنقاط كالثغرات في المعرفة كاختبلؿ االنسجاـ كما شاكؿ ذلؾ، كتساعده أيضان في حساسية لممش
عادة اختبارىا  الفرضيات كصياغة الفرضيات كاختبار ،تحديد مكاطف الصعكبة كالبحث عف الحمكؿ كا 

خريف")مؤسسة رياض نجد، ائج جديدة يكصميا المتعمـ إلى اآلكالخركج أخيران بنت ،مع احتماؿ تعديميا
مصنكعات أك رؼ أنو "امتبلؾ ميارات إلنتاج منتجات مثؿ ارتجاؿ درامي فني، عى كيي  (.21، 2003

استخداـ الخياؿ إليجاد حؿ لميمة " عرؼ أنوكيي  .(Jones, 2008, 6فنية، أك اختراعات عممية" )
و نتاج فيميز اإلمفتكح، يت"تفكير في نسؽ أنو كيعرفو جميفكرد  (.Coughlan, 2007,3)"تعميمية

(، 202، 2008)مجيد، حددىا المعمكمات المعطاة"، التي ال تي جاباتبخاصية فريدة تتمثؿ في تنكع اإل
لى إالتي تقكد  ،ؿ الذاتية كالمكضكعية"الكحدة المتكاممة لمجمكعة العكامأنو آخر  تعريؼو كرد في قد كى 

 (.2007،26كالمجتمع")أبكجادك،ك أصيؿ كذم قيمة لمفرد أنتاج جديد إتحقيؽ 
كمنيا ما يركز عمى العممية  ،عيتنكع التعريفات فمنيا ما يركز عمى الناتج اإلبدا ،يبلحظ مما سبؽ

كمنيا ما يركز عمى الظركؼ أك البيئة المحيطة كالمساعدة في  ،بداعية المتضمنة في حؿ المشكمةاإل
 اإلبداع. 
السمكؾ الذم يظير جيدان عند الشكؿ الرفيع مف أشكاؿ  دعيي لكي كسايمكف أنو  أكضح  نيكيؿىذا كقد 

: أف تيةيف شرط أك أكثر مف الشركط اآلحقؽ التكافؽ الفعمي بيي  يجب أف ،مشكبلت عممية إبداعيةالحؿ 
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لذم يؤدم إلى التغيير نحك مف النكع ا، ك لمفرد أك الجماعةقيمة بالنسبة  ايككف التفكير جديدان كذ
، 2006عمى تككيف مشكمة ما تككينان جديدان)سعادة، ، كيعمؿ الدافعية كالمثابرةيتضمف ، ك األفضؿ

261-260.) 
نشاط عقمي مركب "كفيو أف التفكير اإلبداعي  ،كيميؿ البحث إلى تبني التعريؼ الذم يذكره جركاف

ة لـ تكف معركفة أك يمعف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصتكجيو رغبة قكية في البحث  ،كىادؼ
التعريفات السابقة أف التفكير (. كيتضح منو كمف جميع 261، 2006)سعادة، "مطركحة مف قبؿ

أفكار أك نتائج أك إلى ، كييدؼ دائمان لمكصكؿ متعددة ميارات يتركب مفعقمي بداعي كنشاط اإل
 دة.متعدعف بقية أشكاؿ التفكير بخصائص استجابات تتميز بالجدة، كبالتالي فيك نشاط يتميز 

 بداعي:خصائص التفكير اإل2-2-
ال يتحدد بقكاعد منطقية، كال يمكف ك ، رىاغيِّ ينتيؾ مبادئ مكجكدة كيي ، ان متشعب ان التفكير اإلبداعي تفكير يعد  

، الحرص عمى الجديد مف األفكار كالتجارب كالكسائؿيتضمف ك  (.2005،45 التنبؤ بنتائجو)الخميمي،
 (.159الجديدة أك الغريبة)المرجع السابؽ،االستعداد لبذؿ الجيد لمبحث عف األفكار ك 

القتراحات السماح لمنفس بتقديـ ا، ك كاحدجكاب العديد مف األجكبة بدالن مف لبحث عف باكما يتصؼ 
فكار بشكؿ مبكر في ال يحكـ عمى األى تمؾ التي تبدك منطقية، كما أنو إضافة إلالغريبة كالمجنكنة 

 خطاءفعؿ أيتضمف ، ك فعبلن  كم بذكر شيء مفيدو أنيا تحت، بؿ يعالج كؿ األفكار كما لك العممية
(Coughlan, 2007,4.) 
 ،ليس أمران غامضان أك خفٌيان ، كما أنو ضركرية لمناس في أنشطتيـ اليكميةك  ميمةاإلبداع سمة كقدرة ك 

 (.192، 2002كتحديد سماتو)الحيمة،   بؿ يمكف كصفو
ف عمييا، ك ية خاصة ببعض الناس يحسدىـ اآلخر التفكير اإلبداعي ليس مكىبة ركحيرل النكرم أف ك 

نما نمط يمكف تعممو كالتدريب عميو كاستخدامو مف قبؿ الجميع)النكرم،   (.314، 2005كا 
  :بداعياإلجركاف أف التفكير  يضيؼك 
مة تشكؿ عقمية تتميز بالشمكلية كالتعقيد، كتنطكم عمى عكامؿ معرفية كانفعالية كأخبلقية متداخ عمميةه -

 .نشيطة كفريدة ذىنيةن  حالةن 
كذلؾ ألف التفكير اإلبداعي  ؛كير الناقد كالتفكير فكؽ المعرفيال يحدث بمعزؿ عف عمميات التفك -

 يتطمب سمسمة مف عمميات التفكير التي تتضمف التخطيط كالمراقبة كالنقد كالتقييـ كالتنبؤ.
فراغ أك بمعزؿ عف محتكل معرفي ذم قيمة، ألف غايتو تتمخص في  مفىادؼ ال يحدث  سمكؾه -

 نسانية.ي أحد حقكؿ المعرفة أك الحياة اإلإيجاد حمكؿ أصيمة لمشكبلت قائمة ف
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كنة كاألصالة بداعي يتضمف أكثر مف مجرد الطبلقة كالمر فان لمتفكير المنتج، فالتفكير اإلليس مراد-
عطاء التفاصيؿ،  عادة تعريؼ  ،ىناؾ عناصر أخرل مثؿ القدرة عمى تحسس المشكبلت إذ إفكا  كا 

 (.30-29، 2009)جركاف، التحرر مف الجمكدك  ،المشكمة
نجاز كسعادةلما تعكد بو ع ممتعةه  ظاىرةه  أنوفقد كصؼ اإلبداع  (سعادة)أما  ، مى أصحابيا مف رضا كا 
ت النفسية التي يعاني تخفيؼ التكتراظاىرة صحية ألف ما ينتج عنو مف أعماؿ كأنشطة تؤدم إلى ك 

 (.246، 2006لمدراسة كالفيـ كالبحث)سعادة،  قابمةه إال أنيا مركبة ظاىرة ، ك منيا الفرد
ميارة عقمية تتضمف كأنو بالمألكؼ، أقؿ أنكاع التفكير التزامان نو أالتفكير اإلبداعي  (الممحـ)ككصؼ
 (.146، 2008)الممحـ،  بالمشكبلتحساس غة كجدانية كالقدرة عمى اإلبذات صتجميات 
بداعي مختمؼ عف بقية أنكاع التفكير، كالشؾ أف التمميذ الذم بؽ يمكف االستنتاج أف التفكير اإلمما س

لو ميمان ىذا سيككف ى حؿ المشكبلت بمركنة كأصالة، ك يككف تفكيره إبداعيان سيككف لديو القدرة عم
 مجتمعو عمى حد سكاء.لك  شخصيان 

  التفكير اإلبداعي:أىمية 3-2-
ثير التطكر العقمي لو، كيي  عية الطفؿ لمتعمـ، كيدعـ كيعززداف ةزيادبداعي عمى يساعد التفكير اإل

التعمـ العميؽ القائـ عمى التفكير المستمر، كيجعؿ دكرىـ إيجابينا كفاعبلن، مما  المتعمميف نحك عكاطؼى 
متعددة، كتحقيؽ األىداؼ التعميمية التي يتحمؿ ينعكس إيجابنا عمى مستكل التحصيؿ كتنمية ميارات 

 (.6-2001،7المعممكف كالمدارس مسؤكليتيا)النصار،
أم  إنوفساسية في بناء الحضارة، أبداعي يشكؿ لبنة التفكير اإل اذ نسافأف اإل ميـ ذكرهكمف ال

أعمى المراتب، مف ىنا إلى رتقي اإلبداع بالحياة اإلنسانية دكران في عممية التغيير، في يمعب (المبدع)
 فاألمـ لـ تعد تقاس بما لدييا مف مكارد طبيعية كمادية، بؿ بما تممؾ مف مكارد بشرية مبدعة

ذلؾ  "مكبلريف"تكضح ك  (.2004،93؛ حسف،أ-2005،215؛ عبد المجيد،29-2001،30)الحسيف،
تزيد مف  منتجات جديدةو ترجـ إلى ستي  ،ي أية مؤسسة أك شركةفقائمةن: "إف األفكار الجديدة كالمبدعة 

 Mclaren,2005, 12).ربح ىذه الشركة")
ؽ مختمفة عف المألكؼ كالمعتاد، كاستنباط البدائؿ عمى ائالتفكير اإلبداعي عمى التفكير بطر ساعد يي كما 
كحؿ المشكبلت التي يعاني منيا العالـ المعاصر بطريقة   ،سبؿ التعامؿ مع المستقبؿ كابتكار ،الدكاـ

اإلبداع الميارم سيـ في تنمية يي كما أنو  (.2006،23 ؛ ركم،154 ،2008 إبداعية)الممحـ،
 منيا ثقافة متجددة،اإلبداع المعرفي الذم يستكعب ثقافة العصر كيجعؿ ضافة إلى إ ،كالسمككي

طمس معالميا في كتمة تككيف ذاتية فردية ال تي عمى جتماعي أصبح يعمؿ في ظؿ اإلبداع فالتطبيع اال
نما بشرية صماء، ك   قمبر كآخركف،)حة كمتسامحة تعيش حياتيا فكران كشعكران كسمككان تذاتية متفا 

1998،96 .) 
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عمى ميارات ميط الضكء البد مف تس ،كالمجتمع الفردانطبلقان مف أىمية التفكير اإلبداعي في حياة 
 تنميتيا.بؿ سي  التطرؽ إلىليتسنى بعد ذلؾ  ،بداعيالتفكير اإل

 :ميارات التفكير اإلبداعي4-2-
مف  فتحي جركافالتفكير اإلبداعي، كقد استقاىا  (ميارات)عمى تصنيؼ مككنات يتفقكف الباحثكف يكاد 

ىـ ميارات التفكير ألى إاعي لتكرانس كجميفكرد، كىي تشير بدخبلؿ مراجعة اختبارات التفكير اإل
 كىي: .(2008،56بداعي التي حاكؿ الباحثكف قياسيا)جمؿ،اإل

كىي قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار أك البدائؿ عند  :Fluency)الطالقة)1-
كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا. كىي في جكىرىا عممية تذكر كاستدعاء  ،االستجابة لمثير معيف

 :متعددة أنكاع (، كليا2007،30اختبارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ تعمميا)أبك جادك،
يعطى  إذتاج التباعدم لكحدات األشكاؿ، نكتسمى اإل :Figural fluency)طالقة األشكاؿ)-

إجراء إضافات بسيطة حتى يصؿ إلى أشكاؿ  منوثـ يطمب  ،عمى صكرة كرة مثبلن  المفحكص شكبلن 
 متعددة كحقيقية.

باعتبارىا  ،كتقتصر ىذه الطبلقة عمى تكليد عدد مف الكممات (:Word fluency)لكمماتطالقة ا-
يمات تتطمبيا تعم ي لتحقيؽ مطالب بسيطةعتمد فييا الطفؿ عمى مخزكنو المعرفتككينات أبجدية يى 

االختبارات التي تتطمب تكليد كممات تنتيي  ،كعمى سبيؿ المثاؿفييا،  ىاـه  االختبار، كليس لممعنى دكره 
 بحرؼ معيف. تبدأأك 
نتاج إمف الطبلقة إلى قدرة الطفؿ عمى  كيشير ىذا النكع (:Ideational fluencyطالقة المعاني )-

ماذا يحدث لك لـ ينـ الطفؿ ؿ الطفؿ أسيي كأف ، قة بمكقؼ معيفأكبر عدد ممكف مف األفكار ذات العبل
 ك لكحات.أعطاء عناكيف لقصص قصيرة إ؟ أك اختبار سبكعيفألمدة 

في الكممات المرتبطة  كتتضمف التفكير السريع :Expressional fluency)الطالقة التعبيرية)-
مكقؼ معيف كتتصؼ تعددة في فكار مأفكار السميمة، كما تتضمف إصدار كصياغة األ بمكقؼ معيف

عطاء أكبر عدد ممكف مف العبارات ذات الكممات الخمس عمى أف إفكار بالكفرة كالتنكع، مثؿ ىذه األ
 ستعمؿ أية كممة منيا مرتيف.تككف جميعيا مختمفة عف بعضيا كعمى أال تي 

 لفاظكبر عدد ممكف مف األأنتاج إالقدرة عمى كتعني  :Association fluency)طالقة التداعي)-
 (.653-1990،654نزاع )قطامي، ،قتاؿ ،حركب :مثؿ ،ذات المعنى الكاحد

طكيمة نتقاؿ بيسر كسيكلة مف الذاكرة أنيا تساعد الفرد عمى االفي تمثؿ أىمية تنمية ميارة الطبلقة كت
، مما يساعد عمى التعامؿ السيؿ كالسريع حثالمدل إلى األفكار ذات العبلقة بالمكضكع المطركح لمب

، (275، 2006)سعادة، ةكالتفكير بطرؽ إبداعية متنكع ،قراراتال اتخاذمف حؿ المشكبلت ك ع كؿ م
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كمما زاد  ،ان في مرحمة صياغة الفرضية، فكمما زاد عدد األفكار المطركحةدكران رئيس لطبلقةاتمعب ك 
 (.1990،654أفكار جديدة كحمكؿ مبتكرة)قطامي،إلى احتماؿ الكصكؿ 

أنيا "القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة ليست مف نكع  (جركاف)كيعرفيا (: Flexibilityالمرونة)2-
عكس  كالمركنة، تحكيؿ مسار التفكير مع تغير المثير كمتطمبات المكقؼ"ك ، األفكار المتكقعة عادةن 

لمتغيير حسب ما تستدعي  كغير قابمة نماط ذىنية محددة سمفان أالذم يعني تبني  الجمكد الذىني
أف االىتماـ ينصب عمى تنكع األفكار أك االستجابات، بينما يتركز االىتماـ بالنسبة كيبلحظ . الحاجة
 :ىيمتعددة  أنكاعكلممركنة  .عمى الكـ لمطبلقة

ختمفة نتاج استجابات مإقدرة الفرد عمى  كتعني :Spontaneous flexibility)المرونة التمقائية)-
ك التفكير بحمكؿ بديمة أف في استخدامات جديدة لمنتج ما، ميذ يفكرك بللممثير نفسو، مثؿ جعؿ الت

 لمشكمة ما.
مع الحؿ السميـ،  كىي تعديؿ مقصكد في السمكؾ يتفؽ :Adaptive flexibility))المرونة التكيفية-

 نتائج كنيايات مختمفةإلى تمثيؿ قصة لمكصكؿ  كأعادة كتابة إبلميذ تال إلىطمب يكأف 
 (.Torrance،16،1960 ؛57-2008،58)جمؿ،

كتتمثؿ أىمية تنمية ىذه الميارة بنكعييا في زيادة الخيارات عف طريؽ التحرؾ إلى ما ىك أبعد مف 
ة عمى تغيير ، كزيادة القدر األخرلعمى كجيات النظر  طبلعباالالتقميدية، كالسماح لمتمميذ  النصائح

 (.2006،291آخر)سعادة،إلى اتجاه الفكر مف كقت 

فكار غير شائعة أنتاج إك أعطاء تداعيات بعيدة إدرة عمى كتعني الق :Originality)األصالة)3-
حكـ عمى الفكرة باألصالة في كيي  ،نفسو أك لممجتمع الذم يعيش فيو سكاء بالنسبة لمفرد ،تتميز بالجدة

كتتمخص أىمية تنمية  (.2005،311)النجدم كآخركف،التقميديةضكء عدـ خضكعيا لؤلفكار الشائعة 
في العمؿ الجاد عمى البحث عف أفكار  ىذه الميارة في ضركرة تفكير التبلميذ بطريقة أصيمة تساعدىـ

فإف ذلؾ يؤدم إلى إيجاد أفكار  ،جديدة، فإف كاف الفرد قادران عمى فيـ كاستيعاب األمكر بعمؽ كأصالة
 (.2006،303 أصيمة أخرل جديدة)سعادة،

كيقصد بو البناء عمى أساس معمكمات معطاة لتكممة بناء ما مف  (:Elaboration)التفاصيؿ-4
، أك ىك قدرة نكاحيو المختمفة حتى يصير أكثر تفصيبلن، أك العمؿ عمى امتداده في اتجاىات جديدة

تكمف أىمية تنمية ىذه ك  (. 2007،33ضافات جديدة لفكرة معينة)أبك جبللة، إالمتعمـ عمى تقديـ 
ك أك تطكير أمف تحسيف  تمميذداعي التي تمكف البمف عناصر التفكير اإل ان ككنيا عنصر  فيالميارة 

 (.2006،313فكار كالعمؿ عمى تجميميا)سعادة،تنظيـ األك عادة صياغة إ
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كتتضمف مبلحظة الفرد الكثير مف  (:Sensitivity to problemsالحساسية لممشكالت)5-
فراد ف بعض األأيعني ذلؾ ك خطاء كنكاحي القصكر، ألدراؾ اا  شكبلت في المكقؼ الذم  يكاجيو، ك الم
كلى ف اكتشاؼ المشكمة يمثؿ الخطكة األأكال شؾ  ،في المكقؼسرع مف غيرىـ في مبلحظة المشاكؿ أ

تحسينات عمى معارؼ ك كمف ثـ إضافة معرفة جديدة كتعديبلت  ،في عممية البحث عف حؿ ليا
عادة تكظيفيا أشياء العادية ة، كيرتبط بيذه القدرة مبلحظة األمكجكد ثارة إك أك استخداميا أك الشاذة كا 

 (.217، 2009؛ غانـ،58-2008،59)جمؿ، التساؤؿ حكليا
صالة( كاألمركنة، كالطبلقة، الاألكلى كىي) عمى الميارات الثبلثفي ىذا البحث، تـ االقتصار  كلقد

باعتبار أف اختبار التفكير اإلبداعي، ك باعتبارىا الميارات األكلى كاألساسية مف بيف ميارات كذلؾ 
ما يسمى باإلبداع كع درجات ىذه الميارات مجمكيشكؿ  تكرانس يقيس ىذه الميارات بشكؿ أساسي،

  الكمي.
انطبلقان مف أىمية ميارات التفكير اإلبداعي في حياة الفرد، أصبحت تنمية ىذه الميارات ضركرة ك 

 (ندركزأ)لكظيفة الفعمية لمتربية كما يرل ، كاىداؼ التربكيةاألىـ أبداعي مف التفكير اإل ديع إذ ،ممحة
كتكفير الفرص لتنميتيا  ،بداعياإلىي اكتشاؼ كسائؿ لرعاية ما لدل التبلميذ مف ميارات في التفكير 

تنميتيا ف (1998،7خركف،آمبر ك ق ؛1997،170؛الصافي،2007،30قصى مدل)أبك جبللة،ألى إ
 المدرسة في سمككيان  نمطان  تصبح حتى لممتعمـ، كالمعرفي الذىني التككيف في الكقت مركر مع ؤثرست

  (.2007،107مصطفى،) عاـ بشكؿ كالحياة

 تنمية التفكير اإلبداعي:5-2-
نما بعض الليس مكىبة ركحية خاصة بإف التفكير اإلبداعي  مكجكد ىك يحسدىـ عمييا اآلخركف، كا 

 كاستخدامو مف قبؿ الجميعتنميتو ، كما يمكف متفاكتةبدرجات ك كباران كصغاران جميع اللدل 
، 2008،جمؿ ؛2006،20؛ ركم،2002،192؛ الحيمة،2005،80؛ مساد،2005،413)النكرم،

 Australian covernment, 2012,2).؛,Coughlan,2007 4 ؛2001،311دافيس كرايـ،  ؛85
كال ينقصيـ سكل  ،بالطبيعة( "إف األطفاؿ مبتكركف (dimosكر في ىذا الصدد  قكؿ ديمكسكييذٍ 

  (.ب-2005،108،ظير ىذه القدرات كينمييا")عبد المجيدالمناخ الصالح الذم يي 
التفكير اإلبداعي،  ممارسة مياراتطرائؽ التعميـ التي تشجع المتعمـ عمى اتباع أىمية مف ىنا تبرز 

القديمة التي تركز عمى حشك بداع، كاالبتعاد عف األساليب عمى إيجاد بيئة مناسبة لتحفيز اإلكتعمؿ 
فت ىذه األساليب نِّ قد صي ف ،بدالن مف المتعمـ العممية التعميمية المعمـ محكرى  كتجعؿ ،الذىف بالمعمكمات

  (.2009،181؛ جركاف،2009،225مف أىـ معكقات التفكير اإلبداعي)غانـ،
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الجدية عف طريؽ تشجيع األفكار  التبلميذتأميف مناخ مبلئـ لتنمية التفكير اإلبداعي لدل يمكف ىذا ك 
 ،كتشجيع أشكاؿ التعاكف في المدرسة ،متعددة األغراضكتكفير النشاطات  ،التي يطمقيا التبلميذ

 (.39 ،2001 )حسيف، كتكفير الكسائؿ كالتقنيات المختمفة ،فعالية الطالب التركيز عمىى إضافة إل
 ي:أتي ماب ،كيمكف تحديد أىـ متطمبات تنمية التفكير اإلبداعي

أف استعدادات الطفؿ يمكف أف تنمك كتزدىر أك تطمس كتختفي، كأف الطفؿ يمتمؾ قدرات يماف اإل-
 ذىنية كاسعة يستطيع بيا أف يبدع إذا ما تكافرت الظركؼ المكاتية.

 نشطة التعميمية.يجابيان نشطان في المكاقؼ كاألإ بضركرة جعؿ الطفؿ فاعبلن  عتقاداال-
 بداعية.خريف يساعد في تطكير القدرات اإلالتفاعؿ مع اآلأف االعتقاد -
 .طفاؿ عمى طرح األسئمةتشجيع األ-
 حماس المعمـ كقبكؿ استجابات التبلميذ.-
 .لى ما كراء حدكد الصؼ كالمدرسةإطرح المشكبلت التي تذىب -
 .كنقميا الفكرة مى تكضيحماـ الطفؿ لمتعبير كمساعدتو عأتاحة الفرصة إ-
كعدـ  ،فكارىـأك  األطفاؿر االحتراـ كالتقدير لتساؤالت ظياإعف طريؽ تكفير البيئة االنفعالية المستقرة -

  .كتجنب التعبير عف االستياء مف االتجاىات الخيالية ،نتاجيـإالسخرية مف 
 .متنكعةات الثير البيئة الطبيعية بالمي  إغناء-
 مكف ذلؾ.أنشطة اليكمية كمما سئمة مفتكحة مف خبلؿ األأتقديـ -
 (.676-1990،674عطاء كقت كاؼ لمتفكير)قطامي،إ-
 ،1997،)الصافي بداع مثؿ االتجاىات اإليجابية المشجعة عمى اإلبداعـ اإلر تعم  يسِّ يجاد ظركؼ تي إ-

171) 
حركية خر ميارات يتطمب بعضيا اآلك  ،ذىنيان  تكفير الخبرات التربكية التي تتطمب مف المتعمـ عمبلن -

 ؛ قطامي،2008،85بداع عف طريقو)جمؿ،ط الذم ينمك اإلفاألنشطة ىي الكسي ،مع نشاط ذىني
1990، 721.) 

 .لممشكبلت المقدمةبداعي برامج تدريبية تعتمد عمى الحؿ اإلتقديـ -
 المنافسة.ك  أةالمكافك التحفيز  التأكيد عمى-
 (., Torrance,1972 (116بداعياإلسئمة التفكير أختبارات التقكيـ التي تعتمد عمى ااعتماد -

لى تماريف التدريب المباشر إ إضافة ،بداعيتنمية التفكير اإلكىناؾ الكثير مف االستراتيجيات المناسبة ل
لتي أثبتت فاعمية (. كقد أجرل الباحثكف الكثير مف الدراسات ا2001،293عمى الميارات)دافيس كرايـ،

سات السابقة، بداعي، كتـ إدراج العديد منيا في فصؿ الدرار اإلتنمية التفكيدة في متعدطرائؽ كبرامج 
 بداعي.تنمية التفكير اإلأثر استخداـ الدراما التعميمية في مف بيف أىدافو استقصاء ف بحث الحاليأما ال
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 :الدراما التعميميةو  بداعيالعالقة بيف التفكير اإل6-2-
جراءات  تساعد عمى تكفير تخطيطية كتنفيذية كتقكيمية الدراما التعميمية كما تتضمنو مف أنشطة كا 

ية كالتفكير اإلبداعي يضاح العبلقة بيف الدراما التعميمإمناسبة كالميسرة لئلبداع، كيمكف المناخ كالبيئة ال
 :متعددة نقاط مف خبلؿ 

ختبارات ىذه اال تحتكم إذ ،بداعيةالختبارات القدرات اإلجرائية اإل التعريفاتً  الدراما مكاقؼي  تتضمف-
يو األذىاف في تكج حريةى تتطمبي ك  ،صيمة كغير شائعةأفكار أنتاج إعمى قائمة ات تدريبك مكاقؼ عمى 

(. ب137- ،2005مكقؼ معيف)عبد المجيد،بفكار تياف بأكبر عدد ممكف مف األئللاتجاىات جديدة 
القدرة عمى ك  ،لدل المتعمـ القدرة عمى تحديد المشكبلت كحميا تظير ،مف خبلؿ التمثيؿكما أنو 

الطبلقة الناتجة عف قدرتو عمى التعبير عف المكقؼ الكاحد بأكثر مف ك  ،بداعيةالتعبيرات المفظية اإل
صالة مف خبلؿ قدرة المتعمـ عمى التعبير عف المكقؼ التمثيمي األ تظيركما  ،طريقة في فترة محددة

ساسية لمتفكير مف المككنات األصالة كتعد الطبلقة كالمركنة كاأل ،يقة غير مألكفةكأداء الدكر بطر 
 (.2008،228؛عفانة كالمكح،188-2001،189اإلبداعي)القرشي،

تقديـ أداءات عمى اإلبداع ك شجع التبلميذ لعؿ فرصة اإلعادة المتأصمة في النشاطات الدرامية تي -
النيايات المفتكحة التي قد تنتيي بيا  إضافة إلى، (Mcmaster،1998،(578 مختمفة في كؿ مرة

بحيث تككف مختمفة  ،خرلأتفكيرىـ في نيايات كيفية ميف عف كسؤاؿ المتعم ،بعض المكاقؼ الدرامية
 (.1990،676)قطامي، ية قصة سمعكىاأعف 
المراد تمثيمو نيا تتطمب تخيؿ المكقؼ فاؽ، ألكبيرة لمتخيؿ كتكسيع اآل مية فرصةن عطي الدراما التعميتي -

ساسية يعتمد أكالتخيؿ كسيمة  10)، 1993؛ العناني،188  ، 2001؛ القرشي،126، 2005)الخميمي،
، براىيـإ) داعباإل أكاختراؽ المجيكؿ ليبد ،در المعرفةسبر مصامف أجؿ  بداعيمييا التفكير اإلع

نساف كاسع يككف اإلكجية نظر مفادىا أنو لكي Guilford) )كيطرح جميفكرد  .(ب-37-36 ،2004
قدرة عمى ك  ،بأخرلقدرة عمى ربط فكرة ك  ،في التفكيرف تككف ىناؾ طبلقة كسبلسة أالخياؿ يجب 
لعؿ ىذا ما تسعى إليو الدراما التعميمية، ك (، ك 2006،72دم كتكف،يينىفكار بسيكلة)التعبير عف األ

مع  متفقان  ءبداعي يجيالتفكير اإلفي ثر استخداـ الدراما التعميمية أتقصي  إلىالحالي البحث  سعيى 
 كجية النظر تمؾ. 

حرية معالجة المشكبلت،  الذم يمنحالحرية  بداعي جك  التفكير اإل ىلتي تساعد عممف العكامؿ اك -
اخ الذم يشجع عمى ظيكر ىـ سمات المنأماف مف "الحرية كاأل (Paul Tesluk (يقكؿ بكؿ تسميؾك 

ضفاء جك مف إ( كالدراما التعميمية تعمؿ عمى 326-2005،327خركف،آبداعي")النجدم ك السمكؾ اإل
 الحرية المضبكطة في غرفة الصؼ.

تؤدم  التي تقيد التعبير كتمنع التفاعؿى  ، أما الضغكطي اإلبداعي التفكيرى االجتماعية  التفاعبلتي  ناسبي ت-
(، ككما 131 ،2006،؛ السركرب153 -، 2005)عبد المجيد،بداععمى اإل قد تؤثر سمبان  عزلةو إلى 
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كبيف  ،ميف جك مف التفاعؿ الحي كالمباشر بيف المتعمميفأف الدراما تعمؿ عمى تإىك معركؼ ف
بداعية جديدة إفكار أظيكر إلى كىذا التفاعؿ يؤدم  ,Alrefaai)  2005,1المتعمميف كالمعمـ نفسو )

 (.1990،793قطامي)قطامي،كما يرل 
في دركس  جميةن  بداعي تظيري في التفكير اإلالمساعدة ساسية العكامؿ األ يتضح أف بعضى  ،مما سبؽ

اإلجرائية لميارات  التعريفاتً  الدراما مراحؿي  كما تتضمفي  ،، مثؿ التخيؿ كالحرية كالتفاعؿةيالدراما التعميم
  التفكير اإلبداعي.

ف تعددت ، ككسيمة لمتنفيذ ىذا كيمتقي التفكير اإلبداعي كالدراما التعميمية في االعتماد عمى المغة كا 
 .عد أداة التفكير اإلبداعي األساسيةالتي تي  ضبط المغةً  أداةي  المغة العربية، فإف القكاعدى  مساقات

 قواعد المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي:تعميـ 3-

 مفيـو القواعد المغوية:1-3-
كتيعد   التعميمية األخرل،تكتسب قكاعد المغة العربية أىمية خاصة ضمف مكاد المغة العربية كالمكاد 

قرأ كتب كتي ألف اإلنشاء كالببلعة كالنقد تظؿ عاجزة عف أداء رسالتيا مالـ تي  ؛لمغة العربيةالفقرم  العمكدى 
 (.2004،25بمغة سميمة خالية مف األخطاء)الدليمي كالدليمي،

فكؿ عممية نحكية البد أف تنتيي  ،عممية تجريدية منطقية لضكابط المغة" :نياأؼ القكاعد المغكية عرَّ تي 
)كزارة  "تنطكم تحتو الجزئيات عامة في أحكاـ كمية مجردة ،إلى تعريؼ شامؿ محكـ يسمى قاعدة

مظيران مف مظاىر رقي المغة، كدليبلن عمى  أك األنماط المغكيةىذه  القكاعد  دع(، كتي 1985،65 التربية،
 (.302، 2005)عاشكر كمقدادم، حضارتيا

التدريب المغكم،  سمىكلى مف مرحمة التعميـ األساسي مي ـ القكاعد في الصفكؼ الثبلثة األم  عكيأخذ تى  
التطبيؽ عمى ما تناكلو التمميذ مف معمكمات في مختمؼ فركع المغة " :أنياؼ التدريبات المغكية عرى كتي 

اجية المكقؼ المغكم تنمي استجابة التمميذ ليذه المكاقؼ المركبة، كتعده لمك  في مكاقؼ كمية ،المتشعبة
فالقكاعد ال قيمة ليا إال باإلكثار مف  ،ف، كىي مف أىـ ما يجب أف تتجو إليو عناية المعمـك  مى الكمي بتى 

(. أما في الصؼ الرابع 2007،266خركف،آكنعاف ك  ؛2003،153)الدليمي كالكائمي،"التطبيؽ عمييا
ف عمى ييجعميـ قادر  ،ي كالعقمي كالكجدانيفيككف التبلميذ قد بمغكا مستكلن مناسبان مف النضج الجسم

دربكف عمى الضكابط النحكية كيتمقكف تالتعميـ كالتجريد كاستنباط القكاعد النحكية كأحكاميا العامة، في
 ؛ طاىر،2007،267خركف،آك  ؛ كنعاف66-1985،67القكاعد المتفقة مع نضجيـ)كزارة التربية،

 (.344، د.ت
أمر  حصيمياأساسي في مادة المغة العربية، كالشؾ أف ت جزءه المغة العربية  مما سبؽ أف قكاعدى يتضح 

 .التمميذبالغ األىمية في حياة 
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  قواعد المغة العربية: حصيؿأىمية ت2-3-
 المعمميف، قبؿ مف يقاس المدرسي العمؿ في براعة أك اإلنجاز، مف محدد مستكليعرؼ التحصيؿ أنو: 

يقكـ بو الطالب في  كما يعرؼ أنو كؿ أداء، 13) ، 2006كآخركف، العيسكم( المقررة باالختبارات أك
المكضكعات المدرسية المختمفة كالذم يمكف إخضاعو لمقياس عف طريؽ درجات اختبار كتقديرات 

 الدراسي التحصيؿ مستكل لمعرفة عميو يعتمد الذم كالمقياس(. 2009،2المدرسيف أك كمييما)بادم،
 أك األكؿ، الفصؿ نياية أك الدراسي، العاـ نياية في التمميذ عمييا يحصؿ التي الدرجات مجمكع ىك

 .بنجاح كاالمتحانات االختبارات تجاكز بعد كذلؾ الثاني،
الحصكؿ عمى الدرجات التي  فقط ليس فيك كأسرتو، الفرد حياة في كبيرة أىمية ذك الدراسي كالتحصيؿ
 األساسي الطريؽ باعتباره حياتو في أكثر أىمية جكانب لو بؿ ،بنجاح صفكؼ تعميمية تجاكزتؤىؿ ل
 لذاتو، كنظرتو الفرد، بو سيقـك الذم االجتماعي الدكر تحديد كبالتالي كالمينة، الدراسة نكع الختيار
 كمفيـك الدراسي التحصيؿ بيف العبلقة إلى كما تشير األدبيات، طمكحو كمستكل بالنجاح كشعكره
 الثقة كيعزز ، كبإمكانياتو،كالنجاح بالتفكؽ الفرد يشعر الدراسي التحصيؿ فإ القكؿ يمكف الذات،
 (.2010،176)الحمكم، الطمكح مستكل مف كيرفع بالنفس،

أىمية المغة ذاتيا فبل يمكف  في ىميةذ تكمف ىذه األىذا كيكتسب تحصيؿ القكاعد أىمية خاصة، إ
كالكتابة كتابة صحيحة إال بمعرفة القكاعد األساسية لمغة،  ،ألحد القراءة قراءة سميمة خالية مف األخطاء

أىمية كمف تكما  (.2004،25لى المتمقي)الدليمي كالدليمي،إفي نقؿ المراد في اإلعراب  الخطأيؤثر ك 
 ضكابطه ، كفي أنيا مف سماتيا يةأصالة المغة كسمة حضار  دليؿي أنيا  فيالقكاعد المغكية  ـاالىتماـ بتعم

 بصحة الفيـ ارتباطان كطيدان  ضافة إلى ارتباطيا، إلمغة كاستخداميا استخداما سميمان تحكـ ا كقكانيفه 
سبلمة  كمف ،كما تمكف التمميذ مف محاكاة األساليب الصحيحة لغكيان ، (2005،302)عاشكر كمقدادم،

 (.2010،306كترتيب المعمكمات كتنظيميا في الذىف)الحبلؽ، ،عبارة كصحة األداءال
القكاعد ينمي في المتعمـ القدرة عمى التعميؿ كاالستنباط كدقة  حصيؿفإف ت ،عمى ما تقدـ زيادةن 

عمى دقة التفكير كالقياس المنطقي، كىي كسيمة إلتقاف  وكتمرن ،كالمكازنة بيف التراكيب المبلحظة
ؤدم ميارات المغة ألف فيميا يقتضي فيـ القكانيف التي تحكـ نظاميا كتعطيو الصيغة التي بيا ي

ـي  دَّ مى ذلؾ عي المعنى المقصكد، كتأسيسان ع نظمة المغكية كمكقعو مف المغة مكقع النحكم محكر األ النظا
 (.2006،269، )عطية مف الجسـ القمبً 

في مرحمة يا تعميمل ان أساسيةأىداف كضع المربكف ،قكاعد المغة العربية تحصيؿمف أىمية  انطبلقان ك 
 .التعميـ األساسي

رحمة التعميـ األساسي ييدؼ تعميـ القكاعد المغكية في م تعميـ قواعد المغة العربية:أىداؼ 3-3-
ب عمى محاكاتيا كاستخداميا في تكظيؼ المغة في مكاقؼ درَّ تمميؾ المتعمـ معارؼ كميارات يي إلى 
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 استخداـ األلفاظ كالجمؿعمى تعكيد التبلميذ  إلى إضافة ،(2011،19حياتية متنكعة)كزارة التربية،
تدريب ، ك يف العامية كالفصحى في لغة الطفؿب المسافةتضييؽ ، ك ألنماط المغكية استعماالن صحيحان كا

ة بمعرفة أصكؿ التصريؼ طفاؿ المغكيتكسيع مادة األ، ك التمميذ عمى ضبط الكبلـ حديثان ككتابةن كقراءةن 
 (.1992،57،كآخركف كالنثر)السعدمبأدكات مساعدة لفيـ القرآف الكريـ كالشعر ىـ تزكيد، ك كاالشتقاؽ

تصحيح األساليب كخمكىا مف الخطأ إلى  ـ قكاعد المغة العربية ييدؼأف تعمي (فضؿ اهلل)يضيؼ ك 
تككيف ، ك الجمؿك ة بيف التراكيب كالعبارات دراؾ الفركؽ الدقيقا  حمؿ التبلميذ عمى التفكير ك ، ك لنحكما

ة في فيـ معاني التراكيب االستعانة بقكاعد المغك  (.2003،190العادات المغكية الصحيحة)فضؿ اهلل،
 )عطية، قرأ مف خبلؿ معرفة الضبط الصحيح لمكممات كالتراكيبسمع أك يي تذكؽ ما يي ، ك كالجمؿ
ـ عمميات التفكير استخدامما يعزز  ،كاالستنتاج كالمحاكمة ستقراءاالتنمية القدرة عمى . ك (2006،272

 .(2007،267 خركف،آالعميا)كنعاف ك 
نما كسيمة لتأدية التكاصؿ المغكم بشكؿ  ،يتضح مف األىداؼ السابقة أف القكاعد المغكية ليست غاية كا 

 تنمية التفكير، كىذا ىك أحد أسس تعميـ قكاعد المغة العربية.لصحيح ك 

يجب االعتماد عمييا عند تعميـ متعددة أسس  ىناؾ :أسس تعميـ قواعد المغة العربية4-3-
 ي:أتمكف إجماليا فيما يي ،القكاعد المغكية

 عمى األسس النفسية كالفكرية كالتربكية حسب المرحمة التعميمية. عميميابنى طرائؽ تأف تي -
عف  لنطؽ كسبلمة التعبير، كاالستغناءأف ييقتصر عمى القكاعد الضركرية المعينة عمى صحة ا-

 (.67-1985،68التفصيبلت التي ال تخدـ ىذيف الغرضيف)كزارة التربية،
كما  ،أم اختيار مالو صمة كثيقة بحياة الطالب العامة ،االتجاه في تعمـ القكاعد المغكية نحك الكظيفية-

 يستخدمو بصفة مستمرة لقضاء حاجاتو تحدثان ككتابةن.
 استغبلؿ الدافعية لدل المتعمـ فبل شؾ أف الدافعية تساعد عمى تعمـ قكاعد المغة كفيميا.-
 غنائيا بالكسائؿ المعينة.ا  ك  ،إخراجان جيدان ك حالعمؿ عمى إخراج كتب الن-
 ضبط الكممات كالجمؿ بالشكؿ نصان كشرحان كقاعدةن  كتدريبات.-
سئمة في كتنكيع األتبدأ بالشفكية أكالن،  كأفٍ  ،فصؿ التمرينات في كتب القكاعد إلى شفكية ككتابية-

 (.306-2010،307حبلؽ،سئمة الضبط كالتعميؿ كاإلعراب بالعناية)الأالتمرينات عمى أف تحظى 
كعمى المعمـ أف  ،المغة بالقكاعد، كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ النصكص الجيدة القكاعد بالمغة الـ ف تيعمَّ أ-

حتى تتككف لدل التبلميذ عادة استعماؿ المغة  ،يستثمر كؿ فرصة لمتدريب عمى استخداـ القاعدة
صحيحان.  استعماال ن

 الميارات.عد قكاعد المغة ميارة مف أف تي -
 إدراؾ الترابط بيف المكضكعات النحكية.-
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صكالن كتكامؿ ىذه العناصر ك  ،االىتماـ بالمكقؼ التعميمي كالكسائؿ كطريقة التعميـ كنشاط المتعمميف-
 (2007،262خركف،آتقف)كنعاف ك إلى التعمـ المي 

فما  ،ساسية في تعميـ العربيةألنيا الغاية األ ؛القدرة عمى التعبيرتنمية لى تعميـ القكاعد إأف ييدؼ -
 .(2006،181)عطية،لتحقيؽ ذلؾ اليدؼالقكاعد كالببلغة كالنقد إال كسائؿ 

 .ىميتيا في حياتيـألييا ك إدراؾ كظيفية القكاعد كحاجتيـ إأف تساعد الطريقة المتبعة عمى -
 طبلؽ الطاقة النشاطية.إ-
 (. 2004،127كالدليمي،بذؿ الجيد الذاتي في الكصكؿ الى القاعدة)الدليمي -
 (.2009،324بداعي)السيد، بما فييا التفكير اإل ،تنمية ميارات التفكير العمياالسعي ل-
إال أف ىناؾ الكثير مف المشاكؿ ، ـ القكاعد المغكيةيالتي كضعت لتيسير تىعم بالرغـ مف تمؾ األسسك 

 .يا في الجميكرية العربية السكريةتعميم تكاجوالتي 

 تعميـ قواعد المغة العربية:  معوقاتبعض 5-3-
درس في حصص فما  يي  ،مشكبلت تعميـ المغة العربيةأىـ أف مشكمة النحك مف بيف  (طو حسيف)يرل 

 أك بينو كبيف عقؿ التمميذ كشعكره كعاطفتو)السيد، ،القكاعد شيء غريب ال صمة بينو كبيف الحياة
الدكر الكظيفي مف أبرز المشاكؿ التي تكاجو تعميـ قكاعد المغة العربية أنو ابتعد عف ك  (،1978،42

تعمـ بحفظيا دكف النظر إلى إمكانية االستعانة مكمؼ اليي  ،تعاريؼ كقكاعد ثابتة تأصبحف لقكاعد المغة
غير متيسر  ف االستعماؿ العفكم لمغةأ(، كما 329،د. ت بيا أك االستفادة منيا في كاقع الحياة)طاىر،

يحفظ فقد  (، 2007،257خركف،آغة الخطابة كلغة الكتابة)كنعاف ك لمتبلميذ نظران لمتبايف القائـ بيف ل
ؽ ائكيرل الحبلؽ أف الطر  .شفييان ككتابيان  القاعدة كلكنو يفشؿ في تكظيفيا تكظيفان صحيحان المتعمـ 
 سبب الرئيس في نفكر التبلميذ مفىي الة لمتبعة في تعميـ القكاعد المغكياالجافة كالرتيبة  المعتادة

كمقابؿ ذلؾ يكاد يجمع المربكف كالمفكركف عمى أف  .(2010،320)الحبلؽ، حصة القكاعد المغكية
 ،يا كيغرس حبيا في نفكس التبلميذكيصكف جكىر قكاعد المغة ككظيفت ،خير مف ينيض بيذه المشكمة

 (. 2007،338كالغزاكم، ،)الياشمي القكاعد ىـ معممك ،يقبمكف عمى دراستيا كيجعميـ
ؽ تعميمية مختمفة في تعميـ ائدة عمى فاعمية طر متعدأجرل الباحثكف دراسات تجريبية كفي ىذا الصدد 
ثر استخداـ الدراما التعميمية في تعميـ قكاعد ألى معرفة إا البحث الحالي فيسعى أم ،القكاعد المغكية

ف بداعي، كسيتـ تكضيح العبلقة بيف القكاعد المغكية ككؿ مالعربية عمى التحصيؿ كالتفكير اإلالمغة 
 .تيتيفبداعي في الفقرتيف اآلالدراما التعميمية كالتفكير اإل

كسيمة تعميمية لمغة التمثيؿ  عديي :  العالقة بيف قواعد المغة العربية والدراما التعميمية6-3-
كيعمر حكافظيـ  ،ساليب الجيدةالصحيحة كاألة كبيرة مف المفردات التبلميذ بطائفد زكِّ ي إذ ،العربية

ما  مكقؼك أالتكمـ مف خبلؿ حدث  فكما أ ،(2005،299مقدادم،مؿ كالتراكيب)عاشكر ك جبعشرات ال
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كفيـ لقكاعد النحك كفي الكقت نفسو في بناء مفردات لغكية  ،يساعد في تككيف منظكر كمعنى
 .(60، 2006تكف،ك ، كالصرؼ)ىينيدم

ف ينمييا كيطكرىا لدل المتعمـ)عفانة أكيحاكؿ  ،ساسيان أ عمى ميارات المغة اعتمادان التمثيؿ يعتمد  كما
ألف فيميا يقتضي فيـ  ؛كسيمة إلتقاف ميارات المغة القكاعدكبالمقابؿ فإف . (2008،216كالمكح،

 يؤدم المعنى المقصكد الصيغة التي بيا المتعمـ كتعطي ،القكانيف التي تحكـ نظاميا
مغة العربية في مع قكاعد ال قاطعتتالدراما التعميمية بذلؾ يمكف االستنتاج أف ك  (.2006،269)عطية،
التكاصؿ الشفيي كالكتابي ميارات تقاف إفي  ان أساسي ان فإف كانت قكاعد المغة عنصر ، المغةميارات 
ابية نشطة الكتيارتيف مف خبلؿ أداء األدكار كاألف الدراما تعتمد عمى تنمية ىاتيف المإف، فالصحيحي
 .المكقؼفي  المتضمنة

ف أال يجب  ة العربيةغقكاعد الم أم أف ،تعميـ الكظيفيالتعميـ الصحيح لقكاعد المغة ىك الكأخيران فإف 
ليتمكف المتعمـ مف استخداميا في كظائفيا الطبيعية العممية ممارسة كسيمة بؿ  تككف غاية بذاتيا

ربط بيف ىذه القكاعد الىذا مف خبلؿ  التعميـ الكظيفي ( كيتحقؽ 181 ، 2006)عطية، صحيحة
ككظيفة الفقرة  ،ككظيفة الجممة في الفقرة ،بحيث يدرؾ المتعمـ كظيفة الكممة في الجممة ،كمكاقؼ الحياة
 أم مف(، 1992،58،كآخركف )السعدم كمو كي تصبح المغة طريقة لمتكاصؿ الفكرم ،في المكضكع

 خبلؿ تضميف مناىج التعميـ مكاقؼ حياتية مختمفة  يحتاج فييا المتعمـ الستخداـ المغة
عطاء المتعمـ فرصة الستخداـ المغة إالدراما تحقؽ ىذا األمر مف خبلؿ ك  ،(2006،180)عطية،

 فمكؿ مكقؼ متطمباتو المغكية الخاصة بو)الدليمي كالدليمي، ،كالتعامؿ معيا بمكجب المكقؼ
2004،126.) 

 ساسيان أ أمران التفكير اإلبداعي  يعد بداعي:قواعد المغة العربية والتفكير اإلالعالقة بيف 7-3-
التبلميذ كلكي يصبح  ،تقاف المغةإجؿ أيؿ المغكم ال يكفياف المتعمـ مف فالمعرفة كالتحصفي تعمـ المغة، 

بداعي مف خبلليا التفكير اإلظيار إ ،لى استخداميا كمعرفة المعنىإ فةن إضاميرة في المغة عمييـ 
 .(2006،23)السميتي،

ف كاف التفكير اإلبداعي أحد  ة كاحدة تستيدؼ دراسالباحثة لـ تجد  ،المغة بمساقاتياىداؼ تعميـ أ كا 
 السميرم بذلؾ.كصت دراسة أىذا كقد  ،قكاعد المغة العربيةتعميـ بداعي عبر تنمية التفكير اإل
تفكير اإلبداعي، كاللكشؼ عف العبلقة بيف تحصيؿ قكاعد المغة العربية إلى االحالي كييدؼ البحث 

ألف  ؛قاعدة ال غنى لممتعمـ عنيا يعتبر التحصيؿ المعرفي بصفة عامة أف :أكليا ،متعددة سبابأل
مستكل إلى كف معرفي حتى تكتسب كتنمك  لتصؿ الميارات كاالتجاىات كالقيـ ال بد ليا مف كجكد مك

بيف التفكير اإلبداعي  العبلقةف أنتائج الدراسات في ش تبايفكل (،2001،179بداع)القرشي،اإل
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المغة  كضبط إلتقاف لى أف القكاعد المغكية كسيمة ميمةإضافة إ (.2010،176)العمرية،كالتحصيؿ
 .أداة التفكير اإلبداعي التي تعد

كمحددة قبؿ تنفيذ  ةتـ القياـ بخطكات متسمسم ،كالتحقؽ مف فرضياتوسئمة البحث ألئلجابة عف ك 
 كىذه الخطكات ستككف محكر الفصؿ الرابع مف ىذا البحث. ،افي أثنائيالتجربة ك 
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 رابعالفصؿ ال
 إجراءات البحث

 مقدمة:
 ىماك  ومراحؿ بناء أداتيف مف أدكاتيتضمف الفصؿ الحالي عرضان تفصيميان إلجراءات البحث، مف 

، كمف ثـ الحصكؿ عمى األداة الثالثة كتقكيميما كتطكيرىما كاالختبار التحصيمي()البرنامج التعميمي، 
مف أدكات البحث كىي اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي كجمع دالئؿ صدقو كثباتو، ثـ اختيار عينة 

 ية.ئالبحث تمييدان لتنفيذ التجربة النيا

  بناء البرنامج التعميمي:1-
لعدد مف دركس قكاعد المغة العربية لتبلميذ الصؼ الرابع األساسي كفؽ تـ تصميـ المحتكل التعميمي 

المجمكعة الضابطة  أما ،ىذا البرنامج لممجمكعة التجريبية عميـاستراتيجيات الدراما التعميمية، كذلؾ لت
 بعدة مراحؿ رت عممية بناء البرنامج التعميمي. كقد ملمعتادةالمحتكل التعميمي نفسو بالطريقة ا مقتفت

 كىي:
تـ اختيار دركس قكاعد المغة العربية المتضمنة في الكحدات  اختيار المحتوى التعميمي:1-1-

الجزء الثاني،  -دفتر التمميذ -يمف كتاب العربية لغتالتاسعة كالعاشرة كالحادية عشرة السابعة كالثامنة ك 
الجممة ك سمية، الجممة االك ، )محاكاة جمؿ يتطابؽ فييا العدد مع المعدكد :تيةضيع اآلتشمؿ المكاالتي 

أدكات االستفياـ، ك ذات معنى محدد،  جمؿو  صياغةي ك حركؼ الجر كاالسـ المجركر، ك الفعمية، 
حركؼ العطؼ ك المفرد كالمثنى كالجمع، ك أسمكب النداء، ك أنكاع الفعؿ، ك أساسيات الجممة كمتمماتيا، ك 

 فيي: ،ىذا المحتكلأما مسكغات اختيار  .(9-74،  2011)كزارة التربية،كالجكاب(
ييعطى ىذا المحتكل في الفصؿ الدراسي الثاني كما ىك مقرر مف قبؿ كزارة التربية كحسب كركده في -

الكتاب المدرسي المقرر، كىذا ما يناسب خطكات البحث الحالي في البدء بتطبيؽ التجربة 
أربعة أشير تقريبان دكف ؿ إلى فترة طكيمة تصإلى لتجربة النيائية المتيف تحتاجاف االستطبلعية كا

خبلؿ ببرنامج المدرسة، كىذا ما يسمح بتطبيؽ التجربة االستطبلعية كتعديؿ أدكات البحث كتطكيرىا اإل
 .لنيائية في الفصؿ الثانيثـ تطبيؽ التجربة اكمف في الفصؿ األكؿ، 

ف كأسبكع( األمر الذم لتعميـ ىذا المحتكل مدة طكيمة نسبيان )شيري المقررة مف قبؿ كزارة التربيةالمدة -
( كالحكـ عمى فعالية كؿ منيما كالمقارنة بيف معتادة)الدرامية كالمف الطريقتيف لتطبيؽ كؿ   فيان كا دعيي 

عرفي المحدد، كميارات التفكير أثرىما، كذلؾ مف حيث مستكل التحصيؿ الدراسي في المحتكل الم
 بداعي كما يقيسيا اختبار تكرانس. اإل
أحيانان أكثر مف متنكعة، كقد يحتكم الدرس الكاحد يمثؿ المحتكل التعميمي السابؽ مكضكعات -

كيكجد في البنية  ،كبعض ىذه المكاضيع ليست جديدة بكميتيا فقد مرت مع التبلميذ سابقان مكضكع، 
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تطبيقيا بقصد تدريبات لغكية لترسيخ القاعدة ك  كضعب اٍكتيًفيى ك  ،المعرفية لمتبلميذ معمكمات سابقة عنيا
اما المراجعة، كىذا األمر يناسب البحث الحالي كيتيح فرصة لمتنكيع في استخداـ استراتيجيات الدر 

أثناء اختيار االستراتيجية التعميمية المناسبة في مدت تـ كضع خطكط عريضة اعتي لذلؾ التعميمية. 
لقاعدة المغكية الجديدة عند ا إلىيجية لعب الدكر ليتكصؿ التبلميذ لممكضكع، فقد تـ اعتماد استرات

خدمت استراتيجية مف خبلؿ نصكص تمثيمية يتدرب عمييا التبلميذ مسبقان، كما استي  ممرَّة األكلىكدىا لكر 
أك قصة االرتجاؿ كحكاية القصة كتمثيميا لتطبيؽ قكاعد مأخكذة سابقان مف خبلؿ مكقؼ تمثيمي 

استراتيجية المعمـ في استخدمت ي سياؽ المكقؼ. ك ستدعي التبلميذ بشكؿ عفكم لتطبيؽ ىذه القكاعد فت
دكر عند التطرؽ لمكضكع لغكم يحكم عمى عدد قميؿ مف األىداؼ التعميمية حتى ال يأخذ كقتان طكيبلن 

 مف الحصة الدراسية.
س في حصة فذلؾ ألف مادة القكاعد تيدرَّ  ،أما بالنسبة الختيار جميع مكاضيع الفصؿ الثاني تقريبان -

كاحدة فقط أسبكعيان، كذلؾ حسب جدكؿ تكزيع حصص المغة العربية المكضكع  مف قبؿ كزارة دراسية 
 ،دركس ةأكؿ عشر  فكقع االختيار عمى ،التربية، لذلؾ كاف ال بد مف اختيار العدد األكبر مف الدركس

 كحدات تعميمية. مف أصؿ اثني عشر درسان في ست ،ميةبمعدؿ درسيف في كؿ كحدة تعمي

 ؿ واستخراج النقاط التعميمية:التحمي2-1-
اشتممت بعض دركس القكاعد في المحتكل التعميمي المحدد عمى تدريبات قكاعدية لقكاعد معطاة سابقان 

ة التي تدكر حكليا تماريف القاعدة المغكي تضميفعادة إىذه القكاعد في الدرس، لذلؾ تمت دكف ذكر 
المكضكع ة المتعمقة بتكررت بعض التدريبات المغكي إذ، ممرَّة األكلى)كذلؾ عند كركد التماريف لكؿ درس
اط التعميمية في (، كفي حاؿ تكرار النقمكضكع الجممة االسمية أكثر مف مرة في الدركس، كالسيمانفسو 

ف بالتدريبات المغكية كما ىي كاردة دك  اكتيفيك  ،تب بجانب النقطة التعميمية )مراجعة(كي الدركس البلحقة 
جراء قياس التحصيؿ في مستكل التذكر كليس فقط في مستكل الفيـ كاليدؼ مف ىذا اإلذكر القاعدة. 

لتكحيد ظركؼ  جراء تعرضت لو كمتا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾىذا اإلكالتطبيؽ. عممان أف 
القاعدة المجمكعة الضابطة  مقتتك  ،المجمكعة التجريبية القاعدة بالطريقة الدرامية تمقتالتجربة، بحيث 

رضت ىذه النقاط القاعدة المغكية متضمنة في النقاط التعميمية، كقد عي أف مع العمـ ، معتادةبالطريقة ال
في بداية كؿ درس في البرنامج التعميمي، كمف ثـ تمت صياغة األىداؼ التعميمية لكؿ درس مف 

 الدركس.

 معالجة المحتوى بطريقة درامية:3-1-
عمى عدد مف مراجع  االطبلعتـ  ،عة ككافية عف الدراما التعميميةسَّ مك  بدايةن كمف أجؿ تككيف فكرة

عمى دركس ممسرحة مثؿ:  منيا أمثمةن  عدده  ضمفي يتم ذكال ،بالدراما التعميمية ةاألدب النظرم المتعمق
 (، كشكاىيف كعبيدات كبدندم2004(، كالدليمي كالدليمي)2001، كالقرشي)(2008)كالمكح عفانة
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عمى عدد مف البرامج التعميمية التي تناكلت استراتيجيات كما تـ االطبلع (، 2002)(، كنكاصرة2009)
كدراسة (، 2009)العماكمدراسة كمنيا: الدراما التعميمية كالمستخدمة في دراسات سابقة 

إضافة (، 2010الشنطي)دراسة ك ، (1993)عبد النبيكدراسة (، 2011محمد)كدراسة (، 2009)برقاف
(، 2004مسرحيات األطفاؿ كمنيا: الممؾ فانكس يبحث عف ممبكس لنكر الديف الياشمي)إلى عدد مف 

(، كمع 2004حكاية األشقاء الثبلثة ألحمد اسماعيؿ اسماعيؿ)(، ك 2004كالشجرة لسبلـ اليماني)
 (، كعذراء إيريدك لطبلؿ حسف2004(، كالقط المرقش ليكتشي ميف)2004الغيكـ لسيرغي تشينككؼ)

 (.2009(، كرقص مع النجكـ لضاىر عطية)2007يكانات المغركرة  لعبدك محمد)(، كالح2004)
معالجة محتكل الدركس كفؽ استراتيجيات الدراما التعميمية، كقد اعتمدت أربع  كبعد ذلؾ جرت عمميةي 

 استراتيجيات كىي:
مكضكع أسمكب )باستثناء ممرَّة األكلى ل القاعدة عند كركد ـ استخداميات استراتيجية لعب الدور:-

 ،نصكص درامية معدة مسبقان تعتمد ىذه االستراتيجية عمى (، ، كصياغة جمؿ عف معنى محددالنداء
جميع كقد قامت الباحثة بإعداد  ت،يف الشخصياخبلؿ الحكار ب مفيستكشؼ التمميذ القاعدة المغكية ك 

عند إعداد  قدرسس التي تمت مراعاتيا ي األي أتكفيما ي، المتعمقة بيذه االستراتيجية النصكص التمثيمية
 النصكص التمثيمية:

 انسجاـ المحتكل مع األىداؼ التعميمية بشكؿ منظـ.-
 ارتباط النص بحياة التبلميذ كبيئتيـ.-
 ب المغة الحكارية مع المرحمة العمرية لمتبلميذ.تناسي -
 تضميف النصكص عنصر البساطة كالفكاىة.-
 إيجابية.تعزيز النص بقيـ كاتجاىات -
 .)باستثناء نص "في مركز الشرطة"(يف قميبلن يتناسب مع مساحة العرضأف يككف عدد المؤد-
 .، كمراعاةن لمكقتكاحتماؿ الفكضى تجنبان لمممؿ إطالة النصعدـ -
 .درجة كبيرةإلى  عمى التخيؿ عتماداال-
 ليا.حقؽ االستخداـ الصحيح تضميف النص استخدامان لمقاعدة المغكية بشكؿ يي -

 .( نصكص7كقد بمغ عدد النصكص التمثيمية في البرنامج التعميمي )
عند مراجعة أك تطبيؽ قاعدة لغكية معينة، باعتبار أف ىذه  تـ استخداميا استراتيجية االرتجاؿ:-

إلى كيدفعيـ بصكرة عفكية  ،مف مخزكنيـ المعرفيتمثيمي يؤديو التبلميذ االستراتيجية تقكـ عمى مكقؼ 
 أما كقد قامت الباحثة بإعداد المكاقؼ التمثيمية في ىذه االستراتيجية، استخداـ قاعدة لغكية معينة. 

 فيي:، لمكاقؼ التمثيميةا إعداد دعن مراعاتيا تاألسس التي تم
، فمثبلن)المقابمة بيف النجار داـ قاعدة لغكية معينة بشكؿ عفكمأف يتطمب تطبيقيا بالضركرة استخ-

ببل شؾ  ستتضمف عممو كأدكاتو كمكاف كزماف ممارستو لمينتو، طبيعةو عف يسأل كالصحفي الذم
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التي تطمب منو طعامان محددان، ؿ المطعـ كعبل الجائعة ر بيف نادكالحكااستخداـ أدكات االستفياـ، 
سيتضمف ببل شؾ استخداـ فعؿ األمر، كالحكار الذم بيف لبنة ككالدىا حكؿ الرحمة التي أمضتيا مع 

 ئيا، سيتضمف ببل شؾ استخداـ الفعؿ الماضي(.أصدقا
 .أف تقتصر تأدية المكقؼ عمى تمميذيف فقط-
  يتطمب تنفيذه كقتان طكيبلن.الَّ أ-

 مكاقؼ.( 10كقد بمغ عدد المكاقؼ التمثيمية في البرنامج التعميمي)
تكزيع البرنامج عمى )ىذه االستراتيجية تمت إضافتيا الحقان بعد  استراتيجية حكاية القصة وتمثيميا:-

لتنكيع في غايًة اإلى إضافة ، نفسو استراتيجية االرتجاؿ سبب استخداـلستخدـ تي ك  ،المحكميف(
يا أداء شخصياتيا كتمثيؿ أحداثكيطمب منيـ  ،االستراتيجيات، كفييا يقرأ المعمـ عمى التبلميذ قصة

جاىزة  مف منشكرات كزارة  عمى قصص، كفي ىذه االستراتيجية تـ االعتماد باستخداـ المغة كالحركات
 :تـ اعتمادىا عند اختيار القصة األسس التيمف ، ك ثقافةال
 .ال يتطمب تمثيميا كقتان طكيبلن -
 تتضمف جمميا استخدامان لقاعدة لغكية معينة.-
 .ةدَّ الجً -

 ( قصص.3كبمغ عدد القصص في البرنامج التعميمي )
يقدـ مف خبللو القاعدة لمتبلميذ  ،كتقكـ عمى أداء المعمـ لدكر معيف استراتيجية المعمـ في دور:-

ستراتيجية في مكضكع ىذه اال تـ استخداـ، ك إلى تطبيقيا كيدفع التبلميذ بطريقة بسيطة كغير مباشرة
ألف األىداؼ التعميمية المتعمقة بيذا المكضكع قميمة  جمؿ يتطابؽ فييا العدد مع معدكده؛محاكاة 
استراتيجية المعمـ في دكر تأخذ كقتان أقؿ مف باقي  إذ إف تتطمب كقتان طكيبلن، لي الكبالتا

، كبالتالي بمغ بقصد التنكيع (أساسيات الجممة كمتمماتيا)االستراتيجيات، كما استخدمت في مكضكع 
كقد قامت الباحثة بإعداد حكار كأنشطة ىذه االستراتيجية، . عدد مرات استخداـ ىذه االستراتيجية مرتيف

 :أثناء عممية اإلعدادفي مراعاتيا  تتمي األسس التي كفيما يأت
 عدـ اإلطالة.-
 كالتبلميذ. صية التي يؤدييا المعمـالشخ أف يعتمد المكقؼ  عمى الحكار بيف-
 .الدراما التعميمية المعتمدة ياتع المكضكعات حسب استراتيجكز  تى الجدكؿ اآلتي يكضح ك 
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 ( 2الجدوؿ)
 ع الموضوعات حسب استراتيجيات الدراما التعميمية المعتمدةت وزُّ 

االستراتيجية 
 المستخدمة

عدد المرات 
 المستخدمة

 المكضكعات التي تـ تعميميا كفؽ الطريقة

 لعب الدكر
 

حركؼ الجر كاالسـ المجركر، ك الجممة الفعمية، ك سمية، الجممة اال 7
حركؼ ك المفرد كالمثنى كالجمع، ك أنكاع الفعؿ، ك أدكات االستفياـ، ك 

 العطؼ كالجكاب
 

أساسيات الجممة ك  –محاكاة جمؿ يتطابؽ فييا العدد مع المعدكد  2 المعمـ في دكر
 كمتمماتيا

كاالسـ  الجر حركؼك )مراجعة(،  جممة الفعميةال 10 االرتجاؿ
 أدكاتك (، 2)مراجعة الجممة االسميةك  (،2المجركر)مراجعة

أسمكب النداء، ك (، 2)مراجعة أنكاع الفعؿك )مراجعة(،  االستفياـ
 )مراجعة( حركؼ العطؼ كالجكابك 

الجممة االسمية)مراجعة(، ك صياغة جمؿ عف معنى محدد،  3 حكاية القصة كتمثيميا
 أساسيات الجممة كمتمماتيا)مراجعة(ك 

 ،في جميع االستراتيجيات السابقة عمى كسائؿ بسيطة تراعي عنصر البساطة كعدـ التكمؼتـ االعتماد 
 عرضصكر تي ك أثناء أداء الدكر، في مثؿ بطاقات تحمؿ أسماء الشخصيات تكضع عمى صدر التمميذ 

استنتاج قاعدة حكؿ  ان كتابي ان نشاط تمنتض إذلتقكيـ أساليب ا ، كتـ التنكيع فيخمفيات لممكقؼ التمثيميك
سئمة مفتكحة مف أحكؿ تقكيـ األداء ك  ان شفيي ان نشاطك  ،كرقة العمؿ الدرس كحؿ تماريف كتابية مختمفة في

( يبيف التعريؼ بميارات التفكير 5كالممحؽ رقـ) .بداعيالتمثيمي تنمي ميارات التفكير اإلالمكقؼ 
 اإلبداعي في دركس القكاعد في ضكء الخطط الدراسية.

، النقاط التعميمية) ما يأتي: منياتضمنت كؿ  اسيةدر  ذلؾ تـ تقديـ المحتكل التعميمي كفؽ خططو كبعد 
 خطكات سير الدرس:ك ، األدكات كالكسائؿ البلزمةك ، االستراتيجيات المستخدمةك ، األىداؼ التعميميةك 
عداد المكافك ، تكزيع األدكارك  ،التييئة" عطاء التكجيياتك ، ا   ، النص الدراميك  ،"التقكيـك ، التمثيؿك ، ا 
 .(كرقة العمؿك 

يات، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف خطكات االستراتيجية ال تأخذ الترتيب نفسو بالنسبة لجميع االستراتيج
إلى خطكات قبؿ  االستراتيجية، تقسـ تمد عمى نصكص درامية معدة مسبقان التي تع فبالنسبة لمعب الدكر

جراء بركفا تجريبيةالحصة الدراسية كتشمؿ:  مكعد ، )تدريب مسبؽ عمى أداء األدكار( تكزيع األدكار كا 
عداد  ،ما تبقى أثناء الحصة الدراسية كتشمؿفي طكات كخ عداد المكاف ك مف تمييد كا   ،المبلحظيفا 

 كالتمثيؿ كالتقكيـ.
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، تـ تطكيره يةالمبدئء مف بناء البرنامج بصكرتو بعد االنتيا تطوير البرنامج التعميمي:4-1-
 :مرحمتيفضكء كتقكيمو في 
تـ عرض  عرض البرنامج التعميمي عمى مجموعة مف السادة المحكميف:1-4-1-

 ،صيف في طرائؽ التدريس كتدريس المغة العربيةصختالبرنامج التعميمي عمى عدد مف المحكميف الم
كضع  إذ .(1)رقـ  الممحؽ ،ط مسرحي في جامعتي تشريف كدمشؽإلى كاتب لؤلطفاؿ كمنشِّ  إضافةن 

ب مً طي (، 6)رقـ كبكرقة مكجية لمسيد المحكـ، الممحؽ ،بالمحتكل التعميمي البرنامج في مصنؼ مرفؽو 
 ي:أتابة المبلحظات المتعمقة بما يمنو فييا التكـر باالطبلع عمى البرنامج ككت

 ممحتكل المحدد.البرنامج ل تمثيؿمدل -
 صحة صياغة األىداؼ.-
 استراتيجيات الدراما التعميمية بما فييا النصكص التمثيمية.صحة خطكات -
 حذفو أك إضافتو أك تعديمو. بياف ما يريد-
 ضركرة اإلدالء بيا. لبياف أية مبلحظات أخرل ير -

ـ تقريبان بيف التكزيع كاالستبل ان كاستمرت مدة التحكيـ شير   3-10 -2010تـ البدء في التكزيع مف يكـ 
المبلحظات كالتعديؿ في ضكئيا كبما يتناسب مع البحث،  تـ جمعكبعد ذلؾ مف جميع المحكميف. 
 كمف ىذه المبلحظات:

التمثيمي  الدكرى  يؤدمى كرر في جميع الجمسات كىك) أف مف المحكميف  حذؼ اليدؼ المت أربعةاقترح -
نما كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.  المككؿ إليو بطريقة جيدة( باعتباره ال يمثؿ ىدفان معرفيان، كا 

 أنياكما  ،قد غمب عمييا الطابع العمميكص التمثيمية رأل  ثبلثة مف المحكميف أف بعض النص-
طكيمة قد تأخذ كقتان طكيبلن في الحصة الدراسية، كتـ تعديؿ بعض النصكص بحيث ال يتجاكز تمثيميا 

النص التمثيمي خمس دقائؽ مف الحصة الدراسية، مع مراعاة إضفاء الحيكية عمى النص  مثؿ 
 ( في الدرس الثامف.أنكاع الفعؿفي الدرس األكؿ، كمكضكع) سمية(لمكضكع )الجممة اال

كقت إلى قد يحتاج فقط د المحكميف أف تدريب التبلميذ عمى نصكص لعب الدكر قبؿ الدرس رأل أح-
دربكا عمييا في المنزؿ ثـ فضؿ إعطاء التبلميذ المشاركيف أكراؽ النصكص التمثيمية ليتطكيؿ، لذا يي 

 . بخمس دقائؽببركفا تجريبية( قبؿ الدرس  القياـ)
بؿ  ،بثبلث استراتيجيات فقط مف استراتيجيات الدراما التعميميةاقترح عدد مف المحكميف عدـ االكتفاء -

، ففي البداية اقتصر البرنامج كاأللعاب كالتماريف اعتماد استراتيجيات أخرل مثؿ حكاية القصة كتمثيميا
لؾ التعميمي عمى ثبلث استراتيجيات ىي لعب الدكر كاالرتجاؿ كالمعمـ في دكر، كأضيؼ ليا بعد ذ

الدرس ذات معنى محدد،  ك  ؿصياغة جم :عمكضك -س الرابعية القصة كتمثيميا في الدر حكااستراتيجية 
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الجمؿ االسمية في حالة اإلفراد كالتثنية  :مكضكع -الجمؿ االسمية، كالسابع :مكضكع-الخامس
 كالجمع.

فاعمية األداء كبكمفة بسيطة،  تضاعؼي  ،اقترح أحد المحكميف تقديـ الشخصيات بطريقة جذابة أكثر-
كعدـ االكتفاء بالبطاقات الكرتكنية  ،كتب عمييا أسماء الشخصياتتي ممكنة مثؿ إعداد قبعات كرتكنية 

 التي تكضع عمى الصدر، كتـ استخداـ القبعات في عدد مف الدركس.
لتذكر)أف مثؿ اليدؼ الذم يقيس مستكل ا ،اقترح اثناف مف الباحثيف تعديؿ صيغة بعض األىداؼ-

 ؼ االسـ المثنى(.)أف ييعرِّ  أصبحى معنى االسـ المثنى( يذكر 
اقترح أحد المحكميف تكضيح بعض أسئمة أكراؽ العمؿ مثؿ السؤاؿ)صؼ صفؾ بعدد مف الجمؿ -

فراد كالتثنية اإل :سميةاالسمية مراعيان حاالت الجممة اال)صؼ صفؾ بعدد مف الجمؿ  أصبحى ( ؟االسمية
 .(؟كالجمع

 :متعمقة بالبحث ألسباب معينةاألخذ بيا  يتسفَّ كمف أبرز المبلحظات التي لـ 
كانت النياية  إذ ،اقترح أحد المحكميف تغيير نياية النص التمثيمي الذم يتناكؿ مكضكع حركؼ الجر-

دخاليا السجف،  لكف تـ اإلاعتبار حركؼ الجر م بقاء عمييا لتكفر عنصر الفكاىة كالبساطة مف ذنبة كا 
تأكيد عمى كظيفة حركؼ الجر في جر األسماء )كسر رجميا كما ىك كارد في النص مناحية، كل
 كألف المناقشة الشفيية تتضمف سؤاالن حكؿ اقتراح أك تخي ؿ نياية أخرل لممكقؼ التمثيمي. التمثيمي(.

مف  فافمكم يماألن ادبعً استي  ، لكفيمالفعاليتخياؿ الظؿ ك  رائس مسرح العإضافة اقترح أحد المحكميف -
 .الحسبافبالتنكيع  في االستراتيجيات المستخدمة  عنصري  ذى خً أي  وكألن ،الكقت كالجيد ناحية

 :التجريب االستطالعي لمبرنامج التعميمي2-4-1-
تـ اختيار مدرسة /جعفر الصادؽ لمتعميـ األساسي/ الكاقعة في مدينة البلذقية لمتطبيؽ االستطبلعي، 

 ،ساسيى عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع األاالستطبلعية لمبرنامج التعميمي عمبعد ذلؾ بدأت التجربة 
تمميذان.  (25)أفرادىا  ، كبمغ عددي عشكائي مف بيف الشعب الدراسية المكجكدة في المدرسةاختيرت بشكؿ 

تـ  إذبمعدؿ ثبلث حصص في األسبكع،  30-11-2010إلى  10-11-2010في الفترة ما بيف 
تكثيؼ الحصص إلنياء التطبيؽ االستطبلعي كالتعديؿ في ضكئو بأسرع كقت ممكف قبؿ بدء الفصؿ 

 كقد ىدفت التجربة االستطبلعية إلى: كىك مكعد البدء بتنفيذ التجربة النيائية. ،الثاني
 لمتطبيؽ. تأكد مف صبلحية البرنامجال-
 . في التطبيؽ النيائي لتبلفيياالصعكبات كالعكائؽ التي قد تعترض سير التجربة تعرؼ -
 تقدير الزمف البلـز لتطبيؽ الخطة الدراسية الكاحدة.-
 الكقكؼ عمى النقاط غير الكاضحة كالغامضة مف قبؿ التبلميذ.-
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التأكد فيما إذا كانت الحصص التعميمية المخصصة لممحتكل التعميمي كافية لتنفيذ التجربة )البرنامج -
 لجمسات إضافية.التعميمي( أـ يحتاج 

أثناء التطبيؽ االستطبلعي، كجعمتيا في عت انتباىيا ر لتي استكقد قامت الباحثة بتسجيؿ المبلحظات ا
 (.10، الممحؽ رقـ)ماثمة في ذىنيا مف أجؿ مساعدتيا في التطبيؽ النيائي

 ريت عمى البرنامج بعد التطبيؽ االستطبلعي:جبيف التعديبلت التي أي  كمف
تعديؿ المكقؼ التمثيمي في استراتيجية االرتجاؿ لمكضكع أدكات االستفياـ مف مكقؼ )الشرطي -

استخداـ أدكات  ألف المكقؼ األكؿ لـ يستدعً  ؛صحفي()النجار كالمكقؼ كالطفؿ الضائع( إلى 
 االستفياـ كثيران.

 .طكيبلن  ذت كقتان ألنيا أخ ؛(تعديؿ سير استراتيجية المعمـ في دكر في الدرس األكؿ )الحككاتي-
 .(2)رقـ الممحؽ ،أصبح البرنامج التعميمي جاىزان لمتطبيؽ النيائي بعد االنتياء مف ىذه التعديبلتك 

  بناء االختبار التحصيمي: -2
تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في قكاعد المغة العربية  تـ بناء اختبار تحصيمي يقيس تحصيؿى 

، كذلؾ في المكضكعات المحددة سابقان  المتضمنة في كتاب العربية لغتي /دفتر التمميذ/ الجزء الثاني
 :تييفلميدفيف اآل

 التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في معمكماتيما السابقة عف المكضكعات المقررة-
 كذلؾ في التطبيؽ القبمي. ،فيذ التعميـقبؿ تن

قياس تحصيؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تنفيذ التعميـ، لمقارنة أثر الطريقتيف الدرامية -
 في التحصيؿ، كذلؾ في التطبيؽ البعدم. معتادةكال

 :ىي كقد مرت عممية بناء االختبار التحصيمي بعدة خطكات
  :تحديد األىداؼ التعميمية1-2-

تـ كضع األىداؼ التعميمية لكؿ درس مف دركس المحتكل التعميمي باالستعانة بدليؿ المعمـ، كقد 
تذكر، كىي ) ،تنكعت ىذه األىداؼ بيف المستكيات الثبلثة األكلى في تصنيؼ بمكـ لؤلىداؼ المعرفية

 تطبيؽ(.ك فيـ، ك 
 :بناء جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي2-2-

أنو "بياف تفصيمي يحدد محتكل االختبار، كيربط األىداؼ كعمميات بمحتكل ؼ جدكؿ المكاصفات ييعرَّ 
يعطيو المعمـ لكؿ مكضكع مف المكضكعات يجب أف المادة الدراسية، كيبيف الكزف النسبي الذم 

كيكفر جدكؿ المكاصفات درجة عالية ، (ب-2005،301،براىيـإ) المختمفة لمحتكل المادة الدراسية"
قاسة في االختبار، أم ضماف صدؽ مف تمثيؿ عينة الفقرات المتضمنة في االختبار لمجاؿ النسبة المي 

 كمرت عممية بناء جدكؿ المكاصفات بثبلث مراحؿ: (.1999،419)الحيمة، االختبار)صدؽ المحتكل(
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  :لكؿ مكضكع: كفؽ القانكف ) الكزف النسبي(تحديد األىمية النسبية -أوالً 

 عدد أىداؼ المكضكعالكزف النسبي لممكضكع: 
 المجمكع الكمي لؤلىداؼ
 (1999،418الحيمة،)100 ×  

 ( 3الجدوؿ)
 الوزف النسبي لكؿ موضوع مف موضوعات المحتوى

 لمموضوع الوزف النسبي ىداؼعدد األ المحتكل
جمؿ يتطابؽ فييا العدد مع محاكاة 

 المعدكد
1 1.33 % 

 %24 18 الجممة االسمية
 %17.33 13 الجممة الفعمية

 %13.33 10 حرؼ الجر كاالسـ المجركر
 %1.33 1 صياغة جمؿ حكؿ معنى محدد

 % 2.66 2 أدكات االستفياـ
 %5.33  4 أساسيات الجممة كمتمماتيا

 %  13.33 10 أنكاع الفعؿ
 %  2.66 2 أسمكب النداء

 %  9,33 7 المفرد كالمثنى كالجمع
 %  9.33 7 حركؼ العطؼ كالجكاب

 
  :كفؽ القانكف :ىداؼالنسبية لكؿ مستكل مف مستكيات األتحديد األىمية  -ثانياً 

 عدد أىداؼ كؿ مستكلالكزف النسبي لممستكل: 
 المجمكع الكمي لؤلىداؼ
 (418المرجع السابؽ، )100 × 

  (4الجدوؿ)
 الوزف النسبي لكؿ مستوى مف مستويات األىداؼ

 تطبيؽ فيـ تذكر المستكل

 35 9 31 األغراض عدد

 % 46.66 % 12 % 41.33 الوزف النسبي لممستوى

  :كفؽ القانكف :مستكل -مف الخبليا الناتجة عف تقطيع كؿ مكضكع كؿ خمية أسئمة تحديد عدد -ثالثاً 
 ختبارالسئمة األ المقترحعدد الxالنسبة المئكية لممستكل x  النسبة المئكية لممكضكععدد أسئمة الخمية: 

 .(ب-2005،302،براىيـإ)
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 (5الجدوؿ)
 كؿ خمية أسئمةعدد 

 مستوى -عدد األسئمة في كؿ موضوع المكضكع
 تطبيؽ فيـ  تذكر 

 1 - - العدد كالمعدكدفييا تطابؽ محاكاة جمؿ ي
 6 3 4 الجممة االسمية
 4 1 4 الجممة الفعمية

 3 1 3 حرؼ الجر كاالسـ المجركر

 - - - صياغة جمؿ حكؿ معنى محدد

 1 - 1 أدكات االستفياـ

 - 1 2 أساسيات الجممة كمتمماتيا
 3 - 3 أنكاع الفعؿ
 1 - - أسمكب النداء

 2 - 2 المفرد كالمثنى كالجمع
 2 - 2 حركؼ العطؼ كالجكاب

 23 6 21 المجمكع

كربما يعكد كالعدد األكبر مف االسئمة، كبر سبي األأف التطبيؽ لو الكزف النالسابقة كؿ ايبلحظ مف الجد
في قكاعد المغة العربية، فبل قيمة لمتذكر كالفيـ إذا لـ  تربكم ميـ كالسيما ىدؼه  أف التطبيؽى  ذلؾ إلى

، كىذا ما كيرتبط بمكقؼ في الحياة ترجـ إلى سمكؾ عممي في التعميـ، كييكظؼ في الحديث كالكتابة،يي 
 .يؤكده المدخؿ الكظيفي في تعميـ قكاعد المغة العربية

تطبيؽ( لككف المادة التعميمية تركز في أىدافيا ك فيـ، ك كتـ االقتصار عمى المستكيات )تذكر، ىذا 
إضافة إلى أف التمميذ الذم  (.7)الممحؽ رقـ ىذه المستكيات، المحددة مف قبؿ كزارة التربية عمى

مف  ،حياتوفي بشكؿ أساسي سينيي الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي يحتاج إلى ىذه المستكيات 
 ليا في المراحؿ الدراسية التاليةإضافة إلى حاجتو  ،أجؿ التكاصؿ مع اآلخريف بطريقة صحيحة

 (.2007،207)كريشاف،

 :كتابة فقرات االختبار التحصيمي3-2-
، كتغطي المحتكل التعميمي المدركس كما تعميميةختبار بحيث تقيس األىداؼ التمت كتابة فقرات اال
 المكاصفات، مع مراعاة نسبتيا المئكية في االختبار ككؿ)كما تيرشد خبليا الجدكؿ(.كضحت في جدكؿ 
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 -فيـك -( بندان مف نكع االختيار مف متعدد، مكزعة عمى المستكيات )تذكر50كقد شمؿ االختبار)
ف أنيا تمكِّف مف قياس العديد مف نكاتج التعمـ م البنكدالسبب في اختيار ىذا النكع مف تطبيؽ(، ككاف ك 

إضافة إلى أنيا أفضؿ أنكاع األسئمة المكضكعية كأكثرىا ، (2004،338عبلـ، إلى المعقد)أبك البسيط
فر في ىذا النكع مف البنكد شركط المكضكعية كالدقة في اكما كتتك  (،2008،197مركنة)نبياف،

 .(2007،111خائيؿ، جامكس،ي)م التصحيح

 :وضع تعميمات االختبار4-2-
تعميمات االختبار التي تحدد كيفية اإلجابة عف البنكد، مثؿ كضع دائرة حكؿ  المرحمةفي ىذه عت ضً كي 

التفكير جيدان قبؿ اإلجابة، كعدـ ترؾ أم سؤاؿ دكف إجابة، كاختيار إجابة كاحدة ك اإلجابة الصحيحة، 
 لكؿ سؤاؿ.فقط 

 تطوير وتقويـ  االختبار التحصيمي:5-2-
 ة:تيقكيمو كتطكيره كفؽ المراحؿ اآلالتحصيمي، تـ تبعد االنتياء مف بناء االختبار 

  :عرضو عمى مجموعة مف المحكميف1-5-2-
نامج مع المحتكل التعميمي كالبر  رضعي ، بعد االنتياء مف بناء االختبار التحصيمي في صكرتو المبدئية

دمشؽ عمى عدد مف المحكميف ذكم االختصاص كالخبرة في كمية التربية في جامعتي  التعميمي
 (.1كتشريف، الممحؽ رقـ)

 :ىي متعددةككتابة المبلحظات مف نكاحي  كطمب  مف المحكـ التكـر باالطبلع عمى االختبار،
 صبلحية بنكد االختبار لقياس ما كضعت لقياسو.-
 .ككضكحيا التحصيمي االختبار سئمةأ صياغة صحة-
 حذفو أك إضافتو أك تعديمو. بياف ما يريد-
 ضركرة اإلدالء بيا. لأخرل ير  أية مبلحظاتبياف -
 ي:أتما يتناسب مع خصكصية البحث كما يتـ جمع المبلحظات كالتعديؿ في ضكئيا، كبك 
 بجدية )أ، ب، ج، د(. اليجائية)أ، ب، ت، ث( بالحركؼ األاقترح أحد المحكميف استبداؿ الحركؼ -
أك كتابة جممة طمب  متعدد إلى سؤاؿ فيو مفسئمة مف اختيار غيير بعض األاقترح أحد المحكميف ت-

) عند السؤاؿ: سئمة مستكل التطبيؽ بشكؿ أفضؿ مثؿكذلؾ مف أجؿ أف تقيس بعض األأك مؿء فراغ، 
، كالسؤاؿ: )عند ط بالشكؿ الكممة التي بيف قكسيف() اضبأصبح ضبط الكممة التي بيف قكسيف أختار( 

 ) امؤل الفراغ بحرؼ الجر المناسب(. مؿء الفراغ بحرؼ الجر المناسب أختار( أصبحى 
سئمة التي احتكت إطالة في التعبير مما جعؿ مف المحكميف اختصار صياغة بعض األأربعةه  اقترح-

الجممة التي تبدأ -سمية ىي: يا، مثؿ السؤاؿ األكؿ )الجممة االالممكىات متباعدة قد يضيع المتعمـ بين
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التي تنتيي بفعؿ( إلى)الجممة  الجممة –تنتيي باسـ  الجممة التي–الجممة التي تبدأ باسـ –بفعؿ 
 .تنتيي بفعؿ( –تنتيي باسـ  –تبدأ باسـ  -تبدأ بفعؿ    -التي: سمية ىي اال

كتـ ضبط الكممات ، ىذا ردة باالختبار بالحركات المناسبة_اقترح ثبلثة مف المحكميف ضبط الجمؿ الكا
 جابة بالنسبة ألسئمة أخرل.حتى ال ييشكؿ ذلؾ إيحاء باإل ،فقط عند الضركرة
ـ لمات  لمتبلميذ في االختبار، لكف ساسيات كالمتمثناف مف المحكميف تكضيح مفيكـ األ_كأخيران اقترح ا
 ثناء تطبيؽ البرنامج كسيتـ تكضيحو.أفي ف المفيكـ سيمر معيـ أل ؛لذلؾ يان تجد الباحثة داع

ىداؼ سئمة كاضحة كصالحة لقياس األكاأل ،االختبار جيد أفعمى فيما عدا ذلؾ فقد أجمع المحكمكف -
 .التعميمية

 تي:حثة مف الصدؽ كفؽ اآلتأكدت البا صدؽ االختبار التحصيمي:
االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كأصحاب  عرضتـ  صدؽ المحكميف:

ـٌ التعديؿ كفؽ ، االختصاص  .مبلحظاتيـإذ ت
الصدؽ الذاتي مف خبلؿ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار يحسب الصدؽ الذاتي: 

(، ككفقان 0.91، كمعامؿ ثبات االختبار كما سيتضح الحقان ىك )(2010،72)عبد الرشيد،التحصيمي
 ( مما يؤكد صدؽ االختبار التحصيمي.0.95لذلؾ بمغ معامؿ الصدؽ الذاتي )

كتمثيميا  ،كيتناكؿ فقرات االختبار كمحتكياتيا كمادتيا مف حيث ترتيبيا كعددىا صدؽ المحتوى:
الصدؽ  كيسمى ىذا ،لكؿ جزء منيا النسبيلمكزف  كفقان  ،جيدان  لمجكانب كاألبعاد المراد دراستيا تمثيبلن 

كما  (،2007،262التحصيمية)أبكعبلـ كآخركف، لبلختباراتمة كثر مبلءبالصدؽ المنطقي كىك األ
صادؽ المحتكل ألنو كضع عمى أساس النتائج التي يظيرىا جدكؿ المكاصفات، أم  االختبار كيعتبر

 أخرل قسامان كيغفؿ أ ،معينة مف المحتكل أقسامان أنو شامؿ لممحتكل المعرفي كال يتضمف 
 (.ب-2005،301،براىيـإ)

 تجريب االختبار عمى عينة استطالعية:2-5-2-
ساسي مف مدرسة جعفر مميذان مف تبلميذ الصؼ الرابع األ( ت25عمى )طبؽ االختبار التحصيمي 

بتاريخ كذلؾ ، الذيف طبؽ عمييـ البرنامج استطبلعيان  الصادؽ الكاقعة في مدينة البلذقية،
كىدؼ ىذا التطبيؽ أم في اليـك ذاتو الذم تـ فيو االنتياء مف التجريب االستطبلعي،  30/11/2010
 إلى:
كانت كاضحة  البنكدتبيف أف ك  :مالحظات واستفسارات التالميذ ومدى فيميـ لمبنوداالطالع عمى -

 لمتبلميذ، باستثناء بعض المبلحظات مثؿ:
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التي ال يعرفكنيا أك غير  جابةً كتأجيؿ اإل ،اإلجابة عنددـ التخميف عإلى ضركرة تكجيو التبلميذ -
 المتأكديف منيا إلى النياية.

جابة دائرة حكؿ الحرؼ الذم يمثؿ اإلالتمميذ ضع كأف ي ،االختبارضركرة تعديؿ بعض تعميمات -
جابات عندما تككف اإل كالسيما ،اكان لمتمميذحتى ال يشكؿ ذلؾ إرب ،جابةالصحيحة، كليس حكؿ اإل

 طكيمة.

 :تقدير الزمف الالـز لالختبار-
تـ لحساب الزمف البلـز لبلختبار، تـ تسجيؿ الزمف الذم استغرقو أكؿ كآخر تمميذ إلنياء االختبار، ثـ 

  زمف التمميذ األكؿ       زمف التمميذ األخير:  يالزمف كفؽ ما يأتحساب 
 

     =       

 
  =48  50 

 :االختبار لبنودوالتمييز  الصعوبة حساب معامالت -
مف خبلؿ إيجاد نسبة عدد األفراد الذيف أجابكا تحصيمي، صعكبة مفردات االختبار الحساب معامؿ تـ 

(، 2005،328إلى العدد الكمي لممجيبيف عف المفردة )أبك عبلـ، عف كؿ مفردة إجابة صحيحة نسبةن 

عدد الناجحيف في المفردة  = معامؿ الصعكبة تكضح ذلؾ: تيةكالمعادلة اآل
العدد الكمي لممفخكصيف
 X  100 

( كىي 0.32 - 0.72 تراكح معامؿ صعكبة مفردات االختبار التحصيمي حسب المعادلة السابقة مف )
، ىذا كيرل أبك عبلـ  (8)رقـ الممحؽ ،كميا مؤشرات تدؿ عمى صبلحية مفردات االختبار التحصيمي

( 77)أربعة خيارات( صعكبة مفردات االختبار التحصيمي )االختيار مف متعدد؛ تمعامبلمتكسط أٌف 
كأكد الممحـ أنو إذا أراد . (331، 2005)أبك عبلـ،( 50) سئمة اإلكماؿ كاإلجابات القصيرةكبالنسبة أل

ف عميو أف يؤلؼ االختبار مف أسئمة تتراكح في مدل صعكبتيا بيف إالباحث أف يزيد مف ثبات اختباره ف
  (.2006،334)ممحـ، 0,75ك   0,25

ثبلث إلى ثـ رتبت درجاتيـ تنازليان كقسمت  ،تـ تصحيح أكراؽ التبلميذ التمييزمعامبلت كلحساب 
 مجمكعات: 

 .(8المجمكعة العميا: تضـ التبلميذ الذيف حصمكا عمى أعمى الدرجات كعددىـ ) -1
 .(9المجمكعة المتكسطة: كتضـ التبلميذ الذيف حصمكا عمى الدرجات المتكسطة كعددىـ )-2
 .(8كتضـ التبلميذ الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات كعددىـ )المجمكعة الدنيا: -3
سب معامؿ صر عمى درجات المجمكعتيف الدنيا كالعميا، كحي بعدت المجمكعة المتكسطة، كاقتي ثـ استي  

مجػ ع  مجػ د  : كفؽ القانكف لتمييزا
    ف

ف في المفردة مف المجمكعة عدد التبلميذ الناجحي ع: ػمج)حيث:   

ف:  نصؼ عدد التبلميذ في ، المفردة مف المجمكعة الدنياف في د: عدد التبلميذ الناجحي ػمجالعميا، 
 .(330 ، 2005المجمكعتيف العميا كالدنيا )أبك عبلـ،
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 عمى صبلحية مفردات االختبار التحصيمي، ىذا كيدؿ (0.75ك 0.25حت معامبلت التمييز بيف)ك كترا
 (20%معامؿ التمييز عف ) مقبكالن يجب أف يزيدعد السؤاؿ ىذا ك حتى يي  .(8)رقـ الممحؽ

 .(331 ،2005 ،؛ أبك عبلـ 100 ،2009،ميخائيؿ)
 :فطريقتيت دى مً االختبار اعتي  كلحساب ثبات  :حساب ثبات االختبار-
ة ( تمميذان كتمميذة لممرَّ 25طبؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية البالغ عددىا ) إذطريقة اإلعادة: -

ثـ حسب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف  16/12/2010كلممرة الثانية في  30/11/2010األكلى في 
 ان جيد ان ( كىك ما يؤكد ثبات0.000(، كبداللة إحصائية قدرىا )0.95درجات المتعمميف في المرتيف فبمغ )

 (.Fiala,2000, 3) فييبللبلختبار حسب معايير 
لبلختبار  ان جيد ان ( كىك ما يؤكد ثبات0.91ىذه  الطريقة )بمغ معامؿ الثبات كفؽ طريقة ألفا لكركنباخ: -

 أيضان.
( 27تألؼ االختبار في صكرتو النيائية مف ) إذ :النيائية وضع االختبار في الصورة6-2-
 .(3)رقـ الممحؽ ،( سؤاؿ مف نكع اإلكماؿ كاإلجابات القصيرة23مف نكع االختيار مف متعدد، ك) سؤاالن 
 تطبيؽ/:ك –فيـ ك -ى المستكيات /تذكر ع فقرات االختبار عمكز  ي جدكؿ يكضح تى أتكفيما ي

  (6الجدوؿ)
 (تطبيؽو فيـ، و تذكر، )ع بنود االختبار عمى المستويات ت وزُّ 

 أسئمة التطبيؽ  أسئمة الفيـ  أسئمة التذكر المستكيات الدركس
محاكاة جمؿ يتطابؽ فييا 

 العدد مع المعدكد
- - 37     

 49-45-42-36-31-29 12-7-9 1-8-14-22 سميةالجممة اال
 47-41-33-30 10 26-25-18-2 الجممة الفعمية

حركؼ الجر كاالسـ 
 المجركر

11-15-3 23 28-48-38 

 32 - 16 أدكات االستفياـ
 - 4 27-17 أساسيات الجممة كمتمماتيا

 39-46-50 - 24-19-13 أنكاع الفعؿ
 34 - - أسمكب النداء

 43-35 - 20-5 كالجمعالمفرد كالمثنى 
 44-40 - 21-6 حركؼ العطؼ كالجكاب

( 100الكمية لبلختبار ) اؿ درجتاف، كبالتالي تصبح الدرجةضع لكؿ سؤ كي  تصحيح االختبار:7-2-
 .(9)رقـ ، الممحؽالتصحيح مفتاح كضع بعدىا تـدرجة، 
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  :اإلبداعي لمتفكير تورانس اختبار 3-
كاليدؼ مف الحالي، األداة الثالثة في البحث )أ( بداعي صكرة األلفاظاختبار تكرانس لمتفكير اإلييعد 

 ،مستكل ميارات التفكير اإلبداعي في الطبلقة كالمركنة كاألصالة كاإلبداع الكمي قياسي ىك استخدامو 
  قبؿ تنفيذ التجربة كبعدىا.

مف أكثر أدكات  كككنو، شيرتو مف ناحيةىك ككاف السبب في اختيار اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي 
استخدامان  يتضمفككنو ك قياس التفكير اإلبداعي تطبيقان في مرحمة التعميـ األساسي مف ناحية أخرل، 

سئمة( ك)األسئمة غير الشائعة( في نشاطي )تكجيو األمثبلن ففي جمؿ كاستجابات التمميذ، لقكاعد المغة 
)تخميف األسباب(، ك)افترض أف( ك )تخميف النتائج(، اتكفي نشاط ،ب استخداـ أدكات االستفياـيتكج

أثناء تصحيح في عمى استخداـ ىذه القكاعد  كتـ االنتباهالمضارع،  كأجب استخداـ الفعؿ الماضي 
 تـ استبعاد كؿ استجابة ال تتضمف القاعدة المغكية المناسبة لمنشاط. االختبار إذ

 :لالختبار عاـ وصؼ1-3-
 لمتفكير تكرانس اختبارات أف إال بداعياإل التفكير لقياس دةمتعد بطاريات ظيكر مف الرغـ عمى

، (259 ،2006 سعادة،)المجاؿ ىذا في شيكعان  األكثرى  مازالت جميفكرد نظرية إلى المستندة اإلبداعي
 االبتدائية المرحمة مستكل في األطفاؿ لدل تطبيقان  التفكير قياس أدكات أكثر االختبار ىذا دكيع كما
 .(372 ،2003 الزىراني،)

 مف نمكذج كؿ كيتألؼ ،(بك  أ،)متشابييف نمكذجيف كفؽ( 1963)عاـ  االختبار ىذا تكرانس مـصي إذ 
 قدرات يقيس بلن متكام ان مقياس اممني صكرة كؿ تعد شكمية، بحيث كصكرة، لفظية صكرة: صكرتيف
 ، كقد تـ استخداـمستقؿ بشكؿ تطبؽ أف كيمكف( صالةكاأل مركنة،كال طبلقة،ال)بداعياإل التفكير
 (. 4)رقـالممحؽ  المفظية، المفحكصيف إجابات عمى تعتمد التي ،(أ) النمكذج مف المفظية الصكرة

 :ىي ،نشاطات سبعة مفاالختبار  تألؼكي
 التي سئمةاأل كؿ يكجو أف طمب إليوكيي  صكرة، المفحكص أماـ عرضيي  :األسئمة( األكؿ)تكجيو النشاط-

 أف عمى المفحكص قدرة عف كشؼيي  كبذلؾ الصكرة، في حادث ىك ما يعرؼ لكي يسأليا أف يحتاج
 .معرفتو في الفجكات يمؤل أف مف تمكنو أسئمة سأؿيى  كأف معركؼ، غير ىك لما حساسان  يككف
 سباباأل جميع في فكرى يي  أف النشاط ىذا في المفحكص طمب إلىيي  :األسباب( الثاني)تخميف النشاط-

 سباباأل يخمف أف عمى قدرتو عف لمكشؼ كذلؾ السابقة، الصكرة في المكجكد لمحادث المحتممة
 .اليو المقدـ السمكؾ نكع أنتجت التي المحتممة

 يحدث أف يمكف ما في يفكر أف النشاط ىذا في المفحكص طمب إلىيي  :النتائج( الثالث)تخميف النشاط-
 عف الناتجة الفركض تككيف عمى قدرتو عف لمكشؼ كذلؾ السابقة، الصكرة في المكجكد لمحادث نتيجة
 .ما مكقؼ
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 عف عبارة كىي طفاؿ،األ لعب إلحدل صكرة االختبار ىذا عرضيى  :االنتاج( الرابع)تحسيف النشاط-
 لتصبحى  المعبة ىذه لتعديؿ الممكنة الكسائؿ كؿ يكتب أف المفحكصطمب إلى كيي  بالقطف، محشك فيؿ

 عمى المفحكص يجرؤ ال قد التي فكاراأل بتكليد النشاط ىذا سمحكيى  كالسركر، الفرح مف لممزيد مصدران 
 .جادة حياتية كمكاقؼ عماؿأ في عنيا التعبير

 يذكر أف النشاط ىذا في المفحكص إلى طمبيي  :الشائعة( غير الخامس)االستعماالت النشاط-
 يحرر أف عمى المفحكص قدرة قياس بيدؼ كذلؾ الفارغة، الصفيح لعمب الشائعة غير االستخدامات

 .التقميدم التفكير نمط مف فكره
 عدد بأكبر يفكر أف النشاط ىذا في المفحكص إلى طمبيي  :الشائعة( غير السادس)األسئمة النشاط-

 كتثير ،كمتنكعة ةمتعدد جاباتإ لىإ سئمةاأل ىذه تؤدم أف شرط الصفيح، عمب حكؿ األسئمة مف ممكف
 .بداعياإل التفكير عمى المفحكص قدرة قياس بيدؼ كذلؾ االستطبلع، كحب االىتماـ خريفاآل لدل
 ممكف غير مكقفان  يفترض أف النشاط ىذا في المفحكص إلى طمبيي  :أف( السابع)افترض النشاط-

 أك بسببو تحدث قد التي مكراأل كؿ في ليفكر خيالو يشغؿ أف كعميو ،بالفعؿ حدث قد أنو الحدكث
 ما ،باألرض كتربطيا منيا تتدلى خيكطان  لمسحب أف افترض" ىك المكقؼ كىذا عميو، المترتبة النتائج
 .  ;Almeida, et al., 2008, 54 ) ،أ-)سميماف، أبك حطب، د.ت "يحدث؟ أف يمكف الذم

شاطيف دقائؽ، كلكؿ مف الن (5)كالنشاطيف األخيريفالثبلثة األكلى  لنشاطاتىذا كيخصص لكؿ مف ا
 الكقت البلـز لشرح كؿ نشاط، كبالتالي يستغرؽ تطبيؽ النشاطات مع دقائؽ (10)الرابع كالخامس

 د(. 55)لمتبلميذ

 :االختبار تصحيح طريقة2-3-
 إعداد مف الشكمي، االختبار لتصحيح خاصة ككراسة المفظي، االختبار لتصحيح خاصة كراسة تكجد

 تصحيح طريقة الكراسات ىذه كتتضمف ،(حطب أبك فؤاد)ك (سميماف عبداهلل)كترجمة (تكرانس بكؿ)
 عمى يحصؿ المفظي االختبار أنشطة مف نشاط كؿ فإذ إ ،االستجابات تصحيح كنماذج االختبار
 :اآلتي النحك عمى كذلؾ صالة،كاأل كالمركنة الطبلقة مف لكؿ خاصة درجة
 فييا تتضح التي االستجابات كىي بالطبلقة، المتعمقة االستجابات مجمكع بيا كيقصد: الطبلقة درجة-

 كتجدر. المطمكبة المعايير تحقؽ التي االستجابات فع أمثمة الكراس في يكجد إذ نشاط، كؿ متطمبات
 معاممتيا يجب ىنا أكثر، أك فكرتيف عمى تحتكم مركبة جمبلن  تتضمف االستجابات بعض أف مبلحظة

 التي طناباإل كاستجابات االستجابات ىذه بيف الخمط يجب ال كلكف أكثر، أك فاستجابتا أنيا عمى
 .كاحدة فكرة زيادة منيا الغرض ،إضافية معمكمات فييا تعطى

 المحددة الفئات مف فئة إلى تنتمي استجابة كؿ فإذ إ مة،ثَّ مى المي  الفئات عدد بيا كيقصد: المركنة درجة-
 تصنيؼ فييا يمكف ال التي الحالة كفي الفئات، بيذه لفةأ لمدرجات الدقيؽ التقدير كيتطمب نشاط، لكؿ
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 x1 -) جديدة فئات المقدر يضيؼ التصحيح، كراسة في المعطاة الفئات مف فئة أية في االستجابة
x2) .…… 
 كالدرجة الطبلقة، في درجة تعطى عندما فقط األصالة في درجة االستجابة عطىتي : األصالة درجة-
 األصالة، درجة تقدير أثناءفي  االستجابة ندرة عمى تكرانس اعتمد كقد ،(2)أك( 1)أك( 0)ىي

% 2حتى%  4.99بنسبة ترد التي كاالستجابة ،(0) تعطى كأكثر% 5 بنسبة ترد التي فاالستجابة
 .درجتيف تعطى% 2 مف أقؿ بنسبة ترد التي كاالستجابة كاحدة، درجة تعطى

في نياية التصحيح يحصؿ المفحكص عمى أربع درجات، الطبلقة: كىي مجمكع درجات الطبلقة 
السبعة، المركنة: كىي مجمكع درجات المركنة لؤلنشطة السبعة، األصالة: كىي مجمكع لؤلنشطة 

كىي مجمكع الدرجات النيائية لمطبلقة كالمركنة  :درجات األصالة لؤلنشطة السبعة، كالدرجة الكمية
 .( ب- 2-3سميماف، كأبك حطب، د.ت،)في النشاطات السبعة  كاألصالة

 :تورانس اختبار وثبات صدؽ دالالت3-3-
 بصكرتو تكرانس اختبار كثبات صدؽ دالالت دراسة بيدؼ كاألبحاث الدراسات مف العديد أجريت
 دراسة في كأداة العتماده كافية بدرجة كالثبات بالصدؽ يتمتع أنو الدراسات ىذه بينت كقد المفظية،
 .بداعياإل التفكير
 مدل بدقة يتبيف االختبار أسئمة نماذج تفحص عند ألنو ؛المحتكل ىذه االختبارات بصدؽ تتميز

 .(1983،14الشنطي،)اإلبداعية  لمقدرة كمقياس متياكمبلء ،المقيسة القدرات
 بيف مقبكلة ارتباط معامبلت إلى لبلختبار التنبؤم لمصدؽ بالنسبة ةعيَّ التتب   تكرانس دراسة نتائج كأشارت

 (0.46 )كلئلناث ،(0.59)لمذككر االرتباط معامؿ بمغ إذ نجاز،اإل محؾ عمى المفحكصيف أداء
 .أ(-47-50ت، د كأبكحطب، سميماف،)

 مركنة،كال طبلقة،ال)بالقدرات لمتنبؤ األكلية، المرحمة في تمميذان ( 99)ؿ أخرل ةعيِّ تتب   دراسة كفي
 عمييا معترؼ مبدعة نجازاتإ كانت المستخدمة كالمعايير( بداعيةاإل القدرةك  سياب،اإلك  صالة،كاأل
 .( hee kim, 2006, 7( )78-88) بيف تتراكح نباخ كرك لفاأ معامؿ حسب النتيجة كانت ،عامةن 
 تكرانس اختبارات درجات بيف( 0.51) مقداره ارتباط معامؿ أف كجد كركبمي أجراىا دراسة كفي

 .(cropley,1974,113-115)المحؾ كمقاييس
االختبار، اشتممت الدراسة عمى ( دراسة لحساب ثبات اختباراتو بإعادة 1966)كقد أجرل تكرانس

لمطبلقة كالمركنة  ،(0.88) (0.84( )0.93)ادة االختبار( تمميذان، ككانت معامبلت ارتباط إع118)
تساؽ الداخمي كما أظيرت دراسة اال، (أ -28ت، د.كاألصالة عمى التكالي)سميماف كأبك حطب، 

بيف عبلمات المركنة ( 0.77) بمغت في المتكسط الختبار تكرانس كجكد معامبلت ارتباط مرتفعة نسبيان 
 .(158، 2009)جركاف،  صالةكالطبلقة كاأل
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 دراسة كمنيا بداعي،اإل لمتفكير تكرانس اختبار حكؿمتعددة  دراسات أجريت العربية الدكؿ كفي
 بطريقة الثبات بحساب قاـ إذ ،كطالبة طالبان ( 120)مف مككنة عينة عمىردف األ في (1983)الشنطي
 الطبلقة: اآلتية الثبات معامبلت عمى حصؿ كقد كاحدان، سبكعان أ قدره زمني بفارؽ االختبار إعادة

 .(1983،45الشنطي،( )0.704)الكمية كلمدرجة( 0.387) كلؤلصالة( 0.730) كلممركنة( 0.745)
 كخمصت تكرانس، اختبار كثبات صدؽ دالالت بحساب ليا دراسة في( 2000)شبيب قامت سكريا كفي
 العربية البيئة في المحتكل بصدؽ االختبار تمتع إلى محكميف عمى االختبار عرض خبلؿ مف

 عمى يكمان، (18) قدره زمني بفارؽ االختبار إعادة طريقة إلى  لجأت االختبار ثبات كلحساب السكرية،
( 0.85)كلممركنة( 0.94)مطبلقةل: اآلتي الشكؿ عمى النتائج ككانت طالبان، (60)مف مؤلفة عينة

 (32)عددىا لعينة التصحيح ثبات بحساب شبيب كقامت ،(0.96)الكمية كلمدرجة( 0.95)كلؤلصالة
%( 97)ممركنةكل%( 98)مطبلقةل: ياآلت الشكؿ عمى النتائج ككانت مصححيف، بأربعة مستعينة
 .(166-2000،176شبيب،) %(80)كلؤلصالة

 اختبار كثبات صدؽ دالالت بحساب ليا دراسة في( 2010)بدكر قامت البلذقية محافظة كفي
 إلى كخمصت ساسي،األ السابع الصؼ طمبة مف كطالبة طالبان  (50)عمى االختبار بقتطى  إذ تكرانس،

( 0.90)كلممركنة( 0.95)لمطبلقة االرتباط معامؿ قيـ كانت إذ البناء بصدؽ يتمتع االختبار أف
 الطبلقة: اآلتي الشكؿ عمى النتائج كانتك  الذاتي الصدؽ الباحثة حسبت كما، (0.87)كلؤلصالة

ختبار يتمتع بدرجة كما أف اال، (0.96)الكمية كالدرجة( 0.94)صالةكاأل( 0.91)كالمركنة( 0.95)
( 0.83)كلممركنة( 0.91)لمطبلقة كالثاني األكؿ التطبيقيف بيف االرتباط معامبلت كانت ثبات جيدة إذ

 االتساؽ بثبات يتمتع االختبار أف إلىأيضان  كخمصت، (0.93)الكمية كلمدرجة( 0.89)كلؤلصالة
 كلؤلصالة( 0.61)كلممركنة( 0.85)لمطبلقة :اآلتي الشكؿ عمى المعامبلت قيمة كانت إذ الداخمي،

 .(97-2010،100بدكر،) (0.70)
قامت الباحثة لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي )عينة البحث الحالي( حساب ثبات االختبار كل

 25))ساسي خارج عينة البحث تككنت مف تبلميذ الصؼ الرابع األبتجريبو عمى عينة استطبلعية مف 
مدرسة جعفر كذلؾ في ، 16-12-2010في يكـ ، ثـ إعادة تطبيقو 1-12-2010في يـك تمميذان 

كانت قيمة  إذختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية ف االألى إكخمصت النتائج الصادؽ في مدينة البلذقية، 
( لكؿ مف الطبلقة 0.94) (0.68) (0.85) (0.91) :كؿ كالثانيبيف التطبيقيف األاالرتباط معامؿ 

 الفكرم الجانب تتناكؿ االختبار بنكد أف بما، ك بداع الكمي عمى التكاليصالة كاإلكالمركنة كاأل
 االختبار عدي كالمبسطة الفصحى العربية المغة إلى ترجمةمي ك  معينة، دراسية بمادة ترتبط كال لممفحكص

 كبالتالي كغيرىـ، كشبيب الشنطي دراسة مثؿ ،كالمحمية العربية الدراسات عمى اعتمادان  المحتكل صادؽ
 ىذه في تعديؿ بأم الباحثة تقـ لـك  .السكرية العربية البيئة في المحتكل صدؽ االختبار في فرايتك 

 .البنكد
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 يتمتع االختبار أف تكرانس، اختبار كثبات صدؽ لحساب السابقة الدراسات جميع خبلؿ مف ستنتجيي 
 .الحالي البحث في كأداة الستخدامو ككافية جيدة كثبات صدؽ بدرجة

 إضافة عممية، خطكات كفؽ التعميمية الدراما عمى قائـ تعميمي برنامج تصميـ مف كبذلؾ تـ االنتياء
الحصكؿ عمى اختبار تكرانس صكرة  كتـ، كأىدافو التعميمي بالمحتكل مرتبط تحصيمي بناء اختبار إلى

 . البحث عمييا يقكـ التي النيائية بالتجربة البدء يمكف كبذلؾ ،كثباتو وصدق دالالت عي مٍ جى األلفاظ )أ(، ك 

 اختيار عينة البحث: 4-
 محافظة مدارس في األساسي الرابع الصؼ تبلميذ جميع الحالي لمبحث األصمي المجتمع يمثؿ

 البحث عينة أما ،2010-2011الدراسي  العاـ في أكلى حمقة -األساسي لمتعميـ العامة البلذقية
كالسبب في . جبمة مدينة في المعرم العبلء أبي مدرسة عمى االختيار كقع إذ ،قصدية بطريقة فاختيرت

مف مدينة جبمة كقكعيا عمى مشارؼ إلى  إضافةن  ،قربيا مف مكاف إقامة الباحثةاختيار ىذه المدرسة 
كبالتالي يمكف اعتبارىا ممثمة  ،يقصدىا تبلميذ مف المدينة كمف الريؼ المجاكر الجية الشرقية، إذ

 أنيـ تبيففي المدرسة المذككرة  التبلميذ لسجبلت الرجكع خبلؿ كمف بعد لممجتمع األصمي، كفيما
 لممجتمع البحث عينة يدعـ تمثيؿ ما كىذا مختمفة، كثقافية كاقتصادية اجتماعية بيئاتإلى  ينتمكف
 محافظة في مديرية التربية كجبيامب تسمح التي اإلدارية المكافقة عمى الباحثة حصمت كقد .األصمي
 (.14ممحؽ رقـ)ال ،المذككرة المدرسة في البحث بإجراء البلذقية
 الرابع لمصؼدراسية  شعب خمس 2010-2011 الدراسي لمعاـ المعرم العبلء أبي مدرسة احتكت

 تجريبية، مجمكعة الثالثة الشعبة فكانت ،(القرعةعشكائية ) قةيبطر  منيا فاثنتي اختيار تـ ،األساسي
كذكم االحتياجات الخاصة  كالراسبيف المنقكليف التبلميذ استبعاد كبعد .ضابطة مجمكعة الثانية كالشعبة

 اآلتي الجدكؿيكضح ك . كتمميذة تمميذان 60) العينة) أفراد عدد بمغ البحث، إحصاءات مف)المعاقيف( 
 :كالجنس العدد كفؽ كالضابطة التجريبية المجمكعتيف عكز  تى 

 ( 7الجدوؿ)
 ع أفراد العينة وفؽ العدد والجنسوزُّ ت  

 مجمكعال ضابطة تجريبية ـ  ج
 28 12 16 ذككر

 32 18 14 ناثإ
 60 30 30 مجمكعال
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 :ىي ىذه المرحمةككانت أىـ اإلجراءات في  تنفيذ تجربة البحث النيائية:-5
 الخطوات التمييدية لتنفيذ التجربة.1-5-

 األكؿ اليكـ كىك 23-1-2011 األحد يكـ لممرَّة األكلى المدرسة زيارة تمت الزيارة األولى لممدرسة:
 :لىإ الزيارة ىذه كىدفت ،2010-2011 الدراسي لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ أياـ مف
 .المدرسة إدارة عمى التعرؼ-
 .البحث عف مكجزة بفكرة المدرسة إدارة تزكيد-
 الباحثة. ميمة تسييؿ عمى البلذقية محافظة في التربية مديرية مكافقة عف بصكرة اإلدارة تزكيد-
خبار-  كمجمكعة اختيارىا تـ التي بالشعبة اإلدارة اختيار عينة البحث، كما تـ اإليضاح سابقان، كا 

أف ك  الثانية، الشعبة كىي ضابطة كمجمكعة اختيارىا تـ التي كالشعبة الثالثة، الشعبة كىي تجريبية
لمجمكعة ، بينما معممة الصؼ نفسيا ستقـك بتعميـ امجمكعة التجريبيةالباحثة ىي مف ستقـك بتعميـ ال

 الضابطة.
 السابؽ الصؼ مف كالمنقكليف المعيديف)الراسبيف( كمعرفة ،العينة تبلميذ أسماء عمى الحصكؿ-

 .البحث عمى نتائجيـ تؤثر ال حتىمف العينة  كلئؾأ كاستبعاد ،الرسكب فرص الستنفادىـ
 التي القكاعد، لمادة سبكعيةاأل الحصة مكعد عمى كاالتفاؽ ،األسبكعي التبلميذ برنامج عمى الحصكؿ-

 ىذه الحصة الثالثة مف دكاـ يـك األحد. تككان التجريبية. المجمكعة تبلميذ مع الباحثة فييا ستمتقي
عبلـ ،كبعديان  قبميان  االختبارات تطبيؽ مكاعيد عمى االتفاؽ-  ضمف تدخؿ ال المكاعيد ىذه أف دارةاإل كا 

 .التعميـ لتنفيذ المحددة المدة
  .المعممتيف تكافؤالتحقؽ مف  أجؿ مف ،الضابطة المجمكعة معممة عف معمكمات عمى الحصكؿ-

 :لىإ كىدفت 24-1-2011 يكـ لممدرسة الثانية الزيارة ككانت :الثانية الزيارة
 .الضابطة المجمكعة معممة عمى التعرؼ-
 .كأىدافو البحث عف مكجزة فكرة الضابطة المجمكعة معممة عطاءإ-
 المجمكعتاف تنتيي حتى ،القكاعد لحصة المحددة بالمكاعيد االلتزاـ ضركرة عمى المعممة مع االتفاؽ-

 .نفسو الكقت في المحتكل أخذ مف كالضابطة التجريبية
 حاؿ في التالي اليكـ في المقررة الحصة تعكيض بضركرة الضابطة المجمكعة معممة مع االتفاؽ-

 بيذا األمر. دارةاإل عبلـ، كا  اضطرارم غياب أك عطمة مصادفة

                                                      

 في إجازة عمى حاصمة الباحثة بينما ، التأىيؿ، كلدييا تسع سنكات خبرة، تعميؽ برنامج عمى حاصمة معممة المجمكعة الضابطة

كما أنيت مقررات السنة األكلى في ماجستير تربية  2009، كتمارس العمؿ التعميمي منذ عاـ /صؼ معمـ/ اختصاص التربية
 الطفؿ.
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حيث مف  معممة المجمكعة الضابطة االلتزاـ بسير دركس القكاعد كما ىي في الدليؿ الطمب إلى-
لقاعدة ثـ تطبيقيا كفؽ التي تكضح اببعض األمثمة  كالبدء، عمى االستقراء كاالستنتاج معان  االعتماد

 تجربة مكضع أنيـ التبلميذ إشعار دكف ،لكتاب كالسبكرة فقطباالعتماد عمى ادة متعدتدريبات لغكية 
 .البحث نتائج عمى ذلؾ يؤثر ال حتى
 .سبكعيان أ المقررة الحصة عف التغيب لعدـ التبلميذ تنبيو بضركرة المعممة خبارإ-
 المكجكدة التطبيقاتي حكليا  تدكر التي ،النحكية القكاعد عف بنسخة الضابطة المجمكعة معممة تزكيد-
 .التعميمي المحتكل في
 ستطبؽ التي التعميمية الدراما عف بفكرة كتزكيدىـ ،إلييـ كالتعرؼ التجريبية المجمكعة تبلميذ التقاء-
 سير أثناء في بيا االلتزاـ يجب التي التعميمات بعض ىـعطاؤ كا   الفصؿ، ليذا القكاعد دركس في

 تنفيذ لبدء التبلميذ شكؽى  الباحثة لمست كقد الحصة، ىذه عف التغيب عدـ إلييـ كالطمب ،الدرس
 .الدركس

 تطبيؽ االختبارات قبميًا:2-5-
 تبلميذ عمى( بداعياإل لمتفكير تكرانس اختبارك  الدراسي، التحصيؿ اختبار)قبميان  االختبارات تطبيؽ تـ

 التجريبية المجمكعتيف تكافؤ مف التأكد لىإ التطبيؽ ىذا كىدؼ .كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 لممحتكل الداخؿ في التجربة حتى المغة قكاعد تحصيؿ كفي اإلبداعي التفكير ميارات في كالضابطة
ٌكف إذ يعٌد ىذا ضركريان في مثؿ ىذه الحاالت، ألٌنو يمى  التجربة، تنفيذ قبؿ متكافئ مستكل مف تنطمقاف
 كقدالفرؽ الذم قد ينتج بعد التجربة إلى المتغير المستقؿ المتمثؿ بطريقة الدراما التعميمية،  إرجاعمف 

 كتقديـ ظركفيا لتكحيد كذلؾعمى المجمكعتيف  االختبارات تطبيؽ عمى بنفسيا الباحثة أشرفت
 كؿ مف االختباريف عمى تطبيؽ عمى الباحثة حرصت كقد االختبار، تعميمات كشرح البلزمة التكجييات
 لتسرب منعان  الحصتيف( بيف استراحة يكجد زمنيان)ال متتاليتيف دراسيتيف حصتيف في المجمكعتيف

 .سئمةاأل
 االختبار مف اليدؼ أف التبلميذ الباحثة فتعرَّ  كقد26-1-2011 يـك  التحصيمي االختبار تـ تطبيؽك 

 أك الخكؼ أك لمقمؽ داعي ال لذا القكاعد، مكضكعات عف سابقة معمكمات مف لدييـ ما ؼتعر  
 الضابطة.بمساعدة معممة المجمكعة ك االختبار كفؽ سمـ التصحيح المعتمد  تـ تصحيحك  .التخميف

 دليؿ في الكاردة االختبار تعميمات كفؽ27-1-2011  يكـ طبؽ فقد بداعياإل التفكير اختبار أما
 ذاتالتصحيح، كما تمت االستعانة في التصحيح بباحثة  دليؿ كفؽ التصحيح. كتـ تصحيح االختبارات

  .خبرة في ىذا المجاؿ
 

                                                      
  .لينا بدكر: طالبة دكتكراه، جامعة دمشؽ، اختصاص تربية خاصة 
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 كذلؾ عمى النحك الذم يظير في الجدكؿ اآلتي:لمعينات المستقمة،  (t)كبعد ذلؾ تـ استخداـ اختبار

                   (                                                                                                                            8الجدوؿ )
 يذ المجموعتيفلمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات تالم (t) نتائج اختبار

 التفكير اإلبداعي ختباربمي الالتجريبية( في االختبار التحصيمي القبمي وفي التطبيؽ القو  -)الضابطة 

االختبار/ 
 المقياس

 
 الجنس

 
 المتوسط 

 
االنحراؼ  
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 ( لمعينات المستقمةtاختبار )

F P.Valu

e
ت 

 الجدولية
ت 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

P.Value 

580.58-0.54 ٖٗ.ُ ِٔ.َ ٖٗ.ُ تجانس29.676.97 ضابطة التحصيمي

56.540.58-0.54ٖٗ.ُ عدـ تجانس 30.738.19 تجريبية

4.90 تجانس49.675.01 تجريبية الطالقة 



0.03


ُ.ٖٗ1.68-580.09

52.730.09-1.63ٖٗ.ُ عدـ تجانس52.306.95 ضابطة

0.62 تجانس29.473.17 تجريبية المرونة 



0.43


ُ.ٖٗ0.740580.46

0.74056.280.46ٖٗ.ُ عدـ تجانس28.803.78 ضابطة

6.71 تجانس26.132.76 تجريبية األصالة



0.01


ُ.ٖٗ0.192580.84

 0.84 52.38 0.192 ٖٗ.ُ عدـ تجانس 3.88 25.97 ضابطة

580.17-1.38 ٖٗ.ُ 0.480.48 تجانس101.818.78 تجريبية ككؿ اإلبداع

 40.650.17-1.38ٖٗ.ُ عدـ تجانس 107.08.60 ضابطة



ة أكبر مف مستكل الداللة الحقيقي ،لمعينات المستقمة (t)في اختبار و( أنٌ 8)رقـحظ مف الجدكؿ بلي ي
أم أٌنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ،(P.Value > 0.05)مستكل الداللة المفترض

كير متكسطي درجات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي القبمي، كفي التطبيؽ القبمي لمقياس التف
ستنتج مف ذلؾ أٌف المجمكعتيف اإلبداع ككؿ(، كيي ك  ،األصالةك  ،المركنةك ، اإلبداعي بمياراتو)الطبلقة

العربية، كفي التفكير اإلبداعي  في تحصيميما في قكاعد المغة)الضابطة كالتجريبية( متكافئتاف 
 مياراتو.ب

 :تنفيذ التعميـ3-5-
بدأت الباحثة بتنفيذ دركس قكاعد المغة العربية لتبلميذ المجمكعة التجريبية )كفؽ الخطكات الكاردة في 

ة بتعميـ كتزامف ذلؾ مع بدء معممة المجمكعة الضابط 30-1-2011البرنامج التعميمي( في يـك
سبكع بمعدؿ حصة أنفيذ التجربة لممجمكعتيف شيريف ك استمر تك  كفؽ الطريقة المعتادة. دركس القكاعد

 .3-4-2011كانتيى تنفيذ الدركس يـك   )الحصة الثالثة مف الدكاـ المدرسي ليكـ األحد(،أسبكعيان 
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التعميمية المتبعة في البرنامج ي خطكات تنفيذ كؿ استراتيجية مف استراتيجيات الدراما أتكفيما ي
 لكؿ خطكة: تقريبان خصص التعميمي، مع الكقت المي 

 استراتيجية المعمـ في دور:
ميد لممكقؼ يي ، أك المغكية القاعدةعف معمكماتيـ السابقة عف  التبلميذفييا المعمـ  يسأؿ د(:2 التييئة)-

 التمثيمي.
 مف سيقـك بالتمثيؿ. كر: المعمـ في ىذه االستراتيجية ىتكزيع األدكا-
د(: يتعاكف المعمـ مع التبلميذ في إعادة المقاعد إلى الخمؼ حتى تتسع المساحة  1إعداد المكاف)-

 .كيساعدىـ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿاألمامية لمتمثيؿ، 
تمييدان لممناقشة التي  ،د(: يكجو المعمـ التبلميذ لبلنتباه كالمبلحظة الدقيقة1 إعطاء التكجييات)-

 ستتخمؿ التمثيؿ كستميو أيضان.
كيتخمؿ التمثيؿ مناقشة بيف الشخصية التي يؤدييا المعمـ  ،د(: يقكـ المعمـ بالتمثيؿ 10التمثيؿ)-

 كالتبلميذ.
ة كتابية متعمقة بمكضكع كيكجييـ لحؿ أنشط ،د(: يكزع المعمـ أكراؽ عمؿ عمى التبلميذ 5التقكيـ)-

 .يتـ إفراديان ؾ كذل ،القاعدة

 استراتيجية لعب الدور:
، كيكزع فترة كافيةميذ قبؿ مكعد الحصة بتكزيع األدكار: يختار المعمـ عددان مف التبل-قبؿ الحصة: 

عمييـ األدكار كيعطييـ نسخان مف النص التمثيمي ليقكـ كؿ منيـ بحفظ دكره كالتدرب عميو في المنزؿ، 
بركفا تجريبية، ثـ يمتقي المعمـ مع التبلميذ قبؿ مكعد الحصة بعشر دقائؽ ليقكمكا بتنفيذ المشيد أمامو ك

كالخركج إلى مساحة التمثيؿ بتصكيب األخطاء كتكضيح كيفية البدء بالتمثيؿ كالدخكؿ  كيقكـ
 كمتى يبدأ كينتيي دكر كؿ منيـ. ،المخصصة

 أثناء الحصة: في 
دعكنا  ،لممشيد التمثيمي كأف يقكؿ: سيؤدم زمبلؤكـ مشيدان تمثيميان شائقان : يميد المعمـ  د(: 2التييئة)-

 نتابع ما سيجرم أتمنى أف تستفيدكا منو كتستمتعكا بأحداثو.            
، كيساعدىـ في كضع تصكر لممشيد التمثيمي المعمـ صكرة تمثؿ خمفيةن  عرضد(: ي 1المكاف)إعداد -

 لممكاف الذم يتـ بو التمثيؿ.
تمييدان لممناقشة  ،د(: يكجو المعمـ التبلميذ المبلحظيف لبلنتباه كالمبلحظة الدقيقة1إعطاء التكجييات)-

 التي ستمي المشيد.
 .بالتمثيؿ كفد(: يقـك الممثم 5التمثيؿ)-
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رأييـ بأداء الممثميف، يسأؿ المعمـ التبلميذ عف  إذمي المشيد التمثيمي نشاط شفيي د(: ي 13التقكيـ)-
التفكير بأكبر عدد مف النيايات التي يمكف تخيميا ليذا المشيد أك النتائج المترتبة عميو،  إلييـكيطمب 

استنتاج قاعدة الدرس مف  إلييـكيطمب  ،العمؿثـ نشاط كتابي ينتقؿ فيو المعمـ مع التبلميذ إلى أكراؽ 
 بشكؿ فردم. بات عمى ىذه القاعدةالنص التمثيمي، كمف ثـ حؿ تدري

 استراتيجية االرتجاؿ:
ذكر يطمبي د(: يسأؿ المعمـ التبلميذ عف معمكماتيـ السابقة عف قاعدة لغكية معينة، أك 2 التييئة)-

 جمؿ تتضمف ىذه القاعدة.
كيكضح ليـ األدكار  ،كيشرح مكقؼ المشكمة ،ف مف التبلميذيد(: يختار المعمـ اثن 2تكزيع األدكار)-

 .التي سيقكمكف بيا
 خمفية لممكقؼ التمثيمي.بكصفيا المعمـ صكرة  رض: يعد(1 )إعداد المكاف-
د(: يكجو المعمـ التبلميذ المبلحظيف لبلنتباه كالمبلحظة الدقيقة تمييدان لممناقشة  1إعطاء التكجييات)-

 التي ستمي المشيد.
 ف بالتمثيؿ.د(: يقـك الممثبل5 التمثيؿ)-
يطمب يف، ك يسأؿ المعمـ التبلميذ عف رأييـ بأداء الممثمى  إذ ،د(: يبدأ التقكيـ بنشاط شفيي9 التقكيـ)-

، ثـ نشاط كتابي ينتقؿ فيو المعمـ يذا المشيدمف النيايات التي يمكف تخيميا ل التفكير بأكبر عدد إلييـ
ضمنت القاعدة مكضكع الدرس، استخراج الجمؿ التي ت إلييـكيطمب  ،مع التبلميذ إلى أكراؽ العمؿ

 .إفراديان  بات عمى ىذه القاعدةحؿ تدريك 

 استراتيجية حكاية القصة وتمثيميا:
 المعمـ القصة عمى التبلميذ.د(: يقرأ 4 التييئة)-
 .شخصيات القصةكيكزع عمييـ  ،ف التبلميذمد(: يختار المعمـ عددان  2تكزيع األدكار)-
، عف طريؽ يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ: (1)إعداد المكاف-

بكساطة جياز ككمبيكتر تـ عرض الصكر قد عرض صكرة بكصفيا كخمفية لممشيد التمثيمي، ك 
 الخمفيات التي تـ عرضيا في أثناء تنفيذ البرنامج التعميمي. ( بعض16الممحؽ رقـ )يبيف محمكؿ، ك 

د(: يكجو المعمـ التبلميذ المبلحظيف لبلنتباه كالمبلحظة الدقيقة تمييدان لممناقشة  1إعطاء التكجييات)-
 التي ستمي تمثيؿ القصة.

 ف القصة.ك مشاركد(: يمثؿ ال4 التمثيؿ)-
يطمب يسأؿ المعمـ التبلميذ عف رأييـ بأداء الممثميف، ك  إذ ؛د(: يبدأ التقكيـ بنشاط شفيي13 التقكيـ)-

، ثـ نشاط كتابي ينتقؿ فيو المعمـ لقصةا هيذالتفكير بأكبر عدد مف النيايات التي يمكف تخيميا ل إلييـ
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ضمنت القاعدة مكضكع الدرس، استخراج الجمؿ التي ت إلييـكيطمب  ،مع التبلميذ إلى أكراؽ العمؿ
 .إفراديان  عدةبات عمى ىذه القاحؿ تدريك 

 كقد كاجيت(، 15الممحؽ رقـ )، البرنامج التعميمي دركسأثناء تنفيذ أحد  فيبعض الصكر تـ التقاط ك 
 ،متعددة مزاياب كما تميز(، 11، الممحؽ رقـ)في أثناء التنفيذمتعددة   كباتصعتجربة البحث الحالي 

 (.12الممحؽ رقـ)

 :تطبيؽ االختبارات بعدياً 4-5-
كىك  4-4-2011 طبؽ االختبار التحصيمي في يكـ  إذات بعديان في يكميف متتالييف، طبقت االختبار 

ىذا كقد حرصت الباحثة 5-4-2011. اليكـ التالي النتياء تنفيذ التعميـ، كطبؽ اختبار تكرانس يـك 
ان لتسرب األسئمة بيف عمى المجمكعتيف في فترتيف متتاليتيف زمنيان منع عمى تطبيؽ كؿ اختبار

ناستجاباتتالميرالمجموعةالتجسيبيةعلىاختبازما ذجنما( 13)رقـ ، كيكضح الممحؽ المجمكعتيف

 .توزانس
كبعد أف تـ تصحيح االختبارات أصبحت البيانات جاىزة لكضعيا في جداكؿ  ؛في نياية التطبيؽ

 ا البحثكصكالن إلى نتائج البحث كتفسيرىا. كىذا ما يتناكلو الفصؿ األخير مف ىذإحصائيان كتحميميا 
 ي األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا. ، كفيما يأت)تحميؿ النتائج كتفسيرىا(

 :األساليب االحصائية6-
 ( لمعينات المستقمة.tاختبار ) -
 (.Pearsonاختبار معامؿ االرتباط بيرسكف) -
 :ربع اعتمد عمى معادلة إيتا م اختبار حجـ األثر: إذ -

                                                         Eta squared=    

      
  

تقييمو حسب المعايير التي  تـحساب حجـ األثر  كبعد(: درجة الحرية، df(: ت المحسكبة، ك)t) إذ
ٌف حجـ األثر يككف كبيران إذا كاف أكبر مف إإذ  ،لتفسير حجـ األثر (Cohenكضعيا ككىيف )

 (0.30كيككف صغيران إذا كاف أقؿ مف ) ،(0.30-0.50بيف )كاف بينما يككف متكسطان إذا  ،(0.50)
، شعاع لمنشرلجنة التأليؼ كالترجمة في مؤسسة )  (.2007،38كالعمـك
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 الفصؿ الخامس
  والمقترحات ومناقشتيا نتائج البحث

 المقدمة:
ة في تحصيؿ قكاعد المغة يلتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي في استقصاء أثر استخداـ الدراما التعميم

اإلجابة عف أسئمة ال بد مف  ،كتنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ،العربية
خطكة أخيرة مف خطكات ىذا البحث، كذلؾ بعد أف تـ تنفيذ بكصفيا  واختبار فرضياتالبحث في ضكء 

التي تكصؿ البحث إلييا في ي عرض لمنتائج الخاصة كفيما يأت التجربة النيائية كتطبيؽ األدكات بعديان.
 (:a=0.05) عند مستكل الداللةضكء أسئمتو كفرضياتو 

 :واإلجابة عنو سؤاؿ البحث األوؿب المتعمقةالفرضية مناقشة -1
 قواعد في التحصيؿ في التعميمية الدراما : ما أثر استخداـنص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث عمى

  :اإلجابة عنو صيغت الفرضية اآلتيةكمف أجؿ  األساسي؟ الرابع الصؼ تالميذ لدى العربية المغة
ي درجات: تالميذ المجموعة الضابطة، وتالميذ ط  داللة إحصائية بيف متوس  ال يوجد فرؽ ذو " -1-1

 ."المجموعة التجريبية كما قاسيا االختبار التحصيمي البعدي

عمى مجمكعتي البحث، كتبيف تفكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية  بعديان كلذلؾ طبؽ االختبار التحصيمي 
 :يكضح ذلؾ ، كالشكؿ البياني اآلتي(29.07)عمى تبلميذ المجمكعة الضابطة  بفارؽ قدره 
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 (5)الشكل 

متىسط دزجاث تالمير المجمىعتين الضابطت  

 والتجسيبيت في االختباز التحصيلي البعدي
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لمعينات المستقمة، كذلؾ عمى نحك ما  (t)اختبار تـ استخداـلداللة اإلحصائية لمفرؽ، كلمتأكد مف ا
 ي:تيكضحو الجدكؿ اآل

                  (                                                                                                                            9)الجدوؿ 

 لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف (t)نتائج اختبار  
 في االختبار التحصيمي البعدي (N=30التجريبية ) –( N=30)الضابطة )

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

3.15 ضابطة
5 

 .015 01000 36 -61.8 ٖٗ.ُ َٗٔ.َ ّْ.ّ تجانس 3157.

.601 تجريبية 
0 

عدـ  0100.
 تجانس

ُ.ٖٗ 61.8- .718. 01000 

 ( الن قاط اآلتية:9)رقـييبلحظ مف الجدكؿ 
 ( لمتجانس أكبر مف مستكل الداللة المفترض Leven)ليفيففي اختبار  ٌف مستكل الداللة الحقيقيإ
( (P. Value = 0.069 > 0.05 متجانسة، كعميو أم أٌف درجات المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية(
 لمعينات المستقمة. (t)جب اختيار السطر األكؿ في اختبارفي

لمعينات المستقمة  (t)مستكل الداللة المفترض في اختبارإٌف مستكل الداللة الحقيقية أصغر مف 
(P.Value = 0.000< 0.05)،  أم يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ

( -8.46المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية(، ىذا كتعني اإلشارة الجبرية السالبة لقيمة ت المحسكبة )
 أٌف الفرؽ ىك لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية.  

الدراما التعميمية في  تخداـمما يشير إلى األثر الكبير الذم نتج عف اس ،(0.74)بمغ حجـ األثر
 تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في قكاعد المغة العربية.

 ي: السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البيانات كمف
يوجد فرؽ  :ما يمي التي تنص عمى السابقة وتقبؿ الفرضية البديمةالصفرية رفض الفرضية ت  القرار: 
ومتوسط درجات تالميذ درجات تالميذ المجموعة الضابطة،  داللة إحصائية بيف متوسطذو 

لصالح تالميذ المجموعة وىذا الفرؽ ية في االختبار التحصيمي البعدي، المجموعة التجريب
 التجريبية.  

 :ل ىذه النتيجة إلى النقاط اآلتيةعز كيمكف أف تي 
 مشاىد خبلؿ مفالنحكم  لتبلميذ المجمكعة التجريبية  المفيكـ كأالقاعدة  قدمت الدراما التعميمية-

 عكس عمى ،انتباىيـ كجذب التبلميذ تشكيؽ مكنت مفكت ،نابضة بالحركة كالحيكية كالحكار حكارية
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، كمشاركة ثارةكاإل الدافعية لىإ افتقرتك ت المعمكما كسرد لقاءاإل عمى اعتمدتتي الالمعتادة  الطريقة
 ،التحصيؿ أثران إيجابيان في كتركتٍ  ،سمبي إلى مشارؾ إيجابي حكلتو مف متمؽو قد المشاىد مميذ بالت

  فالمتعمـ يقبؿ عمى تحصيؿ المادة التي ترتبط بخبرات تعميمية سارة.
 المجمكعة التجريبيةتبلميذى  ،داخؿ غرفة الصؼاستخداـ المغة الفصيحة في مكقؼ حياتي  جعؿى -

)خاصة في استراتيجية االرتجاؿ كحكاية يستنتجكف أف القكاعد جزء مف لغتيـ كبالتالي جزء مف حياتيـ
بالتالي زادت دافعيتيـ لدراستيا كزاد  ة القكاعد المغكية،، كىذا ما جعميـ يدرككف أىميالقصة كتمثيميا(

 مستكاىـ التحصيمي.
ستقاة مف الحياة، كليس عمى جمؿ مبتكرة أك نصكص مي  طبيعيةاعتماد الدراما التعميمية عمى مكاقؼ -

ما ، لمعتادةكما في الطرائؽ ا المباشرة كالخبرة الحياتي السياؽ عف بعيد مصطنعبأسمكب ة مجردجامدة 
 مف قمؿك  ع،مسمك  مرئي تمثيمي إطار في مباشرة حياتية بخبرة رتبطت التمميذ اكتسبيا التي القكاعدجعؿ 

في بصكرة أعمؽ كأسمس، ك يا في اكتساب  أسيـك  ،النحكية كاألفكار المصطمحات بعض غمكض
 . لكؿ منيـترسيخيا في البناء المعرفي 

 استخداـ طريؽ عف فييـ الرغبة ىذه كاستغبلؿ ،فاآلخري تقميد حبكفي بطبيعتيـ التبلميذ فإف كذلؾ-
 غير مف أذىانيـ في كثباتيا إلييـالقكاعد المغكية  كصكؿ إلى أدل داخؿ غرفة الصؼ لدراما التعميميةا

 كاالستظيار الحفظ طريؽ عف كالتعمـ تالمعمكما باكتساب اىتمتالمعتادة  الطريقة أف حيف في عناء،
أسباب نفكر التبلميذ مف ف يصنفكنيا مف بيف جعؿ التربكييما  ، كىذاتكالحاال الظركؼ أغمب في

 .حصة القكاعد

عبد  ةالنتائج التي تكصمت الييا دراس النتيجة تتفؽ معكبعد مراجعة الدراسات السابقة كجد أف ىذه 
(، 2006ىيبلت)دراسة (، ك Boujaoude et al., 2005أبكجكدة كآخركف)دراسة (، ك 1993النبي)

 عامردراسة ك  ،(2009برقاف)دراسة (، ك Erdogan and Baran,2008) أردكغاف كبارافدراسة ك 
التي أثبتت جميعيا فعالية  (،2011كحمدم)ناصر الدراسة ، ك (2009الشمرم)دراسة (، ك 2012)

كلـ يكجد دراسة كاحدة  ،المعتادةتنمية التحصيؿ المعرفي مقارنة بالطريقة النشاط التمثيمي في استخداـ 
عمى الدراما التعميمية في المعتادة ، أم لـ تكجد دراسة أظيرت تفكؽ الطريقة النتيجةىذه ال تتفؽ مع 

كبمناقشة الفرضية األكلى تمت اإلجابة عف  .نفسو األثر لمطريقتيف تنمية التحصيؿ المعرفي، أك أف
 السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث.

 :واإلجابة عنو سؤاؿ البحث الثانيب المتعمقةالفرضية مناقشة  -2
 المغة قواعد في الدراسي التحصيؿ مستوى في الفرؽ ما :عمى البحث أسئمة مف لثانيا السؤاؿ نص

  الجنس؟ لمتغير تبعاً ، التعميمية الدراما وفؽ تعمموا الذيف األساسي الرابع الصؼ تالميذ لدى العربية
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 : اآلتية الفرضية صيغت عنو اإلجابة أجؿ كمف
ناث ط  ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوس  " 2-2- ي درجات: ذكور المجموعة التجريبية، وا 

 ".المجموعة نفسيا كما قاسيا االختبار التحصيمي البعدي

                  (                                                                                                                            10الجدوؿ )
 (N= 16لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات الذكور ) (t) نتائج اختبار
 لتجريبية في االختبار التحصيمي البعدي( في المجموعة اN=14واإلناث )

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

 0100 0170 06 -01.0 َْٖ.ِ 0135 .015 تجانس 01.6. ..601 إناث

عدـ  0107. 60185 ذككر
 تجانس

ِ.َِٓ 01.0- 05155 0170 

 ( الن قاط اآلتية: 10)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 
( لمتجانس أكبر مف مستكل الداللة المفترض Leven)ليفيففي اختبار  ٌف مستكل الداللة الحقيقيإ
(P.Value = 0.57 > 0.05)، جب أم أٌف درجات المجمكعتيف مكضع المقارنة متجانسة، كعميو في

 لمعينات المستقمة. (t)اختيار السطر األكؿ في اختبار
ناث أٌف الفرؽ بيف متكسط درجات ذككر قمة لمعينات المست (t)يؤكد اختبار المجمكعة التجريبية في كا 

أكبر مف  كذلؾ ألف مستكل الداللة الحقيقي ؛البعدم ىك فرؽ غير داٌؿ إحصائيان االختبار التحصيمي 
أٌف الفرؽ بيف كما أٌف اختبار حجـ األثر يؤكد  (،P.Value = 0.90 >0.05مستكل الداللة المفترض)

بساطة ىذا  تي، ىذا كيكضح الشكؿ البياني اآل(0.02ر ميـ )أث االمجمكعتيف مكضع المقارنة ليس ذ
 الفرؽ.

 
 








 

80.63 80.14 

 ( 6)الشكل 

 البعديي  ختباز التحصيلالا  في التجسيبيت  المجمىعت  ناث وإذكىز  دزجاث  متىسط 

ذكوز

إناث



 

95 

 

متكسط درجات  بينما ،(80.63درجات ذككر المجمكعة التجريبية )متكسط أٌف ( 6)رقـ يكضح الشكؿ
مف بو  أم أٌنو فرؽ بسيط كال يعتد   ،(0.49(، كالفرؽ بيف المتكسطيف )80.14إناث المجمكعة نفسيا )

  الناحية اإلحصائية.

 ي:يمكف اتخاذ القرار اآلت السابقة البيانات كمف
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط  :ما يمي تنص عمىالتي  السابقة الفرضية قبؿت  القرار: 

درجات  ذكور المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات إناث المجموعة نفسيا في االختبار التحصيمي 
  .البعدي

 :اآلتية النقاط إلى النتيجة ىذه عزلتي  أف كيمكف
أم أف األساليب المتبعة كانت كاحدة لكبل الجنسيف  ،الذككر كاإلناث لمفرص التعميمية نفسيا ضى تعرَّ  -

 .ـ تكجياتيـة كمشاىدة كنقاش طاؿ الجنسيف كالء، كما تخمؿ الدراما مف مشاركمنذ بداية تنفيذ البرنامج
سيف، كما بؿ يمكف استخداميا لكبل الجن ،عمى جنس دكف آخرالدراما التعميمية  ال يقتصر استخداـ-

فكانكا  ،لصؼ مكانان جذابان لكبل الجنسيففي زيادة الدافعية لمتعمـ كجعؿ ا أف استخداـ الدراما أسيـ
 .ير الركتيف كالرتابة التي اعتادكا عمييا في دركس قكاعد المغة العربيةيلتغ متشكقيف لمثؿ ىذه األساليب

األدكار التخيمي كتمثيؿ  اإليياميلمعب يحتؿ ا" كما ،طبيعة الطريقة المحببة ألطفاؿ ىذه المرحمة-
 (.2005،121 )الخميمي، "طفاؿ بيف سف السابعة كالثانية عشرة في نمك األمكانة ميم

 ىيبلت النتائج التي تكصمت إلييا دراسة جد أف ىذه النتيجة تتفؽ معكي  ،كبعد مراجعة الدراسات السابقة
الدراما  التي أثبتت عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في التحصيؿ المعرفي نتيجة استخداـ ،(2006)

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في تحصيؿ القكاعد المغكية بيف 2006كدراسة طكالبة) التعميمية،
( التي أظيرت كجكد 2012عامر) ةالنتائج التي تكصمت إلييا دراس عجد أنيا ال تتفؽ مككي  الجنسيف،

 تمتكبمناقشة الفرضية الثانية ناث. يف بعد استخداـ الدراما لصالح اإلفركؽ في التحصيؿ بيف الجنس
 الثاني مف أسئمة البحث. السؤاؿ عف اإلجابة

 :واإلجابة عنو بسؤاؿ البحث الثالثالفرضيات المتعمقة مناقشة -3
 اإلبداعي التفكير في التعميمية الدراما استخداـ أثر ما :عمى البحث أسئمة مف الثالث السؤاؿ نص

 كمف األساسي؟ الرابع الصؼ تالميذ لدى( كميال بداعواإل، صالةواأل، مرونةوال، طالقةال) بمياراتو
 :اآلتيةضيات الفر  صيغت عنو اإلجابة أجؿ
 وتالميذ، الضابطة المجموعة تالميذ: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال-3-3

 ( .الطالقة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعة
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 وتالميذ، الضابطة المجموعة تالميذ: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال-4-3
 ( .المرونة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعة

 وتالميذ، الضابطة المجموعة تالميذ: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال-5-3
 ( .األصالة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعة

 وتالميذ، الضابطة المجموعة تالميذ: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال-6-3
 ( .الكمي اإلبداع) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعة

 ،قمةلمعينات المست (t)يارة الطبلقة، تـ استخداـ اختباربم ةالمتعمق ية الثالثةالختبار صحة الفرض-3-3
 ،التجريبية كالضابطة في ميارة الطبلقة :المجمكعتيفدرجات ي الفرؽ بيف متكسط لحساب داللة
 ي يكضح ذلؾ:تكالجدكؿ اآل

                   (                                                                                                                           11)الجدوؿ 
 بطة والتجريبية في ميارة الطالقةلمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضا (t) نتائج اختبار

  ( الن قاط اآلتية:11)رقـمف الجدكؿ  ييبلحظ
( لمتجانس Leven)ليفيفأكبر مف مستكل الداللة المفترض في اختبار  ٌف مستكل الداللة الحقيقيإ
(P.Value = 0.08 >0.05)، ذلؾ نختار كل ؛مجمكعتيف مكضكع المقارنة متجانسةأم أٌف درجات ال

 تبٌيف أٌف مستكل الداللة الحقيقيلمعينات المستقمة، كمف ىذا األخير ي (t)السطر األكؿ في اختبار
مما يؤكد كجكد فرؽ داٌؿ  ،(P.Value = 0.000 < 0.05)أصغر مف مستكل الداللة المفترض

 يكضح ذلؾ:  اآلتي إحصائيان بيف المجمكعتيف، كالشكؿ البياني 
  

 

 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

 0157 01000 36 0103. ٖٗ.ُ 0106 .510 تجانس 0138. 601.0 تجريبية

عدـ  6158 33155 ضابطة
 تجانس

ُ.ٖٗ .0103 331.. 01000 
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ط ( أكبر مف متكس80.10)المجمكعة التجريبيةتبلميذ ( أٌف متكسط درجات 7)رقـيكضح الشكؿ 
(، مما يعني أٌف الفرؽ ىك لصالح تبلميذ المجمكعة 55.37)درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة

 التجريبية.
لدل  ميارة الطبلقةفي تنمية  ان كبير  ريقة الدراما التعميمية أثرت تأثيران أٌف ط (0.79تؤكد قيمة إيتا مربع )ك 

 تبلميذ المجمكعة التجريبية.

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البيانات كمف
داللة  يوجد فرؽ ذو :ما يمي التي تنص عمىقبؿ الفرضية البديمة رفض الفرضية السابقة وت  ت   القرار:

تالميذ المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة إحصائية بيف متوسط درجات 
 صالح تالميذ المجموعة التجريبية.ل رؽالتجريبية في ميارة الطالقة، وىذا الف

 ي:عزل ىذه النتيجة إلى ما يأتكف أف تي كيم
أتاحت الفرصة إلنتاج أفكار كألفاظ إف ممارسة التمثيؿ مف خبلؿ االستراتيجيات الدرامية المختمفة -

كالطبلقة الناتجة عف قدرة التمميذ عمى  ،القدرة عمى التعبيرات المفظية اإلبداعية تكحركات جديدة، كنمَّ 
التعبير عف المكقؼ الكاحد خبلؿ فترة محددة. فالتمثيؿ كاف محركان ألذىاف التبلميذ كساعدىـ في 

 الدليمي كيؤكد ذلؾ استدعاء المغة كاألفكار كاأللفاظ كتنظيميا كتطكيعيا خدمة لممكقؼ التمثيمي.
نو إذ إلمدكر التمثيمي أف يككف أداة فاعمة لنمك المغة عند األطفاؿ يمكف " بقكليما (2004)كالدليمي

 (.126، 2004،" )الدليمي، كالدليميالستخداـ المغة كالتعامؿ معيا بمكجب المكقؼيعطي فرصة 
ىا تجسيدعمى عمؿ ك  ،لمتمميذ قدمتمف األفكار الثرية التي  ان كم قصص البرنامج كنصكصو احتكت-

 .لديو الحصيمة الفكرية في إثراءىذا  ساعدمف خبلؿ الحكار كاألداء، ك 
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 والتجسيبيت في مهازة الطالقت
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 ،سمية خبلؿ فترة محددةمثؿ كتابة أكبر عدد مف الجمؿ اال ،لى األنشطة التي تمت التمثيؿإ إضافةن -
 في تنمية الحصيمة المغكية. األسئمة المفتكحةمع أسيمت فقد 
ثراء ا  ك  ،في تكليد أفكار جديدة أسيمتداء ثناء األأفي التفاعؿ بيف التبلميذ الممثميف  ف عمميةكما أ-

 حصيمة التبلميذ الفكرية. 
ف كمييما يتضمناف إذ إ ،بيف الدراما كاختبار تكرانس لى العبلقةعزل ىذه النتيجة إيمكف أف تي  كأخيران -

، فاختبار تكرانس ةلممكقؼ ثـ تقديـ أكبر عدد مف االستجابات المناسبة لممكقؼ في فترة محدد تخيبلن 
يتطمب تخميف أكبر عدد مف األسباب أك النتائج أك األسئمة أك االستعماالت اعتمادان عمى مكقؼ أك 

لتأدية الدكر في  و المتعمـ نحك تكليد عدد مف االستجابات المفظية كالحركيةصكرة، كالدراما أيضان تكجِّ 
 ، كىذا يمتقي مع الطبلقة كميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي كما يقيسيا اختبار تكرانس.فترة محددة

 ةجد أف ىذه النتيجة تتفؽ مع النتائج التي تكصمت الييا دراسكبعد مراجعة الدراسات السابقة كي 
دراسة جارايسو نتائج الدراما في تنمية ميارة الطبلقة، كتختمؼ مع  فعالية التي أثبتت ،(1993عكيس)

كالضابطة في ميارة الطبلقة تعكد عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية التي أظيرت  ،(2010)
 لدراما التعميمية.إلى ا

 المستقمة لمعينات( t)اختبار استخداـ تـ ،المركنة بميارة ةالمتعمق ةالرابع يةالفرض صحة الختبار-4-3
 ،المركنة ميارة في كالضابطة التجريبية: المجمكعتيف درجات متكسطي بيف الفرؽ داللة لحساب
 :ذلؾ يكضح اآلتي كالجدكؿ

                  (                                                                                                                            12الجدوؿ )
 لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ميارة المرونة (t)نتائج اختبار 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

3.15 تجريبية
0 

 .017 01000 36 160.. ٖٗ.ُ .0100 7107 تجانس .710

0510 ضابطة
5 

عدـ  107.
 تجانس

ِ.ََ ..160 ..135 01000 

 
 ( الن قاط اآلتية: 12)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 

إذ  ؛مكضع المقارنة غير متجانسة ( لمتجانس أٌف درجات أفراد العينتيفLeven) ليفيف يكضح اختبار
، (P.Value = 0.004 < 0.05)مستكل الداللة المفترض  أصغر مف ٌف مستكل الداللة الحقيقيإ

لمعينات المستقمة، كمف ىذا األخير يتبيف أٌف مستكل الداللة  (t)نختار السطر الثاني في اختبارذا كلي
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( مما يشير إلى كجكد فرؽ P.Value=0.000<0.05الحقيقية أصغر مف مستكل الداللة المفترض )
 داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف. 

في تنمية  ان كبير  تأثيران أٌف طريقة الدراما التعميمية قد أثٌرت ( كىك ما يؤكد 0.91بمغت قيمة إيتا مربع )
 لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي. ميارة المركنة

 

 

ط ( أكبر مف متكس54.30)درجات تبلميذ المجمكعة التجريبيةمتكسط أف ( 8)رقـيكضح الشكؿ 
 المجمكعة التجريبية. تبلميذلصالح  (، كليذا فإٌف الفرؽ27.27)درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البيانات كمف
يوجد فرؽ  :ما يمي التي تنص عمىقبؿ الفرضية البديمة السابقة وت  الصفرية رفض الفرضية ت   القرار:

تالميذ المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات تالميذ داللة إحصائية بيف متوسط درجات  ذو
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. في ميارة المرونة، وىذا الفرؽ  التجريبيةالمجموعة 

 عزل ىذه النتيجة إلى:كيمكف أف تي 
 ميارةفي تنمية تعميمي بطرؽ مختمفة كمتنكعة تمثيؿ تبلميذ المجمكعة التجريبية لممكقؼ ال أسيـ- 

 المركنة.
 في تنمية ميارة المركنة. سئمة مفتكحة،تضمنت أك  ةقؼ التمثيميانشطة التي تمت المك األ أسيمت- 
ألنو يتطمب تخيؿ المكقؼ الذم يقـك بتمثيمو كتعميؽ  ؛التمثيؿ في زيادة خصكبة خياؿ المتعمـ أسيـ- 

كالتصرؼ كما لك كاف الشخص نفسو، كىذا  ،ـكأنماط سمككيؽ تفكيرىـ ائفيمو لمشاعر الناس كطر 
في ، كمثاؿ ذلؾ كأبعدىـ عف التمركز في نمط محدد مف التفكيرع آفاؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية كسَّ 
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يقة مختمفة بطر  ،و تأدية دكر الضمةزميمو بيديو عندما طمب إلي الطفؿي  ضَـّ  :أثناء تنفيذ أحد الدركس
 جسمو.وي ك رأسى أف يحني عف زميمو الذم اكتفى 

فالكـ يكلد  ،بداعيميارات التفكير اإلى العبلقة بيف عزل أيضان إلكأخيران فإف ىذه النتيجة يمكف أف تي -
سياـ الدراما التعميمية في تنمية الط ،الكيؼ  نمك ميارة المركنة أيضان. بلقة ساعد فيكا 

 لييا دراسةإيجة تتفؽ مع النتائج التي تكصمت جد أف ىذه النتكي  ،كبعد مراجعة الدراسات السابقة
 فعالية الدراما في تنمية المركنة. التي أثبتت( 1993عكيس)

 لمعينات( t)اختبار استخداـ تـ األصالة، بميارة ةالمتعمق الخامسة يةالفرض صحة الختبار 5-3-
 ميارة في كالضابطة التجريبية: المجمكعتيف درجات متكسطي بيف الفرؽ داللة لحساب المستقمة

 :ذلؾ يكضح تياآل كالجدكؿ ،صالةاأل
                  (                                                                                                                            13الجدوؿ )

 لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ميارة األصالة (t)نتائج اختبار 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

138.. ٖٗ.ُ 01000 31.0. تجانس .6158 30165 تجريبية
5 

36 01000 0170 

عدـ  188. 081.5 ضابطة
 تجانس

ِ.ََ ..138
5 

..10.7 01000 

 

 ( الن قاط اآلتية: 13)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 
( P.Value = 0.000 < 0.05)مستكل الداللة المفترض  أصغر مف ٌف مستكل الداللة الحقيقيأ

أم أٌف درجات أفراد العينتيف مكضكع المقارنة غير  ،( لمتجانسLeven) ليفيف حسب نتائج اختبار
يتبيف أٌف لمعينات المستقمة،  كمف ىذا األخير  (t)ذا نختار السطر الثاني في اختباركلي ،متجانسة

( مما يشير P.Value=0.000 < 0.05أصغر مف مستكل الداللة المفترض ) مستكل الداللة الحقيقي
كفعميان  ية تأثيران كبيران ثرت طريقة الدراما التعميمبيف المجمكعتيف. لقد أداؿ إحصائيان  إلى كجكد فرؽ

  (.0.90ٌف قيمة إيتا مربع )إالمجمكعة التجريبية؛ إذ  ي تنمية ميارة األصالة لدل تبلميذف كميمان 
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درجات تبلميذ فمتكسط  ،المجمكعة التجريبية لصالح تبلميذ أٌف الفرؽ (9)رقـ يبلحظ مف الشكؿ
 (.26.47المجمكعة الضابطة )( أكبر مف متكسط درجات تبلميذ 52.87)المجمكعة التجريبية

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البيانات كمف
يوجد فرؽ ذو داللة  :ما يمي التي تنص عمىقبؿ البديمة السابقة وت  الصفرية رفض الفرضية ت  القرار: 

إحصائية بيف متوسط درجات  تالميذ المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة 
 المجموعة التجريبية. لصالح تالميذ الفرؽالتجريبية في ميارة األصالة، وىذا 

  :ما يأتي عزل ىذه النتيجة إلىكيمكف أف تي 
 .كحؿ المشكمة بطريقة غير تقميديةداء المكقؼ التمثيمي أ تشجيع التبلميذ فيسيـ أ-
في تنمية ، ك المكقؼ التمثيمييتطمب اقتراح نيايات أخرل لمقصة أ نشاطان ف البرنامج يتضمأسيـ -

   . جديدة كغير مألكفةكذلؾ لتشجيعيـ عمى ذكر نيايات  ،ميارة األصالة
كساعد في التركيز  ،شخصيةؼ كالبحث كبناء عبلقات فرصة لبلكتشا التبلميذالتمثيؿ  أعطى-

صدار األحكاـ ،كاالنتباه  ،عمى النفس كالثقة بالنفسكاالعتماد  ،كثر حيكيةكاكتشاؼ أساليب تعمـ أ ،كا 
 صالة لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية.سيـ في تنمية ميارة األكؿ ذلؾ أك 
تفكؽ تبلميذ المجمكعة ف ذاتيا، بداعيالعبلقة بيف ميارات التفكير اإليضاؼ إلى ذلؾ ما كلَّدتو ك -

 ،في ميارة األصالة يضان بطة في ميارتي الطبلقة كالمركنة أدل إلى تفكقيـ أالضا ىعمالتجريبية 
أف  أم ؛(2006السميرم) ا ما أكدتو دراسةكىذ صالة بطبيعة الحاؿ.لى األتؤدياف إ فالطبلقة كالمركنة

ككمتاىما تؤدياف إلى  ،كأف الطبلقة تؤدم إلى المركنة ،ىناؾ عبلقة بيف الطبلقة كالمركنة كاألصالة
 األصالة.
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 (9)  الشكل

متىسط دزجاث المجمىعتين الضابطت والتجسيبيت في 

 مهازة األصالت
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 صمت إلييا دراسةجد أف ىذه النتيجة تتفؽ مع النتائج التي تك كبعد مراجعة الدراسات السابقة كي 
 .فعالية الدراما في تنمية األصالة التي أثبتت (1993عكيس)

 لمعينات( t)اختبار استخداـ تـ ،الكميباإلبداع  ةالمتعمق ةالسادس يةالفرض صحة الختبار-6-3
 اإلبداع الكمي في كالضابطة التجريبية: المجمكعتيف درجات متكسطي بيف الفرؽ داللة لحساب المستقمة
 :ذلؾ يكضح ياآلت كالجدكؿ

                                                 (                                                                                             14الجدوؿ )
 الكميالتفكير اإلبداعي لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  (t)نتائج اختبار

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  المستقمةلمعينات  (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

 0170 01000 36 1.0.. 176. 01008 61.76 تجانس 03158 65105. تجريبية

عدـ  .15.. 071.0. ضابطة
 تجانس

0100 ..1.0 .8107 01000 

 

العينتيف )الضابطة ك التجريبية(  يذبيف درجات تبلمال يكجد تجانس (: أنو 14)رقـييبلحظ مف الجدكؿ 
، كلذلؾ نختار السطر (P.Value = 0.006<0.05( لمتجانس )Leven)ليفيف حسب نتائج اختبار 

داؿ  ، فإٌف الفرؽ بيف المجمكعتيفرياألخ لمعينات المستقمة، كحسب نتائج ىذا (t)رفي اختبا ثانيال
ة الدراما التعميمية ( أٌف طريق0.90تؤكد قيمة إيتا مربع )ك  . (P.Value =0.000< 0.05)إحصائيان 
المجمكعة التجريبية، كيستنتج  يذنمية التفكير اإلبداعي لدل تبلمفي ت ان كميم ان كفعمي ان كبير  تأثيران  قد أثرت

%( مف تبلميذ 90اإلبداعي عمى ) همف ذلؾ أٌف التمميذ الكسط في المجمكعة التجريبية يتفكؽ في تفكير 
 المجمكعة الضابطة.
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 (10)الشكل 

متىسط دزجاث المجمىعتين الضابطت 

 والتجسيبيت في التفكيس اإلبداعي
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( أكبر مف 187.27)المجمكعة التجريبية يذأٌف متكسط درجات تبلم (10)رقـ ييبلحظ مف الشكؿ
 يذلصالح تبلم الفرؽأٌف ، كىك ما يؤكد (109.10)المجمكعة الضابطة يذمتكسط درجات تبلم
 .المجمكعة التجريبية

 ي:اآلتالبيانات السابقة يمكف اتخاذ القرار كمف 
يوجد فرؽ ذو  :التي تنص عمى ما يميقبؿ البديمة السابقة، وت  الصفرية رفض الفرضية ت   :القرار

داللة إحصائية بيف متوسط درجات  تالميذ المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات تالميذ المجموعة 
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.، وىذا الفرؽ الكمي اإلبداعفي التجريبية 

 عزل ىذه النتيجة إلى:كيمكف أف تي 
ة في كؿ مف فتفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابط ،نتائج الفرضيات الثالثة كالرابعة كالخامسة-

داع الكمي كما يقيسو ف اإلبأل ،في اإلبداع الكميلتفكقيـ بطبيعة الحاؿ صالة أدل الطبلقة كالمركنة كاأل
 .صالة(ركنة كاألىك مجمكع درجات التبلميذ عمى الميارات الفرعية)الطبلقة كالم اختبار تكرانس

المكاد جميعيا كىذه  ،األحاسيس كالصكرة مف األفكار كاأللفاظ ك التمثيؿ لدل التبلميذ كمية كبير ى نمَّ  -
 خاـ الزمة لمتفكير اإلبداعي. مكادٌ 
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي إلى  البرنامج عمىف يعزل السبب في قدرة كمف ناحية أخرل يمكف أ - 

عمى امتصاص الخبرات الجديدة كخصائصيا كما تتميز بو مف قدرة ألفراد العينة، العمرية المرحمة 
يذكر في ىذا الصدد قكؿ الحسيف نمية التفكير في ىذه المرحمة. تكقابمية ل كلى األ كات العشرف السنإ"كي

نساف العقمية طكاؿ كيؿ معمار المخ البشرم كقدرات اإلفي تش ان كريمحان معب دكر مف عمر الطفؿ ت
يككف لمطفؿ قدرة كبيرة عمى تجديد  بداعي إذخصكبة الكتساب ميارات التفكير اإلكىي فترة  ،الحياة

 (.2001،31)الحسيف،"كمف خبلؿ الخبرات المحيطة ،الخبليا مف خبلؿ التغذية المناسبة
 -االرتجاؿ كحكاية القصة كتمثيميا في استراتيجيتي خاصةن -الدراما في تكفير جك مف الحرية  أسيمت-
داء بالطريقة التي يراىا مناسبة حسب مخزكنو كاأل ،مـ عمى التعبير عف المكقؼساعدت المتع فقد

  .لئلبداع ساسه ط أالحرية شر ىذه ك  ،المعرفي كخبرتو الشخصية
ميذ معيا اإلبداع، كتفاعؿ التبلكالكتابية التي تثير  ،شطة األدائيةباألن ئان البرنامج فقد كاف ممي طبيعةي -
 التبلميذأف ىذه األنشطة نمت عند ، فضبلن عف داعبطمؽ طاقاتيـ باتجاه اإلكانجذابيـ إلييا أ ،ان يجابيإ

 في جك نفسي محبب.كذلؾ  ،كالشجاعة لطرح األفكار الجديدة دكف خكؼ ،الثقة بالنفس

النتائج التي تكصمت الييا دراسة جد أف ىذه النتيجة تتفؽ مع الدراسات السابقة كي كبعد مراجعة 
( 6إلى 3 كبمناقشة الفرضيات مف)  .فعالية الدراما في تنمية اإلبداع الكمي التي أثبتت( 1993عكيس)

 مت اإلجابة عف سؤاؿ البحث الثالث.ت
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 عنو: واإلجابة بسؤاؿ البحث الرابعالفرضيات المتعمقة مناقشة -4
 طالقة،ال) بمياراتو االبداعي التفكير مستوى في الفرؽ ما:مف أسئمة البحث عمى السؤاؿ الرابعنص 

 الدراما وفؽ تعمموا الذيف األساسي الرابع الصؼ تالميذ لدى( كمي بداعواإل صالة،واأل مرونة،وال
 :اآلتيةكلئلجابة عنو صيغت الفرضيات ، الجنس؟ لمتغير تبعاً ، التعميمية
ناث، التجريبية المجموعة ذكور: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال7-4-  وا 

 ( .الطالقة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في نفسيا المجموعة
ناثو ، التجريبية المجموعة ذكور :درجات يمتوسط بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال8-4-  ا 

 ( .المرونة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في نفسيا المجموعة
ناثو ، التجريبية المجموعة ذكور :درجات يمتوسط بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال9-4-  ا 

 ( .األصالة ميارة) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في نفسيا المجموعة
ناث، التجريبية المجموعة ذكور: درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد ال10-4-  وا 
 ( .الكمي اإلبداع) اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في نفسيا المجموعة

لمعينات  (t)الختبار صحة الفرضية السابعة المتعمقة بميارة الطبلقة، تـ استخداـ اختبار-7-4
ناث   يبية في ميارة الطبلقة، كالجدكؿ اآلتيالمجمكعة التجر المستقمة لحساب داللة الفرؽ  بيف ذككر كا 

 يكضح ذلؾ:

                  (                                                                                                                            15الجدوؿ )
ناث المجموعة التجريبية في ميارة الطالقةلمعينات المستقمة لمفرؽ بي (t)نتائج اختبار   ف متوسطي درجات ذكور وا 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

 ..01 01355 06 .0185- َْٖ.ِ ..01 01378 تجانس 107.. 56157 إناث

عدـ  01.0. 6.103 ذككر
 تجانس

ِ.َِٓ -01808 081560 01355 

 

 ( الن قاط اآلتية: 15)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 
( لمتجانس Leven)ليفيف أكبر مف مستكل الداللة المفترض في اختبار ٌف مستكل الداللة الحقيقيإ
(P.Value =0.44> 0.05)، كليذا نختار  ؛مجمكعتيف مكضكع المقارنة متجانسةأم أٌف درجات ال

 .لمعينات المستقمة (t)اختبارالسطر األكؿ في 
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(، فقد تبيف أف 78.79)( أكبر مف متكسط درجات اإلناث81.25)كرغـ أٌف متكسط درجات الذككر 
أٌف مستكل الداللة إذ تبيف  ،لمعينات المستقمة (t)اختبارداللة إحصائية حسب نتائج  اىذا الفرؽ ليس ذ

( مما يشير إلى عدـ كجكد فرؽ P.Value=0.53>0.05الحقيقية أكبر مف مستكل الداللة المفترض )
  داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف.

 ( مما يشير إلى أٌف طريقة الدراما التعميمية تؤثر في تنمية ميارة الطبلقة 0.11بمغت قيمة إيتا مربع )
  لدل كؿ مف الذككر كاإلناث تأثيران متساكيان.

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البياناتكمف 
و داللة إحصائية ال يوجد فرؽ ذ :ما يمي الصفرية السابقة التي تنص عمىقبؿ الفرضية ت  القرار: 

ذكور المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات إناث المجموعة نفسيا في ميارة  بيف متوسط درجات
 الطالقة.

 :ةالنقاط اآلتي عزل ىذه النتيجة إلىأف تي يمكف ك 
 حكران  ليس كىك  بداع،طفؿ يتمتع بدرجة مف اإلكؿ ك  ،طفاؿصفة مشتركة لدل جميع األ اإلبداع -

 كيمكف تنميتو لدل الجميع. ،خرف آك عمى جنس دك عمى أحد أ
  .كاحدة لكبل الجنسيفرنامج التعميمي لبالخبرات كالمثيرات في اكانت  -
يي كاحدة لكبل الجنسيف، فلى البيئة االجتماعية كالثقافية كالتعميمية إ يضان السبب أ يعزل يمكف أفكما -
لـ تعد تفرؽ بيف الذككر كاإلناث فر أيضان لئلناث، كما أف التربية الحديثة افر لمذككر متك اما ىك متك ك 

قمية بما فييا ميارات التفكير تكقع أف يككف ىناؾ تبايف بالقدرات كالعمميات العكما كاف سابقان. لذا ال يي 
 .بداعي بيف الذككر كاإلناثاإل

جارايسو  ةكبعد مراجعة الدراسات السابقة كجد أف ىذه النتيجة تتفؽ مع النتائج التي تكصمت الييا دراس
 بدكردراسة ك (، 2000شبيب)دراسة ك (، 1997الشيخ)دراسة ك  (،1993عكيس)كدراسة ، (2010)
النتائج التي  ، ككجد أنيا ال تتفؽ مععدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في الطبلقة التي أثبتت( 2010)

ناث في ميارة الطبلقة كجكد فركؽ بيف الذككر كاإل التي أظيرت (2010العيد) تكصمت إلييا دراسة
 .إلناثا لصالح

لمعينات المستقمة   (t)الختبار صحة الفرضية الثامنة المتعمقة بميارة المركنة تـ استخداـ اختبار-8-4
 ناث المجمكعة التجريبية عمى ميارة المركنةكا   بيف متكسطي درجات ذككر لحساب داللة الفرؽ

 يكضح ذلؾ: كالجدكؿ اآلتي
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                  (                                                                                                                            16الجدوؿ )
ناث المجموعة التجريبية في ميارة المرونة (t)نتائج اختبار   لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات ذكور وا 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

 0106 01887 06 01.50 010.6 0188 01.6 تجانس 6105 33105 إناث

عدـ  7160 35185 ذككر
 تجانس

01030 01.55 05175. 01883 

 
 ( الن قاط اآلتية: 16)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 

ذلؾ لمتجانس، كل (Leven)ليفيفٌف درجات أفرد العينتيف مكضكع المقارنة متجانسة حسب اختبار إ
 يتبيف أٌف مستكل الداللة الحقيقيلمعينات المستقمة، كمف ىذا األخير  (t)نختار السطر األكؿ في اختبار

كجكد فرؽ داؿ عدـ ( مما يشير إلى P.Value=0.66>0.05مف مستكل الداللة المفترض ) أكبر
أٌف طريقة الدراما التعميمية تؤثر في  (0.08)، ىذا كتؤكد قيمة إيتا مربع إحصائيان بيف المجمكعتيف

 تنمية ميارة المركنة تأثيران متساكيان لدل كؿ مف الذككر كاإلناث.

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البياناتكمف 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  :ما يمي رضية الصفرية السابقة التي تنص عمىقبؿ الفت  القرار: 

بيف متوسط درجات  ذكور المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات إناث المجموعة نفسيا في ميارة 
 المرونة.

التي فسرت بيا نتيجة الفرضية السابقة المتعمقة بعدـ  نفسيا األسباب إلىالنتيجة عزل ىذه يمكف أف تي ك 
 الطبلقة.ميارة كجكد فركؽ بيف الجنسيف في 

جارايسو  ع النتائج التي تكصمت الييا دراسةجد أف ىذه النتيجة تتفؽ مكبعد مراجعة الدراسات السابقة كي 
عدـ  التي أثبتت( 2010بدكر)دراسة ك (، 2000شبيب)دراسة ك (، 1993عكيس)دراسة ك ، (2010)

 دراسةالنتائج التي تكصمت إلييا  فؽ معجد أنيا ال تت، ككي المركنةكجكد فركؽ بيف الجنسيف في 
 .ناث في ميارة المركنة لصالح اإلناثكجكد فركؽ بيف الذككر كاإل التي أظيرت (2010العيد)

( لمعينات المستقمة t)اختبارميارة األصالة تـ استخداـ الختبار صحة الفرضية التاسعة المتعمقة ب9-4-
 تيكالجدكؿ اآل ،صالةي ميارة األناث المجمكعة التجريبية فب داللة الفرؽ بيف متكسطي ذككر كا  لحسا

 يكضح ذلؾ:
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                  (                                                                                                                            17الجدوؿ )
ناث المجموعة التجريبية في ميارة األصالة (t)نتائج اختبار   لمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات ذكور وا 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

3010 إناث
0 

 0106 0107 06 1555.- َْٖ.ِ 0168 0100 تجانس 61.80

3315 ذككر
6 

عدـ  615.0
 تجانس

ِ.َِٓ -.15.. 05168. 0107 

 

 ( الن قاط اآلتية: 17)رقـييبلحظ مف الجدكؿ 
( لمتجانس، Leven)ليفيف يكجد تجانس بيف درجات الذككر كاإلناث في ميارة األصالة حسب اختبار 

يتبيف أٌف مستكل الداللة ، كمف ىذا األخير لمعينات المستقمة (t)في اختبار األكؿالسطر  كليذا نختار
(، أم ال يكجد فرؽ داؿ P.Value=0.09>0.05أكبر مف مستكل الداللة المفترض ) الحقيقي

( أٌف طريقة الدراما التعميمية تؤثر في تنمية ميارة األصالة لدل 0.28إحصائيان. تؤكد قيمة إيتا مربع )
 كؿو مف الذككر كاإلناث تأثيران متساكيان.

 تالي:البيانات السابقة يمكف اتخاذ القرار الكمف 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  :ما يمي الصفرية السابقة التي تنص عمىقبؿ الفرضية ت  القرار: 

بيف متوسط درجات  ذكور المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات إناث المجموعة نفسيا في ميارة 
 األصالة. 

الفرضية المتعمقة بعدـ كجكد التي فيسرت بيا نتيجة نفسيا األسباب  عزل ىذه  النتيجة إلىمكف أف تي كي
 فركؽ بيف الجنسيف في ميارة الطبلقة.

جارايسو  دراسةلييا يجة تتفؽ مع النتائج التي تكصمت إجد أف ىذه النتكبعد مراجعة الدراسات السابقة كي 
عدـ  التي أثبتت( 2010بدكر)دراسة ك (، 2000شبيب)دراسة ك (، 1993عكيس)دراسة ك ، (2010)

النتائج التي تكصمت إلييا دراسة  ، ككجد أنيا ال تتفؽ معاألصالةكجكد فركؽ بيف الجنسيف في 
 .لصالح اإلناث األصالةناث في ميارة كجكد فركؽ بيف الذككر كاإل التي أظيرت (2010العيد)

 لمعينات(  t)اختبار استخداـ تـ باإلبداع الكمي المتعمقة التاسعة الفرضية صحة الختبار10-4-
ناث ذككر درجات متكسطي بيف الفرؽ داللة لحساب المستقمة اإلبداع  عمى التجريبية المجمكعة كا 
 :ذلؾ يكضح اآلتي كالجدكؿ ،الكمي
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                  (                                                                                                                            18الجدوؿ )
ناث المجموعة التجريبية في  (t)نتائج اختبار   الكمي اإلبداعلمعينات المستقمة لمفرؽ بيف متوسطي درجات ذكور وا 

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
 االنحراؼ
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجـ األثر  لمعينات المستقمة (t)اختبار    

F P.Valu
e 

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

P.Valu
e 

 إيتا مربع

6516. إناث
8 

 01.0 0130 06 01850- 010.6 0185 01.5 تجانس 08105

7010. ذككر
3 

عدـ  03178
 تجانس

01030 -0185. 051..0 0130 

 ( الن قاط اآلتية: 18)رقـ ييبلحظ مف الجدكؿ 
ليفيف  بداعي متجانسة حسب نتائج اختبارٌف درجات الذككر كاإلناث عمى مقياس التفكير اإلإ-
(Leven( لمتجانس )P.Value=0.67>0.05( كلذلؾ نختار السطر األكؿ في اختبار ،)t)  لمعينات

 المستقمة. 
( كمتكسط 183.86لمعينات المستقمة أٌف الفرؽ بيف متكسط درجات اإلناث) (tاختبار)تؤكد نتائج -

تشير قيمة إيتا مربع ك (. P.Value=0.50>0.05)داللة إحصائية ا( ليس ذ190.25درجات الذككر )
متساكو عند كؿ مف الذككر كاإلناث  ما التعميمية في تنمية اإلبداع أٌف أثر طريقة الدراإلى ( 0.12)

 .سكاءعمى حد  

 البيانات السابقة يمكف اتخاذ القرار التالي:كمف 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  :ما يمي التي تنص عمى السابقةالصفرية قبؿ الفرضية ت  القرار: 

نفسيا في مقياس بيف متوسط درجات  ذكور المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات إناث المجموعة 
 التفكير اإلبداعي ككؿ.

، التي أظيرت عدـ كجكد التاسعةعزل ىذه النتيجة إلى نتائج الفرضيات السابعة كالثامنة ك تي يمكف أف ك 
 فركؽ بيف الجنسيف في ميارات الطبلقة كالمركنة كاألصالة.

جارايسو  لييا دراسةتكصمت إالنتائج التي جد أف ىذه النتيجة تتفؽ مع كبعد مراجعة الدراسات السابقة كي 
عدـ  التي أثبتت( 2010بدكر)دراسة ك (، 2000شبيب)دراسة ك (، 1993عكيس)دراسة ك ، (2010)

 النتائج التي تكصمت إلييا دراسة جد أنيا ال تتفؽ مع، ككي كجكد فركؽ بيف الجنسيف في اإلبداع الكمي
 .ميارة اإلبداع الكمي لصالح اإلناثناث في كجكد فركؽ بيف الذككر كاإل التي أظيرت (2010العيد)

 ( تمت اإلجابة عف سؤاؿ البحث الرابع.10إلى7كبمناقشة الفرضيات مف )
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 واإلجابة عنو: بسؤاؿ البحث الخامس متعمقةالفرضية المناقشة 5-
 لدى، والتحصيؿ( الكمي) االبداعي التفكير مستويي بيف العالقة ما: نص سؤاؿ البحث الخامس عمى

لئلجابة عنو صيغت الفرضية ك  التعميمية؟ الدراما وفؽ تعمموا الذيف األساسي الرابع الصؼ تالميذ
:اآلتية

 البعدي التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات بيف إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال-11-5
 (.الكمي اإلبداع)بداعياإل التفكير اختبار في ودرجاتيـ التحصيمي لالختبار

 (                                                                                                   19الجدوؿ )
 نتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي  

 ودرجاتيـ في مقياس التفكير اإلبداعي 

االنحراؼ  المتوسط األداة
 لمعياريا

قيمة معامؿ 
 االرتباط

P.Value 

 ّٗ.َ -َُٓ.َ ٕٔ.ِٓ ِٕ.ُٕٖ التفكير اإلبداعي
 َِ.َُ َْ.َٖ االختبار التحصيمي

( أكبر مف مستكل الداللة 0.93)أٌف قيمة مستكل الداللة الحقيقي (19)رقـييبلحظ مف الجدكؿ 
في االختبار  إحصائيان بيف درجات التبلميذلة (، كعميو فإٌنو ال تكجد عبلقة ارتباطية دا0.05المفترض )

 .تحصيمي كالتفكير اإلبداعي)الكمي(ال

 ي:السابقة يمكف اتخاذ القرار اآلت البيانات كمف
ال توجد عالقة ارتباطية بيف درجات  :ما يمي التي تنص عمى الصفرية السابقةقبؿ الفرضية ت  القرار: 

التفكير  اختبارأفراد المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي ودرجات أفراد المجموعة نفسيا في 
 .اإلبداعي

 ذلؾ إلى: عزلأف يي كيمكف 
  ف عف بعضيما.كمنفصبل ،ف مختمفافير اإلبداعي بيعداالتحصيؿ المعرفي كالتفك-
كال  ،لممفحكص الفكرم الجانب كيتناكؿبداعي الذم يقيس ميارات التفكير اإل استخداـ اختبار تكرانس-

 .معيف تعميـ نكع أك معينة دراسية بمادة يرتبط
نفعالية االبؿ ىك نتيجة تضافر عدد مف المتغيرات  ،مكانات الفرد العقميةبداع فقط عمى إال يتكقؼ اإل-
ليس  ف المتفكؽ تحصيميان ا ما فسر أكىذ ،ليا منو سببان كثر ثقافية أالجتماعية ك االشخصية ك الافعية ك دالك 

 .كالعكس بالعكس ،ان ف يككف مبدعأبالضركرة  شرطان 
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كبيف  ،كالفيـ المغكم كالتكاصؿ أف ىناؾ فرؽ بيف استخداـ المغة كقكاعدىا في التعبيرفسر ذلؾ كما يي -
، فالتمميذ الذم يككف تحصيمو في قكاعد المغة جيدان بداعيةالمغة في التعبير عف القدرات اإل استخداـ

كلديو القدرة عمى اإلتياف بأفكار سميمة لغكيان كخالية مف األخطاء، ليس بالضركرة أف يككف مبدعان 
 .قادران عمى استخداـ األفكار بطبلقة كمركنة كأصالة، كالعكس بالعكسك 

أظيرت ( التي 2010دراسة الزايدم)مع  تتفؽ الجد أف ىذه النتيجة ابقة كي كبعد مراجعة الدراسات الس
 رضية الحادية عشر تمت اإلجابة عفكبمناقشة الف التفكير اإلبداعي.تحصيؿ ك العبلقة بيف  كجكد

 السؤاؿ الخامس.

 االستنتاجات التي توصؿ إلييا البحث:6-
 ي:يمكف استنتاج ما يأت ،النتائج السابقة التي تكصؿ إلييا البحثمف 
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة، كمتكسط درجات -

لصالح تبلميذ المجمكعة  تبلميذ المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم، كىذا الفرؽ 
 التجريبية.  

كسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية، كمت ك داللة إحصائية بيف متكسط درجاتال يكجد فرؽ ذ-
 إناث المجمكعة نفسيا في االختبار التحصيمي البعدم.

تبلميذ المجمكعة الضابطة، كمتكسط درجات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  يكجد فرؽ ذك-
 ، كالمركنة، كاألصالة، كاإلبداع الكمي(، كىذا الفرؽالطبلقة)مياراتتبلميذ المجمكعة التجريبية في 

 لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية. 
ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات  ذككر المجمكعة التجريبية، كمتكسط درجات -

 .، كالمركنة، كاألصالة، كاإلبداع الكمي(الطبلقةات )ميار الإناث المجمكعة نفسيا في 
في يمي، كدرجاتيـ ة في االختبار التحصال تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجات أفراد المجمكعة التجريبي-

 )اإلبداع الكمي(.التفكير اإلبداعي اختبار

 مقترحات البحث:7-
 :تقديـ االقتراحات اآلتيةيمكف  ،لييا البحثمف النتائج التي تكصؿ إ انطبلقان 

يؼ الطبلب تعر ل ج لطبلب كمية التربية قسـ معمـ صؼ،إضافة مقررات تتعمؽ بمنحى مسرحة المناى -
 رس بيا كتنفيذىا.دالالمعمميف بمزايا الدراما التعميمية، ككيفية إعداد 

ؿ معدم المناىج مف قب، بطريقة دراميةمف دركس قكاعد المغة العربية  كل عددإعادة معالجة محت -
 بكميتيا أك قسـ منيا.مسرحة دركس قكاعد المغة العربية ، بما معناه في كزارة التربية
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 لتدريب ،تربيةؿ اختصاصييف تربكييف في الدراما التعميمية في مديريات المف قب دكرات تدريبية إجراء -
 دركس القكاعد مفمستقاة  حكارية نصكص كتابة مىع ،أثناء الخدمة في كمعمماتيا العربية المغة معممي
أساسية في تعميـ  ةكطريق ،ىذه الطريقة استخداـتشجيعيـ عمى تدريبيـ ك ك  ؼ،الصفك  داخؿ في لتمثيميا
 مرحمة التعميـ األساسي. د المغة العربية لمحمقة األكلى مفقكاع
تربية الفنية كالرياضية كالمكسيقية، حصص المثؿ  تحت عنكاف تربية مسرحيةسبكعية إضافة حصة أ -

داء ميارات األ ةتنميبيدؼ ية، ع الحصص الدراسمف قبؿ كزارة التربية المسؤكلة عف إعداد خطة تكزي
 .اإلبداعتشجعيـ عمى ك صقؿ مكاىبيـ في ىذا المجاؿ ك  ،التمثيمي عند التبلميذ

مف  االستعارةعمى ، كتشجيع التبلميذ مف قبؿ المعمميف إغناء مكتبة المدرسة بالقصص كالمسرحيات -
 .، كالمطالعة في أكقات الفراغمكتبة المدرسة

 الحديثة تحت شعار )مسرح لكؿ مدرسة(. بتدائيةنشاء مسارح مدرسية في المدارس االإ -
 ،الذكاءات المتعددة)خرل مثؿ تخداـ الدراما في متغيرات تابعة أثر اسجراء دراسات أخرل حكؿ أإ -
كفي المكاد  ،(ميارات التكاصؿك  ،االحتفاظ بالمعرفةك  ،االتجاىات نحك مادة معينةك  ،التفكير الناقدك 

 .التعميمية المختمفة
 .كالتحصيؿ في المكاد التعميمية المختمفة ،بداعيحكؿ العبلقة بيف التفكير اإلاسات جراء در إ -
 التبلميذ إدراكات في بحثال مثؿ، المناىج مسرحة بمنحى متعمقةتحميمية ك  ،كصفية  بحكث إجراء  -

اتجاىات المعمميف ك  ،ميةالتي تكاجو استخداـ الدراما التعمي الصعكباتك  ،المنحى ليذا كالمعمميف
 نحك استخداميا.كالتبلميذ 
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 ممخص البحث بالمغة العربية

 مقدمة:
إلبداعي ف التفكير اإكيمكف القكؿ ، أىداؼ تعمـ المغة العربية أحدي بداعإف تنمية ميارات التفكير اإل

تبرز أىمية  مف ىناك قكاعد المغة العربية العمكد الفقرم لمغة،  تعد  ك  .نكاع التفكير التصاقان بالمغةأأكثر 
ىك  ةن عاماسية، كألف التحصيؿ المعرفي تحصيؿ قكاعد المغة العربية، لصمتيا الكثيقة ببقية المكاد الدر 

أف الميارات كاالتجاىات البد ليا مف مككف  بحسبافلتي ال غنى لممتعمـ عنيا، القاعدة المعرفية ا
مة لمغكية كسيمة ميكاعد اكألف الق ؛بداعتنمك كتصؿ بالنياية إلى مستكل اإلكتسب ك معرفي حتى تي 

 .األساس التي تعد أداة التفكير اإلبداعيإلتقاف كضبط المغة 
تمثيؿ أداة فاعمة في تعمـ ال، فقكاعد المغة العربية عميـمى في تؽ الفضائالدراما التعميمية مف الطر  عدكت

كالتعامؿ معيا بمكجب عطي المتعمـ فرصة الستخداـ المغة يي  كاكتساب ميارات متعددة، كما المغة
ية الخياؿ كاإلبداع يسيـ في تنمك القكاعد كقيمتيا في حياتو،  ةيساعده في إدراؾ كظيف، ك المكاقؼ

عماؿ الفكر  .كا 

 مشكمة البحث:
ي قكاعد المغة في ضعؼ مستكل تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع األساسي فالحالي تكمف مشكمة البحث 

خرل، فترل حتى في المكاد التعميمية األك  ، مكضكع مااألخطاء النحكية عند كتابة العربية، ككثرة 
سب مبلحظة الباحثة مف خبلؿ التمميذ يحفظ القاعدة لكنو يفشؿ في تكظيفيا التكظيؼ المناسب)ح

 تيميار  كخاصةن  ،لى ضعؼ في مستكل ميارات التفكير اإلبداعيإضافة ن إمعمؿ التربكم(، ل تياممارس
، كانت سميةاالميذ كتابة أكبر عدد مف الجمؿ الطبلقة كالمركنة، فعندما كانت الباحثة تطمب مف التبل

االستجابات تأتي قميمة الكـ كالنكع، فاألكلى تدؿ عمى ضعؼ ميارة الطبلقة، كالثانية تدؿ عمى ضعؼ 
 عمى ضعؼ ميارة األصالة.بينما كانت كثرة تكرارات الجمؿ نفسيا بيف التبلميذ دليبلن ميارة المركنة، 

التي حكلت قكاعد المغة  لمعتادةا التعميـلى ذلؾ ىك طرائؽ إأحد أىـ األسباب التي أدت قد يككف ك 
 .اعيالتفكير اإلبدميارات العربية إلى مادة جافة غير محببة، كجامدة يصعب مف خبلليا تنمية 

 ي:تاآلالرئيس تحددت مشكمة البحث بالسؤاؿ راما التعميمية في ىذا المجاؿ، كنظران ألىمية الد
ما أثر استخداـ الدراما التعميمية في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع األساسي في قواعد المغة العربية، 

 وتنمية التفكير اإلبداعي لدييـ؟

 :يمما يأتيستمد البحث أىميتو  أىمية البحث:
أىمية الدراما التعميمية كفاعميتيا، خاصةن لدل لفت نظر مصممي المناىج التربكية إلى إمكانية  1-

 تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي، فتتـ صياغة المناىج أك جزء منيا بطريقة درامية.



 

113 

 

مف أجؿ تكظيؼ النشاط  استخدامو لممعمميف يمكفمصمـ كفؽ الدراما التعميمية تقديـ نمكذج 2-
 .قكاعد المغة العربية تعميـائؽ المتبعة في تحسيف الطر قد يسيـ في التمثيمي، كبالتالي 

إعطاء صكرة عف كاقع مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي، 3-
 .اتباع طرائؽ تنمي التفكير اإلبداعيكالعمؿ عمى تنمية ىذه الميارات مف خبلؿ 

دراسات جديدة حكؿ أثر الدراما  ، كالتمييد إلجراءالتعميـتمبية حاجات بحثية في مجاؿ طرائؽ 4-
 التعميمية في تنمية التحصيؿ المعرفي كأنكاع أخرل مف التفكير في المكاد التعميمية المختمفة.

جميع  ةكتنمي ،مسايرة االتجاىات التربكية الحديثة التي تنادم بجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية5- 
 جكانب شخصيتو.

 :لىييدؼ البحث الحالي إ أىداؼ البحث:
الكشؼ عف أثر استخداـ الدراما التعميمية في التحصيؿ الدراسي في قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ 1-

 الصؼ الرابع األساسي.
عربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع الكشؼ عف الفركؽ في مستكل التحصيؿ الدراسي في قكاعد المغة ال2-
 الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس.ساسي الذيف تعممكا كفؽ األ
مركنة، كالطبلقة، الالكشؼ عف أثر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية التفكير اإلبداعي بمياراتو )3-
 كمي( لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي.البداع كاإلصالة، كاأل
بداع كاإلصالة، كاألمركنة، كالطبلقة، الالكشؼ عف الفركؽ في مستكل التفكير اإلبداعي بمياراتو )4-
 كمي( لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي الذيف تعممكا كفؽ الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس.ال

)الكمي( كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ الصؼ قة بيف مستكيي التفكير اإلبداعيالكشؼ عف العبل5-
 التعميمية.الرابع األساسي الذيف تعممكا كفؽ الدراما 

 :تيةيحاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآل أسئمة البحث:
التحصيؿ الدراسي في قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ  فيثر استخداـ الدراما التعميمية ما أ1-

 الرابع األساسي؟
األساسي الفرؽ في مستكل التحصيؿ الدراسي في قكاعد المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الرابع  ما2-

 الذيف تعممكا كفؽ الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس؟
صالة، كاألمركنة، كالطبلقة، الالتفكير اإلبداعي بمياراتو ) في تنميةثر استخداـ الدراما التعميمية ما أ3-
 كمي( لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي؟البداع كاإل
كمي( لدل البداع كاإلصالة، كاألمركنة، كالطبلقة، البمياراتو )بداعي ما الفرؽ في مستكل التفكير اإل4-

 تبلميذ الصؼ الرابع األساسي الذيف تعممكا كفؽ الدراما التعميمية، تبعان لمتغير الجنس؟
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الكمي( كالتحصيؿ الدراسي، لدل تبلميذ الصؼ اإلبداع بداعي )ا العبلقة بيف مستكيي التفكير اإلم5-
  ممكا كفؽ الدراما التعميمية؟الرابع األساسي الذيف تع

 (:a=0.05تـ اختبار فرضيات البحث عند مستكل الداللة ) فرضيات البحث:
تبلميذ ك تبلميذ المجمكعة الضابطة،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 1-

 االختبار التحصيمي البعدم. كما قاسياالمجمكعة التجريبية 
ناث المجمكعة ذككر المجمكعة التجريبية، ك  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 2- ا 

 االختبار التحصيمي البعدم . كما قاسيانفسيا 
تبلميذ ك تبلميذ المجمكعة الضابطة،  :درجات يحصائية بيف متكسطإ ال يكجد فرؽ ذك داللة3-

 )ميارة الطبلقة( .المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي 
تبلميذ ك تبلميذ المجمكعة الضابطة،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 4-

 المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )ميارة المركنة( .
بلميذ تك تبلميذ المجمكعة الضابطة،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 5-

 المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )ميارة األصالة( .
تبلميذ ك تبلميذ المجمكعة الضابطة،  :درجات يحصائية بيف متكسطإاللة ال يكجد فرؽ ذك د6-

 المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )اإلبداع الكمي( .
ناث المجمكعة ك ذككر المجمكعة التجريبية،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 7- ا 

 نفسيا في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )ميارة الطبلقة( .
ناث المجمكعة ك ذككر المجمكعة التجريبية،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 8- ا 

 بيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )ميارة المركنة( .نفسيا في التط
ناث المجمكعة ك ذككر المجمكعة التجريبية،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 9- ا 

 نفسيا في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )ميارة األصالة( .
ناث ك ذككر المجمكعة التجريبية،  :درجات يحصائية بيف متكسطإال يكجد فرؽ ذك داللة 10- ا 

 المجمكعة نفسيا في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي )اإلبداع الكمي( .
حصائيان بيف درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم إال تكجد عبلقة ارتباطية دالة 11-

 بداعي)اإلبداع الكمي(.ي كدرجاتيـ في اختبار التفكير اإللبلختبار التحصيم

 –المجمكعتيف )ضابطة كو التجريبي، كالتصميـ التجريبي ذاستخدـ المنيج شب منيج البحث:
لتعميمية في التحصيؿ االختبار القبمي كالبعدم، كذلؾ لمكشؼ عف أثر استخداـ الدراما ا كتجريبية( ذ
 .ختبارات البحثالبعدم البداعي، مف خبلؿ مقارنة نتائج المجمكعتيف في التطبيؽ كالتفكير اإل
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 :تيةأجرم البحث ضمف الحدكد اآل حدود البحث:
 ـ 2010-2011الحدكد الزمانية: الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي: -1
 الحدكد المكانية: محافظة البلذقية في الجميكرية العربية السكرية.-2
التابعة  ،أبي العبلء المعرمالحدكد البشرية: عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في مدرسة -3

 لمديرية التربية في محافظة البلذقية.
 كتشمؿ: الحدكد المكضكعية: -4
الجزء الثاني لمصؼ الرابع األساسي،  –مكاضيع قكاعد المغة العربية المتضمنة في كتاب العربية لغتي-

 ،الجممة الفعميةك  ،الجممة االسميةك ، محاكاة جممة يتطابؽ فييا العدد مع المعدكد)كتشمؿ ما يمي: 
صياغة جمؿ عف ك ، أساسيات الجممة كمتمماتياك  ،أدكات االستفياـك ، حركؼ الجر كاالسـ المجركرك 

  .(حركؼ العطؼ كالجكابك  ،نى كالجمعالمفرد كالمثك  ،أسمكب النداءك  ،أنكاع الفعؿك  ،معنى محدد
 .(كالمركنة، كاألصالة، كاإلبداع الكميالطبلقة، )ميارات التفكير اإلبداعي األساسية المتمثمة في -
 حكاية القصة كتمثيميا(.ك االرتجاؿ، ك المعمـ في دكر، ك استراتيجيات الدراما التعميمية)لعب الدكر، -

 عمى حجـ عينتو ككقت كمكاف إجراء تجربتو. البحث الحالي كتقتصر نتائج

 :كتمثمت في متغيرات البحث:
 .المعتادةالطريقة  –الدراما التعميمية الطريقة كتشمؿ متغيرات مستقمة: -
 –صالة كاأل –مركنة كال –طبلقة الميارات التفكير اإلبداعي )ك  –متغيرات تابعة: التحصيؿ الدراسي -
 بداع كمي(.كاإل
 إناث(. –متغيرات تصنيفية: الجنس )ذككر -

ارس التعميـ ي مدتبلميذ الصؼ الرابع األساسي المسجميف فيشتمؿ مجتمع البحث  مجتمع البحث:
كالبالغ   2010-2011، لمعاـ الدراسيجميعيـ )الحمقة األكلى( في محافظة البلذقيةاألساسي الرسمية

 ( تمميذان كتمميذة حسب إحصائيات مديرية التربية في ذلؾ العاـ.19111عددىـ )

كقع االختيار عمى مدرسة أبي العبلء المعرم لمتعميـ  إذ ؛اختيار عينة قصديةتـ  البحث: عينة
لثالثة ف بطريقة القرعة، إحداىما كانت الشعبة اية جبمة، كبعد ذلؾ تـ اختيار شعبتاألساسي في مدين

الثانية كمثمت المجمكعة  خرل كانت الشعبةكتمميذة، كاأل ان ( تمميذ30)كمثمت المجمكعة التجريبية
 ( تمميذان كتمميذة.60)لي يككف العدد الكمي لعينة البحثذة، كبالتاكتممي ان ( تمميذ30)الضابطة

 التسمسؿ:  فؽة ك تيتـ تنفيذ اإلجراءات اآل إجراءات البحث:
 االطبلع عمى األدب التربكم، كالدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات البحث.1-



 

116 

 

 اختيار المحتكل التعميمي.2-
 الدراما التعميمية.إعداد البرنامج التعميمي القائـ عمى 3-
 إعداد االختبار التحصيمي.4-
بداعي، كاالطبلع عمى صكرة األلفاظ )أ( منو، كعمى كيفية كؿ عمى اختبار تكرانس لمتفكير اإلالحص5-

 تطبيقو كتصحيحو.
البرنامج التعميمي كاالختبار التحصيمي، مف خبلؿ عرضيما عمى مجمكعة مف ذكم  تحكيـ6-

 تـ التعديؿ بناءن عمى تكصياتيـ، كبما يتناسب مع البحث. إذاالختصاص، 
لمتأكد مف صبلحيتيما  ،تجريب البرنامج التعميمي كاالختبار التحصيمي عمى عينة استطبلعية7-

 لمتطبيؽ النيائي كلحساب ثبات االختبار التحصيمي، كلمتعديؿ في ضكء نتائج التجريب االستطبلعي.
 ، كتقسيميا إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية.اختيار عينة البحث النيائية8-
قبميان لمتأكد مف تكافؤ المجمكعات، كتعميـ المجمكعة التجريبية  االختباراتإجراء التجربة، مف تطبيؽ 9-

مف قبؿ معممة  المعتادةبأسمكب الدراما التعميمية مف قبؿ الباحثة، كتعميـ المجمكعة الضابطة بالطريقة 
 بعديان. اتاالختبار الصؼ، ثـ تطبيؽ 

 حصائيان.إكمعالجتيا  ،كتحميميا ،مع البياناتج10-
 كتفسيرىا. ،كمناقشتيا ،التكصؿ إلى نتائج البحث11-
 تقديـ المقترحات في ضكء النتائج. 12-

 نتائج البحث:
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة، كمتكسط درجات -

لصالح تبلميذ المجمكعة  تبلميذ المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم، كىذا الفرؽ 
 التجريبية.  

كسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية، كمت ك داللة إحصائية بيف متكسط درجاتال يكجد فرؽ ذ-
 إناث المجمكعة نفسيا في االختبار التحصيمي البعدم.

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات  تبلميذ المجمكعة الضابطة، كمتكسط درجات -
 ، كىذا الفرؽاإلبداع الكمي(ك األصالة، ك المركنة، ك ، الطبلقة)مياراتتبلميذ المجمكعة التجريبية في 

 التجريبية. لصالح تبلميذ المجمكعة 
ذككر المجمكعة التجريبية، كمتكسط درجات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  ال يكجد فرؽ ذك-

 .اإلبداع الكمي(ك األصالة، ك المركنة، ك ، الطبلقة) المياراتإناث المجمكعة نفسيا في 
في يمي، كدرجاتيـ ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجات أفراد المجمكعة التجريبية في االختبار التحص-

 )اإلبداع الكمي(.التفكير اإلبداعي اختبار
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  مقترحات البحث:
 :تقديـ االقتراحات اآلتيةيمكف  ،لييا البحثمف النتائج التي تكصؿ إ انطبلقان 

لتعريؼ الطبلب  لطبلب كمية التربية قسـ معمـ صؼ؛ إضافة مقررات تتعمؽ بمنحى مسرحة المناىج -
 المعمميف بمزايا الدراما التعميمية، ككيفية إعداد الدرس بيا كتنفيذىا.

، مف قبؿ معدم المناىج بطريقة دراميةمف دركس قكاعد المغة العربية  كل عددإعادة معالجة محت -
 في كزارة التربية، بما معناه مسرحة دركس قكاعد المغة العربية بكميتيا أك قسـ منيا.

 لتدريبمف قبؿ اختصاصييف تربكييف في الدراما التعميمية في مديريات التربية،  دكرات تدريبية إجراء -
 دركس القكاعد مفمستقاة  حكارية نصكص كتابة مىأثناء الخدمة عفي  كمعمماتيا العربية المغة معممي
أساسية  طريقةىذه الطريقة بكصفيا  استخداـتشجيعيـ عمى تدريبيـ ك ؼ، ك الصفك  داخؿ في لتمثيميا
 مرحمة التعميـ األساسي. د المغة العربية لمحمقة األكلى مففي تعميـ قكاعكناجحة 

تربية الفنية كالرياضية كالمكسيقية، حصص المثؿ  تحت عنكاف تربية مسرحيةسبكعية إضافة حصة أ -
داء ة ميارات األتنمياسية، بيدؼ مف قبؿ كزارة التربية المسؤكلة عف إعداد خطة تكزيع الحصص الدر 

 .اإلبداعتشجعيـ عمى صقؿ مكاىبيـ في ىذا المجاؿ ك ك  ،التمثيمي عند التبلميذ
، كتشجيع التبلميذ مف قبؿ المعمميف عمى االستعارة مف إغناء مكتبة المدرسة بالقصص كالمسرحيات -

 مكتبة المدرسة، كالمطالعة في أكقات الفراغ.
 في المدارس االبتدائية الحديثة تحت شعار )مسرح لكؿ مدرسة(.إنشاء مسارح مدرسية  -
 ،الذكاءات المتعددة)خرل مثؿ تخداـ الدراما في متغيرات تابعة أثر اسإجراء دراسات أخرل حكؿ أ -
كفي المكاد  (،ميارات التكاصؿك  ،االحتفاظ بالمعرفةك  ،االتجاىات نحك مادة معينةك  ،التفكير الناقدك 

 فة.التعميمية المختم
 .كالتحصيؿ في المكاد التعميمية المختمفة ،بداعياسات حكؿ العبلقة بيف التفكير اإلجراء در إ -
 التبلميذ إدراكات في بحثال مثؿ، المناىج مسرحة بمنحى تحميمية متعمقةك  كصفية  بحكث إجراء  -

اتجاىات المعمميف ك  ،ميةالتي تكاجو استخداـ الدراما التعمي الصعكباتك  ،المنحى ليذا كالمعمميف
 نحك استخداميا.كالتبلميذ 
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 :بالمغة العربية المراجع   
 كلى(. القاىرة: عالـ الكتب.لتربكم كتعميـ التفكير)الطبعة األ(. المنيج ا2005براىيـ، مجدم.)إ -ٔ

 )أ(
كلى(. القاىرة: عالـ ييس التربكية كأدكاتيا)الطبعة األ(. تصنيفات المقا2005، مجدم.)براىيـإ -ٕ

 )ب(الكتب.
(. مكسكعة التدريس)الجزء األكؿ()الطبعة األكلى(. عماف: دار المسيرة 2004براىيـ، مجدم.)إ -ٖ

 )أ(لمنشر كالتكزيع.
دار المسيرة  كلى(.عماف:التدريس)الجزء الثاني()الطبعة األ(. مكسكعة 2004براىيـ، مجدم.)إ -ٗ

 )ب(لمنشر كالتكزيع.
عممية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ (. تطبيقات 2007أبك جادك، صالح محمد.) -٘

 نظرية الحؿ االبتكارم لممشكبلت)الطبعة األكلى(. عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
كلى(. عماف: بداعي)الطبعة األنمية التفكير اإل(. مناىج العمكـ كت2007أبك جبللة، صبحي.) -ٙ

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 .فلايرأبك عبلـ، رجاء، كعباس، محمكد، كنكفؿ، محمد، كالعبسي، محمد، كأبك عكاد،  -ٚ

مدخؿ إلى مناىج البحث في التربية كعمـ النفس)الطبعة األكلى(.عماف: دار  (.2007)
 المسيرة.

 (. تقكيـ التعميـ. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. 2005أبك عبلـ، رجاء محمكد.) -ٛ
ربكية)الطبعة الرابعة(. (. مناىج البحث في العمـك النفسية كالت2004حمكد.)أبك عبلـ، رجاء م -ٜ

 النشر لمجامعات. مصر: دار
 (. تعميـ مف أجؿ التفكير. القاىرة: دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1998األعسر، صفاء.) -ٓٔ
  (. طرائؽ تدريس العمكـ: 2009أمبك سعيدم، عبداهلل بف خميس، كالبمكشي، سميماف محمد.) -ٔٔ

 كلى(. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.مفاىيـ كتطبيقات عممية)الطبعة األ
غزة، رسالة  بداع لدل أطفاؿ محافظة. فعالية برنامج مقترح لتنمية اإل(2009أىؿ، أماني.) -ٕٔ

 سبلمية، غزة.ماجستير، الجامعة اإل
 ردف، دار عالـ الثقافة.األظاىرة ضعؼ التحصيؿ الدراسي.  (.2009مراد.) بادم، -ٖٔ
( في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل RISK(. فاعمية برنامج رسؾ)2010بدكر، لينا.) -ٗٔ

طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة البلذقية. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، 
 جامعة دمشؽ، دمشؽ.

 .(. الدراما كالطفؿ)الطبعة األكلى(. )ترجمة: إممي ميخائيؿ(2003الديف.)برايف سيكس، جير  -٘ٔ
 القاىرة: عالـ الكتب.
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(. أثر استراتيجية لعب الدكر في التحصيؿ كالتفكير االستقرائي لدل 2009برقاف، فدكل.) -ٙٔ
طمبة الصؼ الثامف األساسي في مبحث التربية االجتماعية كالكطنية بمدارس مدينة عماف 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، عماف. .الخاصة
(. أثر استخداـ االلعاب المغكية في منياج المغة العربية في تنمية األنماط 2010البرم، قاسـ.) -ٚٔ

 .23-34(، 1)7المغكية لدل طمبة المرحمة األساسية. المجمة األردنية في العمـك التربكية، 
(. الذكاءات المتعددة كالفيـ: تنمية كتعميؽ)الطبعة األكلى(. 2003الحميد.)جابر، جابر عبد  -ٛٔ

 القاىرة: دار الفكر العربي.
مراحؿ العممية  -تدريبو -قياسو -نظرياتو -بداع مفيكمو: معاييره(. اإل2009جركاف، فتحي.) -ٜٔ

 االبداعية)الطبعة الثانية(. دار الفكر ناشركف كمكزعكف.
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ المناىج (. 2008جمؿ، محمد جياد.) -ٕٓ

 الدراسية)الطبعة الثانية(. العيف: دار الكتاب الجامعي.
(، 3+4(. سيككلكجيا االبداع كالتربية االبداعية. مجمة المعمـ العربي،)2004حسف، عبلء.) -ٕٔ

 88-98  الجميكرية العربية السكرية، كزارة التربية.
 دمشؽ: دار الرضا لمنشر.كلى(.ميارات التفكؽ الدراسي)الطبعة األ(. 2001براىيـ.)إالحسيف،  -ٕٕ
(. المسرح التعميمي: المصطمح كالتطبيؽ)الطبعة األكلى(. القاىرة: 2005حسيف، كماؿ الديف.) -ٖٕ

 الدار المصرية المبنانية.
(. المرجع في تدريس ميارات المغة العربية كعمكميا. لبناف: المؤسسة 2010الحبلؽ، عمي.) -ٕٗ

 ة لمكتاب.الحديث
. 26(. التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بمفيـك الذات. مجمة جامعة دمشؽ، 2010الحمكم، منى.) -ٕ٘

208-173. 
يان كتعميميان كعمميان)الطبعة (. األلعاب التربكية كتقنيات انتاجيا سيككلكج2002الحيمة، محمد.) -ٕٙ

 كلى(. عماف: دار المسيرة.األ
كلى(. األردف: دار نظرية كممارسة)الطبعة األتعميمي: (. التصميـ ال1999الحيمة، محمكد.) -ٕٚ

 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
( فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة 2012خصاكنة، نجكل، كالعكؿ، إيماف.) -ٕٛ

 .182-206(،4)1المجمة الدكلية التربكية المتخصصة،لدل طالبات المرحمة االبتدائية. الشفكية
كلى(. عماف: س الدراسات االجتماعية)الطبعة األ(. طرائؽ تدري2006رشيد.)خضر، فخرم  -ٜٕ

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
(. أثر برنامج قائـ عمى األنشطة المتكاممة في تنمية ميارات التفكير 2011خضر، نجكل.) -ٖٓ

 دمشؽ.اإلبداعي لدل طفؿ الركضة. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، 
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(. الطفؿ كميارات التفكير)الطبعة األكلى(. عماف: دار صفاء لمنشر 2005مؿ.)أالخميمي،  -ٖٔ
 كالتكزيع.

(. تعميـ المكىكبيف كالمتفكقيف)الطبعة الرابعة( )ترجمة: 2001دافيس، غرم، كرايـ، سيمفيا.) -ٕٖ
 عطكؼ ياسيف(. دمشؽ: المركز العربي لمتعريب كالترجمة كالتأليؼ كالنشر.

(. النظرية في التدريس كترجمتيا عمميا)الطبعة األكلى(. دار الشركؽ 2007أفناف.)دركزة،  -ٖٖ
 لمنشر كالتكزيع.

(. أساليب حديثة في تدريس قكاعد المغة العربية. 2004الدليمي، طو، كالدليمي، كامؿ.) -ٖٗ
 عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

ناىجيا كطرائؽ تدريسيا)الطبعة (. المغة العربية: م2003الدليمي، طو، كالكائمي، سعاد.) -ٖ٘
 كلى(. عماف: دار الشركؽ.األ
(. أثر ألعاب الحاسب اآللي كبرامجو التعميمية في التحصيؿ 2003دكيدم، عمي بف محمد.) -ٖٙ

كنمك التفكير اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي في مقرر القراءة كالكتابة. مجمة 
 (.92العزيز بالمدينة المنكرة، )رسالة الخميج العربي جامعة الممؾ عبد 

(، الدكحة: 147(. المسرح المدرسي كدكره التربكم. مجمة التربية، )2003رجب، مصطفى.)  -ٖٚ
 132-135قطر.

(. فاعمية استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت في تدريس العمكـ عمى تنمية 1998رزؽ، فاطمة.) -ٖٛ
-171(، 49التربية المعاصرة، ) التفكير االبتكارم لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي. مجمة

137. 
 (. الذكاء اإلبداعي: اكتشاؼ القدرة عمى اإلبداع لدينا كلدل اآلخريف2006ركم، آالف.) -ٜٖ

 )ترجمة: عادؿ رشيد(.األردف: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية: بحكث كدراسات.
  رسالة ماجستير(. أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير اإلبداعي، 2010الزايدم، فاطمة.) -ٓٗ

 ، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.]ممخص[
(. استراتيجيات الكشؼ عف المكىكبيف كالمبدعيف 2003الزىراني، مسفر بف سعيد بف محمد.) -ٔٗ

 كلى(. مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء.بيف األصالة كالمعاصرة)الطبعة األكرعايتيـ 
 مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.بداع)الطبعة األكلى(.عماف:(. مقدمة في اإل2006السركر، ناديا.) -ٕٗ
كلى(. (. تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية)الطبعة األ2006سعادة، جكدت.) -ٖٗ

 عماف: دار الشركؽ.
(. 2006.)ىدل عرقكب، كأبك جميؿ؛ كاشتيو، مجدم؛ كزامؿ، فكاز؛ كعقؿ، جكدت؛ سعادة، -ٗٗ

 . الشركؽ دار. كالتطبيؽ النظرية بيف النشط التعمـ
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(. أساليب تدريس المغة 1992السعدم، عماد؛ كالبكريني، زياد؛ كمكسى، عبد المعطي.)  -٘ٗ
 العربية)الطبعة األكلى(. إربد: دار االمؿ لمنشر كالتكزيع.

بداعي: استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس (. التفكير الناقد كاإل2006السميتي، فراس.) -ٙٗ
 األدبية)الطبعة األكلى(. عماف: عالـ الكتب الحديث. المطالعة كالنصكص

(. دراما الطفؿ نظريان كعمميان)الطبعة األكلى(.)ترجمة: 1981سميد، بيتر، كنيكسكف، جكف.)  -ٚٗ
 كماؿ زاخر لطيؼ(. االسكندرية: المكتب العربي لممعارؼ.

بتكارم :مقدمة أبك حطب، فؤاد.)د.ت(.اختبارات تكرانس لمتفكير االسميماف، عبداهلل محمكد، ك  -ٛٗ
 )أ(نظرية. القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية.

أبك حطب، فؤاد.)د.ت(. اختبارات تكرانس لمتفكير االبتكارم: كراسة سميماف، عبداهلل محمكد، ك  -ٜٗ
 )ب(التعميمات.  القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية.

المكسيقا)الطبعة  -التشكيميةالفنكف  -المسرح -طفاؿ الدراما(. تعمـ األ2005سميماف، نايؼ.) -ٓ٘
 األكلى(. عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

ريس التعبير في (. أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني لتد2006السميرم، عبد ربو ىاشـ.) -ٔ٘
بداعي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بمدينة غزة. رسالة ماجستير، تنمية التفكير اإل

 ج كطرائؽ التدريس.الجامعة االسبلمية، قسـ المناى
طريقة كنصيحة كتمريف  260(. التدريب كالتدريس اإلبداعي: 2010السكيداف، طارؽ.) -ٕ٘

 لئلبداع في التدريب كالتدريس)الطبعة الرابعة(. الككيت: شركة اإلبداع الفكرم.
(. المنيج المدرسي لمغة العربية. مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ، 2009السيد، محمكد.) -ٖ٘

  315-334.(، 6، الجزء)84المجمد 
(. تطكير مناىج تعميـ القكاعد النحكية كأساليب التعبير في مراحؿ 1983السيد، محمكد.) -ٗ٘

 التعميـ العاـ في الكطف العربي. تكنس: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.
 (. في قضايا المغة التربكية. الككيت: ككالة المطبكعات.1978السيد، محمكد.) -٘٘
(. فاعمية برنامج ككرت في تنمية التفكير اإلبداعي. رسالة ماجستير 2000شبيب، بارعة.) -ٙ٘

 غير منشكرة، كمية التربية، جامعة دمشؽ. 
 باستخداـ اإلحصاء(. 2007. )شعاع لمنشر كالعمكـلجنة التأليؼ كالترجمة في مؤسسة  -ٚ٘

SPSS( .عداد ترجمة  .كالتكزيع شرلمن شعاع دار: حمب(. كالترجمة التأليؼ لجنة كا 
(. فاعمية استراتيجية الخرائط المفاىيمية في تككيف الصكرة الفنية 2012الشمرم، زينب.) -ٛ٘

بداعي في مادة التعبير لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط كتنمية ميارات التفكير اإلالكتابية 
(، 2)20في المممكة العربية السعكدية. مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، 

329-275.  
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(. فاعمية التدريس باستراتيجية لعب األدكار في تنمية ميارات 2009الشمرم، زيد بف ميميؿ.) -ٜ٘
رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، المممكة ]. ممخص [األكؿ المتكسطالنحك لدل تبلميذ الصؼ 

 العربية السعكدية.
(. أثر استخداـ النشاط التمثيمي لتنمية بعض ميارات االستماع في 2010الشنطي، أميرة.) -ٓٙ

المغة العربية لدل تمميذات الصؼ الرابع االساسي بغزة. رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، 
 كطرائؽ التدريس. قسـ المناىج

بداعي: صكرة ثبات اختبارات تكرانس لمتفكير اإل(. دالالت صدؽ ك 1983الشنطي، راشد.) -ٔٙ
ماجستير غير منشكرة،  ردنية االختبار المفظي )أ( كاالختبار الشكمي)ب(. رسالةمعدلة لمبيئة األ

 ردف.ردنية، عماف، األالجامعة األ
(. المسرح المدرسي في العمـك 2009شيرزاد.)شكاىيف، خير؛ كعبيدات، كاممة؛ كبدندم،  -ٕٙ

 كميارات التفكير)الطبعة األكلى(. إربد: عالـ الكتب الحديث.
رحمة االبتدائية العميا (. اإلبداع المغكم لدل تبلميذ الم1997الشيخ، محمد عبد الرؤكؼ.) -ٖٙ

-578(، 14قطر، )مارات العربية المتحدة: قياسو كتنميتو. حكلية كمية التربية، جامعة بدكلة اإل
531. 

(. فاعمية طريقة لعب األدكار في إكساب خبرات اجتماعية في رياض 1999صاصيبل، رانيا.) -ٗٙ
 األطفاؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة دمشؽ، دمشؽ.

كلى(. بيف النظرية كالتطبيؽ)الطبعة األ (. التفكير اإلبداعي1997الصافي، عبد اهلل.) -٘ٙ
 بي.السعكدية: نادم جازاف األد

 طاىر، عمكم.)د.ت(. تدريس المغة العربية كفقان ألحدث الطرائؽ التربكية. عماف: دار المسيرة. -ٙٙ
(. أثر التعمـ المفرد عف طريؽ صحائؼ األعماؿ مقارنة مع الطريقة 2009الطراكنة، محمد.) -ٚٙ

ساسي في مادة قكاعد المغة العربية في منطقة ية في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األالتقميد
 361-404.(، 1+2)25ردف. مجمة جامعة دمشؽ، األ -معاف

(. أثر استخداـ اسمكب التقكيـ التشخيصي في تعمـ قكاعد المغة 2002الطراكنة، محمد.) -ٛٙ
العربية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس قصبة في محافظة معاف. مجمة كمية 

 .81-114(، 21التربية، جامعة االمارات العربية المتحدة، )
(. أساليب كطرؽ التدريس الحديثة)الطبعة األكلى(. عماف: دار 2008طربية، محمد.) -ٜٙ

 حمكرابي لمنشر كالتكزيع.
(. أثر استخداـ برمجية تعميمية مف نمط التدريس الخصكصي في 2006طكالبة، محمد.) -ٓٚ

ردنية . المجمة األتحصيؿ قكاعد المغة العربية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي في األردف
 87-103.(، 2)2في العمـك التربكية، 
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(. الميارات القرائية كالكتابية: طرائؽ تدريسيا 2005عاشكر، راتب، كمقدادم، محمد.) -ٔٚ
 كلى(. عماف: دار المسيرة.)الطبعة األكاستراتيجياتيما

(. أثر استخداـ الدراما في تعميـ المغة العربية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 2012عامر، زىرة.) -ٕٚ
 األكؿ األساسي في مدارس محافظة جنيف الحككمية. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية. 

(. األنشطة اإلبداعية لؤلطفاؿ)الطبعة األكلى(. عماف: دار صفاء 2005عبد الحميد، جميؿ.) -ٖٚ
 لمنشر كالتكزيع.

عة سفير لتربية براىيـ؛ كاسماعيؿ، سعيد.)د.ت(. مكسك إبراىيـ، ا  ـ، فتح الباب؛ ك عبد الحمي -ٗٚ
 كؿ، شركة سفير.بناء، المجمد األاأل
 األطفاؿ رياض معممات بيف لمتكامؿ مقترح برنامج فاعمية(. 2010.)حامد كحيد الرشيد، عبد -٘ٚ

 اتحاد مجمة. تجريبية شبو دراسة: الركضة طفؿ لدل المغكية الميارات بعض تنمية في كاألسرة
 .دمشؽ جامعة التربية، كمية: دمشؽ ، 86-55 ،(3)8 النفس، كعمـ لمتربية العربية الجامعات

كلى(. اؿ مف الخامات البيئية)الطبعة األ(. لعب األطف2005عبد المجيد، جميؿ طارؽ.) -ٙٚ
  )أ(عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

كلى(. عماف: دار ة لؤلطفاؿ)الطبعة األبداعينشطة اإل(. األ2005عبد المجيد، جميؿ طارؽ.) -ٚٚ
 )ب(صفاء لمنشر كالتكزيع.

(. المسرح التعميمي لؤلطفاؿ: مسرحة المناىج. القاىرة: الييئة 1993عبد النبي، رزؽ.) -ٛٚ
 المصرية العامة لمكتاب. 

)الطبعة األكلى(. 2005عريفج، سامي، كسميماف، نايؼ.) -ٜٚ (. أساليب تدريس الرياضيات كالعمـك
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع.عماف: 

(. تنمية ميارات المغة لدل طفؿ الركضة)الطبعة 2008العساؼ، جماؿ، كأبك لطيفة، رائد.) -ٓٛ
 األكلى(. مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع. 

(. االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ)الطبعة األكلى(. عماف: 2008عطية، محسف.) -ٔٛ
 . دار صفاء لمنشر كالتكزيع

(. الكافي في أساليب تدريس المغة العربية)الطبعة األكلى(. عماف: دار 2006عطية، محسف.) -ٕٛ
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 (. التدريس الممسرح: رؤية حديثة في التعمـ الصفي2008عفانة، عزك، كالمكح، أحمد.) -ٖٛ
 )الطبعة األكلى(. عماف: دار المسيرة.

طريقة لعب األدكار في تدريس القراءة عمى تنمية (. أثر استخداـ 2009العماكم، جيياف.) -ٗٛ
 التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي، غزة: الجامعة اإلسبلمية.
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كلى(. عماف: مكتبة المجتمع بداعي)الطبعة األ(. التفكير اإل2010العمرية، صبلح الديف.) -٘ٛ
 العربي لمنشر كالتكزيع.

في تعميـ الطفؿ: منيج كتطبيؽ)الطبعة الثالثة(.  (. الدراما كالمسرح1993العناني، حناف.) -ٙٛ
 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

(. الدراما كالمسرح في تعميـ الطفؿ)الطبعة الثانية(. عماف: دار الفكر 1991العناني، حناف.) -ٚٛ
 لمنشر كالتكزيع.

لقاىرة: (. الطفؿ المبدع: دراسة تجريبية باستخداـ الدراما اإلبداعية. ا1993عكيس، عفاؼ.) -ٛٛ
 مكتبة الزىراء.

"لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع  (. تحميؿ النشاطات التقكيمية في كتاب2010العيد، كساـ.) -ٜٛ
ليا. رسالة ماجستير،  بداعي كمدل اكتساب الطمبةميارات التفكير اإل ساسي في ضكءاأل

 سبلمية بغزة، قسـ المناىج كطرائؽ التدريس.الجامعة اإل
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تدريس النحك 2008عيسى، محمد أحمد.) -ٜٓ

لدل الطبلب المعمميف في ضكء مفيكـ النحك الكظيفي. مجمة كمية التربية بالمنصكرة، 
3(66.)430-381 
(. القدرات العقمية 2006كالجسماني، عبد العمي.) ؛كالزعببلكم، محمد ؛العيسكم، عبد الرحمف -ٜٔ

 بالتحصيؿ العممي، منشكرات كزارة التربية كالتعميـ، سمطنة عماف.كعبلقتيا الجدلية 
 (. مقدمة في تدريس التفكير. دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.2009غانـ، محمكد.) -ٕٜ
(. االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة العربية)الطبعة 2003فضؿ اهلل، محمد.) -ٖٜ

 الثانية(. القاىرة: عالـ الكتب.
(. أثر استخداـ استراتيجية التمثيؿ الدرامي لمنصكص الشعرية عمى 2012يؿ.)الفيكمي، خم -ٜٗ

لغكث في األردف. مجمة االستيعاب القرائي لطمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس ككالة ا
 131-159.، 20(1)سبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، الجامعة اإل

 الدرامي)الطبعة األكلى(. القاىرة: عالـ الكتب.(. المناىج كالمدخؿ 2001القرشي، أمير.) -ٜ٘
 عماف: (. تفكير األطفاؿ: تطكره كطرؽ تعميمو)الطبعة األكلى(.1990قطامي، يكسؼ.) -ٜٙ

 األىمية لمنشر كالتكزيع.
(. أصكؿ التدريس كطرائقو. منشكرات جامعة 2003القبل، فخر الديف، كناصر، يكنس.) -ٜٚ

 دمشؽ، كمية التربية.
(. تقنيات التعميـ. منشكرات جامعة البعث، كمية 2003كصياـ، محمد كحيد.)القبل، فخر الديف،  -ٜٛ

 التربية.
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(. 1998قمبر، محمكد؛ كالسكيدم، ضحى؛ كتركي، نكرة؛ كصادؽ، حصة؛ ككماؿ، أمينة.) -ٜٜ
اإلبداع في الثقافة كالتربية: دراسات في البناء الثقافي كالتطكير التربكم)الطبعة األكلى(. الدكحة: 

 .دار الثقافة
كقع تخرجيـ في (. مستكل التحصيؿ في النحك لدل الطمبة المت2007كريشاف، أماني.) -ٓٓٔ

 .185-230،(، جامعة أسيكط1)23مجمة كمية التربية،  نية الخاصة.الجامعات األرد
(. أثر طريقتي االستقراء كالقياس في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ 2007الكبلؾ، عائشة.) -ٔٓٔ

األساسي في مادة قكاعد المغة العربية كاالحتفاظ بيا: دراسة مقارنة. مجمة أبحاث كمية التربية 
 91-122.(،2)7األساسية، جامعة المكصؿ، 

سيا)الجزء (. المغة العربية كطرائؽ تدري2007كنعاف، أحمد؛ كعمار، ساـ؛ كالمطمؽ، فرح.) -ٕٓٔ
 الثاني(. منشكرات جامعة دمشؽ، الجميكرية العربية السكرية.

(. االرتجاؿ: كسب الناس كالجماعات بالعفكية.)ترجمة: عبد اإللو 2001لكم، ركبرت.) -ٖٓٔ
 المبلح(. مكتبة العبيكاف.

ٔٓٗ- (. (. مؤتمر عبلقة المسرح بالتربية كتنمية 2005المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمـك
 ذائقة الفنية مف الطفكلة إلى الشباب. دمشؽ: جامعة دمشؽ.ال
ٔٓ٘- (. (. مؤتمر اإلبداع كالمبدعكف كالتربية. 2004المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمـك

 .261 -21،281(1)، لمعمـك التربكية مجمة جامعة دمشؽ
كلى(. عماف: دار كالناقد)الطبعة األ(. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 2008مجيد، سكسف.) -ٙٓٔ

 صفاء لمنشر كالتكزيع.
 (. الحيكانات المغركرة. دمشؽ: منشكرات اتحاد الكتاب العرب. 2007محمد، عبدك.) -ٚٓٔ
(. فاعمية استخداـ لعب الدكر في تدريس مادة الفمسفة في تنمية التفكير 2011محمد، نسريف.) -ٛٓٔ

 ماجستير، جامعة الفيكـ.الناقد كمفيـك الذات لدل طالبات المرحمة الثانكية. رسالة 
(. آفاؽ التعميـ الجيد في مجتمع المعرفة: رؤية جديدة 2005محمكد، صبلح الديف عرفة.) -ٜٓٔ

 لتنمية المجتمع العربي كتقدمو)الطبعة األكلى(. القاىرة: عالـ الكتب.
كلى(. عماف: دار صفاء لمنشر بداع )الطبعة األ(. سيككلكجيا اإل2005مساد، عمر حسف.) -ٓٔٔ

 كالتكزيع.
(. العمؿ كالتخطيط لتعمـ التربية اإلبداعية: رؤية جديدة 2007مصطفى، فييـ مصطفى.) -ٔٔٔ

  98-131 ،(161)في قطر لمنظكمة التعميـ في رياض األطفاؿ كالمدرسة االبتدائية. مجمة التربية
عمى  (. أثر التدريس باستخداـ الخرائط المفاىيمية2005مقابمة، نصر، كالفبلحات، غصايب.) -ٕٔٔ

ردف. مجمة جامعة ساسي لقكاعد المغة العربية في األتحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األ
 (.4)26دمشؽ،
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(. اإلنساف كالتربية في عصر المعمكمات)الطبعة األكلى(. دمشؽ: 2008الممحـ، اسماعيؿ.) -ٖٔٔ
 دار عبلء الديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة.

النفس)الطبعة الرابعة(. عماف: دار  (. منيج البحث في التربية كعمـ2006ممحـ، سامي.) -ٗٔٔ
 المسيرة.

بداع ؿ في تدريب المعمميف التفكير كاإل(. الشام2003مؤسسة رياض نجد لمتربية كالتعميـ.) -٘ٔٔ
)الطبعة األكلى(. الرياض: دار الكراؽ لمنشر كالطباعة كالتكزيع، بيركت: دار المؤلؼ لمنشر 

 كالطباعة كالتكزيع.
(. صعكبات تعمـ مادة قكاعد المغة العربية في المرحمة االبتدائية 2009المكسكم، نجـ عبداهلل.) -ٙٔٔ

 .149-185، 5ادة كمعمماتيا. مجمة دراسات تربكية، الم مف كجية نظر معممي
(. القياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس، 2007خائيؿ، مطانيكس، كجامكس، ياسر.)يم -ٚٔٔ

 منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ.
 (: القياس كالتقكيـ في التربية الحديثة، جامعة دمشؽ، كمية التربية.2009ميخائيؿ، مطانيكس) -ٛٔٔ
(. أثر التدريس باستخداـ الدراما كفؽ منحى مسرحة 2011الناصر، محمد، كحمدم، نرجس.) -ٜٔٔ

المناىج لمادة قكاعد المغة العربية في التحصيؿ الدراسي كتنمية ميارات االستماع كالتحدث لدل 
ائي في مدينة القطيؼ في المممكة العربية السعكدية. دراسات العمـك تبلميذ الصؼ السادس االبتد

 107-123.(، 1)38التربكية، 
(. مستكل التفكير اإلبداعي لدل طمبة الثانكية العامة في الثقافة العممية 2011الناقة، صبلح.) -ٕٓٔ

ات كدرجة تشجيع معممي العمكـ لو مف كجية نظرىـ. مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراس
 167-207.اإلنسانية(، المجمد التاسع عشر، العدد األكؿ، 

(. اإلدارة الصفية كاالختبارات)الطبعة العربية(. عماف: دار اليازكرم 2008نبياف، يحيى.) -ٕٔٔ
 العممية لمنشر كالتكزيع.

(. اتجاىات حديثة في تعميـ العمـك 2005النجدم، أحمد؛ كعبد اليادم، منى؛ كراشد، عمي.)  -ٕٕٔ
المعايير العالمية كتنمية التفكير كالنظرية البنائية)الطبعة األكلى(. القاىرة: دار الفكر في ضكء 
 العربي.

(. اتجاىات المعمميف في مدارس ككالة الغكث الدكلية في 2005ندم، عمي بف محمد فتحي.) -ٖٕٔ
العميا، منطقة نابمس التعميمية نحك استخداـ الدراما في التعميـ. رسالة ماجستير، كمية الدراسات 

 جامعة النجاح الكطنية، نابمس.
بداعي كتنميتو)دكرة تدريبية لممعمميف(. كمية (. تعميـ التفكير اإل2001النصار، صالح.) -ٕٗٔ

 التربية، جامعة الممؾ سعكد.
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(. أثر استراتيجية لعب الدكر في تنمية ميارة الكبلـ 2004، حمداف، كالعبادم، حامد.)نصر -ٕ٘ٔ
  .51-65(، 1)1لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي. المجمة األردنية في العمـك التربكية، 

(. أضكاء عمى المسرح المدرسي كدراما الطفؿ: النظرية 2002نكاصرة، جماؿ محمد.) -ٕٙٔ
 كالتطبيؽ. إربد: عالـ الكتب الحديث.

 انبي لخمؽ افكار جديدةبداع الجاد: استخداـ قكة التفكير الج(. اإل2005النكرم، باسمة.) -ٕٚٔ
 كلى(. الرياض: مكتبة العبيكاف.)الطبعة األ

(. الدراما اإلبداعية: كسيمة في العمؿ التربكم كالتكاصؿ)الطبعة 1999نيمسكف، أكال ستينا.) -ٕٛٔ
 األكلى(. بيركت: كرشة المكارد العربية.

(. دراسات في مناىج المغة العربية كطرائؽ 2007كالغزاكم، فائزة.)الياشمي عبد الرحمف،  -ٜٕٔ
 تدريسيا)الطبعة األكلى(. عماف: دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع.

معب التخيمي في داء الدرامي كال(. تنمية ميارات األ2006نيدم، ليزلي، كتكف، لكسي.)يى -ٖٓٔ
 مكعة النيؿ العربية.كلى( )ترجمة: عبل إصبلح(. مجكلى)الطبعة األسنكات الطفكلة األ

(. أثر التمثيؿ الدرامي لممادة التعميمية في تحصيؿ طمبة الصؼ 2006ىيبلت، صبلح.) -ٖٔٔ
 .189-199 ،2،الرابع في مبحث التربية االجتماعية. المجمة األردنية في العمـك التربكية

سكرية: العربية الالجميكرية (. العربية لغتي: دفتر التمميذ لمفصؿ الثاني. 2011كزارة التربية.) -ٕٖٔ
 المؤسسة العامة لمطباعة.

(. العربية لغتي: كتاب المعمـ لمصؼ الرابع األساسي. الجميكرية العربية 2011كزارة التربية.) -ٖٖٔ
 السكرية: المؤسسة العامة لمطباعة.

(. دليؿ المعمـ لمادة المغة العربية لمصؼ الثالث االبتدائي، الجميكرية 2000كزارة التربية.) -ٖٗٔ
 : كزارة التربية.السكرية العربية

(. طرائؽ تعميـ المغة العربية: دكر المعمميف كالمعممات. المؤسسة العامة 1985كزارة التربية.) -ٖ٘ٔ
 لممطبكعات كالكتب المدرسية، دمشؽ.
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 (1الممحؽ )
 سماء السادة المحكميفأ

تحكيـ البرنامج  االختصاص كمكاف العمؿ االسـ 
 التعميمي 

ختبار تحكيـ اال
 التحصيمي 

أ. د محمد خير 
 الفكاؿ

/ لغة عربية طرائؽ تدريس
 جامعة دمشؽ

X X 

/ رياضيات طرائؽ تدريس أ. د ىاشـ إبراىيـ
 جامعة دمشؽ

X X 

/ تربيةال طرائؽ تدريس د. رانيا صاصيبل
 جامعة دمشؽ

X X 

/ نفسالعمـ  طرائؽ تدريس د. ابتساـ فارس
 جامعة دمشؽ

X X 

 طرائؽ تدريس/  النكرد. حسناء أبك 
 جامعة دمشؽ

X X 

 تدريس/ أصكؿ د. ميساء حمداف
 جامعة تشريف 

X X 

/ لغة إنكميزية طرائؽ تدريس د. ياسميف كنكس
 جامعة تشريف

X X 

في المغة  مكجو اختصاصي د. مبارؾ سعيد
 شارؾ في إعدادكم العربية
 / كزارة التربيةمناىج ال

X X 

 / تربية الطفؿ أ. لميس حمدم
 جامعة تشريف

X X 

كاتب لؤلطفاؿ كمخرج  أ. شاكر شاكر
 مسرحي

X  
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 (2الممحؽ )
 البرنامج التعميمي

 الوحدة السابعة:
 الدرس األوؿ:
 سمية:الجممة اال -يتطابؽ فييا العدد مع المعدود محاكاة جمؿالموضوع: 

  النقاط التعميمية
 سمية ىي الجممة التي تبدأ باسـ. الجممة اال -
 سمية ىما المبتدأ كالخبر. الجممة االأركاف  -
 المبتدأ ىك االسـ الذم تبدأ بو الجممة االسمية.  -
 الخبر ىك االسـ الذم نخبر بو عف المبتدأ.  -
 المبتدأ كالخبر. كؿ مف الضمة ىي حركة آخر  -

 : أف تكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمىيي  األىداؼ التعميمية:
 يطابؽ فييا العدد مع معدكده./تطبيؽ/ يحاكي جمبلن  -
 سمية. /تذكر/ ؼ الجممة االيعرِّ  -
 سمية في الجمؿ المعركضة عميو. /فيـ/عمى الجممة اال يدؿَّ  -
 سمية. /تذكر/يعدد أركاف الجممة اال -
 ؼ المبتدأ كالخبر.  /تذكر/يعرِّ  -
 المبتدأ كالخبر.  /تذكر/ كؿ مف ي حركة آخر يسمِّ  -
 يدؿ عمى ركني الجممة االسمية المعركضة عميو. / فيـ / -
 سمية المعطاة لو بالحركة المناسبة. /تطبيؽ /يضبط ركني الجممة اال -
 كمؿ الجممة االسمية بالمبتدأ أك الخبر المناسب. /تطبيؽ/ يي  -
 سمية في فترة زمنية محددة. / تطبيؽ/يؤلؼ أكبر عدد مف الجمؿ اال -

 المستخدمة في الدرس:االستراتيجيات 
 استراتيجية المعمـ في دكر.  -
 استراتيجية لعب الدكر.  -

 األدوات والوسائؿ الالزمة: 
 كتكضع عمى صدر كؿ شخصية ،تكتب عمييا أسماء الشخصيات ،قطع صغيرة مف الكرؽ المقكل -

 .  ]سميةسعيد، المبتدأ، الخبر، الجممة اال[، ]الحككاتي[ أثناء التمثيؿ، كىيفي 
 كرقة عمؿ تشتمؿ عمى مجمكعة مف األسئمة التقكيمية حكؿ مكضكع الدرس.  -
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 كراسي(.  ةأدكات تمـز لمعرض التمثيمي: كىي )طاكلة، أربع -
 .تنفيذ لعب الدكرأثناء في خمفية تعرض بكصفيا " صكرة بيت ريفي"  -

 خطوات سير الدرس: 
 (د20 )   استراتيجية المعمـ في دور

 .الحككاتي؟ ىؿ تحبكنو؟ ما ميمتو؟ ىكمف  :يسأؿ المعمـ التبلميذ تييئة: -
 المعمـ في ىذه االستراتيجية ىك مف يقكـ بالدكر. توزيع األدوار: -
لى الخمؼ لتتسع مساحة التمثيؿ قدر اإلمكاف، كمساحة التمثيؿ تتـ إعادة المقاعد إ عداد المكاف:إ -

 لممقاعد كالسبكرة.ىي المساحة الممتدة بيف الصؼ األمامي 
ألف أية فكضى ستشتت انتباه  ،ينبو المعمـ المشاىديف لضركرة االنتباه الجيد إعطاء التوجييات: -

 التبلميذ.
كميمتي أف أحكي  ،يمثؿ المعمـ دكر الحككاتي قائبلن: "أنا اسمي الحككاتي القياـ بعممية التمثيؿ:-

 لعبةى  سنمعب سكيةن  ،قصة قراءةالقصص الممتعة لؤلطفاؿ لذلؾ فيـ يحبكنني كثيران، كاليـك عكضان عف 
، ىؿ جميمةن  )التمميذ األسرع(، كسيناؿ كؿ مف التمميذيف المذيف سيحتبلف المركزيف األكؿ كالثاني  قصةن 

كيشرح  ،ميذ إلى النشاط األكؿ في كرقة العمؿتكافقكف يا أطفاؿ؟ حسنان" بعد ذلؾ يكجو الحككاتي التبل
في غرفة ميمة النشاط قائبلن "المطمكب ىنا أف يكتب كؿ كاحد منكـ أكبر عدد مف األشياء المكجكدة 

ثـ يبدأ التبلميذ تنفيذ النشاط، كبعد إعبلف نياية  ،عمف الحككاتي بداية الكقتيي . مدة دقيقة فقط"لالصؼ 
لتبلميذ ليحدد التمميذيف المذيف كتبا العدد األكبر مف األشياء المكجكدة في الكقت يتجكؿ الحككاتي بيف ا

كحصؿ فبلف عمى  ،يكافئ الحككاتي التمميذيف قائبلن:" لقد فاز فبلف بالجائزة األكلىثـ غرفة الصؼ، 
أف الجائزة الثانية"، ثـ يختتـ الحككاتي النشاط بالقكؿ: "أحسنتـ يا أطفاؿ كاآلف دعكني أذىب كأعدكـ 

 أقص عميكـ قصة جميمة الحقان"، كيعكد المعمـ إلى شخصيتو األساسية كمعمـ.
 ؿ التمريف الثاني في كرقة العمؿ.يكجو المعمـ التبلميذ لح التقويـ:-

 د(25 )  استراتيجية لعب الدور
 قبؿ موعد الحصة:

)سعيد، المبتدأ، الخبر،  األدكارمف التبلميذ مسبقان كيكزع عمييـ  ةن ينتقي المعمـ أربع توزيع األدوار:-
 خمسراسية بفترة نسخان مف النص التمثيمي، ثـ يمتقي بيـ قبؿ مكعد الحصة الدالجممة االسمية( ك 
 "بركفا" تحت إشرافو مع تقديـ التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء.  دقائؽ مف أجؿ أداء

 أثناء الحصة:في 
 عفسمية عمى السبكرة كيطمب مف التبلميذ قراءتيا، ثـ يسأؿ يكتب المعمـ بعض الجمؿ اال التمييد:-

لمكقؼ المشكمة قائبلن )سعيد تمميذ في الصؼ الرابع تعرض لمشكمة يميد  بعد ذلؾ ،نكع الجمؿ السابقة
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ىذه المشكمة؟ كما الذم جرل؟، دعكنا نتابع مف خبلؿ عرض  فيما يتعمؽ بيذا النكع مف الجمؿ، ما
 درامي قصير سيؤديو زمبلؤكـ، أتمنى أف تستفيدكا منو كتستمتعكا بأحداثو(. 

يتـ تجييز المكاف الذم سيجرم فيو التمثيؿ )المساحة األمامية مف الصؼ( كييعدؿ  إعداد المكاف:-
لحركة التبلميذ المؤديف  كدكف إعاقة ،عة بانضباطترتيب المقاعد بشكؿ يتيح لجميع التبلميذ المتاب

                ، كتيعرض ىنا الصكرة التي تمثؿ خمفية المشيد.لؤلدكار
أثناء القياـ بعممية في ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف إلى ضركرة التزاـ اليدكء   إعطاء التوجييات: -

كألف المشاىديف سيتعرضكف  ،أثناء أداء أدكارىـفي التبلميذ  انتباهألف ذلؾ سيؤثر عمى  ؛التمثيؿ
 حتى يأخذكا النشاط الدرامي عمى مأخذ الجد. ،لممناقشة حكؿ ما يتـ تمثيمو مف مكاقؼ

 تقـك جماعة التمثيؿ بتمثيؿ المشيد.  التمثيؿ: -
 :تيةكتتضمف األسئمة اآل ،كيشمؿ مناقشة شفكية فيما تـ تمثيمو التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 لككنت مكاف سعيد ماذا كنت ستفعؿ؟ 
  ٍخرل لممكقؼ التمثيمي؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(نياية أ تخيؿ. 

يتضمف استنتاج قاعدة الدرس مف خبلؿ حؿ التدريب الثالث في كرقة ك  ،بعد ذلؾ يبدأ النشاط الكتابي
 يكجو المعمـ التبلميذ لحؿ بقية تماريف كرقة العمؿ.ثـ العمؿ، 
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 النص التمثيمي
 "صراع في كتاب القواعد"

 المكاف: منزؿ سعيد في أطراؼ أحد البساتيف الجميمة.
 الشخصيات: 

 سعيد: تمميذ في الصؼ الرابع. 
 المبتدأ: شخصية قكاعدية. 
 الخبر: شخصية قكاعدية. 
 االسمية: شخصية قكاعدية.الجممة  

بعض دركس القكاعد كيحدث نفسو" غدان مذاكرة القكاعد كأنا ال أحب  درسرفة الجمكس يفي غ " سعيد:
 سمية، ماذا سأفعؿ؟ يا ربي ساعدني.س القكاعد، كخاصةن درس الجممة االدرك 

 غريبة، يركز سمعو فإذا باألصكات تصدر مف كتاب القكاعد" ان "كفجأة يسمع ضجيجان كأصكات
 د أطيؽ الحياة ىنا.عي يا إليي! يا إليي! ما ىذا الكضع السيء؟ أنا لـ أى  الخبر:
 ما األمر؟ ما بؾ؟ سعيد:
 كال أريد العيش يكمان آخر ىنا، أريد العيش بحرية. ،لقد سئمت الحياة الخبر:
 كمف الذم يأسر حريتؾ؟ سعيد:
 أخي المبتدأ. :الخبر
 حقان!! كيؼ؟ سعيد:
 .دائمان  آتي بعد المبتدأ كأخبر عنو ،أنا اسمي الخبر الركف الثاني مف أركاف الجممة االسمية الخبر:
 كليذا اسمؾ الخبر؟آه،  سعيد:
 نعـ. الخبر:
 عاشت األسامي أييا الخبر. سعيد:
 !الكبلـ .. كلكف ىؿ لؾ أف تساعدني بدالن مف كثرةتى شٍ عً  تى شٍ عً  الخبر:
 كيؼ؟ !أساعدؾ سعيد:
 ،كقررت أف أتخمص مف غركر المبتدأ ،في إيجاد طريقةو لمرحيؿ مف ىنا، لقد فكرت مميان باألمر :الخبر

 كأنطمؽ لمحياة بحرية دكف أف أككف تابعان ألحد.
 كحدؾ؟كىؿ تستطيع العيش  سعيد:
ت مف الحياة ىنا كتريد مَّ ناؾ شخصيات قكاعدية كثيرة مثمي مكال شؾ أف ى ،نعـ أستطيع الخبر:
 نتفؽ سكيةن، كسنحدد مطالبنا لنرفعيا بعد ذلؾ لمجيات العميا.سك  اسأبحث عنيالحرية، 
 مطالبكـ؟ىي  كما سعيد:
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ألحد، كاختيار المكاف الذم نريد منيا العيش بحرية دكف أف نتبع  ،المطالبي كثيرةه يا سعيد الخبر:
 " ينصرؼ الخبر بعيدان " يكافقني الرأمف لعيش فيو، كاآلف سأذىب لمبحث عمَّ ا

 " يسمع المبتدأ كبلـ الخبر فينفجر غاضبان كيصيح"
الذم تبدأ بو الجممة االسمية، كيؼ يتجرأ  كد، أنا المبتدأ أنا االسـسٍ يا خبر أى  ..كدسٍ يا خبر أى  المبتدأ:

 ىذا األحمؽ عمى ما قالو. 
 إذان أنت المبتدأ. سعيد:
 ، كمف أنت؟نعـ المبتدأ:
 أنا سعيد. سعيد:
 يجب أف أفكر بحؿ لممشكمة. المبتدأ:
 ؟بالنسبة لؾ كلماذا ىي مشكمة سعيد:
كمؿ عممي مف دكف الخبر فيك الذم يخبر عني دائمان، إنو يا سعيد، كيؼ سأي  كبيرةه  المشكمةي  المبتدأ:

 كيشبيني كثيران فكبلنا حركة آخره الضمة. ،زميمي الذم أحبو كثيران 
 حسنان يجب أف نفكر مميان، فمكؿ مشكمة حؿ. سعيد:
 يجب أف يعدؿ ىذا األحمؽ عف فكرتو قبؿ فكات األكاف. المبتدأ:
 دعنا نفكر. سعيد:
 لقد أتتني فكرة. ،سعيد سعيد المبتدأ:
 ما ىي؟ أخبرني. سعيد:
 سمية فيي الكحيدة التي تستطيع مساعدتي.يجب أف ألجأ لمجممة اال المبتدأ:
 كما ىي الجممة االسمية؟  سعيد:
 ىي الجممة التي تبدأ باسـ.  المبتدأ:
 المبتدأ كالخبر. :إذان فيي التي تتككف منكما أنتما سعيد:
" أيتيا الجممة عاؿو أف أخبرىا حاالن يا سعيد، "ينادم بصكت  نا لذا عميَّ مَّ أي  نزلةكىي بم ،أجؿ المبتدأ:

 أيف انت؟ سميةسمية أيف أنت؟ أيتيا الجممة االاال
 مف بعيد" ما األمر؟ ما األمر؟ مف يناديني؟ تتميؼ قادمةن  " سمية:الجممة اال
 أنا المبتدأ أيتيا الجممة االسمية، كىذا  صديقي سعيد. المبتدأ:

 ما األمر؟ ،أىبلن أىبلن  سمية:الجممة اال
 إنو الخبر يا سيدتي. المبتدأ:

 ما بو الخبر؟ سمية:الجممة اال
 كيشجعيا عمى الرحيؿ كاالستغناء عنا. ،حرض الشخصيات القكاعدية عميناإنو يي  المبتدأ:

لى أيف سيرحمكف؟ سمية:الجممة اال  كا 
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 إلى حيث الحرية كما يقكؿ الخبر، فيك لـ يعد يطيؽ الحياة ىنا. سعيد:
 بيننا.صيب بالجنكف، فبل مكاف يناسبو إال ىنا ما ىذا الكبلـ األحمؽ!؟ ال شؾ أنو أي  سمية:الجممة اال
 إذان ىؿ ستمنعينو مف الذىاب؟ المبتدأ:

 نعـ  سأتدبر األمر ال تقمؽ. الجممة االسمية:
في صياغة أحمى  سنتعاكفالمبتدأ سكيةن، ك يتيا الجممة االسمية، سنعيش أنا ك شكران شكران أ المبتدأ:

 التعابير.أركع سمية ك الجمؿ اال
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 ورقة عمؿ

 غرفة صفؾ: فيعدد مف أسماء األشياء المكجكدة اكتب ىنا أكبر  -1
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 ،................   ............ ،.....    ،.................   ،................
 ،.................   . ،...............     ،...............   ،................ 
 ،.................                ،................  ................  ،.      ،............... 

 

 :تيةد مف الجمؿ عمى نمط الجمؿ اآلاكتب أكبر عد-2

 الثاني     المتسابؽي  فرحى 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..............................                                  .... 

 كلىاألي  عمى الجائزةً  محمده  حصؿى 
..................................... 
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...................................... 

 
 مف خبلؿ متابعتؾ لمنص التمثيمي أكمؿ ما يمي:-3

 
 
 

 تتألؼ مف:                                                   
 
 
 
 
 

 
 

ىي: سمية الجممة اال
............................................................
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 كحركتو .........

......................
......................

.................... 
 كحركتو ............
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 تحت الكممة التي تدؿ عما بيف القكسيف:  ان ضع خط-4
 )مبتدأ(     القصةي جميمةه.    -
 )خبر(   الطائراف جميبلف.  -
 )مبتدأ(  العامؿي متقفه لعممو. -
 )مبتدأ( الرياضيكف نشيطكف.  -
 : تييفاآل تيفحركة المناسبة أكاخر كممات الجمماضبط بال-5
 المسافر متعب.-
 الدرس ممتع.-
 بالمبتدأ أك الخبر المناسب:  تيةأكمؿ الجمؿ اآل-6
 ............ طائره نشيطه.  -
 سعيداف. ............ -
 ................. . الجبؿي  -
 ............... . الفبلحاف -
 حدد الخطأ في الكممات المشار تحتيا بخط:-7
. الماءى  -  ............... كفيره
 .............. .عظيمان الخالؽي  -
 سمية كاصفان مدرستؾ:عدد مف الجمؿ االاكتب أكبر -8
 

.......................................                 ....................................... 
.....................................                 ....................................... 

........................                   .................................................... 
.......................                   .................................................... 

..................................                ...   ....................................... 
............................................................................                 .. 

       
                                **************** 
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 الدرس الثاني:
 المفعوؿ بو -الفاعؿ –الموضوع:  الجممة الفعمية

 النقػاط التعميمية:
 الجممة الفعمية: ىي الجممة التي تبدأ بفعؿ. -
 الجممة الفعمية مف فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو.تتألؼ  -
 الفعؿ كممة تدؿ عمى حدكث الفعؿ في زمف ما. -
 الفاعؿ اسـ مرفكع يدؿ عمى مف قاـ بالفعؿ. -
 المفعكؿ بو اسـ منصكب يدؿ عمى مف كقع عميو الفعؿ. -
 عبلمة رفع الفاعؿ الضمة. -
 عبلمة نصب المفعكؿ بو الفتحة. -

 :أف تكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ ىذا الدرس أف يككف قادران عمىيي  األىػداؼ التعميمية:
 ؼ الجممة الفعمية./تذكر/يعرِّ  -
 يعدد أركاف الجممة الفعمية./تذكر/ -
 ؼ الفاعؿ./تذكر/يعرِّ  -
 ؼ المفعكؿ بو./تذكر/يعرِّ  -
 الفاعؿ./تذكر/ حركةيذكر  -
 المفعكؿ بو./تذكر/ حركةيذكر  -
 الفعمية المعركضة عميو./فيـ/يحدد مككنات الجممة  -
 خر الفاعؿ بالحركة المناسبة في الجمؿ المعركضة عميو./تطبيؽ/يضبط آ -
 خر المفعكؿ بو بالحركة المناسبة في الجمؿ المعركضة عميو./تطبيؽ/يضبط آ -
 و./تطبيؽ/ستخدـ المفعكؿ بو في جمؿ مف إنشائي -
 يعرب الفاعؿ./تطبيؽ/ -
 يعرب المفعكؿ بو./تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 لعب الدكر. -
 االرتجاؿ. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
، مقدـ البرنامج[، ]كالد لبنةك لبنة، [ مف الكرؽ المقكل مكتكب عمييا أسماء الشخصيات، كىي قبعات -
 ]المفعكؿ بوك الفاعؿ، ك الفعؿ، ك ، الشخصية المجيكلة)؟(ك 
 األمثمة.بطاقات تعميمية تعرض  -
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 كرقة عمؿ. -
 .(كراسي ةكىي) طاكلة كخمس ،أدكات تمـز لمعرض التمثيمي -
 )تبلميذ في رحمة،كىي في ىذا الدرس مكقؼ تمثيمي.مل ةخمفيكؿ كاحدة منيا بكصفيا  عرضصكر تي  -
 .استديك تمفزيكني(ك 

 خطوات سير الدرس:
 (د25 ) استراتيجية لعب الدور:

 قبؿ موعد الحصة:
)مقدـ البرنامج، األدكارمف التبلميذ مسبقان كيكزع عمييـ  ةينتقي المعمـ خمس دوار:توزيع األ -
نسخان مف النص التمثيمي، ثـ يمتقي بيـ قبؿ المفعكؿ بو( ك ك الفاعؿ، ك الفعؿ، ك الشخصية المجيكلة، ك 

"بركفا" تحت إشرافو مع تقديـ التكجييات  أداءدقائؽ مف أجؿ  خمسمكعد الحصة الدراسية بفترة 
 البلزمة كتصكيب األخطاء.

 أثناء الحصة:في 
آلف سنتحدث اك مف أنكاع الجمؿ ما ىك؟ يسأؿ المعمـ: تحدثنا في الدرس الماضي عف نكع  التمييد: -

َـّ يميد المعمـ لممشيد قائبلن عف النكع الثاني،  ) في أحد البرامج التمفزيكنية يمتقي المقدـ مع شخصية ث
اسميا مباشرة ، دعكنا نتعرؼ عمييا مف خبلؿ عرض درامي عف مجيكلة اليكية ترفض التصريح 

 أتمنى أف تستفيدكا منو كتستمتعكا بأحداثو(. ،سيؤديو زمبلؤكـ
عٌدؿ صؼ" كما يي يتـ تجييز المكاف الذم سيجرم فيو التمثيؿ "المساحة األمامية لم إعداد المكاف: -

 دخمفية المشيمثؿ الصكرة التي ت عرضيتيح حرية الحركة كالمتابعة الدقيقة. كتي  بشكؿو ترتيب المقاعد 
 .كىي صكرة استديك تمفزيكني

في ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف إلى ضركرة المتابعة الجيدة كالتزاـ اليدكء  إعطاء التوجييات: -
 ألنيـ سيتعرضكف لممناقشة بما يتـ تمثيمو مف مكاقؼ. ،أثناء القياـ بعممية التمثيؿ

 تقـك جماعة التمثيؿ بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 :تيةكتتضمف األسئمة اآل ،تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 ؟أم األدكار أحببت؟ كلماذا 
 لممكقؼ التمثيمي )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار خرل أنياية  اقترح

 .كغرابتيا(
مف خبلؿ حؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ، كبعد ذلؾ  ،يتضمف استنتاج قاعدة الدرس ان كتابي ان كنشاط

 ينتقؿ التبلميذ لحؿ بقية تدريبات كرقة العمؿ.
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 د(20 )    استراتيجية االرتجاؿ:
ييميد المعمـ لعممية التمثيؿ مف خبلؿ عرض مكقؼ المشكمة قائبلن " ليبنو تمميذة في الصؼ  التييئة: -

الرابع ذىبت في رحمة مع أصدقائيا كمعممييا، كبعد عكدتيا يطمب منيا كالدىا أف تصؼ ماذا فعمت 
 العمؿ كماذا فعؿ كؿ منيـ". ـ تقاسـككيؼ ت

 تكزيعتكبة عمى بطاقات( كفؽ ال)المكعمييما األدكارمـ تمميذيف كيكزع يختار المع توزيع األدوار: -
 ي:تاآل

(: أنًت لبنة ذىبت في رحمة مع أصدقائؾ كمعمميؾ في المدرسة، كبعد عكدتًؾ تخبريف كالدًؾ 1دكر )
 بصيغة المتكمـ مع استخداـ الجمؿ الفعمية. فتتحدثيك عف األشياء التي فعمتمكىا، 

مع العمؿ  تمف الرحمة، فتسأليا عٌما فعمت ككيؼ تقاسم(: أنتى كالد لبنة، تعكد ابنتؾ 2دكر )
 . أصدقائيا؟

يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ) كىك اآلف  إعداد المكاف: -
 .لممشيدخمفية " بكصفيا تبلميذ في رحمة"صكرة عرض غرفة الجمكس في منزؿ لبنة(. كتي 

تعرضكف لمنقاش يينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة االنتباه الجيد، كأنيـ س إعطاء التوجييات: -
 فيما تـ تمثيمو بعد انتياء زمبلئيـ.

 يقكـ التمميذاف المختاراف بالتمثيؿ. التمثيؿ: -
 ة:آلتيتـ تمثيمو كتتضمف األسئمة ا كيشمؿ مناقشة شفكية فيما التقويـ: -

 ؟نقاط القكة كالضعؼ()مف حيث ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 لككنت مكاف لبنة ما األشياء األخرل التي كنت ستقكـ بيا في الرحمة؟ 
  خرل لممكقؼ التمثيمي؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(أتخيؿ نياية 
  يا لبنى في المكقؼ التمثيمي.تاذكر بعض الجمؿ الفعمية التي ذكر 
  أخرل كاف بإمكاف لبنى استخداميا. أضؼ جمبلن 
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 النػػص التمثيمػػػي
 )لقاء مع شخصية قواعدية(

 المكاف: قاعة استديك يجرم فييا تصكير برنامج تمفزيكني مع شخصية قكاعدية غير معركفة. 
 عكؿ بو.المفك  –الفاعؿ ك  –الفعؿ ك  –الشخصية المجيكلة ك  –الشخصيات: مقدـ البرنامج  

 كيدعكىا لمجمكس(التي ترتدم قبعة ريسـ عمييا إشارة استفياـ، قكاعدية البالشخصية  المذيع يرحب )
 .أىبلن كسيبلن بؾ أٌيتيا الضٌيفة العزيزة مقدـ البرنامج:

 شكران شكران. الشخصية المجيولة:
 يسعدنا أف تعرفينا عمى حضرتؾ، ما اسمًؾ؟ مقدـ البرنامج:

 ىذا سر. الشخصية المجيولة:
 ما عمرًؾ؟ البرنامج:مقدـ 

 ىذا سر. الشخصية المجيولة:
 ف إذان؟ك ؾ سر، كيؼ سيتعرؼ عميؾ المشاىدا)مستيجنان( ىذا سر كذ مقدـ البرنامج:

 عف طريؽ األسئمة تستطيع أف تحزر اسمي، ما رأيؾ؟ الشخصية المجيولة:
 حسنان، ىذا شائؽ. لنبدأ بالسؤاؿ األكؿ إذان، أيف تسكنيف؟ مقدـ البرنامج:

مؿ. الشخصية المجيولة:  أسكف في مدينة القكاعد، شارع الجي
 كىؿ أنًت فعؿ أـ اسـ أـ حرؼ؟ مقدـ البرنامج:

 قيمتي لؾى إنني أسكف في شارع الجمؿ، إذان أنا جممة يا أستاذ. الشخصية المجيولة:
، ىؿ لًؾ أف ت مقدـ البرنامج:  أكثر. كضحي لممشاىديفى أنًت تيصٌعبينيا عميَّ

 ثـ تسأؿ(.انظر ىنا )تعرض بطاقة  ة:المجيولالشخصية 
 
 

 ؟ةبماذا بدأتي ىذه الجمم
 بفعؿ. مقدـ البرنامج:

 اسمي إذان؟ عرفتكىؿ  الشخصية المجيولة:
 أنًت الجممة الفعمية. ..نعـ نعـ مقدـ البرنامج:

 ، كسٌميتي بذلؾ ألنني أبدأ بفعؿ.أحسنت ة المجيولة:الشخصي
الجممة الفعمية، كاآلف ما رأيؾ أف تضعي ىذه البطاقة عمى  عاشت األسامي أيتيا البرنامج: مقدـ

 صدرًؾ. )ثـ يقٌدـ لمشخصية المجيكلة بطاقة مكتكب عمييا الجممة الفعمية(
 حسنان، )ثـ تضع البطاقة عمى صدرىا( الشخصية المجيولة:

ـى   رفعى الجندم  العم
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 ؟ا بأطفالؾً ألف تعرفين كاآلف.. مقدـ البرنامج:
 نعـ، كىا ىـ بيف الجميكر، تعالكا يا أبنائي. الفعمية:الجممة 

، كتعكد الجممة االسمية لتجمس بيف )تنضـ لمجمسة ثبلث شخصيات الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو
 .(المشاىديف

 أىبلن كسيبلن بكـ جميعان، كلتعرفنا عف نفسؾ أٌييا الفعؿ أكالن. مقدـ البرنامج:
 دكث عمؿ.أنا الفعؿ، كممة تدؿ عمى ح الفعػؿ:

 ؟لممشاىديف أكثرىؿ لؾى أف تكٌضح  مقدـ البرنامج:
 نعـ، انظر ىذه الجممة )يعرض بطاقة ثـ يسأؿ(. الفعػؿ:

 
 
 ما الكممة التي تدؿ عمى حدكث فعؿ الرسـ؟ 

 .يرسـي  مقدـ البرنامج:
 ألٌنيا دٌلت عمى حدكث عمؿ. ؛إذان، نسٌمي كممة  يرسـي فعبلن  الفعػؿ:

 كأنتى أٌييا الفاعؿ. مقدـ البرنامج:
 ؟تمكيف، مف قاـ بفعؿ الىناأنا جار أخي الفعؿ، االسـ الذم يدؿ عمى مف قاـ بالفعؿ، انظر  الفاعػؿ:

 
 

 .سعادي  مقدـ البرنامج:
 فاعبلن ألٌنيا تدٌؿ عمى مف قاـ بالفعؿ. سعادي إذان، نسٌمي كممة  الفاعػؿ:

 فاعؿ؟ال أيياكلماذا رأسؾ مرفكع دائمان  مقدـ البرنامج:
 ..ألني مرفكع بالضمة "متمايبلن برأسو" :الفاعػؿ

 كأنتى أٌييا المفعكؿ بو، ماذا تخبرنا عنؾ؟. مقدـ البرنامج:
 عؿ.أنا المفعكؿ بو، اسـ يدٌؿ عمى مف كقع عميو فعؿ الفا المفعوؿ بو:

 ىؿ لؾ أف تكضح لممشاىديف أكثر؟ مقدـ البرنامج:
 في الجممة السابقة؟ زراعةعمى مف كقع فعؿ الحسنان انظر ىنا )يعرض بطاقة ثـ يسأؿ( المفعوؿ بو:

 
 

 .نبتةً عمى ال مقدـ البرنامج:
 بو. مفعكالن  نبتةى إذان، نسٌمي كممة ال المفعوؿ بو:

. :مقدـ البرنامج  الحظتي كجكد الفتحة عمى آخر حرؼ مف اسمؾى

 يرسـي الميندسي خريطةن 

 لكنت سعادي المكحةى 

 يزرعي الفبلحي النبتةى 
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كعبلمة رفعو  الفتحة، بعكس أخي الفاعؿ فيك مرفكعه كعبلمة نصبي  نعـ، فأنا منصكبه  المفعوؿ بو:
 الضمة.

اآلف قد انتيى كقت البرنامج، أشكركـ يا عائمة الجممة الفعمية عمى ىذه المعمكمات  مقدـ البرنامج:
 سعيدةن.كأتمنى لكـ حياةن  ،المفيدة

                              **************  
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 ورقػػة العمػػؿ

 ية:تالفراغات اآلأمؤل 1-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي:أتبجانب الجممة الفعمية فيما يضع ًإشارة -2
 الشعبي في بمدم. أحب  الزمَّ  -
 رسـى المبدعي لكحةن رائعةن. -
 خالدةه.اآلثاري  -
 الش يداء أنبؿي بني البشر. -

 عمى ما بيف القكسيف: ضع خطان تحت الكممة التي تدؿ-3
. )الفاعؿ(. استقبؿى  -  المديري الزٌكارى
 زارى الٌسكَّاحي آثار المدينة. )الفعؿ(. -
ـى الفطكًر. )المفعكؿ بو( تناكؿى الٌطفؿي  -  طعا

 ف:تيتيكالمفعكؿ بو في الجممتيف اآلاضبط الفاعؿ -4
 زار الكٍفد مدينة البلذقية. -
 .استرجعى الشعب الحؽ المغتصبى  -
 
 

 الفعؿ كىػػػػك
 عمى حدكث عمؿكممة تدؿ 

 

 ............... كىك
االسـ الذم يدؿ عمى مف قاـ 

 بالفعؿ 

 حركة آخره
................... 

 حركة آخره
.................. 

 

 الجممػػة الفعميػػة ىػػي
................................... 

 تتألؼ مف

 المفعكؿ بػػػو ىك
........................ 
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مف خبلؿ مبلحظتؾ  ،مف فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بوتتككف  التيمف الجمؿ الفعمية اكتب  أكبر عدد -5
 أفعاؿ زمبلئؾ كمعممؾ في الصؼ.

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
................................................ 

................................................ 
................................................ 

 عرب الكممات المشار إلييا بخط:أ-6
ـى  الجندم  رفع   ببلده. عم

  ............................:..............................................................الجندم  
ـى   ...............................:...............................................................عم
 

* * * * * * * * * * * *  
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 الوحدة الثامنة:
 الػػدرس األّوؿ:

 الموضوع: حروؼ الجر
 النقاط التعميمية:

 الكاؼ. – البلـ –الباء  –في  –عمى  –عف  –إلى  –حركؼ الجر كثيرة أىميا: مف  -
 المجركر: ىك االسـ الذم يأتي بعد حرؼ الجر. االسـ -
 .ـ المجركرحركؼ الجر تجر االس -

 :أف يتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمى األىداؼ التعميمية:
 يعدد حركؼ الجر./تذكر/ -
 ؼ االسـ المجركر. /تذكر/يعرِّ  -
 /تذكر/يذكر كظيفة حركؼ الجر.  -
 يذكر حركة االسـ المجركر. /تذكر/ -
 يدؿ عمى حرؼ الجر كاالسـ المجركر في الجممة المعطاة لو./فيـ/ -
 االسـ المجركر./تطبيؽ/ يضبط بالحركة المناسبة آخر -
 يستخدـ حركؼ الجر في جمؿ مف إنشائو./تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 لعب الدكر. -
 االرتجاؿ. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
االسـ المجركر، ك المحقؽ، [كىي:  عمييا أسماء الشخصيات كتبتصغيرة مف الكرؽ المقكل  بطاقات -
لى، ك مف، ك   .]الشرطيك عمار، [، ]الكاؼك البلـ، ك الباء، ك في، ك عمى، ك عف، ك ا 
 .بطاقات تعميمية تعرض األمثمة -
 كرقة عمؿ. -
 .لكحة مكتكب عمييا "في مركز الشرطة"ك كرسي، ك أدكات تمـز لممشيد التمثيمي مثؿ طاكلة،  -
 .حادث مركر(ك ) محكمة، كىي في ىذا الدرس لممشاىد التمثيمية اتخمفيك عرضصكر تي  -

 خطوات سير الدرس:
 د(25 )    استراتيجية لعب الدور:

 قبؿ موعد الحصة: 
االسـ ك )المحقؽ، األدكارى ينتقي المعمـ عشرة مف التبلميذ مسبقان كيكزع عمييـ  توزيع األدوار: -

لى، ك مف، ك المجركر،  نسخان مف النص التمثيمي، ثـ يمتقي ك الكاؼ( ك البلـ، ك الباء، ك في، ك عمى، ك عف، ك ا 
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"بركفا" تحت إشرافو مع تقديـ  أداءمف أجؿ  ،بيـ قبؿ مكعد الحصة الدراسية بفترة عشر دقائؽ
 التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء.

 أثناء الحصة: في 
( ثـ يسأؿ: ماذا نسمي إلى المدرسةً  التمميذي  )ذىبى ية عمى السبكرة تيكتب المعمـ الجممة اآل التمييد: -

لقد عمـ لممشيد قائبلن: )الحرؼ/ إلى/ في ىذه الجممة؟ ما كظيفة ىذا الحرؼ؟ بعد ذلؾ يمٌيد الم
األسماء في المغة العربية لمشكمة بسبب ىذه الحركؼ، دعكنا نتابع ىذه المشكمة مف  لحدإ تتعرض

 تمنى االستفادة منو كاالستمتاع بو(.أخبلؿ عرض درامي سيؤديو لنا زمبلؤكـ، 
يتـ تجييز المكاف الذم سيجرم فيو التمثيؿ، كيعٌدؿ ترتيب المقاعد بشكؿ ييتيح سيكلة  إعداد المكاف:-

 خمفية لممشيد التمثيمي.بكصفيا  "محكمة"المعمـ صكرة  رضاألداء لمممثميف، كيع المتابعة كحرية
ينبو المعمـ المبلحظيف إلى ضركرة االلتزاـ باليدكء، كالمتابعة الجيدة لما يتـ  إعداد المالحظيف: -

 تمثيمو، ألنيـ سيتعرضكف لممناقشة بما يتـ تمثيمو.
 تقـك جماعة التمثيؿ بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،كيشمؿ مناقشة شفكية فيما تـ تمثيمو التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  يشجع المعمـ ىنا عمى  خرل لممكقؼ التمثيميأنياية  تخيؿٍ ىؿ أعجبتؾ ىذا النياية؟(

 .تنكع األفكار كغرابتيا(
 لك كنت مكاف المحقؽ ماذا كنت ستفعؿ؟ 

إلى  إضافةن التمريف األكؿ في كرقة العمؿ، يتضمف استنتاج قاعدة الدرس مف خبلؿ حؿ  ان كتابي ان كنشاط
 حؿ بقية التماريف.

 د(20 )   :استراتيجية االرتجاؿ
كاف عمار يسير في إحدل مثيؿ مف خبلؿ عرض مكقؼ المشكمة "يميد المعمـ لعممية الت التمييد: -

 شكارع المدينة فشيد حادث مركر مرٌكع، يطمب منو الشرطي أف يصؼ ما رأل".
 :تياآل تكزيعكفؽ ال دكريفزع عمييما اليختار المعمـ تمميذيف كيك  توزيع األدوار: -

، تصؼ لمشرطي ما رأيت، مركرد حادث اىتشف(: أنتى عمار كنت تسير في إحدل الشكارع، 1دكر )
 تحتكم حركؼ الجر. جمبلن  مستخدمان 
 كتسأؿ عمار عف تفاصيمو. ،(: أنتى الشرطي تذىب إلى مكاف الحادث2دكر )

شارع لذم يجرم فيو التمثيؿ، كىك اآلف ر المكاف ايساعد المعمـ التبلميذ في تصك   إعداد المسرح: -
 خمفية لممشيد.، مف خبلؿ عرض صكرة بكصفيا لمدينة المزدحـ بالسيارات كالناسا
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 ينبو المعمـ المبلحظيف لضركرة االنتباه الجيد كالمرٌكز. إعداد المالحظيف: -
 يقكـ التمميذاف المختاراف بتمثيؿ المكقؼ. التمثيؿ: -
 :تيةتـ تمثيمو كتتضمف األسئمة اآلكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟حيث نقاط القكة كالضعؼ()مف ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 ككيؼ تتصرؼ؟ ؟لك كنت مكاف عمار ماذا تفعؿ 
 ىؿ تحب أف تككف شرطي مركر؟ لماذا؟ 
 ؤدم المكقؼ التمثيمي بطريقة أخرل؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع تف أستطيع ت ىؿ

 .األفكار كغرابتيا(
 ار في المكقؼ التمثيمي.اذكر بعض الجمؿ التي تحتكم حرؼ جر ذكرىا عم 
  كاف بإمكاف عمار استخداميا.تحتكم حركؼ جر، أضؼ جمبلن أخرل 
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 النػػص التمثيمػػي
 )في مركز الشرطة(

 .المكاف: مركز شرطة
لى ك  –مف ك  –االسـ المجركر ك  –الشخصيات: المحقؽ   –البلـ ك  –الباء ك  –في ك  –عمى ك  –عف ك  –ا 

 الكاؼ. ك 

 )كىك يدخؿ مركز الشرطة( السبلـ عميكـ يا سيدم المحقؽ. المجرور:االسـ 
؟ المحقؽ:  أىبلن، مف أنتى

 أنا االسـ المجركر. االسـ المجرور:
 ؟كما قضيتؾ المحقؽ:

 التي تجر األسماء بغير ذنب. ،أنا أكجو تيمةن إلى بعض الحركؼ في المغة العربية االسـ المجرور:
 ؟كما معنى تجر األسماء المحقؽ:

 أم تجعؿ حركة آخرىا الكسرة. االسـ المجرور:
 ؟كىؿ أنت أحد ىذه األسماء المحقؽ:

ذا بحرؼ ييجـ عمٌي كيجرني كيكسري قدمي. ،نعـ، لقد كنت سائران في أحد الشكارع االسـ المجرور:  كا 
 ؟إذان ليذا اسمؾ االسـ المجركر المحقؽ:

 القبض عمى ىذه الحركؼ جميعيا. نعـ، كأتمنى يا سيدم المحقؽ أف تمقيى  االسـ المجرور:
 كما اسـ ىذه الحركؼ. المحقؽ:

 حركؼ الجر. االسـ المجرور:
 لي حركؼ الجر جميعيا. كا)مناديان( اجمب :المحقؽ

لى ك  –)تدخؿ حركؼ الجر برفقة الشرطي: مف   .الكاؼ(ك  –البلـ ك  –الباء ك  –في ك –عمى ك  –عف ك  –ا 
 .بغير ذنب )مخاطبان حركؼ الجر( االسـ المجركر يكجو إليكـ تيمة جر األسماء المحقؽ:

 خرهي بالكسرة.آنعـ، يا سيدم فنحفي ندخؿ عمى االسـ كنجر  مف:
 تعترفكف بذنبكـ إذان. المحقؽ:

 ىذا عممنا يا سيدم، كال يمكف أف نتقاعس عنو. إلى:
 ؟ككـ حرؼ أنتـ المحقؽ:

 نحف ثمانية حركؼ. مف:
 ة، ىٌيا.عٌرفكنا بأنفسكـ مع ذكر أمثم المحقؽ:

 أنا حرؼ الجر مف، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ( /عادى الطبيبي مف السَّفًر/ً  مف:
 أنا حرؼ الجر إلى، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ( / ذىبتي إلى الٌسكًؽ/. إلى:
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 /يبحثي المتشٌردي عف أىمًو/.أنا حرؼ الجر عف، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ(   عف:
ـي عمى الجبًؿ/. عمى:  أنا حرؼ الجر عمى، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ( / ريفعى العم
 أنا حرؼ الجر في، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ(  /ىٌبًت الناري في المعىمًؿ/. في:

 ع العدك  بخيراًت البمًد/.أنا حرؼ الجر الباء، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ(  /طم الباء:
 أنا حرؼ الجر البلـ، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ( / تحيَّةن لمشىعب الٌصامًد /. الالـ:
 أنا حرؼ الجر الكاؼ، انظركا ىنا )يعرض بطاقة ثـ يقرأ( / انطمؽى جنكدينا كالٌنسكًر/. الكاؼ:

 )ثـ ينادم( خذكىـ إلى الٌسجف جميعان.حسنان، يا حركؼ الجر، ستدفعكف ثمف أفعالكـ ىذه. المحقؽ:
 يحيا العدؿ –يحيا العدؿ  االسـ المجرور:

* * * * * * * 
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 ورقػػة العمػػؿ

 ية:تالفراغات اآلامؤل -1

 :حػركؼ الجػر ىػػي                                                

 

 

 

 

 
 
 

 

 ما يدؿ عما بيف القكسيف. تيةاستخرج مف الجمؿ اآل -2
 يا دمعةن كبيرةن تجكؿي في األجفاًف. )حرؼ الجر( -
. )اسـ -  مجركر(. يرمز الٌزيتكفي لمٌسبلـً
 عاد المشردكف إلى ديارىـ. )اسـ مجركر( -
 يبحثي البدكي عف الكؤًل كالماًء. )حرؼ جر( -

 ية:تالمجركر بالشكؿ في الجمؿ اآلاضبط االسـ -3
 جمس المتفرجي في آخر المدٌرج. -
 تيدؼي المسرحٌيةي لمخير. -
- .  قيسِّـ قالب الحمكل إلى ثبلث قطعو

 شمؿ كؿ منيا حرؼ جر.يعددان مف الجمؿ التي اكتب -4
...............................................     .............................................. 
...............................................    .............................................. 

..............................................     ............................................. 

 ىػػػػك االسـ المجركر
........................................................ 

 
 

   
   

 حركة آخر االسـ المجركر 
............................ 
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 الػػدرس الثانػػػي:
 حروؼ الجر/ مراجعة-الموضوع: صياغة جممة ذات معنى محدد

 النقاط التعميمية:
 /مراجعة/.الباء( إذا اتصمت بأكؿ االسـ: حركؼ جر. -البلـ-تسمى الحركؼ )الكاؼ -
 االسـ المجركر ىك االسـ المتصؿ بحرؼ الجر./ مراجعة/.  -
 حركة آخر االسـ المجركر الكسرة./مراجعة/. -

 :أف :  يتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمىاألىداؼ التعميمية
 يصكغ جممة عف معنى محدد باالستعانة بمفردات معطاة لو./تطبيؽ/ -
 الفراغ بحرؼ الجر المناسب./تطبيؽ/ يمؤل -
 يستخدـ حركؼ الجر في جمؿ مف إنشائو./تطبيؽ/ -
 يعرب االسـ الجركر./ تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 حكاية القصة كتمثيميا. -
 االرتجاؿ. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
، ]الكمبك ، الخركؼك األرنب، ك الدجاجة، ك  ،الذئب[كىي:  عمييا أسماء الشخصيات تبتكي بطاقات  -
 .]محمدك ماىر، [
 كرقة عمؿ. -
صديقاف في صكرة ك لممكاقؼ التمثيمية) خمفية لقصة الذئب الطماع،  اتخمفيبكصفيا كضع صكر تي  -

 .شارع(
 خطوات سير الدرس:

 د( 25)  استراتيجية حكاية القصة وتمثيميا:
 يسرد المعمـ قصة الذئب الطماع. التييئة: -
األرنب، ك الدجاجة، ك : الذئب، القصة كىيتبلميذ ليمعبكا أدكار  ةيختار المعمـ خمس توزيع األدوار: -
 (.الكمبك الخركؼ، ك 
بة. الغاكىك  ر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ،يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصك  إعداد المكاف: -

عف  شجار الغابةتقميد صكت حفيؼ أيطمب منيـ عف طريؽ عرض صكرة خمفية المشيد أكالن، ثـ 
 ك حؼ اليديف عمى المقاعد.أ ،حؼ كرقتيف مع بعضيماطريؽ 

 كالمتابعة الجيدة. ،تزاـ باليدكءلينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة اال إعطاء التوجييات: -
 يقـك التبلميذ بتمثيؿ القصة. التمثيؿ: -



 

158 

 

 ية:تضمف األسئمة اآليمو كتتكيشمؿ مناقشة شفكية فيما تـ تمث التقويـ: -
 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  خرل لمقصة؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى أتخيؿ نياية ىؿ أعجبتؾ ىذه النياية؟

 .تنكع األفكار كغرابتيا(
 فكر فيما سيحدث لك أكؿ الذئب الدجاجة؟ 

)في  معنى تتشكيؿ جمؿ ذاكالمتضمف  ،التدريب األكؿ في كرقة العمؿحؿ يتضمف  ان كتابي ان كنشاط
خكؼ ) (،حالة الدجاجة) (،غضب الذئب)مثؿ  ،ميعطاة لمتمميذ مف كممات ميحددةكصؼ القصة( 

 . (طمع الذئب) (،األرنب

 د(20 )  استراتيجية االرتجاؿ:
يتحدثاف عف خططيما ليـك ، فالشارعديقاف يمتقياف في " ص قائبلن  لممكقؼيميد المعمـ  التييئة: -

 الجمعة".
 :تياآل تكزيعكفؽ ال دكريفمـ تمميذيف، كيكزع عمييما اليختار المع توزيع األدوار: -

(: أنتى ماىر تمتقي بصديقؾ محمد في الشارع فتتصافحاف كتتحدثاف عف خططكما ليكـ 1دكر )
 .حركؼ الجر قدر اإلمكاف( )حاكؿ استخداـكتخبره أف خطتؾ الذىاب إلى السينما. ،الجمعة
(: أنتى محمد صديؽ ماىر، تمتقيو في الشارع، فتقفاف كتتحدثاف عف خططكما ليكـ الجمعة 2دكر )

 .)حاكؿ استخداـ حركؼ الجر قدر اإلمكاف(كتخبره أف خطتؾ الذىاب في رحمة.
عمى تصكر ميذ التبلليساعد  يمتقياف في الشارع، يعرض المعمـ صكرة لصديقيف إعداد المسرح: -

 المكاف.
 : ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة المتابعة الجيدة كالمركزة كالتزاـ اليدكء.إعداد المالحظيف -
 يقكـ التمميذاف بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 ية:تا تـ تمثيمو كتتضمف األسئمة اآلكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟القكة كالضعؼ( )مف حيث نقاطؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  خرل لمقصة؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(أتخيؿ نياية 
 لك كنت مكاف ماىر أك محمد ما الخطط التي ستضيفيا؟ 
 .اذكر الجمؿ التي احتكت عمى حركؼ الجر في الحكار السابؽ 

 العمؿ.تضمف حؿ بقية تماريف كرقة ي ان كتابي ان كنشاط
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 قصة الذئب الطماع
ذىب ك ، دجاجةن  الذئبي  اقتنصى ، عف فريسة مف بيتو يبحثي  خرجى ف ،بالجكعً  الذئبي  ، شعرى كاف ىناؾ ذئبه 

 كراءى  مف فمو، كركضى  قى الدجاجةى ، فألمف الدجاجةً  رأل أرنبان أكبرى بعد ذلؾ  بيا ليأكميا في مكاف آمف.
مف األرنب،  رأل خركفان أكبرى ، بعد ذلؾ آمف في مكافو  ومى ليأكي  ، كذىبى باألرنبً  الذئبي  أمسؾى ، رنباأل

. فيرب منيا شاىدتو كبلب الحراسة، ىجمت عميو غاضبةن  إلى الخركؼ. مف فمو، كأسرعى  ألقى األرنبى 
 (2009،الخطيب)جائعان. الذئبي  كظؿَّ ، آمف خائفان، كتكارل في مكافو 
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 ورقػػة العمػػؿ

 ية: تتعبر عف كؿ مف المعاني اآلالقصة التي سمعتيا،  مف مضمكفاكتب جيمبلن -1
 .................................................... األرنبً  خكؼي  -
 ...................................................... الذئبً  طمعي  -
 ................................................. مف البكابةً  العبكري  -

 امؤل الفراغ بحرؼ الجر المناسب.-2
- .  اجتمعى األصدقاء ...... قضاًء كقتو جميؿو
 كانت األىازيجي ........ الرصاًص المتطاير. -
 الباب إال ............ المفتاح. ال يمكنؾ فتحى  -
 الجارحة.انطمؽ جنكدنا ....... الٌنسكر  -
 بريت القمـ .....السكيف. -
 .طمب العمـيدخؿ التمميذ المدرسة .....   -

 كػ ( في أكبر عدد مف الجمؿ المفيدة :-ب-كٌظؼ حركؼ الجر ) ؿ-3
....................................................... 

....................................................... 
........................................................ 

........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 

 عرب االسـ المشار إليو بخط:أ-4
 سعيد. لكداعً  طفاؿي األ اجتمعى -

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 

                         ********************** 
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 الوحدة التاسعة:
 الػػدرس األّوؿ:

 الموضوع: الجممة االسمية/ مراجعة
 النقاط التعميمية:

 الجممة االسمية ىي الجممة التي تبدأ باسـ. /مراجعة/. -
 تتألؼ الجممة االسمية مف مبتدأ كخبر. /مراجعة/. -
 حركة آخر كؿ مف المبتدأ كالخبر الضمة. /مراجعة/. -

 :أف يتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمى :األىداؼ التعميمية
 يصكغ جممة اسمية في حالة المفرد./تطبيؽ/ -
 يصكغ جممة اسمية في حالة المثنى. /تطبيؽ/ -
 يصكغ جممة اسمية في حالة الجمع. /تطبيؽ/ -
 /تطبيؽ/يضبط آخر المبتدأ كالخبر بالحركة المناسبة.  -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 حكاية القصة كتمثيميا. -
 االرتجاؿ. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
 ]أسامة، عبلء[، ]الدب األصغر، األـ[: عمييا أسماء الشخصيات كتبتبطاقات  -
 كرقة عمؿ. -
 لقصة أمنية دبدكب، صكرة ريؼ( صكرةتمثيمي) كؿ مكقؼخمفيات لك عرضصكر تي  -

 خطوات سير الدرس:
 د(25 )  حكاية القصة وتمثيميا:

 يسرد المعمـ قصة أمنية دبدكب. التييئة: -
 األـ.ك  -: الدب الصغيرتييفاآل دكريفال اليمعب ف ييختار المعمـ تمميذ توزيع األدوار: -
 (.الدبدكب كأمو) كىي ،خمفية لممشيدعرض المعمـ صكرة مف القصة بكصفيا ي إعداد المسرح: -
 ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة االلتزاـ باليدكء كالمتابعة الجيدة. إعداد المالحظيف: -
 يقكـ التمميذاف المختاراف بتمثيؿ القصة. التمثيؿ: -
 :تيةكتتضمف األسئمة اآل ،تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  خرل لمقصة؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(أتخيؿ نياية. 
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 ؟ما األمنيات التي ستتمناىا دبدكب لك كنت مكاف 
مثنى، ك كنشاط كتابي يتضمف تشكيؿ جمؿ اسمية مف كحي القصة كتحكيميا لمصيغ الثبلث)مفرد، 

 .حؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ جمع(. كذلؾ مف خبلؿك 

 د(20 )   استراتيجية االرتجاؿ:
يميد المعمـ لعممية التمثيؿ مف خبلؿ عرض مكقؼ المشكمة " يذىب عبلء لزيارة صديقو  التييئة: -

 كيصؼ كؿ منيما لآلخر المكاف الذم يعيش فيو". ،أسامة في القرية، فيعجب بجك القرية
 :تياآل تكزيعكفؽ ال ،عمييما األدكار يختار المعمـ تمميذيف، كيكزع توزيع األدوار: -

(: أنتى عبلء تعيش في القرية، كفي زيارة صديقؾ أسامة إلى قريتؾ، تتبادالف الحديث عف 1دكر )
 .بحاالتيا فتصؼ لصديقؾ القرية التي تعيش فييا، مستخدمان الجمؿ االسمية ،القرية كالمدينة

تعيش في المدينة، تذىب لزيارة صديقؾ عبلء في قريتو، ثـ تتبادالف الحديث (: أنتى أسامة 2دكر )
 .بحاالتيا فتصؼ لو المدينة التي تعيش فييا، مستخدما الجمؿ االسمية

فيو التمثيؿ، كىك اآلف يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم إعداد المسرح:  -
 ، كيعرض صكرة لقرية.قرية
 ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة االنتباه الجيد كالمتابعة المركزة. المالحظيف:إعداد  -
 يقكـ التمميذاف بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 :تيةتـ تمثيمو كتتضمف األسئمة اآلكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
  أحببت؟ كلماذا؟أم األدكار 
 )تخيؿ نياية أخرل لمقصة؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا 
 الجمؿ االسمية التي تـ استخداميا في الحكار. حدد 

 : يكجو المعمـ لحؿ بقية التماريف المكجكدة في كرقة العمؿ.ان كتابي ان كنشاط
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 قصة أمنية دبدوب

ـى  قالت األـ:   ف؟تغؼ حتى اآل لـٍ  يا دبدكبي الصغير ل
 ناـ.ستطيع أف أأال  جاب الدب:أ

 كلـ ال تستطيع أف تناـ؟ ـ:األ
 حمـ بأمنيات. إنني أ :دبال
 كماذا تتمنى؟ :ـاأل
 أتمنى أف أجمس عمى غيمة كأطير كما أشاء. :دبال
 ف تحقؽ ىذه الرغبة يا صغيرم. أنت ال تستطيع أ ـ:األ
 أتمنى أف أجد نفقان كأف أذىب عبره إلى الصيف. :دبال

 ف تحقؽ ىذه الرغبة يا صغيرم.نت ال تستطيع أأ األـ:
 ف تحكي لي قصة.اذان أتمنى أ الدب:

 منية.أنت تستطيع أف تحصؿ عمى ىذه األ ،نان إنيا رغبة ممكنةحس ـ:األ
 شياء كنت أفعميا مف قبؿ.أخبريني عف أ ،يا أميشكران لؾ  الدب:

 لى القمر.كمثمت دكر الذىاب إ ،بعتؾ الفضائيةحسنان مرة لبست ق ـ:األ
 ذلؾ كاف ممتعان. الدب:

 ظننت أنؾ لف تحصؿ عمى كعكة عيد ميبلدؾ. مرةن  ـ:األ
 ، أنت تفعميف دائمان ما يسعدني.كعكة لذيذة صنعًت لييكمئذ  الدب:

 كاآلف أنت تستطيع أف تجعمني سعيدة. ـ:األ
 ككيؼ؟ الدب:

 سعيدة إذا نمت اآلف. سأككف :ـاأل
 سأناـ تصبحيف عمى خير. ،حسنان  الدب:

 (ََِٗنكمان ىنيئان يا صغيرم.     )ميناريؾ، ـ:األ
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 ورقػػة العمػػؿ

 عمى ىذا النمط:القصة التي سمعتيا كشاىدتيا، كحي مف اكتب  عددان مف الجمؿ االسمية -1

                     

 القصتاف جميمتاف               القصص جميمةجميمة                          القصة    
..............................      ........................            ...................... 

            ....................................................      ........................ 
..............................      ........................            ...................... 

 :تيةالمبتدأ كالخبر في الجمؿ اآل اضبط آخر كؿ مف-2
 العمـ مرفرؼ فكؽ المدرسة. -
 مساحة الحقؿ كبيرة. -
 الكلد كفٌي ألىمو. -
 منظر الحقؿ رائع. -

 .جمع(ك  -مثنىك  -) مفرد :صؼ منزلؾ في  عدد  مف الجمؿ االسمية، مستخدمان الحاالت الثبلث-3

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

..................................................................... 

                                   ************** 

 
  

 في صيغة الجمع المفردفي صيغة  في صيغة المثنى
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 الػػدرس الثانػػػػػي:
 االستفياـأدوات  -/الموضوع: الجممة االسمية/ مراجعة

 النقاط التعميمية:
 الجممة االسمية ىي الجممة التي تبدأ باسـ. /مراجعة/. -
 الجممة الفعمية ىي الجممة التي تبدأ بفعؿ. /مراجعة/. -
 تتألؼ الجممة االسمية مف مبتدأ كخبر. /مراجعة/. -
 .دأ: اسـ مرفكع كعبلمة رفعو الضمةالمبت -
 .الضمةمة رفعو الخبر: اسـ مرفكع كعبل -
 متى.ك كيؼ، ك ما، ك مف أدكات االستفياـ: مف،  -
 تستخدـ أداة االستفياـ مف لمعاقؿ. -
 تستخدـ أداة االستفياـ ما لغير العاقؿ. -
 تستخدـ أداة االستفياـ كيؼ لمحاؿ. -
 تستخدـ أداة االستفياـ متى لمزماف. -

 :أف أف يككف قادران عمىتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي يي  األىداؼ التعميمية:
 يحدد الجممة االسمية في الجمؿ المعركضة عميو./فيـ/  -
 يحدد الجممة الفعمية في الجمؿ المعركضة عميو./فيـ/ -
 يحدد المبتدأ كالخبر في الجمؿ المعطاة لو./فيـ/ -
 المعطاة لو./تطبيؽ/ ةيضبط آخر المبتدأ كالخبر في الجمم -
 يعرب المبتدأ./تطبيؽ/ -
 يعرب الخبر./ تطبيؽ/ أف -
 أف يعدد أدكات االستفياـ./تذكر/ -
 أف يصكغ أسئمة باستخداـ أدكات االستفياـ المختمفة./تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 االرتجاؿ. -
 لعب الدكر. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
مف، ك أدكات االستفياـ، [كىي:  قطع صغيرة مف الكرؽ المقكل مكتكب عمييا أسماء الشخصيات -
 .]صحفيالك نجار، ال[، ]كساـك حسف، [، ]جاسـك  ما،ك كيؼ، ك متى، ك 
 بطاقات تعميمية تعرض األمثمة. -
 نجار(ك خيمة في البادية، ك ) حديقة حيكاف، ، كىيةىد التمثيميالممش اتخمفيبكصفيا صكر تكضع  -
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 كرقة عمؿ. -

 خطوات سير الدرس:
 د(12 )   :استراتيجية االرتجاؿ

يطمب المعمـ مف التبلميذ أف يعددكا أنكاع الجمؿ، بعد ذلؾ يميد لعممية التمثيؿ مف خبلؿ  التييئة:-
بصحبًة األىؿ، كفي اليـك يقة الحيكاف الكبيرة في المدينة عرض مكقؼ المشكمة " ذىب حسف إلى حد

 .التالي يسألو صديقو كساـ عف زيارتو"
 تكزيع( كفؽ اليفبطاقتعمى  يف)المكتكب دكريفما اليختار المعمـ تمميذيف كيكزع عميي توزيع األدوار: -
 ي:تاآل

كأمضيت كقتان طكيبلن، صؼ لصديقؾ  ،(: أنتى حسف، ذىبت إلى حديقة الحيكاف بصحبًة أىمؾ1دكر )
 كتحٌدث عما فعمتـ ىناؾ مستخدمان جمبلن اسمية كفعمية. ،الحيكاناتالحديقة ك 
قة كالحيكانات كساـ صديؽ حسف، تسأؿ حسف عف زيارتو، كتطمب منو كصؼ الحدي (: أنتى 2دكر )

 كماذا فعمكا ىناؾ.
رم فيو التمثيؿ، كالمكاف ىنا ىك يساعد المعمـ التبلميذ في تصكر المكاف الذم يج إعداد المسرح: -

 كما يعرض المعمـ صكرة لحديقة حيكاف. الحي الذم يعيش فيو حسف ككساـ.
كالمرٌكز ألنيـ سيتعرضكف ينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة االنتباه الجيد  ظيف:إعداد المالح-

 .ما تـ تمثيمو مف قبؿ زمبلئيـفيلمنقاش 
 يقكـ التمميذاف المختاراف بتمثيؿ المكقؼ. التمثيؿ: -
 ية:تا تـ تمثيمو كتتضمف األسئمة اآلكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئزمبلء ما رأيؾ بأدا 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 كاف مف الممكف استخداميا.)اسمية كفعمية( ؼ جمبلن أخرل ضأ 

لحؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ، المتضمف تحديد الجمؿ التبلميذ : يكجو المعمـ ان كتابي ان كنشاط
 .الثانيالتمريف يكجييـ لحؿ ، ثـ سمية في الحكارالفعمية كاال

 د( 20)   استراتيجية لعب الدور:
 قبؿ موعد الحصة: 

ية )أدكات االستفياـ، ار اآلتاألدك ينتقي المعمـ ستةن مف التبلميذ مسبقان كيكزع عمييـ  توزيع األدوار: -
نسخان مف النص التمثيمي، ثـ يمتقي بيـ قبؿ مكعد الحصة الدراسية جاسـ( ك ك ما، ك كيؼ، ك متى، ك  مفك 

 "بركفا" تحت إشرافو مع تقديـ التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء. أداءبفترة عشر دقائؽ مف أجؿ 
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 أثناء الحصة: في 
لممشيد التمثيمي قائبلن:  ثـ يمٌيد ،ؿ المعمـ عف أسماء األدكات التي تستخدـ لبلستفياـيسأ التمييد:-
 لحدإفيقرر أف يستريح في  ،مف السفر توعكدكىك في طريؽ جاسـ يتعب في الصحراء الكبيرة، )

زمبلؤكـ، أتمنى أف تستفيدكا نتابع مف خبلؿ عرض درامي سيؤديو ماذا حصؿ معو؟ دعكنا  ،الخيـ
 كتستمتعكا بأحداثو(.

تيح سيكلة يتـ تجييز المكاف الذم سيجرم فيو التمثيؿ، كيعٌدؿ ترتيب المقاعد بشكؿ يي  إعداد المكاف:-
 .كىي صكرة خيمة في البادية ،خمفية لممشيد التمثيميبكصفيا المعمـ صكرة رض المتابعة كالحرية، كيع

 ينبو المعمـ المبلحظيف لضركرة االنتباه الجيد كالتزاـ اليدكء. إعداد المالحظيف: -
 تقـك جماعة التمثيؿ بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئأداء زمبلما رأيؾ ب 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 )تخيؿ نياية أخرل لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا. 
 ماذا كاف سيحصؿ لك لـ يجد جاسـ خيمة؟ 

 في كرقة العمؿ. لث: يتضمف استنتاج قاعدة الدرس مف خبلؿ حؿ التدريب الثاان كتابي ان كنشاط

 د(13 )  : استراتيجية االرتجاؿ
نجار يجرم مقابمة " مف خبلؿ عرض المكقؼ الجديد،يميد المعمـ لممكقؼ التمثيمي األخير  التييئة: -

 .عف مينتو " متحدثان تمفزيكنية 
 تكزيع( كفؽ اليفتبطاقعمى  يف)المكتكب دكريفمعمـ تمميذيف كيكزع عمييـ اليختار ال توزيع األدوار: -
 ي:تاآل

 سئمتو".أعف  (: أنتى نجار تحب مينتؾ كتتحدث لمصحفي عنيا مجيبان 1دكر )
 .أدكات االستفياـ مستخدمان  كتسألو عف مينتو ،مع النجار صحفي تجرم لقاءان (: أنتى 2دكر )

يعرض صكرة يساعد المعمـ التبلميذ في تصكر المكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ، ك  إعداد المسرح: -
 ىك "غرفة النجار".ك المكاف تمثؿ 

 ينبو المعمـ المشاىديف لضركرة االنتباه الجيد كالمرٌكز . إعداد المالحظيف: -
 يقكـ التمميذاف المختاراف بالتمثيؿ تحت إشراؼ المعمـ. التمثيؿ: -
 :اآلتيةفيما تـ تمثيمو كتتضمف األسئمة  ،كيشمؿ مناقشة شفكية التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
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 ما األسئمة التي كنت ستسأليا لمنجار؟ ،لك كنت مكاف الصحفي 
  أدكات االستفياـ التي تـ استخداميا في المكقؼ السابؽ.اذكر 

 في كرقة العمؿ. تمريف األخيرلحؿ الالتبلميذ : يكجو المعمـ ان كتابي ان كنشاط
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 النػػص التمثيمػػي
 )جاسـ في البادية(

 جاسـ .ك  –ما ك  –كيؼ ك  –متى ك  –مف ك  –الشخصيات: أدكات االستفياـ 
 المكاف: خيمة في البادية.

 يجمسكف في خيمة كسط البادية، كفجأة يممحكف ،ماك  –كيؼ ك  –متى ك  –مف ك  -)أدكات االستفياـ 
 .(رجبلن غريبان قادمان إلييـ

 السبلـ عميكـ. جاسـ:
 كعميكـ السبلـ كرحمة اهلل كبركاتو، تفضؿ. أدوات االستفياـ:

 شكراى لكـ، كنت عائدان إلى مدينتي، كتعبتي مف المسير فقررت االستراحة ىنا قميبلن. جاسـ:
 تفضؿ بالجمكس. أىبلن كسيبلن بؾ، لقد كصمت دارؾ، أدوات االستفياـ:

 ضيؼ(شرب الماء كالقيكة يسألو المي يكبعد أف  ،بجانب أدكات االستفياـ الضيؼ)يجمس 
 فمتعرفنا عميؾ أييا الضيؼ العزيز؟ أدوات االستفياـ:

 أنا جاسـ. جاسـ:
 كما عمرؾ؟ أدوات االستفياـ:

 أربعكف عامان. جاسـ:
 متى غادرت المدينة؟ أدوات االستفياـ:

 منذي يكميف. جاسـ:
؟ أدوات االستفياـ:  ككيؼ حاؿي سفرتؾى

 جيدة كالحمد هلل، كلكف تمٌيؿ عمٌي باألسئمة يا عـ. جاسـ:
كال عمؿى لي غير كثرة األسئمة  ،ال تؤاخذني يا جاسـ، فأنا أدكات االستفياـ :أدوات االستفياـ

 كاالستفياـ كالتساؤؿ.
 حقان. جاسـ:

 نعـ، كىؤالء أكالدم. أدوات االستفياـ:
 كىؿ يحبكف كثرة االستفياـ كاألسئمة مثمؾ؟ جاسـ:

 مع ذكر أمثمة.نعـ، )ثـ يخاطب أكالده( قٌدمكا أنفسكـ لمضيؼ الكريـ  أدوات االستفياـ:
 مثبلن: مف زارنا اليكـ؟ )مع عرض البطاقة(. ييقاؿمف، ييستفيـ بي عف العاقؿ، ف أنا مف:
 مثبلن: ما بحقيبتيؾ؟ )مع عرض البطاقة(. ييقاؿييستفيـ بي عف غير العاقؿ، ف أنا ما، ما:

 مثبلن: كيؼ جئت إلى المدرسة؟ )مع عرض البطاقة(. يقاؿكيؼ، ييستفيـ بي عف الحاؿ، ف أنا كيؼ:
 مثبلن: متى كصمت إلى المدرسة؟ )مع عرض البطاقة(. يقاؿمتى، ييستفيـ بي عف الزماف، فأنا  متى:
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 شكران لكـ يا أبنائي عمى ىذا العرض الجميؿ. أدوات االستفياـ:
 مف ىنا إلى المدينة؟ما طكؿ المسافة كأنا بدكرم أشكركـ ، كلكف أكد أف أسألكـ  جاسـ:

 ىنا. منذ أف أقمنا عمييا كثيران  لقد عبىرنامسيرى ساعةو تقريبان،  أدوات االستفياـ:
 ىنا؟ أقمتـمتى ك  جاسـ: 

 .منذ سنة تقريبان  أدوات االستفياـ:
 ككيؼ حاؿ المعيشة؟. جاسـ:

 .كالحاؿ عاؿ العاؿ،  مسركركف بؾ يا جاسـ ألٌنؾ تستخدمنا في كبلمؾ كثيران إننا  أدوات االستفياـ:
المعمكمات حسف الضيافة، كعمى دمتـ بخير.. كاآلف اسمحكا لي بالمغادرة، كشكران لكـ عمى  جاسـ:

 القيمة التي قدمتمكىا لي. 
لى المقاء. أدوات االستفياـ:  رافقتؾ السبلمة يا جاسـ كا 

 
* * * * * * * 
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 ورقػػة العمػػؿ

 مف خبلؿ الحكار الذم جرل أمامؾ بيف حسف ككساـ: ية،تاآلمؤل الفراغات ا-1

 الجمؿ الفعمية المستخدمة      

 

 

 الجمؿ االسمية المستخدمة           

 

 
 
 
 
 
 
 :ةاآلتي الجممة أعرب-2

 .................................................................................... مكرقةه  الشجرةي 
             ..................................................................................... 

 مف أدكات االستفياـ                      ة:تيمؤل الفراغات اآلا-3

 

 

 
 كيؼ.ك  -متى ك  –مف ك  –عددان مف األسئمة باستخداـ أدكات االستفياـ: ما اكتب -4
- ..............................................    ............................................ 
- ..............................................    ............................................ 

                                ******************** 

................................ 

......................... .................... .................... 

 

................................ 

 الخبر
.............. 

 المبتدأ
.............. 

 الخبر
.............. 

 المبتدأ
.............. 

  متػى  مػف
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 الوحدة العاشرة:
 الػػدرس األّوؿ:

 الموضوع: أساسيات الجممة ومتمماتيا
 النقػاط التعميمية:

 أساسيات الجممة الفعمية: الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو. -
 الفعمية ما تبقى مف الجممة.متممات الجممة  -
 أساسيات الجممة االسمية: المبتدأ كالخبر. -
 متممات الجممة االسمية ما تبقى منيا. -

 :أف تكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمىيي  األىػداؼ التعميمية:
 يذكر أساسيات الجممة الفعمية./تذكر/ -
 الفعمية./تذكر/يذكر متممات الجممة  -
 يذكر أساسيات الجممة االسمية. /تذكر/ -
 يذكر متممات الجممة االسمية./تذكر/ -
 يحدد أساسيات الجممة االسمية المعركضة عميو./فيـ/ -
 يحدد متممات الجممة االسمية المعركضة عميو./فيـ/ -
 يحدد أساسيات الجممة الفعمية المعركضة عميو./فيـ/ -
 ة المعركضة عميو./فيـ/الجممة الفعمييحدد متممات  -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 المعمـ في دكر. -
 حكاية القصة كتمثيميا. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
عكد الثقاب ك عكد الثقاب األكؿ، ك األرممة، [، ]السيدة جممة[: عمييا أسماء الشخصيات كتبتبطاقات  -

 .]الطفؿك عكد الثقاب الرابع، ك لثالث، عكد الثقاب اك الثاني، 
 كرقة عمؿ. -
 قصة دمكع الثقاب(.صكرة مف كىي) خمفية لممكاقؼ التمثيميةبكصفيا  عرضصكر تي  -

 خطوات سير الدرس:
 د(22 )  :ستراتيجية المعمـ في دورا
 سمية كالفعمية.مـ مف التبلميذ ذكر بعض الجمؿ االيطمب المع التمييد: -
 المعمـ مف يقكـ بالدكر. توزيع األدوار: -
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 ترتيب المقاعد بحيث تتسع المساحة األمامية. إعداد المسرح: -
تنبيو التبلميذ لضركرة االنتباه الجيد تمييدان لممناقشة التي ستتخمؿ المكقؼ الدرامي  إعداد مالحظيف: -

 كتتمكه مباشرة.
ي جميعان، ناعدية، كأثؽي أنكـ تعرفكنيمثؿ المعمـ دكر/ السيدة جممة/ قائبلن: أنا شخصية قك  التمثيؿ: -

 :اسمي السيدة جممة، ميمتي أف أجمع شمؿ الكممات في جمؿو ذات معنى، كتعرفكف أف لي كلديف
أخذت بعض  فجأةن ك ، إال أٌنو منذ زمف طكيؿ الجممة االسمية كالجممة الفعمية، كنعيش في سعادة كىناء

ريفعت القضية لممحكمة، كقرر المسؤكلكف تقسيـ اء الكضع ، كبعد أف سينايادة عمالكممات تدخؿ ز 
ي: )بنى الميندسي المنزؿى عمى شكؿ تاآلانظركا إلى المثاؿ  مككنات الجممة إلى أساسيات كمتممات،

)  مربعو
 ما نكع ىذه الجممة؟ -
 كؿ في ىذه الجممة؟ ما الركف األ -
 ما الركف الثاني؟  -
  ما الركف الثالث؟ -
إلى أعمدة  ان مقسم الن جدك ركاف في مكانيا في الجدكؿ.)ترسـ عمى السبكرة األدعكنا نضع ىذه كاآلف  -

 .المفعكؿ بو(ك لفاعؿ_ كاىي الفعؿ_  ةثبلث
 تبقى في الجممة مف كممات؟  ذاماكاآلف  -
 –بنى "ألنيا أتمت معنى الجممة، كبذلؾ تككف األساسيات  ،"متمماتالتي تبقت "نسمي الكممات -

أم الكممات أما المتممات فيي: ما تبقى مف الجممة ، الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو، أم "المنزؿ-الميندس
  ."مربعو  ،شكؿ ،عمى"
 مكؽه رائعي األكصاًؼ.خاألـ  م كاآلف انظركا إلى المثاؿ الثاني: -

 كتتمقى اإلجابات منيـ( ،)بنفس الطريقة تسأؿ السيدة جممة التبلميذ
 ما نكع ىذه الجممة؟-
 في ىذه الجممة ؟ كؿما الركف األ-
 ما الركف الثاني؟-

المبتدأ  :إلى عمكديف ان مقسمجدكالن السبكرة  كترسـ عمى)كاآلف سأضع كؿ ركف في مكانو في الجدكؿ، 
 .كالخبر(

 ما تبقى في الجممة؟-
األساسيات ىنا: األـ   كبذلؾ تككف، ألنيا تتمـ معنى الجممة "،متممات"تسمى التي تبقت )ىذه الكممات 

  .مخمكؽه أم المبتدأ كالخبر، أما المتممات فيي: ما تبقى مف الجممة )رائعي األكصاؼ( –
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 تنتقؿكاآلف ىيا يا أطفاؿ لحؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ. )يحؿ التبلميذ التمريف بينما  التقويـ:-
كينتقؿ لبلستراتيجية  ،صكب األخطاء( بعد ذلؾ يعكد المعمـ لشخصيتو األساسيةتبينيـ ك  سيدة جممةال

 الثانية.

 د(23 )  استراتيجية حكاية القصة وتمثيميا:
 يسرد المعمـ قصة دمكع الثقاب. التييئة: -
عكد ك –عكد الثقاب األكؿ ك  -ية: األرممةتدكار اآلتبلميذ ليمعبكا األ ةيختار المعمـ أربع توزيع األدوار: -

 الثقاب الرابع.عكد ك  -عكد الثقاب الثالثك  -الثقاب الثاني
 يعرض المعمـ صكرة المشيد. إعداد المسرح: -
 تزاـ باليدكء كالمتابعة الجيدة.لينبو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة اال إعداد المالحظيف: -
 يقـك التبلميذ بتمثيؿ القصة. يؿ:التمث -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 ؿ المكقؼ بطريقة أخرل؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(مث. 
  اقترح  نياية أخرل لمقصة.ىؿ أعجبتؾ ىذه النياية؟ 

المتضمف تحديد الجمؿ الفعمية : يكجو المعمـ لحؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ، ان كتابي ان كنشاط
 المتممات في جدكؿ.ة في الحكار، كتحديد األساسيات ك كاالسمي
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 قصة دموع الثقاب
 .أعكاد ، فييا أربعةي ثقابو  عندىا عمبةي  األرممةي ك ، كانت ىنالؾ قرية تسكف فييا أرممة

 عكدي  ، فرحى كالشمسً  البيتى  المصباحي أضاء ، كأشعمت بو المصباح ،األكؿ الثقابً  عكدى  أخذت األرممةي 
 .كؿالثقاب األ

 المكقدي  نشرى المكقد،  الثقاب الثاني كأشعمت بو نارى  مف البرد، أخذت عكدى  رأت األرممة كلدىا يرتجؼي 
 .الثاني الثقابً  عكدي  ، فرحى في الغرفةً  الدؼءى 

، فرح عمى النارً  الحميبى  غمت األرممةي  الثقاب الثالث كأشعمت بو النار، عكدى  في الصباح أخذت األرممةي 
 .عكد الثقاب الثالث
كقؼ عندىا  ،لى الغابة مسرعان، رأل ككمة قشإكاتجو  ألتقط الكلد العكدى  ،ظيرىا ـكحينما أدارت األ

أف  حب، كأنا ال أبأشجارىا الخضراء جميمةه  الغابةي الثقاب، نظر العكد حكلو كقاؿ خائفان:  كأخرج عكدى 
 كفرحت الغابةي  ،الثقاب عكدي  فرحى  ، فبرد كزالت الحرارة،مف عينيو الدمكعى  العكدي  ذرؼى ، أككف ضاران 

 الجميمة.                        
 (2009)الخطيب،                                                                           
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 ورقػػة العمػػؿ

 أساسيات الجممة كمتمماتيا:ديٍؿ عمى -1
 يرل الطفؿ النجكـ كحٌبات الخرًز.  -

 األساسيات:........................................
 المتممات:.........................................

 الربيعي فصػؿه رائعي الجمػاًؿ. -
 االساسيات:.......................................

 ...................................المتممات:......

 امؤل الجدكؿ مما دار أمامؾ في قصة دمكع الثقاب.-2
 

 المتممات األساسيات الجممة
   .كالشمسً  البيتى  أضاء المصباحي 

   .في الغرفةً  الدؼءى  المكقدي  نشرى 
   .الخضراء بأشجارىا جميمةه  الغابةي 

                                               ******** 
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 الػػدرس الثػػػاني:
 الموضوع: أنواع الفعؿ

 النقاط التعميمية:
  .الفعؿ الماضي، كممة تدؿ عمى حدكث الفعؿ في الزمف الماضي -
 الفعؿ الماضي مبني عمى الفتحة الظاىرة عمى آخره. -
 فعؿ الماضي الفتحة. الحركة آخر  -
  .الفعؿ المضارع، كممة تدؿ عمى حدكث الفعؿ في الزمف الحالي -
 كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. ،الفعؿ المضارع مرفكع -
 فعؿ المضارع الضمة. الحركة آخر  -
 فعؿ األمر ىك الفعؿ الذم يدؿ عمى طمب حصكؿ العمؿ أك الشيء. -
 السككف.فعؿ األمر حركة آخر  -

 :أف أف يككف قادران عمى ،يتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي األىداؼ التعميمية:
 ؼ الفعؿ الماضي./تذكر/يعرِّ  -
 ؼ الفعؿ المضارع./تذكر/يعرِّ  -
 يذكر حركة آخر الفعؿ الماضي./تذكر/ -
 يذكر حركة آخر الفعؿ المضارع./ تذكر/ -
 فعؿ األمر./تذكر/ؼ يعرِّ  -
 فعؿ األمر./تذكر/يذكر حركة آخر  -
 يعرب الفعؿ الماضي./تطبيؽ/ -
 يعرب الفعؿ المضارع./تطبيؽ/ -
 يحكؿ الفعؿ الماضي إلى مضارع./تطبيؽ/ -
 يحكؿ الفعؿ المضارع إلى أمر./تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 لعب الدكر. -
 االرتجاؿ. -

 األدوات والوسائؿ الالزمة:
، ] عبلك ؿ، دالنا[، ]الصيادك القارب، ك الميناء، [كىي:  عمييا أسماء الشخصيات تكتب بطاقات -
 .]الصحفيك لسائح، ا[
 كرقة عمؿ. -
 .(قمعة أثرية)ميناء، كمطعـ، ك ، كىي لممشاىد الدرامية اتخمفيبكصفيا  عيرضصكر ت -
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 خطوات سير الدرس:
 د(20 )  استراتيجية لعب الدور:

 قبؿ موعد الحصة: 
الصياد، ك األدكار)المنارة، كيكزع عمييـ  ،ينتقي المعمـ ثبلثةن مف التبلميذ مسبقان  توزيع األدوار: -
نسخان مف النص التمثيمي، ثـ يمتقي بيـ قبؿ مكعد الحصة الدراسية بفترة عشر دقائؽ مف المركب( ك ك 

 مع تقديـ التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء. ،"بركفا" تحت إشرافو أداءأجؿ 
 أثناء الحصة:في 
 يسأؿ المعمـ التبلميذ: ماىي المنارة؟ أيف تكجد؟ كما أىميتيا؟ ثـ يميد لممشيد قائبلن: التمييد: -
 ،ك سبب حزنياكما ى ،دعكنا نتابع ما الذم جرل معيا ،غارقة في حزنياكالمنارة  ،منذ فترة طكيمة ) 

 لو كاالستفادة منو(.ؽ سيؤديو زمبلؤكـ، أتمنى االنتباه ائمف خبلؿ عرض درامي ش
 صكرة كتيعرضجيز المكاف الذم سيجرم فيو التمثيؿ كيعٌدؿ ترتيب المقاعد، يي  إعداد المسرح: -

 خمفية لممشيد التمثيمي.بكصفيا "منارة" 
، استعدادان النتباه الجيد كالمبلحظة الدقيقةينبو المعمـ المبلحظيف لضركرة ا إعداد المالحظيف: -

 لممناقشة.
 تمثؿ جماعة التمثيؿ النص الدرامي. :التمثيؿ -
 ية:تا تـ تمثيمو كتتضمف األسئمة اآلكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

  ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئبأداء زمبلما رأيؾ 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى أخرل تخيؿ نياية ىؿ أعجبتؾ ىذه النياية؟

 .كغرابتيا( تنكع األفكار
 .اقترح أكبر عدد مف االستعماالت التي يمكف بيا االستفادة مف المنارة 

ف ثـ حؿ بقية يتضمف استنتاج القاعدة مف خبلؿ حؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ، كم ان كتابي ان كنشاط
 تماريف كرقة العمؿ.

 د(13 )   :استراتيجية االرتجاؿ
يميد  لممكقؼ التمثيمي مف خبلؿ عرض مكقؼ المشكمة " سائح أجنبي يتعرض إلجراء  التييئة: -

 مقابمة تمفزيكنية".
 ي:تاآل تكزيعكفؽ ال ريفر المعمـ تمميذيف كيكزع عمييـ الدك يختا توزيع األدوار: -

كتخبره عٌما تفعؿ في رحمتؾ مع  ،عؾ صحفييمتقي م(: أنتى سائح أجنبي تزكر قمعة أثرية، 1دكر )
 الفعميف الماضي كالمضارع. بقية السكاح إلى سكريا كتحضيراتؾ الحالية، مستخدمان 
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(: أنتى صحفي تجرم مقابمة مع سائح أجنبي، فتسألو عف أعمالو السابقة في رحمتو كعف 2دكر )
 تحضيراتو الحالية.

يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ، كىك اآلف  إعداد المسرح: -
 .، كتيعرض صكرة قمعة أثريةقمعة أثرية

 كاالنتباه الجيد كالمرٌكز. ،ينبو المعمـ المبلحظيف لضركرة المتابعة إعداد المالحظيف: -
 يقكـ التمميذاف بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموشة شفكية فيمكيشمؿ مناق التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 د األفعاؿ المضارعة كالماضية المستخدمة في الحديث.حد 
 كاف بإمكاف السائح استخداميا في  ،اقترح أفعاالن مضارعة كماضية أخرل

 الحكار.

 د(12 )  :االرتجاؿ استراتيجية
في أحد  ةعامم ؿ عرض مكقؼ المشكمة. " كاآلف عبليميد المعمـ لممكقؼ التمثيمي مف خبل التييئة: -

 قرر دخكؿ أحد مطاعـ المدينة".تشعر بالجكع فتمصانع المدينة، 
 :دكريفعمـ تمميذيف كيكزع عمييما اليختار الم توزيع األدوار: -

 يفالنادؿ كتطمب فكتنادي ،أحد المطاعـ يفبالجكع، فتدخم يففي مصنع، تشعر  ةعامم (: أنت عبل1دكر )
 ، كالعبارات البلئقة.مرفعؿ األ ةن ، مستخدممف أطعمة يفمنو ما تريد

 ريد مف األطعمة.تعبل، كتسٌجؿ ما  ة(: أنت نادؿ في المطعـ، ترحب بالعامم2دكر )
كىك اآلف  ،يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ إعداد المسرح:-
 ."مطعـ"
 يكجو المعمـ انتباه المبلحظيف لضركرة المتابعة الدقيقة لما يتـ تمثيمو. إعداد المالحظيف:-
 يقكـ التمميذاف بتمثيؿ المشيد. التمثيؿ: -
 :تيةكتتضمف األسئمة اآل ،تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 )تخيؿ نياية لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا. 
 أفعاؿ األمر المستخدمة في الحديث. دحد 
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 النػػص التمثيمػػػي
 )المنارة الحزينة(

 .المكاف: شاطئ البحر
 .الصيادك القارب، ك الشخصيات: المنارة، 

 
) تحدث نفسيا( يا إليي يا إليي لقد مرت سنكات طكيمة كأنا كاقفة ىنا مكاني، ال أركح كال  المنارة:

 ؟ يا ربي ساعدني.لقد سئمت ىذا الكضع، ماذا سأفعؿ أجيء، كال أستطيع القياـ بػأم فعؿ،
 و يا منارة؟ نفاجئان( ما بًؾ؟ ما الذم تقكلي)بعد أف سمع كبلـ المنارة يخاطبيا مت القارب:
كما سمعت أييا القارب، إني متشائمة جدان مف المعيشة ىنا، إنيا كالسجف المؤبد، يا لظمـ  المنارة:

 بينما ىك ينعـ بحياتو في كؿ مكاف. ،االنساف الذم كضعني ىنا
 ي أيتيا المنارة ككفاؾ تشاؤمان.ئاىد القارب:
 كال أستطيع القياـ بأم فعؿ. ،ككيؼ أكؼ عف التشاؤـ، كأنا ال أقكل عمى الحركة المنارة:
مؽ لو، أليس كذلؾ؟إنيا سنة  القارب:  الككف، فمكؿ شيء مكانو الذم خي
 نعـ كلكف القدر ظممني لمغاية. المنارة:

، ليس ىذا ثابتة مثمؾ رغـ أنيا كمتفائمة لسماء كتأممي النجكـ أليست جميمةإلى اانظرم  لقارب:ا
في النفس، كذاؾ  التفاؤؿى كزقزقة طيكر النكرس السماء كالبحر أال يبعث المكف األزرؽ فحسب تأممي 

 بينما نعيش نحف ىنا في جك حار ال يطاؽ. ،اليكاء العميؿ الذم يمطؼ الجك حيث أنت
تمناه أف أككف منتجة كفعالة في ىذا رب أنا أقدر كؿ ما ذكرتو، كؿ ما أنعـ نعـ أييا القا المنارة:

أحد الككف. )ترفع المنارة نظرىا لمسماء لتتأمؿ النجـك كالمكف األزرؽ، في ىذا الكقت يحؿ الظبلـ فيأتي 
تنظر ف الشاطئ، كتبقى المنارة كحيدة، كيركب القارب كيقكده إلى داخؿ البحر بعيدان ع ،الصياديف

  .ال تممحو، فتنادم مذعكرةن( المنارة لؤلسفؿ بحثان عف القارب لكنيا
أييا القارب أييا القارب أيف ذىبت أنت أيضان، حتى أنت يا صديقي القارب ذىبت كتركتني  المنارة:
 كحيدة؟؟
 صكت المنارة فيخاطبيا( صياده آخر)يسمع 
 ما بؾ يا منارة؟ ما األمر؟  الصياد:
 ؟أرأيت قاربان أزرؽ المكف كاف ىنا منذ قميؿ المنارة:
 منذ قميؿ كركب القارب، كمضى بو إلى عمؽ البحر. يقيدنعـ نعـ، لقد جاء ص اد:الصي

 ع القياـ بيا.أستط ـعاؿ ل... كؿ ىذه األف..  مضى..  أبحرى ... قادى جاءى  المنارة:
 إنيا أفعاؿ ماضية، أال تعمميف؟ الصياد:
 ؟ماضو  كما معنى فعؿ المنارة:
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 ىي الكممة التي تدؿ عمى حدكث الفعؿ في الزمف الماضي، كحركة آخره الفتحة. الصياد:
. المنارة:  حسنان انظر أيضان إلى النكارس إنيا تطير، كأنت تصطادي، كالطفؿ يمعبي
، نعـ، كىذه األفعاؿ التي ذكرتً  الصياد:  يمعبكف( ىي أفعاؿ مضارعة.ك تصطادي، ك يا)تطيري
 ع؟كماذا يعني فعؿ مضار  المنارة:
الفعؿ المضارع ىك الكممة التي تدؿ عمى حدكث الفعؿ في الزمف الحاضر، كحركة آخرىا  الصياد:
 الضمة.
 كحتى ىذه األفعاؿ ال أستطيع القياـ بيا، فأنا لست فعالة كال أقدـ شيئان ليذا الككف. المنارة:
 أخرل تستطيعيف القياـ بيا.  كلكف ىناؾ أفعاالن  الصياد:
 أنا؟ المنارة:
 نعـ أنت؟ اد:الصي

 كيؼ؟ المنارة:
 في غاية األىمية. يا إلى بر األماف، كىذا فعؿه نأنت تنيريف الطريؽ لمسفف، كأنت تيدي الصياد:
 إذان أنا فعالة في المجتمع؟؟؟!! المنارة:
نعـ أنت فعالة تفعميف كالشمعة التي تنير في الظبلـ، كلكالؾ لتاىت السفف كلما اىتدت إلى  الصياد:
 طريقيا.
 أنا أنير طريؽ السفف. ،أنا أنيري طريؽ السفف( بفرح) :المنارة
 كالفعؿ ينيري يا منارة قد يتحكؿ إلى فعؿ أمر.  الصياد:
 مر؟كما ىك فعؿ األ المنارة:
 ىك الكممة التي تدؿ عمى طمب حصكؿ الفعؿ. الصياد:
 ىؿ لؾ أف تكضح لي أييا الصياد الحبيب؟ المنارة:
 و إليًؾ. تجيتكه عف طريقو، كاطمبي منو أف يكاد يالقادـ إنو  مقاربنعـ، التفتي ل الصياد:
 أنا ىنا أنا ىنا. قاربأييا ال ( انتبوٍ قاربممتفتةن إلى ال) المنارة:
 (غير مسارهيلى المنارة ك إ قاربمتفت الي)ىنا 

 لف تحزني بعد اآلف. أليس كذلؾ؟ ،عالة كمفيدة، لف تحزني بعد اآلفأرأيت يا منارة، أنت ف الصياد:
 )ابتسمت المنارة لكف دمعةن صغيرة مازالت في عينيا، فيي تكد لك كاف ليا العديد مف االستعماالت(

 .ىؿ يمكف أف تساعد المنارة، فكر بأكبر عدد مف االستعماالت غير الشائعة
 

********************* 
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 ورقة عمؿ
 مي:لممكقؼ التمثية مف خبلؿ مشاىدتؾ آلتياأمؤل الفراغات -1

 أنكاع الفعؿ                                               
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 في ما يمي:  المضارعكخطيف تحت الفعؿ  ،تحت الفعؿ الماضي ان ضع خط-2
 سافر الطالب. -
 يتعمـ الطفؿ. -
 :نفسو النمطرع، ثـ إلى أمر، ثـ أكمؿ عمى ية إلى صيغة مضاتحكؿ األفعاؿ الماضية اآل-3
-    ،  .....................،   ................... تفتحي
-    ،  .....................،  .................... ذىبى
 .....................،  .................... شرب،    -
 ...................،   ...................   ارتفعت، -
- ...............    ................     .............. 
- ........     .............................    ........   

ـي   .لكحةن  الطفؿي  رسـى   عرب األفعاؿ المشار إلييا بخط:أ-4  .  جديدةن  أشياءى  يكـو  كؿى  نتعم
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

                                   *********** 
 
 

دؿ عمى حدكث كممة ت ......الفعؿ.....
 حركة آخرهك   .عؿ بالزمف الماضيفال

.............. . 

 ..................... كممة تدؿ الفعؿ........

 كحركة آخره...............................  

 ..........................كممة................. الفعؿ.........

 .  كحركة آخره..............
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 الحادية عشر:الوحدة 
 الػػدرس األوؿ:

 المفرد والمثنى والجمع -الموضوع: أسموب النداء
 النقاط التعميمية:

 يتألؼ أسمكب النداء مف يا أداة النداء كاالسـ المنادل. -
 المفرد اسـ يدؿ عمى شيء كاحد. -
 المثنى اسـ يدؿ عمى شيئيف اثنيف. -
 .ك اثنتيفأ الجمع اسـ يدؿ عمى أكثر مف اثنيف -

 :أف تكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي أف يككف قادران عمىيي  األىداؼ التعميمية:
 ؤلؼ جممة فييا أسمكب نداء /تطبيؽ/ي -
 يعدد مككنات أسمكب النداء./تذكر/ -
 ؼ االسـ المفرد. /تذكر/يعرِّ  -
 ؼ االسـ المثنى. /تذكر/يعرِّ  -
 ؼ االسـ الجمع. /تذكر/يعرِّ  -
 كالجمع مف االسـ المفرد المعركض عميو. /تطبيؽ/يصكغ المثنى  -
 يصكغ جممة مف عنده تشتمؿ عمى مفرد. /تطبيؽ/ -
 يصكغ جممة مف عنده تشتمؿ عمى مثنى. /تطبيؽ/ -
 يصكغ جممة مف عنده تشتمؿ عمى جمع. /تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 االرتجاؿ. -
 لعب الدكر. -

 زمة:األدوات والوسائؿ الال 
، الحصافك األسد، [، ]ـاألك عمي، ك محمد، ك ىبة، [كىي:  ماء الشخصياتعمييا أس كتبتبطاقات  -
 .]حارس الحديقةك الحصاف الثاني، ك 
 بطاقة تعميمية.-
 كرقة عمؿ. -
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 خطوات سير الدرس:
 د( 20)  : استراتيجية االرتجاؿ

يميد المعمـ لعممية التمثيؿ مف خبلؿ عرض مكقؼ المشكمة " ثبلثة أطفاؿ يحدثكف فكضى  التييئة: -
 تنادييـ األـٌ كتطمب مف كؿ منيـ عمبلن محددان حفاظان عمى النظاـ كاليدكء". ،في المنزؿ

 :تياآل تكزيعع عمييـ األدكار كفؽ الكيكز  ،يختار المعمـ أربعة تبلميذ توزيع األدوار: -
كبلن منيـ نحك عمؿ محدد، لمساعدتؾ كحفاظان عمى  فكتكٌجيي ،أكالدؾ فأنًت األـٌ، تنادي(: 1دكر )
 .مستخدمةن أسمكب النداء اليدكء
 بنة الكبيرة.(: أنًت ىبو اال2دكر )

 بف األكسط.(: أنتى محمد اال3ر )دك 
 بف األصغر.(: أنتى عمي اال4دكر )

كىك اآلف  رم فيو التمثيؿيساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يج إعداد المسرح: -
 خمفية. منزؿ غير مرتب" بكصفياعف طريؽ عرض صكرة " ،منزؿ غير مرتب

 أثناء العرض التمثيمي.في  مشاىديف لضركرة االنتباهيكجو المعمـ انتباه التبلميذ ال إعداد المالحظيف: -
 ذ المكقؼ التمثيمي.يؤدم التبلمي التمثيؿ: -
 :تيةكتتضمف األسئمة اآل ،تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيما  التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا(أخرل تخيؿ نياية. 
  احتكت عمى أسمكب النداء.التي المستخدمة في الحديث حدد الجمؿ 

  .يتضمف حؿ التمريف األكؿ في كرقة العمؿ ان كتابي ان كنشاط

 د( 25)  استراتيجية لعب الدور:
 قبؿ موعد الحصة: 

مف التبلميذ مسبقان كيكزع عمييـ نسخان مف النص التمثيمي، ثـ  ةن ينتقي المعمـ أربع توزيع األدوار: -
مف أجؿ عمؿ "بركفا" تحت إشرافو مع تقديـ  ،يمتقي بيـ قبؿ مكعد الحصة الدراسية بفترة عشر دقائؽ

 التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء.
 أثناء الحصة: في 
ؼ؟ ككـ نافذة؟ ككـ يسأؿ المعمـ التبلميذ عف بعض محتكيات الصؼ مثؿ كـ بابان في الص التمييد: -

ؿ عف مدلكالت ىذه الكممات مف حيث العدد)نافذتاف، باب، مقاعد(، ثـ يميد المعمـ مقعدان؟ ثـ يسأ
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ما جرل مف خبلؿ عرض درامي لممشيد قائبلن: )حدثت منافسة قكية في حديقة الحيكاف، دعكنا نتابع 
 أتمنى أف تستفيدكا منو كتستمتعكا بأحداثو(. ،لنا زمبلؤكـ سيؤديو

 يتـ تجييز الصؼ، كيعٌدؿ ترتيب المقاعد بشكؿ يتيح حرية الحركة كالمتابعة الدقيقة. إعداد المكاف: -
 يكجو المعمـ التبلميذ المشاىديف لضركرة المتابعة الدقيقة كالتزاـ اليدكء.إعداد المالحظيف:  -
 تمثؿ جماعة التمثيؿ المشيد الدرامي. التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
 أف الحيكانات جميعان أحبت بعضيا البعض، ر في كؿ النتائج الممكنة فيما لك فك

 تعد الحيكانات القكية تأكؿ الضعيفة.كلـ 
  لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار كغرابتيا( تخيؿ نيايةن. 

مف خبلؿ حؿ التمريف الثاني في كرقة العمؿ، كمف ثـ حؿ  ،يتضمف استنتاج القاعدة ان كتابي ان كنشاط
 بقية التماريف في كرقة العمؿ.
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 النػػص التمثيمػػي
 )في حديقة الحيواف(

 المكاف: حديقة الحيكاف.
 .حارس الحديقةك الحصاف الثاني، ك ، الحصافك الشخصيات: األسد، 

أيتيا الحيكانات  )يقؼ غاضبان في كسط الحديقة( أنا الحيكاف األقكل في ىذه الحديقة، أيف أنتً  األسد:
 الضعيفة .  

 .عمييا حصاف(كيتب بطاقة عمى صدره )يدخؿ حصاف حامبلن 
 .أنا مثمؾ..... أنا قكم  الحصاف:

كيقترب مف الحصاف األكؿ لتصبح الكممة  " اف")يدخؿ حصاف آخر حامبلن بطاقة عمييا الحرفاف
 .حصاناف(

   .ال أنت لست قكم األسد:
 .ال أنا األقكل الحصاف:
 .ال أنا األقكل األسد:

 .)يدخؿ حارس الحديقة(
 تتشاجراف؟بكما  ما األمر؟ ما حارس الحديقة:

 .بيننا األقكلنتجادؿ مف  :الحصاف
  .لكف الفرؽ بينكما أف األسد مفرد كحصاناف مثنى ،كبلكما قكم حارس الحديقة:

 كما معنى  المفرد؟  األسد:
 .المفرد اسـ يدؿ عمى شيء كاحد :حارس الحديقة

 كما معنى المثنى؟ الحصاف:
  .المثنى اسـ يدؿ عمى شيئيف اثنيف حارس الحديقة:

 ال ييقنعني ىذا الكبلـ، فأنا أقكل الحيكانات جميعيا. ال ال، األسد:
 .في االتحاد قكة كفي التفرقة ضعؼأال تعرفكف الحكمة التي تقكؿ:  حارس الحديقة:

 نعـ نعرفيا. الحصاف:
  .األفضؿ لكـ أف تجتمعكا في يد كاحدةإذان  حارس الحديقة:

 .(يقترب الحصاناف مف األسد)
 .اآلف أصبحتـ جمعان ك  حارس الحديقة:

 كما معنى جمع؟  األسد:
  .أك اثنتيف الجمع اسـ يدؿ عمى أكثر مف اثنيف حارس الحديقة:
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 .أعطنا مثاالن  :فالحصا
 انظركا ) يعرض بطاقة مكتكب عمييا حيكانات(  حارس الحديقة:

 .نبقى يدان كاحدةأف كنعدؾ ، شكران  لؾ يا حارس الحديقة ..حسنان  الحصاف:

                         ***************** 
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 ورقػػة العمػػؿ

 ـ كأبنائيا الجمؿ التي اشتممت عمى نداء:ؿ الحكار الذم جرل أمامؾ بيف األاكتب مف خبل-1

 

 

           االسـ المنادى                     أداة النداء 

 االسـ المنادى                            أداة النداء                                                                  

              

 ية:تمؤل الفراغات اآلا-2

 

 

 
 ية ضمف الجدكؿ:تصٌنؼ الكممات اآل-3

 –شركتاف  –مصانع  –معمؿ  –ة بذر  –زارعاف  –حاجات  –عامبلف  –مؤسسة  –بذكر  –شركتاف 
 بحر

 
 الجمع المثنى المفرد

 

 

 

  

 

 

.......................... 

 ىك: االسـ المفرد
....................................

.......................... 

 

............................... 

 ىك: االسـ المثنى
................................

............................. 

 

 ىك: االسـ الجمع
.............................

............................ 

 

 



 

189 

 

 ية:تب المثنى كالجمع مف الكممات اآلاكت-4

 
 

 

 

 

 

 اكتب جممة  تشتمؿ عمى مفرد.-5
...................................................... 

 اكتب جممة تشتمؿ عمى مثنى.-6
...................................................... 

 اكتب جممة تشتمؿ عمى جمع.-7
...................................................... 

                                            *************** 

 جمع مثنى مفرد
   كردة
   بمد
   جبؿ
   عامؿ
   كاتب
   لبناني
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 الػػدرس الثاني:
 الموضوع: حروؼ العطؼ وحروؼ الجواب

 النقاط التعميمية:
 في ربط كممة بكممة أخرل.حركؼ العطؼ ستخدـ تي  -
 بؿ.ك ثـ، ك مف حركؼ العطؼ أك ،  -
 ستخدـ حركؼ الجكاب في اإلجابة عف األسئمة.تي  -
 حركؼ الجكاب نعـ، ال ، بمى.مف  -
 تستخدـ نعـ كبمى لممكافقة، كال لعدـ المكافقة. -

 :أف أف يككف قادران عمى ،يتكقع مف المتعمـ بعد تطبيؽ الدرس الحالي األىداؼ التعميمية:
 يعدد حركؼ العطؼ./تذكر/ -
 يذكر كظيفة حركؼ العطؼ./تذكر/ -
 يعدد حركؼ الجكاب./تذكر/ -
 الجكاب./تذكر/ يذكر كظيفة حركؼ -
 يستخدـ حركؼ العطؼ في جمؿ مف إنشائو./تطبيؽ/ -
 يمؤل الفراغ بحرؼ العطؼ المناسب./تطبيؽ/ -
 يستخدـ حركؼ الجكاب في اإلجابة عف األسئمة المطركحة عميو./تطبيؽ/ -

 االستراتيجيات المستخدمة في الدرس:
 لعب الدكر  -
 االرتجاؿ. -

 :األدوات والوسائؿ الالزمة
محمد، [، ]الصدفة الثانيةك الصدفة األكلى، ك عبير،  [كىي: عمييا أسماء الشخصيات كتبتبطاقات  -
 .]المذيعك 
 بطاقات تعميمية. -
 كرقة عمؿ. -
 (.معسكر طبلئعك ، شاطئ البحرل)صكرة  ةقؼ التمثيمياخمفيات لممك  -
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 خطوات سير الدرس:
 د(25 )  استراتيجية لعب الدور:

 قبؿ موعد الحصة: 
نسخان مف النص األدكار ك كيكزع عمييـ  ،ينتقي المعمـ ثبلثةن مف التبلميذ مسبقان  توزيع األدوار:-

مف أجؿ عمؿ "بركفا" تحت  ،التمثيمي، ثـ يمتقي بيـ قبؿ مكعد الحصة الدراسية بفترة عشر دقائؽ
 مع تقديـ التكجييات البلزمة كتصكيب األخطاء. ،إشرافو
 أثناء الحصة: في 
يسأؿ المعمـ التبلميذ ىؿ تحبكف كطنكـ؟ يجيب التبلميذ: نعـ، كىؿ تحبكف الظمـ كالعدكاف؟   التمييد: -

يجيب التبلميذ: ال، ما نكع الكممات)نعـ، ال، ك...........(؟، بعد ذلؾ يميد المعمـ لممشيد قائبلن: 
 ،بجانبيا غريبان  كفجأة تسمع صكتان  ،دركسيا عمى شاطئ البحر سر دت ،)عبير تمميذة في الصؼ الرابع

أتمنى أف تستفيدكا منو  ،دعكنا نتابع ما حصؿ معيا مف خبلؿ عرض درامي سيؤديو زمبلؤكـ
 كتستمتعكا بأحداثو(.

تجٌيز الغرفة الصفية )المكاف الذم سيتـ فيو التمثيؿ(، كتعٌدؿ المقاعد بشكؿ يتيح  إعداد المكاف: -
 .التي تمثؿ خمفية المشيدعرض الصكرة كتي حرية الحركة كالمتابعة الدقيقة، 

 ينبو المعمـ التبلميذ المبلحظيف لضركرة االلتزاـ باليدكء كالمتابعة الدقيقة. إعداد المالحظيف: -
 تمثؿ جماعة التمثيؿ المشيد الدرامي. التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟حيث نقاط القكة كالضعؼ()مف ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار ف يتخيؿ نياية لممكقؼ؟أمف يستطيع(

 .كغرابتيا(
تـ بعد ذلؾ ي، كؿ في كرقة العمؿيتضمف استنتاج قاعدة الدرس مف خبلؿ حؿ التمريف األ ان بياكت ان كنشاط
 في كرقة العمؿ.التمرينيف الثاني كالثالث حؿ ل تكجيييـ

 د(20 )  : استراتيجية االرتجاؿ
محمد تمميذ في معسكر مكقؼ المشكمة "يميد المعمـ لممكقؼ التمثيمي مف خبلؿ عرض  التييئة: -

 الطبلئع يتعرض إلجراء مقابمة تمفزيكنية".
 ي:تاآل تكزيعكفؽ ال يفر دك معمـ تمميذيف كيكزع عمييما اليختار ال توزيع األدوار: -

حدث لممذيع عف فتت ،، تتعرض لمقابمة تمفزيكنيةفي معسكر الطبلئعمشارؾ نتى محمد تمميذ (: أ1دكر )
 .مستخدمان حركؼ العطؼ كالجكاب ، كتجيب عف أسئمتوىكاياتؾ
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كما يحب/ كما يكره مف األلعاب  ،تجرم مقابمة مع محمد كتسألو عف ىكاياتو الصحفي(: أنتى 2)دكر
 كالمأككالت كالنشاطات.

يساعد المعمـ التبلميذ في كضع تصكر لممكاف الذم يجرم فيو التمثيؿ، كىك اآلف  إعداد المسرح: -
 .، كتيعرض الصكرة التي تمثؿ خمفية المشيدمعسكر الطبلئع

 .االنتباهك يف لضركرة التزاـ اليدكء يكجو المعمـ المشاىد إعداد المالحظيف: -
 التمميذاف المكقؼ التمثيمي. ؤدمي التمثيؿ: -
 ية:تكتتضمف األسئمة اآل ،ا تـ تمثيموكيشمؿ مناقشة شفكية فيم التقويـ: -

 ؟)مف حيث نقاط القكة كالضعؼ(ؾئما رأيؾ بأداء زمبل 
 أم األدكار أحببت؟ كلماذا؟ 
  كغرابتيا(تخيؿ نياية لممكقؼ؟ )يشجع المعمـ ىنا عمى تنكع األفكار. 
  جكاب مف الحكار.حركؼ الجمؿ التي احتكت عمى حركؼ عطؼ ك استخمص 
 .اقترح أكبر عدد مف األسئمة التي كاف يمكف لمصحفي أف يسأليا 

 يتضمف حؿ بقية تماريف كرقة العمؿ. ان كتابي ان كنشاط
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 النػػص التمثيمػػي
 )عبير عمى شاطئ البحر(

 المكاف: شاطئ البحر.
 الصدفة الثانية.ك الصدفة األكلى، ك ، الشخصيات: عبير

ذ بصدفتيف تتحاكراف بجانبيا(دركسيا درس)تجمس عبير عمى شاطئ البحر كت  ، كا 
 مرحبان يا صديقتي. الصدفة األولى:
 أىبلن بًؾ أٌيتيا الصدفة الجميمة. الصدفة الثانية:
 ما اسمًؾ؟ الصدفة األولى:
 اسمي حركؼ العطؼ. الصدفة الثانية:
 جميمةو، كبلنا حركؼ إذان. مصادفةو يا ليا مف  الصدفة األولى:
 حقان! كما اسمًؾ؟ الصدفة الثانية:
 أنا حركؼ الجكاب. الصدفة األولى:
 كمنذ متى تسكنيف ىنا؟ الصدفة الثانية:
.الصدفة األولى  : منذ زمفو بعيدو

 ؟ف الجميمتيفأتسمحاف لي باالنضماـ إليكما أيتيا الصدفتي عبير:
 نعـ، تفٌضمي. الصدفة الثانية:

أنا اسمي عبير، تمميذة في الصؼ الرابع، سمعتي حديثكما منذي البداية فيؿ لكما أف تشرحا لي  عبير:
 معنى حركؼ العطؼ.

 : حسنان يا عبير، حركؼ العطؼ تفيد في ربط كممة أخرل. الصدفة األولى
 ؟كما ىي حركؼ العطؼ عبير:

َـّ  –بؿ  –مف حركؼ العطؼ أك  الصدفة األولى:  .ث
 كىؿ لؾ أف تعطيني بعض األمثمة. عبير:

 نعـ، انظرم إلى ىذه البطاقة. )تعرض بطاقة مكتكب عمييا ثبلث جمؿ كتقرأ الجمؿ( الصدفة األولى:
 
 

 
 حسنان، كما معنى حركؼ الجكاب؟ عبير:

 حركؼ الجكاب تيستخدـ في اإلجابة عف األسئمة. الصدفة الثانية:
 كيؼ ذلؾ؟ عبير:

 عصيرًا. أوحميبًا  اشربْ 
 الممعِب. بؿإلى الحديقِة  اذىبْ 

 أذىب  إلى المدرسة. ثـ أرتدي ثيابي
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 سأسألؾ بعض األسئمة كأنًت أجيبي. الصدفة الثانية:
 حسنان. عبير:

 ؟تقاعسى عف أداء الكاجبً ىؿ تحبٌيف ال الصدفة الثانية:
 ال. عبير:

 ؟أتحبيف مدرستؾً  الصدفة الثانية:
 نعـ. عبير:

 ألست تحبٌيف أمىًؾ؟ الصدفة الثانية:
 : بمى.عبير

 ىا قد استخدمت حركؼ الجكاب يا عبير. الصدفة الثانية:
 بمى.ك  -نعـك  -إذان حركؼ الجكاب ىي الحقان!  عبير:

 أحسنًت يا عبير. الصدفة الثانية:
 شكران لكما أيتيا الصدفتيف الجميمتيف، لقد كاف حكاران شائقان كمفيدان. عبير:

* * * * * * * 
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 ورقػػة العمػػؿ

 ية:تمؤل الفراغات اآلاالتمثيمي  مف خبلؿ متابعتؾ لمنص1-

 

 

 

 

 

 اكتب جمبلن عمى نمط:-2
 عصيران أك حميبان. ............................................ اشربٍ  -
 الربيع بؿ الصيؼ. ............................................ أحب   -
 ثـ جؼ النير. ...................................... في ك مضت السن -

 أمؤل الفراغ بحرؼ العطؼ المناسب:-3
 ارتديتي ثيابي ...... ذىبت إلى المدرسة. -
- .  أح ب المكزى ....... التفاحى
 أحب  الشتاءى ..... أحب  الربيعى. -

 بمى. -أك  –اكتب جمبلن  تشتمؿ عمى أحرؼ العطؼ  ثـ -4
...................................................... 
 ......................................................
...................................................... 

 أجب بحرؼ الجكاب المناسب:-5
 ألستى تحبي المدرسةى؟ ................................ -
 .......تحب  المشاجرة؟ ...........................ىؿ  -
؟ ..................... -  ..............أتحب  ىكايةى الرسـً

                           ************** 

 ت ستخدـ حروؼ العطؼ ِلػ
......................................... 

 ت ستخدـ حروؼ الجواب ِلػ
...................................... 
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 (3الممحؽ)
 االختبار التحصيمي

 
                                                             

 .............االسـ:.....................

 :                               تمميذة/عزيزتي التمميذعزيزم ال

 -دفتر التمميذ -في كتاب العربية لغتي متضمنةىذا االختبار لقياس تحصيمؾ في قكاعد المغة العربية ال
، ما عميؾ إال االختيار مف متعدد ( سؤاالن مف نكع27األكؿ يضـ ) قسميف،الجزء الثاني، يحتكم عمى 

مف نكع  ( سؤاالن 23كالقسـ الثاني يضـ ) ،جابة الصحيحةالحرؼ الذم يمثؿ اإلترسـ دائرة حكؿ ف أ
كما عميؾ إال أف تكتب الكممة أك الجممة في الفراغ  ،الفراغات كاألسئمة ذات االجابات القصيرة

 .المخصص لئلجابة

 مع مراعاة ما يمي :

 كؿ سؤاؿ بشكؿ جيد.قراءة عبارة  -
 أكثر مف إجابة كاحده لمسؤاؿ الكاحد.  ٍر تخٍ ال تى في أسئمة االختيار مف متعدد  -
 سؤاؿ بدكف إجابة. ال تترؾ أم  -

 
ليؾ نمكذجان:    كا 
 عرب فييا كممة "الجبؿ" اسما مجركران ىي:التي تي الجممة   

 .في فصؿ الربيع جماالن  الجبؿي  يزدادي  - أ
 .صعد محمد إلى أعمى الجبؿً   - ب
 .المجاكرً  إلى الجبؿً  ىذه الطريؽي  تصؿي  -جػ        
 .جميؿه  الجبؿي   - د

 

 شاكرةن حيسف تعاكنكـ                                                                               
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 القسـ األوؿ
.ارسـ دائرة حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة  -  

 التي:الجممة االسمية ىي 1- 
 .تنتيي باسـ  -ػج                        .تبدأ بفعؿ-أ
 .تنتيي بفعؿ  -د                      .تبدأ باسـ-ب


 :ىو الفاعؿ -2
            .بالفعؿ قاـ مف عمى يدؿ اسـ- أ
    .الفعؿ عميو كقع مف عمى يدؿ اسـ -ب
 .الفعؿ حدكث عمى تدؿ كممة - ػج
.الفعؿ حدكث سبب عمى يدؿ اسـ -د

 : ىي ،المجموعة التي تمثؿ حروؼ جر مما يمي -3
       .ؾ( -عف-إلى -)مف -أ
        .نعـ ( -مف -ال -)بؿ-ب
 .(بمى -عف -إلى -)كيؼ -ػج
 .)أك ػ ثـ ػ بؿ ػ كيؼ( -د
 

مرفوٌع فوؽ  الجبِؿ(، األساسيات في  -4 )العمـ  
 الجممة السابقة: 

ـي  -ػج                .الجبؿ -العمـ-أ  .مرفكعه  -العم
 -فكؽ -مرفكع-د            .الجبؿ -فكؽ-ب

  .الجبؿ


 الجمع اسـ يدؿ عمى:  -5
 .شيء كاحد أك شيئيف  -ػج              .شيء كاحد -أ
 .أكثر مف شيئيف  -د                   .شيئيف-ب
 

 المجموعة التي تمثؿ حروؼ جواب مما يمي -6
 :ىي
 .ثـ( -بؿ -)نعـ -ػج              .ثـ( -بؿ -)أك-أ
 .بمى( -ال -)نعـ -د          .ثـ( -أك -)نعـ-ب
 

 الجممة ىذه في المبتدأ ،(دائماً  نشيطوف الفالحوف) -7
 :ىو
 .دائمان  -ػج                        .الفبلحكف-أ
 .مبتدأ يكجد ال -د                       .نشيطكف-ب

 :ىو الخبر -8
  .االسمية الجممة بو تبدأ الذم االسـ-أ
          .الفعمية الجممة بيا تبدأ الذم الكممة -ب
 .المبتدأ عف بو نخبر الذم االسـ-ػج
 .الفعؿ عميو كقع مف عمى يدؿ اسـ -د

 : ىي ،ةاآلتي الجمؿ بيف مف االسمية الجممة-9
ـى  الجندمي  رفعى -أ ـي  يرفرؼي  -ػج            .العم   .ببلدم عم
ـى  ارفعٍ  -د        .مرفكعه  ببلدم عمـي -ب  .محمد يا العم

(، الفاعؿ في الفاتر   )شرب  الولد  الحميب   -10
 الجممة السابقة ىو: 

 .الحميب -ػج                            .شرب-أ
  .الفاتر -د                           .الكلد-ب
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 : الكممة بعد حرؼ الجرأسمي  -11
 .االسـ المنصكب  -جػ               .االسـ المجركر-أ
 .االسـ المعطكؼ -د                .االسـ المرفكع-ب

 ىذه في الخبر( الحديقة في متفتحٌ  الورد  ) -12
 :الجممة

 .الحديقةً  -جػ                     .الكردي - أ
 ال يكجد خبر. -د                    .متفتحه - ب

 : عمى تدؿ التي الكممة ىو المضارع الفعؿ -13
            .الماضي الزمف في الفعؿ حدكث- أ
    .الحاضر الزمف في الفعؿ حدكث- ب
         .الفعؿ حدكث طمب -ػج
 .الفعؿ حدكث سبب -د

 : ىو المبتدأ-14
      .االسمية الجممة بو تبدأ الذم االسـ- أ
     .االسمية الجممة بو تبدأ الذم الفعؿ- ب
 .الفعمية الجممة بو تبدأ الذم الفعؿ-ػج
 .المبتدأ عف بو نخبر الذم االسـ -د

 :ىي المجرور االسـ آخر حركة -15
 .الضمة-ػج                             .الكسرة- أ
 .السككف -د                           .الفتحة- ب 

 :ىي ،مجموعة أدوات االستفياـ مما يمي -16
 (                    نعـ -ال -بؿ -مف)  - أ
 (                 ما -كيؼ -متى -مف) - ب
 ( عمى -عف -إلى -كيؼ) -ػج
 ( بؿ -ثـ -كيؼ -أك)  -د

 : ىي الفعمية الجممة في األساسيات-17
              .المفعكؿ بو -الفعؿ  - أ
                          .الفاعؿ -الخبر -المبتدأ - ب
 .بو مفعكؿ -الفاعؿ -الفعؿ -ػج
 .المفعكؿ بو -المبتدأ -د

 :الذي االسـ ىو بو المفعوؿ -18
                     .بالفعؿ قاـ مف عمى يدؿ - أ
               .الفعؿ عميو كقع مف عمى يدؿ- ب
 .الجر بحرؼ يتصؿ -ػج
 .المبتدأ عف بو نخبر -د
 

 :عمى تدؿ التي الكممة ىو األمر فعؿ -19
    .الماضي الزمف في الفعؿ حدكث- أ
       .الحاضر الزمف في الفعؿ حدكث- ب
 .الفعؿ حدكث طمب  -ػج
 .الفعؿ حدكث سبب -د
 

 :  عمى يدؿ اسـ ىو المثنى -20
 .شيئيف مف أكثر -ػج                .كاحد شيء- أ
 .شيئيف أك شيء -د                   .شيئيف- ب
  
 

 : ىي ،مجموعة حروؼ العطؼ مما يمي -21
 .(نعـ -بؿ -ال) -ػج             .(عف -إلى -مف)- أ
 .(متى -كيؼ -مف) -د              .( ثـ -بؿ -أك)- ب

 : ىي ،الخبر آخر حركة-22
 .السككف -ػج                             .الضمة- أ
 .الكسرة -د                            . الفتحة- ب
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 المجرور االسـ ،(الجبؿِ  قمةِ  عمى يقؼ المجاىد  )-23
 : السابقة الجممة في
 .عمى-ػج                               .الجبؿ- أ
 .قمة -د                            .المجاىد- ب
 

 : عمى تدؿ التي الكممة ىو الماضي الفعؿ-24
            .الماضي الزمف في الفعؿ حدكث- أ
           .الحاضر الزمف في الفعؿ حدكث- ب
 .الفعؿ حدكث طمب -ػج
 .الفعؿ حدكث سبب -د

 :بو المفعوؿ آخر حركة -25
 .الكسرة-ػج                               .الفتحة- أ
 .السككف-د                            .الضمة- ب

 : التي الجممة ىي الفعمية الجممة-26
 .بحرؼ تبدأ-ػج                     .بفعؿ تبدأ- أ
 أك باسـ تبدأ-د                   .باسـ تبدأ- ب

 .حرؼ
 

  :ىي ،االسمية الجممة أساسيات -27
  الفاعؿ– مبتدأال -ػج        الخبر -المبتدأ - أ                                

 المبتدأ -د               الخبر - ب                                 

 

 الثانيالقسـ 
 .طمب منؾ في كؿ عبارةأجب وفؽ ما ي   -  

 :قوسيف بيف التي الكممة اضبط -
 .عربي بمد( فمسطيف) -29                                          .(الرصيؼ) عمى الكلد يمشي -28
 .المؤمنيف( حميؼ)النصر -31                                                  .(المكحة) الفناف رسـ -30

 ية:اآلتالجممة ما تحتو خط في حوؿ  سؤاالً  صغ -32
 (.بارعٌ  ميندٌس ) صمـ  المدرسة  

 ؟...................................................

يكوف فييا كممة "األجداد"  فعمية جممة اكتب-33
 :فاعالً 

.................................................... 
 

 :"طالب" اسـ منادى في جممة مفيدةاجعؿ كممة  -34
..................................................... 

 :جمع إلى/  مكتب/ كممة حوؿ-35
.................................................... 
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  :المناسب بالمبتدأ الفراغ امأل-36
 (مرفرفاف ).............

 ماٌىر حاز  ) يةاآلت الجممة نمط عمى جممة اكتب-37
 (:الثالث المركز عمى

.................................................... 
 

 :  المناسب الجر بحرؼ الفراغ امأل-38
 الرصاص ... الزغاريدي  انطمقت

 :أمر فعؿ إلى/ ذىب/ الفعؿ حوؿ -39
................................................. 

 

 : المناسب العطؼ بحرؼ الفراغ امأل -40
 الحديقة إلى ذىبت ....... كاجباتي أنييت أكالن  

 :بو في جممة مفيدة اجعؿ كممة "الولد" مفعوالً  -41
.................................................... 

 :مفيدة اسمية جممةصؼ "الجندي" في  -42
................................................. 

 : مثنى إلى" محفظة" ةاآلتي الكممة حوؿ -43
................................................ 

 

 الذي الجواب حرؼ فما الفواكو، تحب أنت -44
 تحب ىؿ) سأؿت   عندما، "نعـ"غير الحرؼ  تستخدمو
 (:الفواكو؟

................................................... 

 :مناسب بخبر ةاآلتي الجممة أكمؿ -45
 ................(التمميذاف)
 

 :القوسيف بيف التي الكممة أعرب -
 .الييكدى  االستعماري ( ساعدى ) -46

............................................................................................................ 
 .الخريطةى ( الميندسي ) يرسـي  -47

............................................................................................................ 
 .الفمـً ( رؤيةً )ؿ محمده  تحمسى  -48

............................................................................................................ 
 .مدرسةه  ( األـي ) -49

............................................................................................................ 
 .الدرسى  التمميذي ( يقرأي ) -50
 ........................................................................................................... 

 *انتيت االسئمة*                                  
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 (4الممحؽ)
 )أ( اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ

 
 تاريخ إجراء االختبار:                                                          اسـ الطالب

   تاريخ الميبلد:          اسـ المدرسة:                                              
 الصؼ الدراسي: 

 .تعميمات االختبار..
 :عزيزتي التمميذة تمميذ..ال عزيزم

لمعالـ األمريكي تكرانس،  (أاختبارات التفكير اإلبداعي صكرة األلفاظ) االختبارات التي بيف يديؾ ىي
كستعطيؾ فرصة لكي تستخدـ خيالؾ في أف تفكر في أفكار كتصكغيا في كممات، ليس ىناؾ إجابات 

نما تيدؼ إلى رؤية كـ عدد األفكار التي نؾ أيمكف أف تأتي بيا، كفي اعتقادم  صحيحة أك خاطئة، كا 
أف أحدان لـ  عتقدي تى  ان مثيرة لبلىتماـ كغير مألكفة، أفكار  ان أفكار تعطي فحاكؿ أف  ،ن ممتعاا العمؿ ستجد ىذ

 يفكر بيا مف قبؿ. 
كلكؿ نشاط كقتو المحدد لذلؾ حاكؿ أف تستخدـ كقتؾ  ،كعميؾ أف تقكـ بسبعة نشاطات مختمفة

ذا لـ يعد عندؾ أفكار قبؿ أف ينتيي  استخدامان جيدا،ن  اعمؿ بأسرع ما تستطيع كلكف بدكف تعجؿ، كا 
  .كىكذا ،عطى لؾ التعميمات قبؿ أف تبدأ بالنشاط التاليالكقت انتظر حتى تي 

ذا كاف لديؾ أية أسئمة بعد البدء ال تتحدث بصكتو عاؿو  ارفع إصبعؾ كستجدني بجانبؾ ألحاكؿ  ،كا 
 اإلجابة عف سؤالؾ. 

 ى لؾ أعماالن ناجحة.أتمن
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 النشاط األوؿ ػ  توجيو األسئمة

عمى ىذه الصفحة اكتب كؿ األسئمة التي يمكف أف تفكر فييا عف الصكرة السابقة، كاسأؿ كؿ األسئمة 
التي تحتاج إلى أف تسأليا لكي تعرؼ ما ىك حادث، كال تسأؿ أسئمة يمكف أف يجاب عمييا بمجرد 

 النظر إلى الصكرة، كيمكنؾ أف تنظر إلى الصكرة كمما أردت. 

ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 

 
 النشاط الثاني ػ تخميف األسباب

 ،ي اكتب ما تستطيع أف تفكر بو مف أسباب ممكنة لمحادث المكجكد في الصكرة السابقةأتكفيما ي
مباشرة أك بكقت طكيؿ كأدل إلى ذلؾ الحادث، اكتب  ،كيمكنؾ أف تفكر فيما يككف قد كقع قبؿ الحادث

 ما تستطيع مف التخمينات كال تخؼ مف مجرد التخميف.
ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 



 

203 

 

ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 

 
 النشاط الثالث ػ تخميف النتائج

نتيجة لمحادث المكجكد في الصكرة السابقة، اكتب ما تستطيع أف تفكر فيو مما يمكف أف يحدث 
كيمكنؾ أف تفكر فيما يمكف أف يقع بعد الحادث مباشرة أك بكقت طكيؿ، اكتب ما تستطيع مف 

 التخمينات كال تخؼ مف مجرد التخميف.
ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 
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 االختبار الرابع ػ تحسيف اإلنتاج
شراؤىا مف المحبلت التجارية، كىي عبارة عف فيؿ إلحدل لعب األطفاؿ التي يمكنؾ ة ي صكر أتي فيما

إنشات ككزنو ربع كيمك غراـ. كالمطمكب منؾ أف تكتب الكسائؿ التي يمكف أف  (6)محشك بالقطف طكلو
بيا مف لممزيد مف الفرح كالسركر لمف يمعب  ان تفكر بيا بحيث تصبح ىذه المعبة بعد تعديميا مصدر 

ثارة لبلىتماـ، كال تيتـ بتكاليؼ ىذه تحدث عف أكثر كسائؿ التعد ،األطفاؿ يؿ ليذه المعبة غرابةن كا 
 التعديبلت، فكر فقط فيما يمكف أف يجعؿ ىذه المعبة مصدران لمزيد مف الفرح كالسركر.

 
ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 
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 االختبار الخامس ػ االستعماالت غير الشائعة )عمب الصفيح(
ستعمؿ في كثير مف ناس يمقكف بعمب الصفيح الفارغة رغـ أنيا تي مف المعركؼ أف معظـ ال

االستعماالت المطيفة، اكتب عمى ىذه الصفحة كؿ ما تستطيع أف تفكر بو مف ىذه االستعماالت غير 
كما يمكنؾ أف تستخدـ أم عدد مف ىذه العمب  ،كال تحدد تفكيرؾ بحجـ معيف مف ىذه العمب ،الشائعة

نما فكر قدر  ،يتيا أك سمعت عنيا مف قبؿأتفكيرؾ عمى االستعماالت التي ر ر كما تشاء كال تحص كا 
 المستطاع في االستعماالت الجديدة الممكنة.

ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 

 
 االختبار السادس ػ األسئمة غير الشائعة

عدد ممكف مف األسئمة التي يمكف أف تسأليا عف عمب في ىذا النشاط عميؾ أف تفكر في أكبر 
ف تثير لدل األشخاص اآلخريف أة كمتنكعة، ك متعددئمة إلى إجابات بشرط أف تؤدم ىذه األس ،الصفيح

االىتماـ كحب االستطبلع فيما يتصؿ بيذه العمب، حاكؿ أف تجعؿ أسئمتؾ تدكر حكؿ بعض النكاحي 
 يفكر بيا الناس.الخاصة في ىذه العمب كالتي عادة ال 

ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
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ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 

 
 االختبار السابع ػ افترض أف

نو قد حدث بالفعؿ، كىذا االفتراض سيعطيؾ أغير ممكف الحدكث كعميؾ أف تفترض ي مكقؼ أتكفيما ي
فرصة الستخداـ خيالؾ لتفكر في  كؿ األمكر التي يمكف أف تحدث إذا تحقؽ ىذا المكقؼ غير ممكف 

 الحدكث. 
افترض في مخيمتؾ أف المكقؼ الذم سنصفو لؾ قد حدث، فكر في كؿ األمكر األخرل التي قد تحدث 

 اكتب كؿ ما يمكنؾ كتابتو مف تخمينات.  ،رتبة عمى ذلؾبسببو، كبمعنى آخر ما ىي النتائج المت
كتب كؿ ما الذم قد يحدث ا ،المكقؼ: افترض أف لمسحب خيكطان تتدلى منيا كتربطيا باألرض

 ية:تتخميناتؾ عمى الصفحة اآل
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ُ- ..................................................................................... 
ِ- ..................................................................................... 
ّ- ..................................................................................... 
ْ- ..................................................................................... 
ٓ- ..................................................................................... 
ٔ- ..................................................................................... 
ٕ- ..................................................................................... 
ٖ- ..................................................................................... 
ٗ- ..................................................................................... 

َُ- ..................................................................................... 
ُُ- ..................................................................................... 
ُِ- ..................................................................................... 
ُّ- ..................................................................................... 
ُْ- ..................................................................................... 
ُٓ- ..................................................................................... 

                        
                       ********************* 
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 الممحؽ (5)
 التعريؼ بميارات التفكير اإلبداعي في دروس القواعد في ضوء الخطط الدراسية

 التعريؼ بالميارة الميارة
 
 
 
 
 

 الطبلقة

 مرتبطة بالدكر التمثيميكحركات إعطاء أفكار -
 )تمثيؿ(.خبلؿ كقت محدد

 ىناؼ التمثيمي )اقتراح نيايات محتممة لممكق-
القادر عمى كالمستمع تتعدد نيايات القصص، 

كظيؼ النيايات كبر عدد مف النيايات كتتخيؿ أ
خرل ىك بالضركرة تمميذ في اقتراح نيايات أ

 .)نشاط شفيي((طميؽ كمبدع
اإلتياف بأكبر عدد مف الجمؿ التي تتضمف  -

كذلؾ في أنشطة  ،قاعدة معينة في كقت محدد
 )نشاط كتابي( .أكراؽ العمؿ الكتابية

 
 
 
 

 المركنة

  )تمثيؿ(.الدكر الكاحد بطرؽ مختمفةتمثيؿ  -
 )نشاط شفيي(.يذبداء الرأم حكؿ أداء التبلمإ -
اقتراح نيايات مختمفة لممكقؼ التمثيمي)التركيز  -

 )نشاط شفيي(.عمى التنكع(
_إضافة جمؿ جديدة كمختمفة تتضمف قاعدة 
)نشاط معينة، كاف بإمكاف الشخصية استخداميا.

 شفيي(
 

 
 

 األصالة                    

تكقع نتائج كنيايات مترتبة عمى القصة أك  -
)نشاط .التركيز عمى األفكار الغريبة، ك المكقؼ
 شفيي(

 )تمثيؿ(.بطرؽ متميزة األدكار أداء -
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 الممحؽ)6) 
 رفقت بيا األدوات عند توزيعيا عمى السادة المحكميفالورقة التي أ  

 
 .......................الفاضؿ الدكتكر
 .كبعد طيبة تحية

 في ساسياأل الرابع الصؼ تبلميذ تحصيؿ في التعميمية الدراما استخداـ ثر"أ عنكاف تحت بحثبإجراء  قكـأ
 جامعة ،الطفؿ تربية في الماجستير درجة لنيؿ كذلؾ ،"لدييـ بداعياإل التفكير كتنمية العربية المغة قكاعد
  .عمي خضر كالدكتكر ،جناد ركعة الدكتكرة :شراؼإ ،تشريف
 شؾ ببل يستمـز كىذا ،كالثبات كالصدؽ بالمكضكعية تتسـ بحث دكاتأ تصميـ مف البد البحث ىذا كإلنجاز

 .صبلحيتيا مف كدلمتأ النقد مكضع ككضعيا ،عمييا المحكميف السادة طبلعإ
 العربية) كتاب في المتضمنة العربية المغة قكاعد لتعميـ دَّ عً أي  الذم التعميمي البرنامج يديؾبيف  ضعأ لذا

 ختباركاال ،الدراما التعميمية كفؽ كذلؾ كلىاأل الخمس الكحدات في -الثاني الجزء -التمميذ دفتر ،(لغتي
 -تذكر/ المستكيات كفي ،السابؽ المعرفي المحتكل في التحصيمي المستكل لقياس عدأ الذم التحصيمي

 ./تطبيؽ -فيـ
 : ييأت ما في يؾرأ بياف رجكأ

 األىداؼ. صياغة صحة -
 التمثيمية. النصكص فييا بما التعميمية الدراما استراتيجيات خطكات صياغة صحة -
  ككضكحيا. التحصيمي االختبار أسئمة صياغة صحة -
  لقياسو. كضعت ما لقياس االختبار أسئمة صبلحية مدل -
 تعديمو. أك إضافتو أك حذفو ما تريد بياف -
  بيا. اإلدالء ضركرة ترل أخرل مبلحظات بياف أية -

 الشكر جزيؿ كلكـ                                                                               
   صالح الرا                                                                         
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 الممحؽ(7( 
لمصؼ الرابع األساسي المغوية  المتوخى تحقيقيا في مجاؿ القواعدأمثمة عمى األىداؼ   

  يتعرؼ األفعاؿ ويوظفيا في جمؿ: 
 يستخدـ األفعاؿ بأنكاعيا في جمؿ مفيدة. -
 يستخدـ ركني الجممة الفعمية. -
 يحكؿ زمف المضارع إلى زمف الماضي أك المستقبؿ. -
 يتعرؼ كظائؼ حركؼ الجر في سياقات مختمفة. -
 لماضي في اإلعراب كالتصريؼ.يتعرؼ الفعؿ ا -
 يتعرؼ الفاعؿ كالمفعكؿ بو المعربيف بالحركات األصمية. -

 
 سمية ويوظفيا:يتعرؼ األسماء والجمؿ اال 

 يتعرؼ ركني الجممة االسمية في اإلفراد كالتثنية كالجمع. -
 يصكغ المثنى كالجمع مف اسـ مفرد صحيح. -
 العدد(. -يحاكي مطابقة النعت لممنعكت)النكع -
 استخداـ العدد المعطكؼ. يحاكي -
 يستخدـ بعض حركؼ الجر في جمؿ اسمية مفيدة. -
 يتعرؼ الفاعؿ كالمفعكؿ بو المعربيف بالحركات األصمية. -
 صمية.كني الجممة االسمية كيسمي عبلمة إعرابيما األيحدد ر  -
 فراد كالتثنية كالجمع.ية خبرىا مفرد كجممة فعمية في اإلاسم يحاكي جمبلن  -
 بأنكاعيا في جمؿ اسمية مفيدة.يستخدـ الجمكع  -

 
 يتعرؼ الروابط والمتممات في الجممة ويوظفيا: 

 في جممة. (ثـ -كأ -يحاكي استخداـ أحرؼ العطؼ )ك -
 يتعرؼ عمى االسـ المجركر بالكسرة بعد )مف، الى، عف، عمى، في، ب، ؿ، ـ، ؾ(. -
 يحاكي جممة بأسمكب النداء المنصكب المفرد. -
 .سئمة )نعـ، أجؿ، بمى، ال، كبل(ألجاباتو عف اكؼ الجكاب في إيستخدـ حر  -
 .ستفياـ جميعيايستخدـ أسماء اال -
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 (8الممحؽ )
 لبنود االختباروالتمييز  معامالت الصعوبة 

معامل  رقم السؤال
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1.  0.72 0.37 

2.  0.64 0.62 

3.  0.56 0.62 

4.  0.4 0.5 

5.  0.68 0.5 

6.  0.6 0.5 

7.  0.72 0.37 

8.  0.72 0.37 

9.  0.68 0.25 

11.  0.56 0.25 

11.  0.68 0.5 

12.  0.52 0.75 

13.  0.6 0.5 

14.  0.56 0.5 

15.  0.8 0.37 

16.  0.36 0.37 

17.  0.44 0.25 

18.  0.6 0.25 

19.  0.72 0.5 

21.  0.68 0.62 

21.  0.44 0.5 

22.  0.68 0.62 

23.  0.52 0.62 

24.  0.6 0.5 

25.  0.68 0.37 

26.  0.64 0.25 

27.  0.64 0.37 

28.  0.52 0.37 

29.  0.68 0.37 

31.  0.65 0.37 

31.  0.6 0.37 

32.  0.48 0.62 

33.  0.64 0.5 

34.  0.6 0.25 

35.  0.6 0.25 

36.  0.6 0.25 

37.  0.6 0.37 

38.  0.6 0.25 

39.  0.64 0.37 

41.  0.64 0.37 

41.  0.52 0.25 

42.  0.52 0.25 

43.  0.52 0.25 

44.  0.68 0.25 

45.  0.6 0.25 

46.  0.4 0.37 

47.  0.36 0.5 

48.  0.32 0.62 

49.  0.4 0.75 

51.  0.32 0.62 
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(9) الممحؽ   
تصحيح االختبار التحصيميمفتاح     

 رقـ السؤاؿ أ ب جػ د
  x  1 
   x 2 
   x 3 
 x   4 

x    5 
x    6 
   x 7 
 x   8 
  x  9 
  x  10 
   x 11 
  x  12 
  x  13 
   x 14 
   x 15 
  x  16 
 x   17 
  x  18 
 x   19 
  x  20 
  x  21 
   x 22 

x    23 
   x 24 
   x 25 
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   x 26 
   x 27 

 
 28 الرصيؼً 
 29 فمسطيفي 
 30 المكحةى 
 31 حميؼي 

 32 مف صمـى المدرسةى؟
" انتصارات  أية جممة يككف فييا األجدادي فاعبلن، كأف يكتب التمميذ "حقؽ األجدادي 

 كبيرة
33 

  كأف يكتب التمميذ: ،منادل "طالب"جممة يككف فييا أية    "
"يا طالب العمـ أكثر مف القراءة   

34 

 35 مكاتب
..عصفكرافأم مبتدأ مناسب كأف يكتب التمميذ: العمماف أك ال  36 

 37 أية جممة عمى النمط كأف يكتب التمميذ "حصؿ محمد عمى الجائزة األكلى"
 38 كػ

 39 اذىب
 40 ثـ

التمميذ: "عاقبى األبي الكلدى"أية جممة فعمية يككف فييا الكلد مفعكال بو كأف يكتب   41 
"  42 أية جممة اسمية تصؼ الجندم كأف يكتب التمميذ: "الجندمي باسؿه

 43 محفظتيف أك محفظتاف
 44 بمى

 45 مجتيداف أك أم خبر مناسب
 46 فعؿ ماض مبني عمى الفتحة

 47 فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة
 48 اسـ مجركر كعبلمة جره الكسرة

مرفكع كعبلمة رفعو الضمةمبتدأ   49 
 50 فعؿ مضارع مرفكع كعبلمة رفعو الضمة
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(10) الممحؽ   
 بعض المالحظات التي استرعت االنتباه أثناء التطبيؽ االستطالعي لمبرنامج التعميمي

 
عمى  تبلفييا بالتشجيع أمكفلخجؿ لدل عدد قميؿ مف التبلميذ، التي اعترضت التطبيؽ مشكمة ا -

 .المشاركة
األدكار كاضحة لدل التبلميذ في بعض الدركس خاصة في مكاقؼ االرتجاؿ، لذا بعضي لـ تكف  -

تكجب التركيز عمى عممية تكصيؼ األدكار)تحديد المطمكب مف كؿ دكر( قبؿ كؿ عممية تمثيؿ، حتى 
 تتضح األدكار في أذىاف التبلميذ المشاركيف كالمبلحظيف عمى حد سكاء.

تغيب عدد مف التبلميذ المشاركيف في أداء النص التمثيمي المعد مسبقان،  مشكمة تطبيؽاعترضت ال -
ضركرة التأكيد عمى عدـ تغيب التبلميذ الذيف سيشارككف في  ان إضافيان، لذا تكجبكىذا ما كاف يأخذ كقت
كأحيانان كاف ييكزع كؿ دكر عمى  حتى ال يؤثر ذلؾ عمى سير الدرس. البلحقة التمثيؿ في الحصة

 تمميذيف أحدىما أساسي كاآلخر احتياطي لمكاجية ظركؼ التغيب عف الحصة الدراسية.
برنامج، لذا كجد عدد مف التبلميذ صعكبة في فيـ المقصكد باألساسيات كالمتممات في أحد دركس ال -

التركيز عمى ىذا المكضكع كاإلكثار مف األمثمة المخصصة لو في سير االستراتيجية ككرقة  اتكجب ىن
 العمؿ. 

كأحيانان إزالة طاكلة المعمـ  ،التطبيؽ إلى تغيير في البيئة الصفية، مثؿ إعادة المقاعد لمخمؼ احتاج -
 ذ قدر اإلمكاف.لتكسيع الفسحة األمامية لمصؼ )مساحة العرض(، كمنعان إلعاقة حركة التبلمي

الحصة الدراسية التي تمي  تأخذ دقائؽ، لذا (5-10)مفتنفيذ /البركفا التجريبية/ قبؿ الحصة  احتاج-
 مباشرة الفرصة أك تسبقيا، حتى ال يؤثر ذلؾ عمى سير بقية الحصص كالمكاد التعميمية.

دقائؽ لتنفيذ  (5)ى فترة إل إضافةن دقيقة  (45)كأخيران لكحظ أف كؿ جمسة في البرنامج استغرقت حكالي-
في مبلحظة أنو ىداؼ الدرس، مع أالحصة، كىذه فترة كافية لتغطية  /البركفا التجريبية/ قبؿ بدء كقت
 استمـزاألمر الذم  ( دقيقة،45)حد يأخذ كقتان أكثر مفكاالدرس ال بداية التطبيؽ االستطبلعي كاف
ت في التجربة أجؿ تبلفي الزيادة في الكقمف  ،في البرنامج التعميميضبط كقت كؿ مرحمة جيدان 

 .النيائية
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 (11الممحؽ )
 صعوبات تجربة البحث

، منيا إثارة خاصةن في الجمسات األكلى أثناء التنفيذفي العديد مف الصعكبات  حثكاجيت الب
جيد أثناء خطكة التمثيؿ، كألف الدراما التعميمية تحتاج إلى ضبط في المبلحظيف لمفكضى كالتعميقات 

في حظيف مياـ لمتبلميذ المبل دتدِّ كما حي  ،سمكب التكجيوأ بعات   ،كضى كضياع الكقتلمصؼ تجنبان لمف
)حسب المكقؼ(، مثؿ تقميد صكت حفيؼ األشجار، أك صكت األمكاج أثناء التمثيؿ غير المبلحظة

الذم سيثير الفكضى التمميذ أف ك ، مختمفةيذ المكقؼ بطريقة أف منيـ مف سيتـ اختياره لتنف بيكاكني 
، ىذا كأمكف مكاجية ىذه المشكمة أيضان سيحـر مف فرصة المشاركة في التمثيؿ في الجمسات التالية
سية قبؿ بدء البرنامج اتخصيص حصة در عف طريؽ عدـ إطالة النصكص حتى ال تأخذ كقتان طكيبلن، ك 

 . لمشاركيف كالمشاىديفتـ فييا شرح مزايا ىذه الطريقة كخطكاتيا ككاجبات كؿ مف االتعميمي 
فض عدد قميؿ مف التبلميذ المشاركة بالتمثيؿ خجبلن أك ألسباب أخرل، كألف الخجؿ سمة مف رى كما 

زيادة بداية التنفيذ، كمع التشجيع ك  سمات الشخصية تـ مراعاة عنصر الرغبة  في اختيار الممثميف في
تـ اجتياز  )في استراتيجية المعمـ في دكر(لبعض األدكار أماـ التبلميذ باحثةأداء الك  ،لفة بالطريقةاأل

 تـ الحرص عمى تنكيع المشاركيف.ىذه المشكمة. ك 
نشاط التفكير في أكبر عدد مف النيايات لممكقؼ  /أثناء خطكة التقكيـفي بلميذ اقتصر بعض التكما 

تـ تبلفي األمر مف خبلؿ تكجيو ك ، ك ركتينيةأ عمى نيايات معركفة، /التمثيمي أك النتائج المترتبة عميو
 أفالتنكيو ك  ،فكار التي تأتي عمى الباؿ ميما كانت غريبةتياف بكؿ األكاإل ،ذ لتكسيع خياليـالتبلمي
 .سيطمؽ عميو اسـ التمميذ المبدع ،غرابةن  أكثرى عددان ك بأفكارو الذم سيأتي التمميذ 

 بخمسد( أم أ كثر مف كقت الحصة الدراسية  45مف )س كقتان أكثر ك الدر بعض تنفيذ  ىذا كقد أخذ
، ككاف ىذا الكقت اإلضافي يؤخذ مف كقت الحصة الرابعة التي تمي مكعد حصة القكاعد تقريبان  دقائؽ

في  تيفاالعتماد عمى أكثر مف استراتيجيفي  ىذا الكقت اإلضافي كييبرررياضية، تربية كانت حصة ك 
االنتقاؿ ف ،يشمؿ أكثر مف مكضكع ةرس القكاعد في المناىج الحديثتنفيذ الدرس الكاحد باعتبار أف د

أحيانان اضطرت الباحثة  ،كقتان إضافيان  كاف يأخذ مف استراتيجية ألخرل كعممية كضع البطاقات كؿ ىذا
 ."بدؿ ضائعكقت "ة تحت اسـ يالرياضالتربية ألخذه  مف حصة 

م بأىمية الدراما التعميمية، كاعتبارىا مضيعة كما أف عدـ اقتناع بعض الزمبلء عمى المستكل اإلدار 
 لمكقت في الحصة الدراسية شكؿ عائقان إضافيان لمباحثة.

ييضاؼ إلى الصعكبات السابقة، أف الدراما التعميمية تحتاج إلى كقت كجيد كبيريف في اإلعداد كالتنفيذ، 
المعمـ بيذه الطريقة ستختصر الكثير  ةكالشؾ أف خبر  ،ممرَّة األكلىطريقة لالستخداـ اليعكد ذلؾ ربما ك 

ف كانت ىذه الطريقة  تتطمب جيدان أكثر مف سكاىا فيناؾ ا  قت كالجيد في كؿ مرة يستخدميا، ك مف الك 
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مغكم لمتمميذ الذم يتمتع بقدر ال بداعي كالتحصيؿ المبرر لذلؾ ىك ىدؼ ىاـ كتنمية التفكير اإل
ف كانت معظـيستياف بو مف النشاط كاإلبداع  المدارس في الدكؿ الغربية مزكدة بمسرح مدرسي ، كا 

"ىناؾ أدلة عمى عدد متزايد مف المدارس التي تستخدـ الدراما  كىذا ما أكده سيمبسكف عندما قاؿ
ؽ ىذه يتطبل فإف الحاجة ماسة، (Simpson,2006,75) التعميمية في تقديـ المناىج التعميمية"

 ية.الطريقة في مدارس الجميكرية العربية السكر 
كربما كر مف صعكبات تـ تبلفيو تدريجيان بعد ثبلث جمسات تقريبان مف بدء التنفيذ كأخيران إف جميع ما ذي 

 اتيا كالمطمكب منيـ في كؿ خطكة.ك لفتيـ بيذه الطريقة كمعرفة خطأإلى تشجع التبلميذ، ك يعكد ذلؾ 
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 (12الممحؽ )
 تجربة البحث مزايا

كالحماس لدل التبلميذ في كؿ جمسة عف سابقتيا، إذ كانكا يتنافسكف في الشكؽ كالرغبة لكحظ تزايده 
لممشاركة، بينما اقتصرت المشاركات في الجمسات األكلى عمى بعض التبلميذ، كما كانت قدرتيـ عمى 
طرح األفكار كالجمؿ كالحركات الجديدة في فترة قصيرة تتزايد أيضان، خاصةن في الجمسات األخيرة كفي 

االرتجاؿ كحكاية القصة كتمثيميا، فمثبلن في درس أنكاع الفعؿ، عندما طمبت المعممة مف استراتيجيتي 
التبلميذ تمثيؿ دكر الضمة، انحنى أحدىـ برأسو كجسمو عمى شكؿ ضمة ككقؼ بجانب صديقو الذم 

أنا  ارع بذراعيو قائبلن: "أنا الضمةيمثؿ الفعؿ المضارع، بينما اكتفى تمميذه آخر بأف يضـ الفعؿ المض
الضمة"، كفي مكقؼ النجار كالصحفي، استطاع التمميذ الذم أخذ دكر الصحفي أف يستخدـ أربعان مف 
أدكات االستفياـ في ثبلث دقائؽ إذ سأؿ صديقو: "مف عممؾ ىذه المينة؟ ما األدكات التي تستخدميا؟ 

يذة التي أخذت كيؼ تصنع مكتبة جميمة؟ متى تمارسي عممؾ؟" كفي مكقؼ عبل كالنادؿ، قالت التمم
دكر عبل في ثبلث دقائؽ: "اجمب لي كجبة شاكرما، ك ضٍع ليا القميؿ مف الممح كالحر، ثـ أحضر لي 

 العصير لك سمحت". 
ا يميمكف ألخذ األدكار أف الدراما التعميمية راعت الفركؽ الفردية بيف التبلميذ، فالمتفكقكف كانك  لكحظ

يث، بينما التبلميذ المتكسطكف كانكا يميمكف ألخذ األدكار التي ليا الحصة األكبر في الحدالقيادية 
 األسيؿ التي تتناسب مع مستكاىـ المغكم.

ىذا كفضَّؿ أغمب التبلميذ استراتيجيتي االرتجاؿ كحكاية القصة كتمثيمييا، ألنيا كانت تفسح ليـ مجاالن 
ص لعب الدكر كمف كاسعان مف حرية التصرؼ كاإلبداع كفؽ السياؽ الذم يريدكف، أكثر مف نصك 

 استراتيجية المعمـ في دكر. 
كما صرَّح معظـ التبلميذ أنيـ أحبكا التمثيؿ، كأنو جعؿ الحصة مميزة عف بقية الحصص الدراسية، 

"، كتمنكا لك يتـ اتباع حثة اسـ "معممة الدراما" كعمى الباعمى حصة القكاعد اسـ "حصة الدراما فأطمقكا
 المكاد التعميمية.  ة المعممات كفي جميعية مف قبؿ بقيالدراما التعميم
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   13)) الممحؽ 
ف استجابات تالميذ المجموعة التجريبية عمى اختبار تورانسمذح نما  
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 (14الممحؽ)
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 (15) الممحؽ
 بعض الصور التي تـ التقاطيا في أثناء تنفيذ البرنامج التعميمي
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 (16)الممحؽ
 تـ عرضيا في أثناء تنفيذ البرنامج التعميميبعض الخمفيات التي 
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Suggestion of the research: 
In the light of the findings, the researcher suggests the following: 
-Adding educational materials related to educational drama for students of 
faculty of education, to introduce them advantages of the method, and the 
way of preparing the lesson depending on that method. 
- Redeveloping the content of some Arabic grammatical rules in the school 
book depending on the educational drama, by means of dramatizing 
curricula as a whole or parts of them. 
- Conducting work projects to train the teachers of Arabic language males 
and females on writing texts depending on dialogues, in the light of 
grammatical rules in the school books, and use drama as a basic method in 
teaching the Arabic grammatical rules, for the first cycle in the basic learning 
stage. 
- Adding a weekly extra session titeled in "dramatic education" just like other 
sessions of art, sport and music education, aiming at developing the skills of 
performance for pupils, and to take care of talent pupils in this field and to 
encourage them for creativity. 
-Providing the school library with stories and plays. 
- Establishing school theatres at modern elementary schools, under the 
moto of (a theatre for each school). 
-Conducting other studies about the effect of using drama in other 
dependent variables, such as (multi intelligence, critical thinking, attitudes 
towards a specific subject matter, keeping the knowledge and communicative 
skills), and in different educational subject matters. 
- Conducting other studies about the relationship between creative thinking 
and achievement in various educational materials. 
- Conducting descriptive and analytical research related to educational 
drama such as the perceptions of students and teachers to this trend, and 
the difficulties faced by the use of it, and attitudes of teachers and students 
to use it. 
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7-Applying the educational programme and the achievement test on a pilot 
sample, to test their appropriatness to the final applying and to establish the 
reliability of the achievement test, then to modify in the light of the results of 
the pilot study. 
8-Testing the final sample of the research, and dividing it into two groups of 
control and experimental. 
9-Applying the experiment, the pre-tests first to make sure of the 
equivalence of groups, and to inform the experimental group of the 
educational drama method by the researcher, then to teach the control group 
by using the traditional method by the original teacher of the class, at last 
the researcher applied the post- tests. 
10-Collecting data and analyzing and treating them statistically. 
11-Discussing and interpreting the results of the research. 
12-Providing some suggestions of the research in the light of its results. 

The results of the research: 
-There is a statistical significant difference between the mean scores of the 
control and experimental groups in the post-test achievement, in favour of 
the experimental group. 
- There is no  statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the post-test achievement. 
- There is  statistical significant difference between the mean scores of the 
control and experimental groups in the skills of (fluency, flexibility, originality 
and total creativity), in favour of the experimental group. 
- There is no  statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the skills of (fluency, 
flexibility, originality and total creativity). 
- There is no correlation difference between the degrees of experimental 
group in the test achievement and the creative thinking. 
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- Dependent variables: the achievement, the creative thinking skills(fluency, 
flexibility, originality and total creativity). 
-Classified variables: the sex of(males and females). 

The society of the research:  
It includes all the pupils of the basic fourth grade who are recorded in the 
basic learning formal schools (the first cycle) in Lattakia, in the school year 
2010-2011, who are (19111) male and female pupils according to the 
educational ministry. 

The sample of the research: 
The sample was chosen purposefully, so Abi-Al Alaa Al Maari school for the 
basic learning in Jableh city, then two sections were chosen by using the 
chance method, one of them was the third section which represented the 
experimental group of(30) male and female pupils, the other section was the 
second one which represented the control group of(30) male and female 
pupils, so the whole number was (60) pupils. 

The procedures of the research: 
These procedures have been carried out consequently as follows: 
1-Reading about the educational literature and the previous studies related 
to the variables of the research. 
2-Selecting the teaching content. 
3-Preparing the educational programme based on the educational drama. 
4-Preparing the achievement test. 
5-Getting the test of Torrance for the creative thinking, and reading the (A) 
section concerning the pronunciation model and the way of its application 
and correction. 
6-The educational programme and the achievement test were adjusted by a 
group of specialized referees where the modification has been conducted 
according to the research plan. 



 

227 

 

10- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the post-test of creative 
thinking (total creativity). 
11- There is no statistical significant correlation in the experimental group 
between the degrees of post-test achievement and the degrees of their 
post-test of creative thinking(total creativity). 

 Methodology of the research: 
The sami-experimental method was applied, and the experimental designe 
which consists of two groups (control and experimental), the pre-post test 
were used in order to explore the effect of using the educational drama in 
achievement and in the creative thinking by comparing the results of the two 
groups in the post-tests of the research. 

The research limits: 
-The time limits: the second term of the school year 2010-2011. 
-The place limits: Syria- lattakia. 
-The society of the research: A sample of the basic fourth grade pupils from 
the school of Abi-AL Alaa AL Mare, which is related the educational 
Administration in Lattakia. 
-The objective limits: the subjects of the Arabic grammatical rules which are 
included in the school book (Arabic is my language) the second part of the 
basic fourth grade, and those subjects include the following units: (matching 
the number with its counted noun, the noun phrasal, the verbal sentence, 
prepositions and the prepositional nouns, questions words, the basic 
sentence and its complements, sorts of the verb, the calling method, the 
singular, the plural, conjunctions and the answer). 

Variables of the research: 
-Independent variable: the method of educational drama and the ordinary 
method. 
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Hypotheses of the research: 
The hypotheses of the research have been tasted at the level of (a= 0.05):  
1-There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the control group pupils, and the experimental group in the post-test 
achievement. 
2- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the males and females of the experimental group in the post-test 
achievement.  
3- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the control , and  experimental groups in the post-test of creative 
thinking(fluency). 
4-There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the control , and experimental groups group in the post-test of creative 
thinking (flexibility). 
5- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the control, and experimental groups in the post-test of creative thinking 
(originality). 
6- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
the control, and  experimental groups in the post-test of creative thinking 
(total creativity). 
7- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the post-test of creative 
thinking (fluency). 
8- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the post-test of creative 
thinking (flexibility). 
9- There is no statistical significant difference between the mean scores of 
males and females in the experimental group in the post-test of creative 
thinking (originality). 
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2-Exploring the differences at the achievement level in the Arabic 
grammatical rules of the basic fourth grade pupils who learnt according to 
the educational drama concerning the sex variable. 
3-Finding out the effect of using the educational drama in developing the 
creative thinking skills (fluency, flexibility, originality and  total creativity)  of 
the basic fourth grade pupils. 
4- Exploring the differences in the creative thinking skills concerning for the 
basic  fourth grade pupils who learnt according to the educational drama 
concerning to the sex variable. 
5- Exploring the relation between the levels of both (total) creative thinking 
and the achievement of the basic  fourth grade pupils who learnt according 
to the educational drama. 

The questions of the research: 
The present research should answer the following questions: 
1-what is the effect of using the educational drama in the achievement of 
the Arabic grammatical rules for the basic fourth grade. 
2-what is the difference in the achievement level in the Arabic grammatical 
rules of the basic fourth grade pupils who learnt according to the educational 
drama concerning the sex variable? 
3-what is the effect of using the educational drama on the creative thinking 
skills (fluency, flexibility, originality and total creativity) of the basic fourth 
grade pupils? 
4-what is the difference at the level of creative thinking skills of the basic 
fourth grade pupils who learnt according to the educational drama 
concerning the sex variable? 
5-what is the relation between both levels of total creative thinking and the 
achievement of the basic fourth grade pupils who learnt according to the 
educational drama? 
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in the skill of originality, the traditional methods are the most important cause 
of weakness in Arabic grammatical rules, which made this subject 
uninterested and abstract, without any creative thinking, Regarding to the 
value of educational drama in this field, and because of limited studies which 
connected between the drama and the Arabic grammatical rules in Syria, the 
problem of the research  is constructed in the main question as follows: 
what is the effect of using the educational drama in the basic fourth grade 
pupils’achievement in the Arabic grammatical rules, and on developing their 
creative thinking? 

The importance of the research: 
The present research stems its importance from the following factors: 
1-Directing the educational designers of curricula toward the importance of 
the educational drama and its effectiveness, especially for the pupils in the 
first cycle of basic learning, so those curricula, or part of them, may be 
designed according to the drama method.                             
2-Providing a model preparing with educational drama, that the teachers of 
Arabic language can use in functioning the dramatic activity, so developing 
the used methods in teaching this subject.                                                                                   
3-Providing with the reality of creative thinking skills for the basic fourth 
pupils, and working for developing these skills by using modern methods. 
4-Providing research requirements in the field of methodology, and 
suggesting new studies about the educational drama in developing the 
congnitive achievement, and many other sorts of thinking in different 
subjects. 

The objectives of the research: 
The present research aims at: 
1-Exploring the effect of using the educational drama in achievement in the 
Arabic grammatical rules for the basic fourth grade pupils. 
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English Summary 
Introduction: 
Developing creative thinking skills is one of the objective of learning Arabic 
language, in addition, creative thinking is the most attached to language. 
Arabic grammar is the backbone of language, Thus the importance of Arabic 
grammar achievement rises because of its close integration with the rest of 
subjects, and because the learner in general is in need to this cognitive base 
in achievement, as a result skills and attitudes require a cognetive 
component in order to be acquired and to grow creatively. Moreover, 
linguistic is an important method to master and control the language which is 
considered the basic creative thinking tool. 
The Educational Drama is considered one of the best methods in teaching 
the Arabic grammar, since dramatization is an effective tool in learning the 
language, and for acquiring several skills, in addition, dramatization gives a 
chance for the learner to use and deal with the language, according to the  
positions. Dramatization helps the learner to realize the function of 
grammatical rules, and their value in his life, as well as, it contribute in 
developing imagination, creativity and it affects thinking. 

The problem of the research: 
 The problem of the present research lies in the low achievement of the 
basic fourth grade pupils concerning the grammatical rules in Arabic 
language. (according to the researcher’s observations during her practice in 
her educational job.), in addition, the problem lies in the low levels of 
creative thinking skills, especially flexible and spontanious skills. Because 
when the researcher asked the pupils to write a number of noun phrases, 
their answers were lack in quantity and quality of the sentence vocabulary, 
so the lack in quantity clarifies a weakness in the spontanious skill, while the 
lack in quality clarifies a weakness in the flexible skill. While a lot of 
repititions of the same sentences by pupils is a significance of the weakness
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