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(البقرة)٩٦٢ :

إهذاء
 إىل يٍ ٍزرعش قهيب نذكزهى ،وانداً انغبنَبٌ ...أخٌ وخاب انعشٍاشاٌ...عهاي أرواهماى
انظالو.
 إىل انقهت انذً ٍزدفق ثبحلنبٌ ريش احملجخ وانعطبء.
 إىل يٍ طبَدرين يبدٍبً ،ويعنوٍبً هزي أهنَذ دراطيت.
 إىل يٍ ربقذ عَنبً نزؤٍبهب ،أخيت انكربى ...انغبئجخ عٍ انوطٍ واحلبضزح يف انوجداٌ.
 إنَكِ ٍب أخيت ٍب أهت ،وأغهي اننبص عهي قهيب أهدً مثزح جمدً.
 إىل انعَوٌ انربٍئخ انيت رنظز إ حبت ...أخٌ وأثنبء أخٌ األهجبء.
 إىل انقهوة انطبهزح ،واننواٍب انصبدقخ...أخوارٌ ،وأثنبء ،وثنبد أخوارٌ انغبنَبد.
 إىل أههٌ وأقبرثٌ يف انوطٍ وانشزبد.
 إىل أصدقبئٌ وصدٍقبرٌ...وسيالئٌ وسيَالرٌ انعشٍشاد.
 إىل ثؤرح اننور ،ومشوع املعزفخَ...جالء انزعهَى ،وعقالء انرتثَخ ...أطبرذرٌ األفبضم.
 إىل كم يٍ يد ٍد انعوٌ ،أهدً هذا انجحث رقدٍزاً وعزفبَبً.
الباحثة

ب

شكر وتقذير
الحمد هلل الػذم تػتـ عمتمتػل الحػتلحتت ،الحمػد هلل الاتلػؿ ػت بتتعػل :ﭧ ﭨ ﭽﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ (إعراهيـ.)7:
أحمد اهلل كأشبر ضػهل الػذم أنػتممت نهػم إتمػتـ هػذا الر ػتل  ،كأ ػللل أف يعتهػل نهمػتن مت تػتن

لت كلعميع طهع التهـ ،كالحالة كال الـ نهم معيمت محمد خير العري  ،كمتهـ العشري  ..كعتد:

فت ماتـ االنتراؼ عتلفضؿ كالعميؿ لبؿ مػف مػد لػت يػد التػكف كأنػتممت عتػد اهلل ػت إبمػتؿ

د ار تت هذا ،أتادـ عتلشبر العزيؿ لهحرح الشػتم عتمتػ اهزهػر مم هػ ػت رلػيس العتمتػ  ،كنميػد
بهي الترعي  ،كأنضػت هيلػ التػدريس حتػتحتلـ الفرحػ لػت لمكاحػه مشػكارم التهمػت كمػت ػدمكا لػت
عميتتن خالؿ ترة الد ار

المملعي كالعح ي .

بم ػػت ي ػ ػرمت أف أتا ػػدـ عل ػػمم مت ػػتمت الش ػػبر ،كأنط ػػر بهم ػػتت التا ػػدير ه ػػتتذم الفتض ػػؿ
الػػدبتكر /عت ػػـ أعػػك بكيػػؾ ،كالػػذم شػػر ت عفش ػ ار ل نهػػم ر ػػتلتت ،حيػػث بػػتف متػػـ المشػػرؼ كالمكعػػل
كالمتحح اهميف متتل اهلل عتلحح كالتت ي .

كعلحػػدؽ نع ػػترات الشػػبر كالتر ػػتف كاالمتم ػػتف أتاػػدـ إل ػػم أ ػػتتذم الفتضػػؿ ال ػػدبتكر /عم ػػتؿ
الفهيػػت كالػػذم احتضػػف هػػذا الر ػػتل  ،كتػػتعع متػػت مراحهلػػت ممػػذ العداي ػ حتػػم احتمػػتـ ،بػػتف لػػت خيػػر

متهػـ ياتػػدل عػػل ،حيػػث بػػتف لتكعيلتتػػل ،كمالحظتتػػل الػػدكر اهبعػػر ػػت إخػراج ر ػػتلتت علػػذا الحػػكرة،
عزاا اهلل نمت خير الع از كعتهل ممترة لهطهع ك دكة للـ نهم الدكاـ.
بمػػت كأتاػػدـ عخػػتلص الشػػبر كالتاػػدير لتضػػكم لعم ػ الممت ش ػ الػػدبتكر /ارشػػد أعػػك ح ػكاكيف

ممت شتن داخهيتن ،كالدبتكر /ختلد نعد الدايـ ممت شتن خترعيتن ،كالذم أ تدمت كشر مت تفضهلمت عتلمكا اػ

نهم ممت ش هذا الد ار  ،كالشبر مكحكؿ لهعم المحبميف الذم شر كمت عفرشتداتلـ الد يا كآراللـ

ال ديدة ،بمت أكعل شبرم كتاديرم التميؽ إلػم مديريػ شػمتؿ ػزة ،كمدر ػ شػلدا ععتليػت اه ت ػي
المشترب "ب" لمت دمكا لت مف ت ليالت حمعتز هذا الر تل .
كال يفكتمت أف أتادـ عتلشبر كالتادير لمديرم كأ تتذم الفتضؿ ح تـ حمدكم كاه تتذ نػال

عرادة لتشعيتلمت كم تمدتلمت المتمكي لت أ مت ترة الد ار  ،كالتمؿ عتلر تل .

كأخي انر أتادـ عتلشبر العزيؿ لبؿ مف أ لـ ت إخراج هذا الر تل إلم حيز الكعكد.
الباحثة
ت

مهخص انذراست
هػػد ت هػػذا الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر تكظيػػؼ التم يػػؿ الػػدرامت ػػت تممي ػ ملػػترات التػػدريعتت
الهغكي  ،لدل طهع الحؼ الراعع اه ت ت ،كلتحايؽ هذا اللدؼ؛ تت الد ار

الرليس التتلت:

لإلعتع نف ال ػؤاؿ

مػػا أثػػر تكظيػػؼ التمثيػػؿ الػػدرام ه ػ تنميػػة ميػػارات التػػدريبات الم كيػػة لػػدل طمبػػة ال ػػؼ الراب ػ

األساس ه محاهظة شماؿ غزة؟

كيمع ؽ مف هذا ال ؤاؿ الرليس اه له التتلي :
 .1مػػت الملػػترات الهغكي ػ التػػت تتضػػمملت تػػدريعتت بتػػتب الهغ ػ الترعي ػ الماػػرر نهػػم طهع ػ الحػػؼ
الراعع اه ت ت؟

 .2هػػؿ تكعػػد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي نمػػد م ػػتكل الداللػ ) (0.05 ≥ αعػػيف متك ػػط درعػػتت
المعمكن ػ التعريعي ػ التػػت در ػػت عتلتم يػػؿ الػػدرامت كمتك ػػط درعػػتت المعمكن ػ الضػػتعط ػػت

االختعتر العتدم لملترات التدريعتت الهغكي ؟

 .3هػػؿ تكعػػد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي نمػػد م ػػتكل الداللػ ) (0.05 ≥ αعػػيف متك ػػط درعػػتت
التطعيؽ الاعهت كالتطعيؽ العتدم لهمعمكن التعريعي ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي ؟

كاتعتػػت العتح ػ المػػملر التعريعػػت الاػػتلـ نهػػم تحػػميـ المعمػػكنتيف ،التعريعي ػ كالضػػتعط مػػع يػػتس
عهػػت– عتػػدم ،حيػػث تػػـ اختيػػتر مدر ػ شػػلدا ععتليػػت اه ت ػػي المشػػترب "ب" التتعتػ لػػك ازرة الترعيػ

كالتتهػػيـ ػػت شػػمتؿ محت ظػ

ػزة عحػػكرة حػػدي لتبػػكف ميػػدامتن لهد ار ػ  ،كتبكمػػت نيمػ الد ار ػ مػػف

( )64طتلعػتن كطتلعػ مػػف طهعػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ،ك ػػمت التيمػ إلػػم معمػػكنتيف ،المعمكنػ
التعريعي  ،كالمعمكن الضتعط

حيث عهغ ندد أ راد بؿ معمكن ( )32طتلعتن كطتلع .

ك د تمت العتح عتحديد الملترات التت تضممتلت التدريعتت الهغكي  ،كانداد أمشط التم يؿ
الػػدرامت الممت ػػع لتمميتلػػت ،كعمػػت اختعػػتر لايت ػػلت ،حيػػث تػػـ تػػدريس المعمكن ػ التعريعي ػ عت ػػتخداـ

طرياػ ػ التم ي ػػؿ ال ػػدرامت ،كالمعمكنػ ػ الض ػػتعط عت ػػتخداـ الطرياػ ػ المتت ػػتدة ،كعت ػػد تطعي ػػؽ اختع ػػتر
الملػػترات الهغكيػ  ،كح ػػتب داللػ الفػػركؽ عػػيف متك ػػطت درعػػتت المعمػػكنتيف ،تكحػػهت الد ار ػ إلػػم

المتتلر التتلي :

ث

 .1كعكد ركؽ ذات دالل إححتلي نمد م تكل الدالل ) (0.05 ≥ αعيف متك ػطت درعػتت طهعػ

المعمكن ػ التعريعي ػ التػػت در ػػت عتلتم يػػؿ الػػد ارمت كدرعػػتت المعمكن ػ الضػػتعط ػػت االختعػػتر
العتدم لملترات التدريعتت الهغكي لحتلح المعمكن التعريعي .

 .2كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي نمػػد م ػػتكل الدالل ػ ) (0.05 ≥ αعػػيف متك ػػطت درعػػتت
التطعي ػػؽ الاعه ػػت كالتطعي ػػؽ العت ػػدم لهمعمكنػ ػ التعريعيػ ػ ػػت اختع ػػتر مل ػػترات الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ

لحتلح التطعيؽ العتدم.
ك ت ضك مت أ فرت نمل الد ار

مف متتلر أكحت العتح ػ عضػركرة التربيػز نهػم ملػترات

التػػدريعتت الهغكيػ كتحديػػدهت تحديػػدان د يانػػت ،كتمبػػيف الطهعػ مملػػت عتنتعترهػػت المعػػتدئ اه ت ػػي لاكانػػد
الهغ الترعي  ،كانتمتد طريا التم يؿ الدرامت ت تدريس التدريعتت الهغكي لطهع المرحهػ اه ت ػي ،
كتدريب المتهميف كالمتهمتت نهم تكظيفلت ت المكا ؼ التتهيمي .

ج

Abstract
This research aimed to investigate the impact of employment of dramatic
performance in the development of linguistic skills for the fourth-grade
primary students , and to achieve this aim; the research sought to answer
the following question:
What is the impact of employment of drama in the development of
linguistic exercises skills for the fourth-grade primary students in the
northern Gaza Strip?
And there are sub-questions emerge from the main question :
1. What linguistic skills that included in the exercises of Arabic language
syllabus for the fourth grade primary students?
2. Are there significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05 )
between the average scores of the experimental group who learnt using
drama method and the average scores of the control group who learnt
using the traditional method in the post test of linguistic exercises
skills?
3. Are there significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05 )
between the average scores of applied pre-test and applied post-test of
the experimental group in the achievement test ?
The researcher followed the experimental method based on the design of
two groups, experimental and control group were going through pre-test
and a post-test , the governmental elementary school of Jabalia Martyrs
(B) - North Gaza was chosen to the population of the research. The study
sample consisted of (64) students from fourth grade primary students, the
sample was divided into groups, the experimental group and the control
group where the number of members of each group was (32) students.

The researcher identified the skills included in the linguistic exercises, and
prepared the appropriate drama activities to develop it and build a test to
measure the validity and reliability , while the experimental group were
taught using the method of drama , and the control group were taught
using the traditional method. After applying the test of linguistic skills and
calculating the significance of differences between average scores of the
two groups, the research found the following results:

ح

1. There is statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) between the mean scores of students in the
experimental group and control group , where it is found that the
students who studied using drama (experimental group) were higher
than the students who studied using traditional method (control
group).
2. There is statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05 ) between the average scores of applied pre-test
and applied post-test of the experimental group in the achievement
test, where the post-test scores of the experimental group were higher
than pre-test scores .

To recapitulate , after analysis the results , the researcher recommended
that there is need to concentrate on linguistic exercises skills and to
identify them precisely, to enable students from them as it is considered
the basic principles of the grammar of the Arabic language, to adopt the
drama method in teaching linguistic exercises for the students of the
elementary stage, and to train the teachers to employ this method in
educational circumstances.
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الف ؿ األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة:
تتػػد الهغ ػ ل ػػتف التاػػؿ كأداة لترعم ػ الفبػػر ،كم ػرآة تتبػػس حػػكرة د يا ػ مػػف خع ػرات الحيػػتة

ععكامعلت المختهف  ،لت الك يه الرلي

التت ت تخدـ ت نمهي التكاحؿ كالتتعير نف بؿ مت يعكؿ

ت الخكاطر.
كالهغ ػ نػػتلـ حػػت لػػل حربتػػل ،كألكامػػل ،كركالحػػل كمذا ػػل ،كمك ػػياتا ،علػػت يػػتبهـ المػػتس كمػػف

خاللل ػػت ي ػػؤدكف ش ػػتتلرهـ كممت ػػبلـ الديميػ ػ كيتم ػػت هكف أ ب ػػترهـ كمش ػػتنرهـ كأحت ي ػػلـ كن ػ ػكاطفلـ
كر عتتلـ كحتعتتلـ كمتطهعتتلـ ،لت رمز اهم كنمكاف للكيتلت كم تكدع لت ار لت الحضترم.
إف مف الحاتلؽ التت ال يمبف تعتههلت هك أف بؿ أمػ تتتػز عمف ػلت كعكعكدهػت ال عػد للػت أف
تتتػػز عهغتلػػت ،كمحػػف التػػرب متتػػز عهغتمػػت الترعي ػ كمتشػػرؼ عتمتمتلمػػت إليلػػت ،هغتمػػت أ ػػزر الهغػػتت مػػتدة

كأطكنلػػت ػػت تػػلليؼ العمػػؿ كحػػيت

التعػػترات ،بمػػت أملػػت لغػ مهيلػ عتهلفػػتظ كالبهمػػتت التػػت تمت ػػب

مدارؾ أعمتللت ،لذا الخهيف ال تمت نمر عف الخطتب رضت اهلل نمل ياكؿ :تتهمكا الترعي فملت ت عت

التاؿ كتزيد مف المرك ة ،كيبفت الهغػ الترعيػ ر تػ كشػر تن أملػت لغػ لهػكحت ،تمػزؿ علػت الػذبر الحبػيـ
ليخرج المتس مف الظهمتت إلم المػكر ،إملػت أداة الت ايػؼ التػت يتتمػد نهيلػت الطتلػب لتححػيؿ متتر ػل
كاه س التت ياكـ نهيلت تدريس المكاد الد ار ي عميتلت (الكالهت.)20:2004 ،

كيشير ختطر كآخركف ( )3:1981إلم أف الهغ الترعي تحظم عمبتمػ عػيف المػكاد الد ار ػي

ت عميع مراحؿ التتهيـ ،لبكملت أداة التححيؿ الد ار ت كك يه االتحػتؿ كالتفػتهـ ،كماػؿ التػ ارث مػف

عيؿ إلم آخر ك لػـ العيلػ  ،كال ػيطرة نهيلػت نػف طريػؽ :تعػتدؿ المتػترؼ ،كالخعػرات ،كك ػيه تعميػع
أعمػػت الػػكطف نهػػم كحػػدة الفبػػر كالشػػتكر كالاػػيـ كالم ػػؿ كالتاتليػػد ،كعػػتلر ـ مػػف أهمي ػ الهغ ػ الترعي ػ

عكحفلت الهغ الاكمي هعمت اهم الترعي عميتلـ حيث يعدأ التدريس علت ممذ متكم اهظفتر ،حتم

ملتي المرحه العتمتي  ،مع ذلؾ بهل ،فف همتؾ ضتفتن لدل الطهع ت الهغ الترعي كعفركنلػت بت ػ

كلهمراحؿ الد ار ي بت كهذا مت أشترت إليل متظـ الد ار ػتت كالعحػكث التػت أعريػت ػت مكضػكنتتلت

(الم تكدم.)16:2000 ،

كلبؿ لغ مف الهغتت الحي مشبالت ت محكهت كمعتزهت كر ملت كأحػكللت ،كلػيس عػدنتن أف

تبػكف الهغػ الترعيػ ػت نػداد تهػػؾ الهغػتت ،لػت لغػ ديمػ الم ػػب عهيهػ الح ػب ،ريػ البهػـ ،كا ػرة
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الاكاند ،دالم الزيتد ،مطردة االشتاتؽ ،مك ياي الهفظ ،شتري الحركؼ ،زيػرة اهدب ،ب يػرة المػتدة

(نطت.)83:1996 ،

كالتتهػػيـ الحػػحيح هي ػ

لغ ػ هػػك التتهػػيـ الػػكظيفت ،كياحػػد عػػل تحايػػؽ الاػػدرات الهغكي ػ لػػدل

التالميذ ،عحيث يتمبمػكف مػف ممتر ػتلت ػت كظتلفلػت الطعيتيػ التمهيػ ممتر ػ حػحيح  ،مػف خػالؿ
تكظيػػؼ الملػػترات الهغكي ػ تكظيف ػتن حػػحيحتن ػػت المكا ػػؼ الحيتتي ػ كالتػػت تتمػػؿ عػػدكرهت نهػػم تحايػػؽ

التكاحؿ احيعتعت عيف اه راد (الدليمت.)19:2004 ،

ػػفذا بتم ػػت إع ػػتدة مل ػػترات الهغػ ػ الترعيػ ػ مطهكعػ ػ لعمي ػػع أ ػ ػراد المعتم ػػع ،ل ػػت أش ػػد طهعػ ػتن

لهمتتهمػػيف عحػػف ختح ػ  ،كذلػػؾ لهتال ػ الك يا ػ عػػيف الهغ ػ الترعي ػ كالتهػػكـ الد ار ػػي اهخػػرل التػػت
يتتهمكملػ ػػت ،لػ ػػت عتلم ػ ػػع للػ ػػـ الك ػ ػػيه اه ت ػ ػػي التػ ػػت يػ ػػتـ مػ ػػف خالللػ ػػت ماػ ػػؿ الحاػ ػػتلؽ كالمتػ ػػترؼ
كالمتهكمتت كالخعرات.

ك ػػد أب ػػدت المظري ػػتت الحدي ػ ػ ػػت مع ػػتؿ تته ػػيـ الهغ ػػتت ،أف الهغػ ػ ل ػػيس مع ػػرد متهكم ػػتت

ت ػ ػػتكنب ،كامم ػ ػػت ه ػ ػػت مل ػ ػػترات تحت ػ ػػتج ػ ػػت تبكيمل ػ ػػت إل ػ ػػم مػ ػ ػراف كت ػ ػػدريب كممتر ػ ػ ػ (الح ػ ػػتركمت،

.)28:1983

كمف ـ اد تغيرت المظرة إلم تتهيـ الهغ عتد أف بتف يمظػر إلػم الهغػ نهػم أملػت معمكنػ
حاػػتلؽ كمتهكمػػتت يمعغػػت أف تػػدرس ،أحػػعح يمظػػر إليلػػت نهػػم أملػػت معمكن ػ ملػػترات نهػػم المػػتتهـ

ابت ػػتعلت ،كلػػـ تتػػد تتفػػرع إلػػم أدب كامشػػت كمحػػك ك يػػر ذلػػؾ مػػف ػػركع الهغ ػ  ،عػػؿ أحػػعحت د ار ػ
كتطعياتن لفمكف التكاحؿ الهغكم المختهف  ،كهذا اهمر ي تكعب أف يدخؿ تتهيـ الهغ بمت يارر نهمت

الترعي ضمف اال تراتيعي الختحػ عتتهػيـ الملػترات ،عتنتعػتر أف الهغػ معمكنػ مػف الملػترات؛ كأف

إتاػػتف هػػذا الملػػترات ال يتك ػػؼ نهػػم حفػػظ الاكانػػد المحكيػ أك حفػػظ مفػػردات المتعػػـ الهغػػكم ،تلهغػ
ملترة يعب أف يمتر لت الطالب ممتر

تهي تحت إشراؼ المتهـ (الحتج.)147:1978 ،

كنهم ذلؾ يارر الترعكيكف ضركرة الحرص نهم تتػريض التالميػذ لهممػتذج الهغكيػ ال ػهيم ،

كمطتلعتلـ عمحتبتتلت ،مف المؤبد أف ارتات الهغ نمد المػتتهـ ال يشػبؿ نمهيػ م ػتاه نػف المحػيط

الهفظػػت الػػذم يتتػػرض لػػل ،حيػػث تتتمػػد لغ ػ الفػػرد ػػت حػػحتلت ك كتلػػت نهػػم الم ػػتكل الهغػػكم التػػتـ
ه راد المعتمع (يكمس كآخركف.)57:1987 ،

ذلؾ الم تكل الهغكم الذم يمبف الطالب مف ا تخداـ الهغ ا ػتخدامتن متعحػتن ممػت ي ػتندهـ

نهم مكاحه الد ار

ت المراحؿ التتهيمي التتلي .
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كمف همت تعػرز أهميػ التػدريعتت الهغكيػ التػت ت ػتلدؼ تمبػيف المػتتهـ مػف الملػترات الهغكيػ

مػػف خػػالؿ الممتر ػ كالمحتبػػتة كالتطعيػػؽ ،كال يخفػػم نهػػم أحػػد الشػػبتكل المتبػػررة مػػف الم ػرعيف ػػت
المدر ػ الترعي ػ مػػف ظػػتهرة الضػػتؼ الهغػػكم عتتم ػ كمػػف تػػدمت م ػػتكل الطهع ػ ػػت الاكانػػد الهغكي ػ

عختح ك د تتتلت حيحتت المتهميف كالطهع كأكليػت اهمػكر مػف هػذا الضػتؼ الظػتهر ،مػملـ مػف

كض ػػع اله ػ ػكـ ػ ػػت ذل ػػؾ نهػ ػػم المتهػػػـ ،كالم ػػملر المدر ػ ػػت ،كطػ ػػرؽ الت ػػدريس الم ػػتخدم ػػػت تمػ ػػتكؿ
مكضػػكنتت الاكانػػد ،كالمتيع ػ أف الطهع ػ يحمهػػكف هػػذا الضػػتؼ مػػف حػػؼ إلػػم آخ ػر ،ػػـ تػػمتبس

متتلعػػل نهػم أداللػػـ ػػت ملػػترات الهغػ اهخػػرل ،كيػػرل العػػتح كف أف للػػذا الضػػتؼ عػػذك انر تتر ػ

ػػت

المرحه ػ اه ت ػػي  ،متيع ػ لمتتمػػتة متهمػػت الهغ ػ الترعي ػ كتالميػػذهـ مػػف مػػتدة الاكانػػد الترعي ػ بكملػػت
مكضكنتن عديدان نهم الطتلب مف عل  ،بمت أف المرحهػ اه ت ػي تكحػؼ علملػت المرحهػ التػت تعػرز

أهميتلػػت ػػت تتهػػيـ الهغ ػ الترعي ػ أب ػػر مػػف يرهػػت مػػف معػػتالت ابت ػػتب المتر ػ اهخػػرل (معػػتكر،
.)181:1983

كتت ػػد ال ػػدرامت كاهمش ػػط الدراميػ ػ م ػػف اه ػػتليب الملمػ ػ ػػت تته ػػيـ ال ػػمش  ،كتمميػ ػ ػػدراتلـ
الهغكي كالفبري كالتتعيري ككضتلـ أمتـ معمكن مف المكا ػؼ االعتمتنيػ كاال تحػتدي كال يت ػي ،

التت يمبف اال تفتدة مملت ت الحيتة اليكمي  ،بمت تتػد مػف اه ػتليب المحععػ كالم يػرة لهدا تيػ لهػتتهـ
نمد الطالب كتحايؽ متتلر مهمك

(أعك دؼ.)58:2006 ،

كترتعط الدرامت ارتعتطتن بعي انر عتػدريس الهغػتت ،ػكا الهغػ الترعيػ أك الهغػتت اهعمعيػ  ،كذلػؾ

مظ انر لتل ير الدرامت احيعتعت ػت ابت ػتب كتمميػ ملػترات الهغػ لػدل المػتتهـ ،حيػث تربػز الػدرامت ػت

معػػتؿ ت ػدريس الهغػػتت نهػػم تحػػكير الشخحػػيتت أ مػػت يػػتملـ عتل ػػهكبيتت المختهف ػ خػػالؿ الحيػػتة
اليكمي  ،عمت يظلر ات تلـ كنتداتلـ ،ممت يؤ ر ت تممي ملػترات االتحػتؿ لػدل التالميػذ ،عتحضػت
إلم التربيز نهم الهغ بتتحتؿ كليس بهغ مبتكع (الارشت.)116:2001 ،

كيتػػد التم يػػؿ الػدرامت مايت ػتن د ياػتن لم ػػتكل الطػػالب ػػت الهغػ الترعيػ حيػػث يػػزكد الطػػالب

عطتلف ػ بعي ػرة مػػف المفػػردات الحػػحيح  ،كاه ػػتليب العيػػدة ،كيتمػػر ح ػكا ظلـ عتش ػرات مػػف العم ػػؿ
كالترابيب التت ت مك عل تليعلـ ت التتعير (نتشكر كمادادم.)299:2009 ،

كأبػػدت عتػػض الد ار ػػتت نهػػم أهمي ػ تكظيػػؼ الػػدرامت ػػت التػػدريس كمملػػت :د ار ػ (العػػدم،

 ،)2013كد ار

(نهكاف ،)2012 ،كد ار

(أعك لحي .)2011 ،

كعػت ت التػػدريعتت الهغكيػ التػػت تتاػػب دركس الاػ ار ة ػػت بتػػتب لغتمػػت العميهػ الماػػرر نهػػم
طهع الحؼ الراعع اه ت ت ك اتن لهمملتج الفه طيمت بفشترة إلم أهمي تدريس الملترات الهغكي مف
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خالؿ التدريب نهم ا تخداـ ندد مف الاكاند المحكيػ التتمػ كالتربيػز نهػم ا ػتخداـ تهػؾ التػدريعتت
ا تخدامتن كظيفيتن حب تب الطهع تهؾ الملترات (ك ازرة الترعي كالتتهيـ.)2014 ،

عمت ن نهم مت عؽ حكؿ أهمي الملترات الهغكي كحتع الطالب ت التمبف مملػت مػف خػالؿ
التدريعتت الهغكي التػت تؤبػد نهػم ا ػتتمتؿ اهممػتط كالترابيػب الهغكيػ عحػكرة حػحيح  ،ك ػت ضػك

أهميػ الػدرامت ػػت التػدريس تعػرز الحتعػ إلػم د ار ػ أ ػػر تكظيػؼ التم يػؿ الػػدرامت ػت تمميػ ملػػترات
التدريعتت الهغكي لدل طهع الحؼ الراعع االعتدالت ت شمتؿ زة.

مشكمة الدراسة:
نهم الر ـ مف أهمي ملترات التدريعتت الهغكي الحظت العتح مف خالؿ نمهلت ت الحاؿ

الترعكم حك انر بعي انر ت امتالؾ طهع الحؼ الراعع اه ت ت للت ،كهذا الاحكر أك الضتؼ ترعتل

العتح إلم طرؽ التدريس التاهيدي التت يتعتلت المتهمكف ،ك هػ تػكظيفلـ لهطػرؽ الحدي ػ  ،لػذا ارتػلت
العتح الايتـ علذا الد ار

لمتر أ ر تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت تمميػ ملػترات التػدريعتت الهغكيػ ،

كذلؾ هف تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت تمميػ ملػترات التػدريعتت الهغكيػ مكضػكع لػـ يػتـ التطػرؽ إليػل

مف عؿ نهم حد نهـ العتح  ،ممت حدا عتلعتح البتتع ت هذا المكضػكع ،كتتحدد مشػكمة الدراسػة

ه السؤاؿ الرئيس التال :

م ػػت أ ػػر تكظي ػػؼ التم ي ػػؿ ال ػػدرامت ػػت تمميػ ػ مل ػػترات الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ ل ػػدل طهعػ ػ الح ػػؼ ال ارع ػػع

اه ت ت ت محت ظ شمتؿ زة؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 .1مت الملترات الهغكي التت تتضمملت تػدريعتت بتػتب الهغػ الترعيػ الماػرر نهػم طهعػ الحػؼ
الراعع اه ت ت؟

 .2هؿ تكعد ركؽ ذات دالل إححتلي نمد م تكل الدالل ) (0.05 ≥ αعيف متك ػط درعػتت
المعمكن التعريعي التت در ت عتلتم يؿ الدرامت كمتك ػط درعػتت المعمكنػ الضػتعط ػت
االختعتر العتدم لملترات التدريعتت الهغكي ؟

 .3هؿ تكعد ركؽ ذات دالل إححتلي نمد م تكل الدالل ) (0.05 ≥ αعيف متك ػط درعػتت

التطعيؽ الاعهت كالتطعيؽ العتدم لهمعمكن التعريعي ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي ؟
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هركض الدراسة:
تسعى الدراسة إلى التحقؽ مف

حة الفرضيف التالييف:

 .1ال تكعد ركؽ ذات داللػ إححػتلي نمػد م ػتكل الداللػ ) (0.05 ≥ αعػيف متك ػط درعػتت
طهع المعمكن التعريعي كمتك ط درعتت المعمكن الضتعط ت التطعيؽ العتدم الختعتر

ملترات التدريعتت الهغكي .

 .2ال تكعد ركؽ ذات داللػ إححػتلي نمػد م ػتكل الداللػ ) (0.05 ≥ αعػيف متك ػط درعػتت
التطعيؽ الاعهت كالتطعيؽ العتدم لهمعمكن التعريعي ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي .

أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1تحديد الملترات الهغكي التت تتضمملت التدريعتت الماررة نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت.
 .2التتػػرؼ إلػػم أ ػػر تكظيػػؼ التم يػػؿ الػػدرامت ػػت تممي ػ ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ لػػدل طهع ػ
الحؼ الراعع اه ت ت.
 .3التادـ ععتض التكحيتت التت يمبف أف ت لـ ت تح يف التمهي التتهيمي .

أىمية الدراسة:
تتحدد أىمية الدراسة هيما يم :
 .1تهفت امتعتا المتهميف إلم أهميػ تكظيػؼ ط ارلػؽ كأ ػتليب مػف شػلملت أف تمبػف التالميػذ مػف
ملترات التدريعتت الهغكي كمملت التم يؿ الدرامت.
 .2تك ػؼ هػذا الد ار ػ الاػػتلميف نهػم تخطػيط الممػػتهر كتطكيرهػت نهػم كاحػػدة مػف أهػـ اهمشػػط
التتهيمي  ،كهت تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت الكا ع التتهيمت.

 .3ػػد تفيػػد المشػػر يف الترعػػكييف كذلػػؾ نمػػد ناػػد دكرات تدريعي ػ لتػػدريب المتهمػػيف نهػػم التم يػػؿ
الدرامت كا تخدامل ت تدريس التدريعتت الهغكي .

 .4د تفيد العتح يف ت إع ار د ار تت أخرل ذات حه ت الم تاعؿ.

6

حدكد الدراسة:
تقت ر الدراسة الحالية عمى ما يم :
 .1الحد المكضكع  :ملترات التدريعتت الهغكي المتضمم ت بتتب الهغ الترعي ت العز ال تمت
المارر نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت.
 .2الحد البشرم :نيم مف طهع الحؼ الراعع اه ت ت.
 .3الحد الزمان  :الفحؿ الد ار ت ال تمت مف التتـ .2015-2014
 .4الحد المؤسسات  :مدر

شلدا ععتليت اه ت ي المشترب "ب" التتعت لك ازرة الترعي كالتتهيـ

ت محت ظ شمتؿ زة.

م طمحات الدراسة:
1ػ التمثيؿ الدرام :
 هك عمس مف أعمتس المحتبتة ،كأحد مكف محتبتة الكا ع ،يؤدل عكا ط مم هيف نهم شبؿ
م رحي تتبكف مف مشتهد ت حكؿ متراعط  ،تتتتضد مهتحم لتادـ لكح مبتمه اهحداث

(الفيكمت.)137:2012 ،
كهك مشتط ترعكم ياكـ نهم المحتبتة كانطت الفرح لهمتتهـ ال تخداـ ملتراتل ك دراتل ت

إعداع مكا ؼ ت لـ ت تتهـ الطهع  ،انتمتدان نهم التحهيؿ كالخيتؿ كا تحضتر مكا ؼ مف
الخعرات ال تعا  ،عشبؿ ي ير االهتمتـ كالمتت .

 كتترؼ العتح

))Maleg & Duff,1980,P.69

التم يؿ الدرامت إعراليتن علمل معمكن احع ار ات اهدعي الممظم التت تعرل

نهم الملترات التت تتضمملت التدريعتت الهغكي الماررة نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت ت

الفحؿ ال تمت ،كالتت يتـ مف خالللت تحكير الملترات الهغكي إلم مشتهد حكاري م رحي
يؤديلت الطالب أمتـ الزمال مع احعتع نهم اه له التاكيمي التت يادملت المتهـ ت ملتي

الترض.
2ػ الميارة:

 هت الادرة التت تتضمف معمكن مف المتترؼ كالمتهكمتت كالمفتهيـ كاالتعتهتت التت يتطهعلت
نمؿ مت ،عحيث يؤدل أدا م تليتن ،كهذا اهدا يمبف مالحظتل ك يت ل ،كأيضتن هت نعترة نف

7

مشتط متاد يتطهب ترة مف التدريب الماحكد ،كالممتر

الممظم كالخعرة المضعكط  ،عحيث

تؤدل عطريا ماللم  ،كمحؾ الحبـ هك ال رن كالد (نفتم كالهكح.)287:2008 ،

 هت ضرب مف اهدا ياكـ عل الفرد ع لكل كبفت ة كد مع ا تحتد ت الك ت كالعلد ،كا
أبتف ذلؾ اهدا ناهيتن أـ اعتمتنيتن أـ حربيتن (الفتالكم.)25 :2003 ،

 هت الادرة نهم اهدا كالتتهـ العيد ك تمت مريد ،كالملترة مشتط متتهـ يتـ تطكيرا خالؿ ممتر
مشتط مت تدنملت التغذي الراعت  ،كبؿ ملترة مف الملترات تتبكف مف ملترات رني أحغر

مملت ،كالاحكر

ت أم مف الملترات الفرني

يؤ ر

ت عكدة اهدا

البهت

(.)Cottrell,1999:21
 كتترؼ العتح

الملترة إعراليتن علملت درة طهع الحؼ الراعع اه ت ت نهم أدا التدريعتت

الهغكي ع رن كد

كاتاتف ،كيتعر نف تهؾ الادرة عتلدرع البهي التت يححؿ نهيلت طهع

الحؼ الراعع اه ت ت ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي .
3ػ التدريبات الم كية:
 هت التت تخص عمت الكحدة التت يعرم تدريس الهغ الترعي نهم أ ت لت ،كتتطم ت الحها
ال تمي مف المرحه اه ت ي  ،إذ يعدأ المتهـ عت ريب المحطهحتت المحكي كالحر ي عشبؿ

مع ط كهمت يتترؼ التهميذ نهم أ ت يتت كاند الهغ الترعي يترؼ أف همتؾ ( تالن ،كمفتكالن،

كمعتدأ ،كخع انر ،كعتض الممحكعتت كالمعركرات) ،كيبكف ذلؾ ت دركس المحفكظتت كالا ار ة
كالتتعير كاهمتشيد ك ير ذلؾ (الدليمت كالكالهت.)132 :2003 ،

 كتترؼ العتح

التدريعتت الهغكي إعراليتن علملت معمكن اه له كاهمشط التتهيمي المرتعط

عتلعتمب الهغكم التت تتاب درس الا ار ة ت بتتب لغتمت العميه لهحؼ الراعع اه ت ت كالتت

تلدؼ إلم تمبيف الطهع مف الملترات اه ت ي كمعتدئ كاند الهغ الترعي عطريا مي رة.
4ػ طمبة ال ؼ الراب األساس :

هـ الطالب كالطتلعتت الذيف أملكا د ار تلـ لهحؼ ال تلث اه ت ت عمعػتح ،كتتػراكح أنمػترهـ مػت
عيف ( )10-9م  ،كالم ػعهكف ػت الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت عتلمػدارس التتعتػ لػك ازرة الترعيػ كالتتهػيـ
ت محت ظ شمتؿ زة.
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خطكات الدراسة:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتأكد مف

حة هركضيا اتبعت الباحثة الخطكات التالية:

 .1االطػػالع نهػػم اهدب الترعػػكم كالد ار ػػتت ال ػػتعا ذات التال ػ عتلتم يػػؿ الػػدرامت كملػػترات
التدريعتت الهغكي لإل تدة مملت.
 .2إنداد احطتر المظرم لهد ار .
 .3تحهيػػؿ محت ػػكل الت ػػدريعتت الهغكي ػ المتض ػػمم ػػت بتػػتب الهغػػ الترعيػػ الماػػرر نه ػػم طهعػ ػ
الحؼ الراعع اه ت ت لتحديد ملترات التدريعتت الهغكي .

 .4إنداد اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي .
 .5إنداد محكص درامي

لتدريس ملترات التدريعتت الهغكي الماررة نهم طهع الحؼ الراعع.

 .6إنداد دليؿ المتهـ ،الذم يترض دركس ملترات التدريعتت الهغكي .
الدر ػ نهػػم معمكن ػ مػػف المحبمػػيف كهػػـ المختحػػيف ػػت الهغ ػ الترعي ػ ،
 .7نػػرض أدكات ا
كالمختحيف ت الترعي  ،مف أ تتذة العتمتتت ،كالمشر يف ،كالمتهميف.

 .8الححػػكؿ نهػػم بتػػتب ت ػػليؿ الملم ػ مػػف العتمتػ مكعػػل إلػػم ك ازرة الترعي ػ كالتتهػػيـ التػػتلت
له متح عتطعيؽ التعرع ت المدارس الحبكمي التتعت للت شمتؿ زة.
 .9تطعيؽ اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي نهم التيم اال تطالني لهتلبد مف حد ل ك عتتل.
 .10تحديد نيم الد ار

كتطعيؽ اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي عهيتن.

 .11التلبد مف تبت ؤ المعمكنتيف.
 .12تدريس ملترات التدريعتت الهغكي ك اتن لهخطكات احعرالي ت دليؿ المتهـ.
 .13تطعيؽ اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي نهم التيم عتديتن.
 .14رحد المتتلر كتحهيهلت كممت شتلت.
 .15حيت

الدر .
التكحيتت كالماترحتت ت ضك متتلر ا
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انفصم انثاني

انذراساث انسابقت
 مقدمة
 المحكر األكؿ :دراسات تتعمؽ بميارات التدريبات الم كية.
 التعقيب عمى الدراسات الت تتعمؽ بميارات التدريبات الم كية.
 المحكر الثان  :دراسات تتعمؽ بالتمثيؿ الدرام .
 التعقيب عمى الدراسات الت تتعمؽ بالتمثيؿ الدرام .
 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة.
 أكجو إهادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة.
 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة

الف ؿ الثان
الدراسات السابقة
مقدمة:
يتمػػتكؿ هػػذا الفحػػؿ الد ار ػػتت ال ػػتعا ذات التال ػ عمتغي ػرات الد ار ػ الحتلي ػ مرتع ػ ح ػػب

الت ه ؿ الزممت التمتزلت ،كلاد تمت العتح عتمتات الد ار تت اهب ر ارتعتطتن كاهك ؽ حه ن عمكضكع
الد ار

الحتلي مف حيث عتض عكامعلت ،أك أهدا لت ،أك أدكاتلت كاع ار اتلت ،ضالن نف التربيز نهػم

اختيتر الد ار تت الحدي هف الحدا أب ر رعتن إلم الكا ع.
ىذا كقد تـ عرض الدراسات ت محكريف:

 المحكر األكؿ :د ار تت تتتهؽ عملترات التدريعتت الهغكي .
 المحكر الثان  :د ار تت تتتهؽ عتلتم يؿ الدرامت.

المحكر األكؿ :الدراسات الت تتعمؽ بميارات التدريبات الم كية:
1ػ دراسة النكاس (:)2014
هػػد ت الد ار ػ ػ إل ػػم متر ػ أ ػػر ا ػػتخداـ ا ػػتراتيعي ال ػػتتهـ التكلي ػػدم ػػت ابت ػػتب المف ػػتهيـ

المحكي ػ لػػدل طهع ػ الحػػؼ الخػػتمس اه ت ػػت كاتعتهػػتتلـ محػػك تتهػػـ المح ػك ،ػػت محت ظ ػ طػػكلبرـ،
كلتحايؽ هدؼ الد ار

اتعع العتحث مملعتن تعريعيتن ،كتـ تطعيؽ الد ار

نهم نيم حدي مػف طهعػ

الحػػؼ الخػػتمس اه ت ػػت ػػت مدر ػ ذبػػكر شػػلدا زيػػت ال تمكيػ  ،حيػػث تػػـ اختيػػتر شػػتعتت الحػػؼ
الخػ ػػتمس مػ ػػف المدر ػ ػ لتطعيػ ػػؽ التعرع ػ ػ  ،كتػ ػػـ تحديػ ػػد شػ ػػتع (أ) لتبػ ػػكف معمكن ػ ػ تعريعي ػ ػ تػ ػػتتهـ
عت تراتيعي التتهـ التكليدم ،كالعتلغ نددهت ( )22طتلعتن ،كشتع (ب) لتبػكف معمكنػ ضػتعط تػتتهـ

عتلطريا ػ التاهيدي ػ كالعػػتلغ نػػددهت ( )21طتلع ػتن ،كتم هػػت أدكات الد ار ػ ػػت اختعػػتر تححػػيهت لايػػتس

ابت ػػتب المفػػتهيـ المحكي ػ  ،كمايػػتس االتعتهػػتت محػػك تتهػػـ المحػػك ،ك ػػتـ العتحػػث عفنػػداد دليػػؿ المتهػػـ
لهمف ػػتهيـ المحكيػ ػ ك ػػؽ ا ػػتراتيعي ال ػػتتهـ التكلي ػػدم ،كتكح ػػهت الد ار ػ ػ إل ػػم كع ػػكد ػػرؽ ذم داللػ ػ

إححتلي عيف متك طت درعػتت المعمػكنتيف التعريعيػ كالضػتعط ػت اختعػتر التححػيؿ العتػدم ػت

متدة الاكاند المحكي  ،كهذا الفرؽ يتكد لحتلح المعمكن التعريعي التت در ت عت تخداـ ا ػتراتيعي

ال ػػتتهـ التكلي ػػدم ،ككع ػػكد ػػرؽ ذم داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف متك ػػطت درع ػػتت المعم ػػكنتيف التعريعيػ ػ
كالضػػتعط ػػت مايػػتس االتعتهػػتت العتػػدم محػػك تتهػػـ المحػػك ،كهػػذا الفػػرؽ يتػػكد لحػػتلح المعمكن ػ

التعريعي التت در ت عت تخداـ ا تراتيعي التتهـ التكليدم ،كأكحم العتحػث عضػركرة تػدريب متهمػت
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الهغػ الترعيػ نهػػم ا ػتخداـ ا ػتراتيعيتت حدي ػ م ػؿ ا ػػتراتيعي الػتتهـ التكليػدم ك يرهػػت ػت تػػدريس

الاكاند الهغكي .

2ػ دراسة عبداهلل (:)2011
هػػد ت الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر عرمػػتمر ػػت الهغػ الترعيػ لهمتحػػرريف مػػف اهميػ ػػت ابت ػػتب

الملترات الهغكي الالزم لهد ار

ت المرحهػ احنداديػ  ،كا ػتخدـ العتحػث ػت هػذا الد ار ػ مملعػيف

اهكؿ المػػملر الكحػػفت التحهيهػػت لتحهيػػؿ بتػػب المرحه ػ االعتدالي ػ كال ػػتمت المػػملر شػػعل التعريعػػت،
كا تخدـ التحميـ ذا المعمكنتيف الضتعط كالتعريعي  ،كتم هت التيم ت تحهيػؿ بتػب الهغػ الترعيػ

الماػػررة نهػػم تالميػػذ المرحه ػ االعتدالي ػ ػػت الحػػفكؼ اهرعت ػ اهخيػػرة لهتكحػػؿ إلػػم معمكن ػ مػػف
المل ػػترات الت ػػت يحتتعل ػػت المتح ػػرركف م ػػف اهميػ ػ ال ػػذيف ير ع ػػكف ػػت االلتح ػػتؽ عتلمرحهػ ػ احنداديػ ػ

كا تخدـ العتحث االختعتر التححيهت ت الهغ الترعي لايتس تتلي العرمتمر كأظلرت الد ار ػ تفػكؽ
أ راد المعمكن التعريعي نهم أ راد المعمكن الضتعط ػت التطعيػؽ العتػدم الختعػتر ملػترات الهغػ

الترعي ت بؿ مف الا ار ة كالمحكص كالمحك كاحمال كاالختعتر ببػؿ ،بمػت بشػفت نػف تح ػف أدا

المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ ػػت االختع ػػتر بب ػػؿ ػػت التطعي ػػؽ العت ػػدم ماترمػ ػ ع ػػلدا المعمكنػ ػ مف ػػلت ػػت

التطعيػػؽ الاعهػػت ،كتح ػػف أدا المعمكن ػ التعريعي ػ ػػت التطعيػػؽ العتػػدم ػػت بػػؿ مػػف الا ػ ار ة كالمحػػك
ماترم علدا المعمكن مف لت ت التطعيؽ الاعهت.
3ػ دراسة الطيب (:)2010
هد ت الد ار

إلػم متر ػ أ ػر العرمػتمر الاػتلـ نهػم الػتتهـ الػذاتت ػت تمميػ عتػض الملػترات

الهغكيػ ػ الالزمػ ػ لهمتهم ػػيف الم ػػتنديف ي ػػر المتخحح ػػيف ػػت الهغػ ػ الترعيػ ػ عتلمرحهػ ػ االعتداليػ ػ ،

كا ػػتخدـ العتحػػث ػػت هػػذا الد ار ػ المػػملر شػػعل التعريعػػت الاػػتلـ نهػػم تحػػميـ المعمكن ػ التعريعي ػ

مف المتهميف الم تنديف ير المتخححيف ػت

كالمعمكن الضتعط  ،كاختتر العتحث نيم الد ار

الهغ الترعي كعهغت التيم ( )100متهـ م تند كمتهم م ػتندة مػف محت ظػ أ ػكاف ،كتػـ تا ػيملـ

إلػػم معمػػكنتيف :معمكنػ تعريعيػ ( )50متهمػتن كمتهمػ  ،كمعمكنػ ضػػتعط ( )50متهمػتن كمتهمػ ،
كا ػػتخدـ لتطعيػػؽ هػػذا الد ار ػ اهدكات التتلي ػ  :ا ػػتعتم لتحديػػد االحتيتعػػتت التدريعي ػ ػػت الملػػترات

ػتر تححػػيهيتن ،كا ػػتمترة تحهيػػؿ محتػػكل اهدا ات التحريري ػ ،
الهغكي ػ الالزم ػ لهمتهػػـ الم ػػتند ،كاختعػ ان
كعطت مالحظ تاكيـ اهدا الهغكم الشفكم ،بمت ػتـ عفنػداد عرمػتمر ػتلـ نهػم الػتتهـ الػذاتت لتمميػ

عت ػػض المل ػػترات الهغكيػ ػ الالزمػ ػ لهمته ػػـ الم ػػتند ي ػػر المتخح ػػص ػػت الهغػ ػ الترعيػ ػ  ،كتكح ػػهت

الد ار ػ ػ إلػ ػػم كع ػ ػكد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي عػ ػػيف متك ػ ػػطت درعػ ػػتت المعمػ ػػكنتيف التعريعي ػ ػ
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كالضػػتعط ػػت االختع ػػتر التحح ػػيهت ػػت ملػػترات اهدا الهغ ػػكم لح ػػتلح المعمكنػػ التعريعيػ ػ  ،بم ػػت

أظلػػرت كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف متك ػػطت درعػػتت المعمػػكنتيف التعريعيػ كالضػػتعط
ت ا تمترة تحهيؿ محتكل اهدا ات التحريري ت ملترات اهدا الهغكم التحريرم لحػتلح المعمكنػ

التعريعي  ،ككعكد ركؽ ذات دالل إححتلي عيف متك طت درعتت المعمكنتيف التعريعي كالضتعط
ت عطت المالحظ الختح عتاكيـ اهدا الهغكم الشفكم لحتلح المعمكن التعريعي .

4ػ دراسة التكيجرم (:)2009
هد ت الد ار

إلم متر أ ر عرمتمر ماترح تلـ نهم عتض ا تراتيعيتت التفبيػر ػت تمميػ

عتػػض الملػػترات الهغكي ػ كاالتعػػتا محػػك مػػتدة الهغ ػ الترعي ػ لػػدل تهميػػذات المرحه ػ المتك ػػط عدكل ػ
البكيػػػت ،كا ػػػتخدمت العتح ػ ػ المػػػملر التعريعػ ػػت ،كيتم ػ ػػؿ ػ ػػت تحػ ػػميـ معمػ ػػكنتيف إح ػػداهمت تم ػ ػػؿ

المعمكن ػ التعريعي ػ كاهخػػرل تم ػػؿ المعمكن ػ الضػػتعط مػػف الحػػؼ ال ػػتمف عتلمرحه ػ المتك ػػط ،
ك تمػػت العتح ػ عتحديػػد تلمػ ػ الملػػترات الهغكي ػ كعمػػت عرم ػػتمر ي ػػتلدؼ تمميتلػػت ،كا ػػتخدمت لل ػػذا

الد ار ػ ػ اختع ػػتر ي ػػتس المل ػػت ارت الهغكيػ ػ كماي ػػتس االتع ػػتا ،كأظل ػػرت الد ار ػ ػ تف ػػكؽ أدا تهمي ػػذات
المعمكن التعريعي التػت در ػت ععرمػتمر تمميػ الملػترات الهغكيػ نهػم مظػتلرهف تهميػذات المعمكنػ

الضػػتعط الالتػػت در ػػف مػػتدة الهغ ػ الترعي ػ عته ػػهكب التاهيػػدم ػػت عميػػع الملػػترات المتضػػمم ػػت

الاتلمػ ػ  ،كتح ػػف اتع ػػتا تهمي ػػذات المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ مح ػػك م ػػتدة الهغػ ػ الترعيػ ػ ماترمػ ػ عمظيػ ػراتلف
تهميذات المعمكن الضتعط ت عميع أعتتد مايتس االتعتا محك الهغ الترعي .
5ػ دراسة حكاس (:)2007
هػػد ت الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر ا ػػتخداـ الممظمػػتت المتادم ػ كاهلتػػتب التتهيمي ػ ػػت تػػدريس
كانػػد الهغ ػ كأ رهػػت نهػػم التححػػيؿ ،كالميػػؿ محػػك المػػتدة كعاػػت الػػتتهـ لػػدل تالميػػذ الحػػؼ ال ػػتدس

االعتػدالت ،كلتحايػػؽ هػػدؼ الد ار ػ ا ػػتخدمت العتح ػ المػملر التعريعػػت ،كطعاػػت الد ار ػ نهػػم نيمػ
كاملت ( )136تهميذان كتهميذة مف طهع الحؼ ال تدس االعتدالت

مت إلػم معمػكنتيف متبػت لتيف:

تعريعي ػ ػ كضػ ػػتعط  ،كتم هػػػت أدكات الد ار ػ ػ ػ ػػت أداة تحهيػ ػػؿ المحتػ ػػكل لهمف ػػتهيـ المحكي ػ ػ  ،كاختعػ ػػتر
التححيؿ ت الاكاند الهغكي الماررة كمايػتس الميػؿ محػك مػتدة الاكانػد الهغكيػ  ،كعتػد رحػد العيتمػتت
كاع ار المتتلعتت احححتلي تكحػهت الد ار ػ إلػم كعػكد ػركؽ دالػ إححػتليتى عػيف متك ػط درعػتت
المعمكن ػ التعريعي ػ التػػت در ػػت عت ػػتخداـ الممظمػػتت المتادم ػ كالمعمكن ػ الضػػتعط ػػت التطعيػػؽ

العتػػدم الختعػػتر التححػػيؿ لحػػتلح المعمكنػ التعريعيػ  ،ككعػػكد ػػركؽ دالػ إححػػتليتن عػػيف متك ػػطت
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درع ػػتت المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ الت ػػت در ػػت عت ػػتخداـ اهلت ػػتب التتهيميػ ػ كالمعمكنػ ػ الض ػػتعط ػػت

التطعيؽ العتدم لالختعتر التححيهت لحتلح المعمكن التعريعي .
6ػ دراسة األحمدم (:)2007

هػػد ت الد ار ػ إلػػم يػػتس أ ػػر ا ػػتخداـ مػػدخؿ الاح ػ المحػػكرة ػػت تػػدريس الاكانػػد الهغكي ػ

لتهميػػذات المرحهػ االعتداليػ نهػػم التححػيؿ كاالتعتهػػتت كعاػػت أ ػػر التتهػػيـ ،كلتحايػػؽ هػػدؼ الد ار ػ

ا ػػتخدمت العتح ػ المػػملر التعريعػػت ،كتبكمػػت نيمػ الد ار ػ مػػف ( )76تهميػػذة مػػف تهميػػذات الحػػؼ
الخ ػػتمس اه ت ػػت ،ت ػػـ تا ػػيملت إل ػػم معم ػػكنتيف متب ػػت لتيف (تعريعيػ ػ كض ػػتعط ) ،كتم ه ػػت أدكات
الد ار ػ ػ ػ ػػت اختعػ ػػتر تححػ ػػيهت لكحػ ػػدة المكا ػ ػ  ،كاختعػ ػػتر المتهكمػ ػػتت المحكي ػ ػ ال ػ ػػتعا  ،كمايػ ػػتس

االتعته ػػتت المحكيػ ػ  ،ك تم ػػت العتح ػ ػ عفن ػػداد دلي ػػؿ المته ػػـ لت ػػدريس كح ػػدة المكا ػ ػ عطرياػ ػ الاحػ ػ

ػر ػػت تحح ػػيؿ
المح ػػكرة ،كعت ػػد إعػ ػ ار المتتلع ػػتت اححح ػػتلي أظل ػػرت مت ػػتلر الد ار ػ ػ تح ػػمتن بعي ػ ان
ػر ػػت
التهميػػذات نيم ػ العحػػث ػػت الايػػتس العتػػدم لالختعػػتر التححػػيهت لكحػػدة المكا ػ  ،كتح ػػمتن بعيػ ان

اتعته ػتت التهميػػذات محػػك د ار ػ الاكانػػد ،كذلػػؾ ػػت الايػػتس العتػػدم لمايػػتس االتعتهػػتت ،بمػػت أدل
ا تخداـ مدخؿ الاح المحكرة إلم عات أ ر التتهيـ لمدة أطكؿ ممت يدؿ نهم تتلي هذا المدخؿ.

7ػ دراسة كراز (:)2006
هػػد ت الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر عرمػػتمر ماتػػرح لتمميػ الملػػترات الهغكي ػ لهدار ػػيف البعػػتر ػػت
مكضػػكنتت تم ػػعـ كر عػػتتلـ كحتعػػتتلـ ،اهمػػر الػػذم يب ػػب الدار ػػيف الملػػترات الهغكي ػ اه ت ػػي ،

كا تخدـ العتحث ت د ار تل ال ممتهر هت :الكحفت ،العمتلت ،كالتعريعػت ،كتبكمػت نيمػ الد ار ػ
مف ( )60دار تن كدار

ما ميف نهم معمكنتيف تعريعي كضتعط  ،تحتكم المعمكن الكاحدة نهم

( )20مف الذبكر ،ك( )10مف احمتث كتػـ اختيػتر هػذا التيمػ مػف الدار ػيف عمربػز الفتلكعػت كتم هػت
أدكات الد ار ػ ػ ػػت اختع ػػتر ي ػػتس المل ػػترات الهغكيػ ػ  ،ك ػػتـ العتح ػػث عتح ػػميـ عرم ػػتمر مات ػػرح لتمميػ ػ

الملػػترات الهغكي ػ لهدار ػػيف البعػػتر ،كعتػػد تطعيػػؽ الد ار ػ كعمػػع العيتمػػتت تػػـ ح ػػتب المتك ػػطتت،
كاالمح ار ػػتت المتيتريػ  ،ك يمػ "ت" لهتكحػػؿ لهمتػػتلر التػػت بػػتف مػػف أهملػػت :زيػػتدة المححػػكؿ الهغػػكم
نم ػػد المعمكنػ ػ التعريعي ػ ػ المطع ػػؽ نهيل ػػت العرمػ ػػتمر المات ػػرح كأكح ػػم العتح ػػث عت ػػتخداـ اهمشػ ػػط

الممت ع لتممي الملترات الهغكي .
8ػ دراسة حجازم (:)2005

هػػد ت الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر تكظيػػؼ اهلتػػتب الترعكي ػ ػػت تممي ػ عتػػض ملػػترات الهغ ػ
الترعي لدل تالميذ الحؼ اهكؿ اه ت ت ،كا تخدـ العتحػث المػملر التعريعػت ،كتػـ تطعيػؽ الد ار ػ
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نهػػم نيمػ ػ حػػدي م ػػف تالميػػذ الح ػػؼ اهكؿ اه ت ػػت ،حي ػػث تػػـ اختي ػػتر شػػتعتيف :اهكل ػػم تم ػػؿ

المعمكن ػ التعريعي ػ مبكم ػ مػػف ( )35تهميػػذان ،كال تمي ػ تم ػػؿ المعمكن ػ الضػػتعط مبكم ػ مػػف ()35

تهمي ػػذان ،ك ػػتـ العتح ػػث عت ػػتخداـ أرعتػ ػ اختع ػػترات لاي ػػتس المل ػػترات الت ػػت تعمته ػػت ػػت د ار ػػتل ( عه ػػت
كعتدم) ،ح عتت تبت ؤ معمكنتت الد ار

إعر الد ار  ،بمت تـ تطعيػؽ االختعػتر عتػد
عؿ العد ت ا

تطعيؽ الد ار  ،كعتد رحد العيتمتت كاع ار المتتلعتت احححتلي تكحػهت الد ار ػ إلػم أف اهلتػتب

الترعكي د أدت كظتلفلت نهم أبمؿ كعل ت تممي ملػترات الهغػ الترعيػ  ،كأكحػم العتحػث عضػركرة

ا ػػتخداـ اهلتػػتب الترعكي ػ ػػت تتهػػيـ المرحه ػ اهكلػػم مػػف التتهػػيـ اه ت ػت ،كتػػدريب التالميػػذ نهػػم
اال تتمتؿ الهغكم ال هيـ ،لتمبيملـ مف الملترات اه ت ي ت الهغ الترعي .
9ػ دراسة بيكم (:)2005
هد ت الد ار

إلم البشؼ نػف تتليػ ا ػتراتيعي المتشػتعلتت ػت تمميػ التححػيؿ كالتفبيػر

المت ػػد ػػت الاكان ػػد الهغكيػ ػ ل ػػدل تالمي ػػذ الح ػػؼ ال ارع ػػع اه ت ػػت ،كلتحاي ػػؽ ه ػػدؼ الد ار ػػ ا ػػتخدـ
العتحػػث المػػملر التعريعػػت ك ػػتـ عتطعيػػؽ الد ار ػ  ،نهػػم نيمػ مػػف تالميػػذ الحػػؼ ال ارعػػع كاملػػت ()82

تهميػذان كتهميػذة ،تػـ تا ػػيملت إلػم معمػكنتيف متبػت لتيف( :تعريعيػ كضػتعط ) ،كتم هػت أدكات الد ار ػ

ػػت تلم ػ عػػعتض ملػػترات التفبيػػر المت ػػد ،كاختعػػتر التححػػيؿ ػػت الاكان ػد الهغكي ػ  ،كاختعػػتر ملػػترات

التفبير المت ػد ،كعتػد تطعيػؽ الد ار ػ كعمػع العيتمػتت ،تػـ ح ػتب المتك ػطتت كاالمح ار ػتت المتيتريػ ،
ك يمػ "ت" لداللػ الفػػركؽ عػػيف المعمػػكنتيف التعريعيػ كالضػػتعط كأظلػػرت متػػتلر هػػذا الد ار ػ تتليػ

ا تراتيعي المتشتعلتت ت تححيؿ الاكانػد الهغكيػ لػدل تالميػذ المعمكنػ التعريعيػ  ،كتفػكؽ تالميػذ
المعمكنػ التعريعيػ نهػػم تالميػػذ المعمكنػ الضػػتعط ػػت الايػػتس العتػػدم الختعػػتر ملػػترات التفبيػػر

المت د ت الاكاند الهغكي  ،كأكحم العتحث عضركرة ا تخداـ المتهميف ال تراتيعي المتشتعلتت مظ انر
لفتتليتلت ت تممي التححيؿ كالتفبير المت د ت الاكاند الهغكي .
10ػ دراسة غبيش (:)2004
هد ت هذا الد ار

إلم تاديـ تحكر ماترح لتطكير عرمتمر الملترات الهغكي المادـ لريػتض

اهطفػػتؿ ػػت ضػػك االتعتهػػتت الترعكي ػ الحدي ػ  ،كا ػػتخدـ العتحػػث المػػملر الكحػػفت التحهيهػػت الػػذم

يتتم ػد نهػػم تحهيػػؿ المحتػػكل كتعكيػػب المتهكمػػتت ،كتحهيػػؿ العيتمػػتت ،أمػػت التيم ػ تم هػػت ػػت بتػػتعت
الملترات الهغكي لطفؿ الريتض ،اهكؿ ياػدـ لهمرحهػ التمريػ مػف  5-4ػمكات كالبتػتب ال ػتمت ياػدـ

لألطف ػػتؿ ػػت المرحهػ ػ التمريػ ػ م ػػف  6-5ػػمكات ،كي ار المػ ػت دل ػػيالف يتض ػػممتف أه ػػداؼ العرم ػػتمر،
كعطت تت تمميػ الملػترات الهغكيػ الم ػتكل اهكؿ كعطت ػتت تمميػ الملػترات الهغكيػ الم ػتكل ال ػتمت،
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كا ػػتخدـ العتح ػػث لل ػػذا العح ػػث ا ػػتعتم تحدي ػػد االتعته ػػتت الترعكيػ ػ الحدي ػ ػ ػػت مع ػػتلت اهه ػػداؼ،
كالمبكمػػتت الالزم ػ لعرمػػتمر الملػػترات الهغكي ػ عريػػتض اهطفػػتؿ ،كمتيػػتر عرمػػتمر الملػػترات الهغكي ػ

عريتض اهطفتؿ ،كعطت تحهيؿ عرمتمر الملترات الهغكي عريتض اهطفتؿ ،كتكحهت الد ار

إلم أف

محتػػكل عرمػػتمر أمشػػط الملػػترات الهغكي ػ كمتتهاتتػػل ي ارنػػت االتعتهػػتت الترعكي ػ الحدي ػ  ،بمػػت كردت

عتلمتيتر الم تخدـ عحكرة ممتتزة ػت محػكر تمظػيـ اهمشػط  ،كمحػكر مكاحػفتت اهمشػط  ،كعحػكرة
عيدة ت محكر مكني اهمشط  ،كعحكرة ماعكل ت عتدم أ تليب كك تلؿ نرض اهمشط  ،كتاػكيـ
اهمشط كهذا يتمت ضركرة مراعت كتطكير أ تليب كك تلؿ نرض كتاكيـ أمشط عرمتمر الملػترات

الهغكي عريتض اهطفتؿ عمت يتال ـ كاالتعتهتت الحدي .

التعقيب عمى الدراسات الت تتعمؽ بميارات التدريبات الم كية:
مف خالؿ نرض الد ار تت ال تعا كاطالع العتح نهيلت تـ التكحؿ إلم مت يهت:
 .1أبػدت الد ار ػتت ال ػتعا نهػم أهميػ التػدريعتت الهغكيػ كدكرهػت ػت تػدنيـ كتمميػ الملػػترات
الهغكي ػ ػ عم ػ ػػتكيتتلت المختهف ػ ػ بد ار ػ ػ نعػ ػػداهلل ( ،)2011كالطيػ ػػب ( ،)2010كالتػ ػػكيعرم

( ،)2009كبراز (.)2006
 .2أظلػػرت عتػػض الد ار ػػتت ال ػػتعا

أف التح ػػف ػػت أدا الطػػالب يرعػػع إلػػم طػػرؽ التػػدريس

المختهفػ ػ كم ػػدل تتليتل ػػت بطرياػ ػ الممظم ػػتت المتادمػ ػ بم ػػت ػػت د ار ػ ػ حػ ػكاس (،)2005
كالاح ػ المحػػكرة بمػػت ػػت د ار ػ اهحمػػدم ( ،)2007كاهلتػػتب الترعكي ػ بمػػت ػػت د ار ػ

د ار ػ حعػػتزم ( ،)2005بمػػت كيالحػػظ أف هػػذا الد ار ػػتت انتمػػدت االختعػػترات ػػت يػػتس
الملػترات بد ار ػ نعػدااهلل ( ،)2011د ار ػ الطيػب ( ،)2010التػػكيعرم ( ،)2009كبػراز

( ،)2005كحعتزم (.)2005

 .3اهتم ػػت عت ػػض الد ار ػػتت ال ػػتعا

عتمميػ ػ المل ػػترات ل ػػدل المتتهم ػػيف عمخته ػػؼ م ػػتكيتتلـ

بد ار ػ ػ ػ ػ نعػ ػ ػ ػػداهلل ( ،)2011الطيػ ػ ػ ػػب ( ،)2010التػ ػ ػ ػػكيعرم ( ،)2009ب ػ ػ ػ ػراز (،)2006
كحعتزم ( ،)2005كعتض الد ار تت اهتمت عتممي التححيؿ الد ار ت ت الاكاند الهغكيػ

كابت ػ ػػتب عتػ ػػض مفػ ػػتهيـ المحػ ػػك بد ار ػ ػ الم ػ ػكاس ( ،)2014ح ػ ػكاس ( ،)2007اهحمػ ػػدم

( ،)2007كعيػكمت ( ،)2005كعتػػض الد ار ػػتت اهتمػػت عتطػكير كتح ػػيف عػرامر الملػػترات
الهغكي بد ار

عيش (.)2004

 .4أبػػدت الد ار ػػتت ال ػػتعا نهػػم كعػػكد حػػكر بعيػػر ػػت امػػتالؾ الطهع ػ لملػػترات التػػدريعتت
الهغكي بمت أبدت نهم حتع الطهع للػت ممػت حػدا عػعتض العػتح يف إلػم عمػت عػرامر لتمميػ
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تهؾ الملترات اتعتت إعػ ار ات نهميػ ممظمػ بد ار ػ نعػداهلل ( ،)2011الطيػب (،)2010

التكيعرم ( ،)2009كبراز(.)2006

 .5أبدت عتض الد ار تت نهم ضركرة تدريب التالميذ نهم اال تتمتؿ الهغػكم ال ػهيـ بد ار ػ
حعػػتزم ( ،)2005كضػػركرة ا ػػتخداـ اهمشػػط الممت ػػع لتممي ػ الملػػترات الهغكي ػ بد ار ػ
براز (.)2006

 .6أبدت عتض الد ار تت نهم ضركرة تػدريب متهمػت الهغػ الترعيػ نهػم ا ػتراتيعيتت حدي ػ

م ػ ػػؿ ا ػ ػػتراتيعي الػ ػػتتهـ التكليػ ػػدم ك يرهػ ػػت ػ ػػت تػ ػػدريس الاكانػ ػػد الهغكي ػ ػ بد ار ػ ػ الم ػ ػكاس

(.)2014

المحكر الثان  :الدراسات الت تتعمؽ بالتمثيؿ الدػرام :
1ػ دراسة

الحة (:)2014

هد ت الد ار

إلم تاحت أ ػر عرمػتمر تتهيمػت ػتلـ نهػم ا ػتراتيعي نعػت ة الخعيػر ػت تمميػ

ملػػترات الاػػدرة نهػػم حػػؿ المشػػبالت لػػدل طهع ػ الحػػؼ ال ػػتدس عمحت ظػػتت ػزة ،كلتحايػػؽ هػػدؼ
الد ار

اتعع العتحث مملعتن تعريعيتن عتحميـ عهت عتدم لمعمكن كاحدة ،كتبكف معتمع الد ار

مف

عمي ػػع طهعػ ػ الح ػػؼ ال ػػتدس اه ت ػػت ،أم ػػت نيمػ ػ الد ار ػ ػ تبكم ػػت م ػػف ( )60طتلعػ ػتن كطتلعػ ػ ن م ػػف

مدر ػػتت ذب ػػكر الف ػػتخكرة احنداديػ ػ (ب) كأ ػػمت المش ػػترب (أ ) ،كا ػػتخدـ العتح ػػث لل ػػذا الد ار ػ ػ ،

مايػػتس ح ػؿ المشػػبالت ،ك ػػتـ عفنػػداد عرمػػتمر تتهيمػػت ػػتلـ نهػػم ا ػػت ارتيعي نعػػت ة الخعيػػر تتضػػمف
أمشط درامي كتم يهي  ،كتكحهت الد ار

إلم كعكد ركؽ ذات داللػ إححػتلي نمػد م ػتكل الداللػ

( )0.05عػػيف متك ػػطت درعػػتت الطػػالب ػػت الدرع ػ البهي ػ لحػػؿ المشػػبالت عػػيف التطعياػػيف الاعه ػت
كالعتػػدم لحػػتلح التطعيػػؽ العتػػدم ،ككعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي نمػد م ػػتكل الداللػ ()0.05
عػػيف متك ػػطت درعػػتت الطتلعػػتت ػػت الدرع ػ البهي ػ لحػػؿ المشػػبالت عػػيف التطعياػػيف الاعهػػت كالعتػػدم

لحػػتلح التطعيػػؽ العتػػدم ،كأكحػػم العتحػػث عضػػركرة تكظيػػؼ ا ػػتراتيعي نعػػت ة الخعيػػر ػػت تػػدريس

الطهع ػ لهم ػكاد المختهف ػ  ،لمػػت للػػت مػػف أ ػػر ػػت تممي ػ الاػػدرة نهػػم حػػؿ المش ػبالت كامعػػتز الملمػػتت

التتهيمي .

2ػ دراسة البدم (:)2013
هد ت الد ار ػ إلػم متر ػ أ ػر تكظيػؼ الػدرامت ػت تمميػ الملػترات الحيتتيػ ػت الهغػ الترعيػ

لدل طتلعتت الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظ شػمتؿ ػزة ،كا ػتخدمت العتح ػ المػملر التعريعػت،
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كتبػػكف معتمػػع الد ار ػ مػػف عميػػع طتلعػػتت الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت الهػكاتت يدر ػػف ػػت مػػدارس ك ازرة
الترعي كالتتهيـ عمحت ظتت زة ،كاختترت العتح نيمػ الد ار ػ مػف طتلعػتت الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت
عمدر

الشيمت اه ت ي الدميت ت عيت الهيػت التتعتػ لػك ازرة الترعيػ كالتتهػيـ ك ػد عهػغ نػددهف ()84

طتلع  ،تـ تا يملف إلم معمكنتيف متبت لتيف ،معمكن ضتعط تبكمت مف ( )42طتلعػ كمعمكنػ

تعريعي ػ تبكمػػت مػػف ( )42طتلع ػ  ،كا ػػتخدمت العتح ػ للػػذا الد ار ػ اختعػػتر الملػػترات الارالي ػ كأداة
تحهيؿ المحتكل كالم رحيتت الدرامي التتهيمي كتكحهت الد ار

إلم كعػكد ػركؽ دالػ إححػتليتن ػت

متك ط درعتت طتلعتت المعمكن التعريعي الهكاتت تتهمف عتلدرامت ت اختعتر الملترات الحيتتيػ ػت
التطعيايف الاعهت كالعتدم لحتلح التطعيؽ العتػدم ،ككعػكد ػركؽ دالػ إححػتليتن عػيف متك ػط درعػتت
طتلعػػتت المعمكنػ التعريعيػ الهػكاتت تتهمػػف عتلػدرامت ،كمتك ػػط درعػػتت طتلعػػتت المعمكنػ الضػػتعط
الهكاتت تتهمف عتلطريا التتدي ت اختعتر الملػترات الحيتتيػ ػت التطعيػؽ العتػدم لحػتلح المعمكنػ

التعريعي  ،كأبدت الد ار
بعيرة.

نهم تكا ر الملترات الحيتتي ت مملتج الهغ الترعي لهحؼ الراعع عدرعػ

3ػ دراسة هرج اهلل (:)2012
هد ت الد ار

إلم البشؼ نف أ ر ا تخداـ الدرامت ت تممي المفتهيـ الريتضي لدل تالمذة

الحػػؼ اهكؿ اه ت ػػت عتلمحت ظػ الك ػػطم عاطػػتع ػزة ،كا ػػتخدـ العتحػػث المػػملر التعريعػػت الاػػتلـ
نهػػم تحػػميـ المعمػػكنتيف التعريعي ػ كالضػػتعط  ،كتبػػكف معتمػػع الد ار ػ مػػف عميػػع تالمػػذة الحػػؼ

اهكؿ اه ت ػػت ،أمػػت نيمػ الد ار ػ تبكمػػت مػػف شػػتعتيف د ار ػػيتيف ،تػػـ اختيترهمػػت عتلطرياػ الاحػػدي
مف عيف الشتب الد ار ي المكعكدة ت مدر

المحيرات االعتداليػ المشػترب (ك) ،عحيػث عهػغ كاملػت

( ،)81كتم هػ ػػت أدكات الد ار ػ ػ ػ ػػت اختعػ ػػتر تححػ ػػيهت لهمفػ ػػتهيـ الريتضػ ػػي  ،كم ػ ػػرحيتت تتهيمي ػ ػ ،
كتكحػػهت الد ار ػ إلػػم كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط درعػػتت تالمػػذة الحػػؼ اهكؿ
اه ت ػػت عتلمعمكن ػ التعريعي ػ ػػت متػػتلر اختعػػتر المفػػتهيـ الريتضػػي العتػػدم ،كهػػذا الفػػركؽ بتمػػت
لحتلح متك ط درعتت تالمذة الحؼ اهكؿ اه ت ت عتلمعمكن

التعريعي  ،بمت تعيف كعػكد ػركؽ

ذات داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف متك ػػط درع ػػتت التالم ػػذة مرتفت ػػت التحح ػػيؿ ػػت المعمكنػ ػ الض ػػتعط

كمتك ػػط درعػػتت التالمػػذة مرتفتػػت التححػػيؿ ػػت المعمكن ػ التعريعي ػ ػػت االختعػػتر العتػػدم ،كهػػذا

الفػركؽ بتمػت لحػتلح متك ػط درعػتت التالمػػذة مرتفتػت التححػيؿ عتلمعمكنػ التعريعيػ ػت ،ككعػػكد
ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي عػ ػػيف متك ػ ػػط درعػ ػػتت التالمػ ػػذة ممخفضػ ػػت التححػ ػػيؿ ػ ػػت المعمكن ػ ػ

الض ػػتعط كمتك ػػط درع ػػتت التالمي ػػذ ممخفض ػػت التحح ػػيؿ ػػت المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ ػػت االختع ػػتر

العت ػػدم ،كه ػػذا الف ػػركؽ بتم ػػت لح ػػتلح متك ػػط درع ػػتت التالم ػػذة ممخفض ػػت التحح ػػيؿ عتلمعمكنػ ػ
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التعريعي ػ ػػت االختعػػتر العتػػدم .اهمػػر الػػذم يشػػير إلػػم أ ػر الػػدرامت كدكرهػػت ػػت تح ػػيف التححػػيؿ

الد ار ت.

4ػ دراسة عمكاف (:)2012
ه ػػد ت الد ار ػ ػ إل ػػم متر ػ ػ أ ػػر تكظي ػػؼ ال ػػدرامت نه ػػم التحح ػػيؿ كاالحتف ػػتظ ع ػػل ػػت ت ػػدريس

المحكص اهدعي لدل تالمذة الحؼ الراعع اه ت ت ،كلتحايؽ هذا اللػدؼ ا ػتخدـ العتحػث المػملر

شعل التعريعت ،حيث تم ؿ المعتمع اهحهت لهد ار

ت طالب الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظػ

خػػتميكمس ،كتػػـ اختيػػتر نيم ػ حػػدي مػػف مػػدارس محت ظ ػ خػػتميكمس ،كتػػـ اختيػػتر حػػهيف مػػف بػػؿ
مدر ػ عشػػبؿ نماػػكدم ،حيػػث تبكمػػت نيمػ الد ار ػ مػػف ( )160تهميػػذان كتهميػػذة مػػف تالمػػذة الحػػؼ

ال ارعػػع اه ت ػػت لهتػػتـ الد ار ػػت  ،2012-2011كتم هػػت أدكات الد ار ػ ػػت اختعػػتر تححػػيهت ػػت
المحػػكص اهدعيػ المم ػػرح مػػف إنػػداد العتحػػث بػػلداة لهد ار ػ الحتليػ كتكحػػهت الد ار ػ إلػػم كعػػكد
ركؽ ذات دالل إححتلي عيف متك ط درعتت الذبكر ت المعمكن التعريعي كالضتعط تتزل إلم

تكظيػػؼ الػػدرامت ػػت التححػػيؿ لحػػتلح المعمكنػ التعريعيػ  ،ككعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف

متك ط درعتت احمتث ػت المعمكنػ التعريعيػ كالضػتعط تتػزل إلػم تكظيػؼ الػدرامت ػت التححػيؿ
لحػػتلح المعمكن ػ التعريعي ػ  ،بمػػت أظلػػرت المتػػتلر كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط
درعتت التالمذة ت المعمكن التعريعي كالضتعط تتػزل إلػم تكظيػؼ الػدرامت ػت التححػيؿ لحػتلح
المعمكن التعريعي .

5ػ دراسة دكم (:)2012
هػػد ت الد ار ػ إلػػم ا تاحػػت تنهي ػ طريا ػ الػػدرامت ػػت تححػػيؿ أطفػػتؿ الركض ػ لهمفػػتهيـ

التهمي ػ كالريتضػػي  ،كلتحايػػؽ هػػدؼ الد ار ػ ا ػػتخدـ العتحػػث المػػملر التعريعػػت ،كتػػـ تطعيػػؽ الد ار ػ

نهػػم نيم ػ مبكم ػ مػػف ( )38طف ػالى كطفه ػ  ،تػػـ تػػكزيتلـ إلػػم معمػػكنتيف ،إحػػداهمت تعريعي ػ تتهمػػت

المػتدة التتهيميػ عت ػتخداـ الػدرامت ،كاهخػرل ضػػتعط تتهمػت المػتدة مف ػلت عتلطرياػ التاهيديػ كتم هػػت

أدكات الد ار ػ ػ ػػت م ػػرحيتت دراميػ ػ  ،كاختع ػػتر لهمف ػػتهيـ التهميػ ػ  ،كعت ػػد عم ػػع العيتم ػػتت ت ػػـ ح ػػتب

المتك طتت كاالمح ار تت المتيتريػ  ،ك يمػ "ت" لداللػ الفػركؽ عػيف المعمػكنتيف التعريعيػ كالضػتعط

كتكحػػهت الد ار ػ إلػػم متػػتلر مػػف أهملػػت :كعػػكد ػػركؽ دالػ إححػػتليتن ػػت متك ػػطتت درعػػتت أطفػػتؿ

الركضػ ػ نه ػػم اختع ػػتر المف ػػتهيـ ،تت ػػزل إل ػػم طرياػ ػ الت ػػدريس ،لح ػػتلح ال ػػدرامت ،ككع ػػكد ػػركؽ دالػ ػ
إححتليتن عيف متك ط درعتت الذبكر كمتك ط درعتت احمتث ،كأكضحت الد ار
إب تب أطفتؿ الركض عتض المفتهيـ التهمي كالريتضي .
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تنهي الدرامت ت

6ػ دراسة المرس (:)2012
هػػد ت هػػذا الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر أمشػػط الػػدرامت احعداني ػ عتلهغ ػ احمعهيزي ػ ػػت إب ػػتب

طػػالب المرحه ػ احندادي ػ عتػػض الاػػيـ ال ات ي ػ  ،كانتمػػدت الد ار ػ نهػػم المػػملر التعريعػػت عت ػػتخداـ
معمػػكنتيف ،إحػػداهمت ضػػتعط كاهخػػرل تعريعي ػ  ،كتبكمػػت نيم ػ الد ار ػ مػػف ( )40طتلع ػتن كطتلع ػ

عمعمػكنتيف متبػػت لتيف ػػت التمػػر الزممػػت ،كالػػذبت  ،كالم ػػتكل االعتمػػتنت كاال تحػػتدم ،حيػػث يم ػػؿ

المعمكن التعريعي حؿ كاحد ،كالمعمكن الضتعط حؿ آخر ،كتػـ اختيػتر مدر ػ كاحػدة ،كهػت
مدر

تد ز هكؿ احندادي  ،كتم هت أدكات الد ار

ت مايتس الم تكل االعتمػتنت كاال تحػتدم،

كمايػػتس عػػكد آمػػؼ هػػتريس لهػػذبت  ،كمايػػتس الاػػيـ ال ات يػ المحػػكر علعتػػتدا ال متليػ  ،كعرمػػتمر ماتػػرح
عت ػتخداـ أمشػػط الػػدرامت احعداني ػ عتلهغ ػ احمعهيزي ػ  ،كأ ػػفرت المتػػتلر نػػف كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ

إححػػتلي عػػيف متك ػػطتت درعػػتت طػػالب المعمكن ػ

التعريعي ػ عػػؿ كعتػػد التتػػرض لعرمػػتمر الػػدرامت

احعدانيػ عتلهغػ احمعهيزيػ لحػتلح الايػتس العتػدم كذلػؾ ػت مايػتس الاػيـ ال ات يػ المحػكر ،ككعػكد
ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي عػػيف متك ػػطتت درعػػتت طػػالب المعمػػكنتيف التعريعي ػ كالضػػتعط عتػػد

تتػػرض المعمكن ػ التعريعي ػ لعرمػػتمر الػػدرامت احعداني ػ عتلهغ ػ احمعهيزي ػ لحػػتلح طػػالب المعمكن ػ
التعريعي ػ  ،كذلػػؾ ػػت مايػػتس الاػػيـ ال ات ي ػ المحػػكر ،بمػػت أظلػػرت الد ار ػ كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ

إححػػتلي عػػيف متك ػػطتت درعػػتت طػػالب المعمكن ػ الضػػتعط عػػيف التطعياػػيف الاعهػػت كالعتػػدم ػػت
إب تب عتض الايـ ال ات ي  ،كذلؾ نهم مايتس الايـ ال ات ي المحكر.

7ػ دراسة النباىيف (:)2011
هػػد ت هػػذا الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر تكظيػػؼ الم ػػرح كالػػدرامت عتلفيػػديك ػػت ابت ػػتب مفػػتهيـ

الفبر اح المت لدل طتلعتت الحؼ التتشر ،كا تخدمت العتح

ت هذا الد ار

المملر التعريعػت،

حيػػث اختػػترت الكحػػدة ال تد ػ مػػف بتػػتب الترعيػ اح ػػالمي لهحػػؼ التتشػػر عمحت ظػ

اختيػػتر نيمػ ماحػػكدة مػػف مػػدارس المحت ظػ الك ػػطم ،كهػػت مدر ػ
كتـ اختيتر حهيف د ار ييف مف المدر

ػزة ،ك ػػد تػػـ

ػػبيم عمػػت الح ػػيف ال تمكيػ ،

عشبؿ نشػكالت ،كاشػتمهت نيمػ الد ار ػ نهػم ( )80طتلعػ

مػػف طتلعػػتت الحػػؼ التتشػػر اه ت ػػت كتم هػػت أدكات الد ار ػ ػػت أداة تحهيػػؿ محتػػكل بتػػتب الترعي ػ

اح المي (الكحػدة ال تد ػ ) ،كاختعػتر ابت ػتب المفػتهيـ لايػتس مػدل ابت ػتب الطهعػ لمفػتهيـ الفبػر

اح ػػالمت ،ك ػػد أ ػػفرت متػػتلر الد ار ػ نػػف كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط درعػػتت
طتلعػػتت المعمكنػ التعريعيػ كالمعمكن ػ الضػػتعط ػػت اختعػػتر ابت ػػتب المفػػتهيـ لحػػتلح المعمكن ػ

التعريعي ػ  ،ككعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط درعػػتت طتلعػػتت مرتفتػػت التححػػيؿ ػػت
المعمكن التعريعي كمتك ط درعتت أ ػراملف مػف المعمكنػ الضػتعط ػت اختعػتر ابت ػتب المفػتهيـ
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لحػتلح المعمػػكع التعريعيػ  ،بمػػت بشػفت الد ار ػ نػػف كعػػكد ػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط
درعػ ػػتت طتلعػ ػػتت ممخفضػ ػػتت التححػ ػػيؿ ػ ػػت المعمكن ػ ػ التعريعي ػ ػ كمتك ػ ػػط درعػ ػػتت أ ػ ػراملف مػ ػػف

المعمكن الضتعط ت اختعتر ابت تب المفتهيـ لحتلح المعمكن التعريعي .
8ػ دراسة الطكيؿ (:)2011
هد ت الد ار

إلم متر أ ػر تكظيػؼ أ ػهكب الػدرامت ػت تمميػ المفػتهيـ التهميػ  ،كنمهيػتت

التهػػـ عمػػتدة الته ػكـ لػػدل طػػالب الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ،كلتحايػػؽ هػػذا اللػػدؼ ا ػػتخدمت العتح ػ

المػػملر شػػعل التعريعػػت ،حيػػث تػػـ اختيػػتر نيم ػ الد ار ػ عحػػكرة حػػدي  ،كالتػػت تبكمػػت مػػف حػػفيف
د ار ػػييف مػػف طػػالب الحػػؼ ال ارعػػع مػػف مدر ػ (نمػكاس) اه ت ػػي لإلمػػتث التتعتػ لهحبكمػ  ،كبػػتف

نػػدد أ ػراد المعمكن ػ التعريعي ػ ( )40طتلع ػ كنػػدد أ ػراد المعمكن ػ الضػػتعط ( )40طتلع ػ  ،ك تمػػت

العتح ػ عفنػػداد أدكات الد ار ػ  ،كالتػػت تبكمػػت مػػف أداة تحهيػػؿ محتػػكل كحػػدة (التحػػميؼ) مػػف بتػػتب

التهكـ لهحؼ الراعع ،كاختعتر لتمهيتت التهـ ،كاختعتر المفتهيـ التهمي  ،كتكحهت الد ار ػ إلػم كعػكد
ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط درعػػتت الطتلعػػتت ػػت المعمكن ػ التعريعي ػ الالتػػت تتهمػػف

عل ػػهكب الػػدرامت ،كدرعػػتت ريمػػتتلف ػػت المعمكن ػ الضػػتعط الالتػػت تتهمػػف عته ػػهكب المتتػػتد ػػت
االختعتر العتدم لهمفتهيـ التهمي  ،ككعكد ػركؽ ذات داللػ إححػتلي عػيف متك ػط درعػتت الطتلعػتت
ػػت المعمكنػ التعريعيػ الالتػػت تتهمػػف عل ػػهكب الػػدرامت ،كدرعػػتت ريمػػتتلف ػػت المعمكنػ الضػػتعط

الالتت تتهمف عته هكب المتتتد ت االختعتر العتدم لعتض نمهيتت التهـ.
9ػ دراسة أبك لحية (:)2011
هد ت الد ار

إلم متر أ ر ا تخداـ الدرامت نهم التفبيػر احعػدانت ػت الهغػ الترعيػ لػدل

تالمػػذة الحػػؼ ال تلػػث اه ت ػػت ،كا ػػتخدمت العتح ػ المػػملر التعريعػػت عت ػػتخداـ معمكنػ تعريعيػ

كمعمكنػ ضػػتعط مػػف تالميػػذ كتهميػػذات الحػػؼ ال تلػث مػػف التتهػػيـ اه ت ػػت مػػف العم ػػيف ،كتبػػكف
معتمع الد ار

مػف عميػع تالميػذ كتهميػذات الحػؼ ال تلػث مػف التتهػيـ اه ت ػت ػت محت ظػ شػمتؿ

ػزة ػػت مػػدارس كبتلػ الغػػكث الدكليػ كالعػػتلغ نػػددهـ  4697مػػف العم ػػيف ،كاختػػترت العتح ػ نيمػ

الد ار ػ ػ عطرياػ ػ نشػ ػكالي م ػػف مدر ػػتت ذب ػػكر ععتلي ػػت االعتداليػ ػ (ب) كععتلي ػػت المش ػػترب (ب) م ػػف

محت ظ ػ شػػمتؿ ػزة  ،كتػػـ اختيػػتر شػػتعتيف مػػف بػػؿ مدر ػ كعهػػغ نػػدد أ ػراد التيم ػ ( )133تهميػػذان
كتهميػذة ،كا ػػتخدمت العتح ػ للػػذا الد ار ػ اختعػػتر التفبيػػر احعػػدانت ػػت الهغػ الترعيػ كدليػػؿ المتهػػـ

كالتم يهيتت التتهيمي لتممي ملترات التفبير احعدانت ،كتكحهت الد ار

إلم كعكد ركؽ ذات داللػ

إححػتلي عػػيف متك ػط درعػػتت تالميػذ كتهميػػذات المعمكنػ التعريعيػ التػت در ػػت عت ػتخداـ الػػدرامت؛
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كمتك ػػط درعػػتت تالميػػذ كتهميػػذات المعمكن ػ الضػػتعط التػػت در ػػت عتلطريا ػ التاهيدي ػ ػػت الايػػتس
العتدم نهم عميع أعتتد اختعتر التفبير احعدانت ت الهغ الترعي كدرعتل البهي لحػتلح المعمكنػ

التعريعيػ ػ  ،بم ػػت أظلػ ػػرت المت ػػتلر كع ػػكد ػ ػػركؽ ذات داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف متك ػػط درع ػػتت تالميػػػذ
كتهميذات المعمكن التعريعي ت التطعيايف الاعهت كالعتدم نهم اختعتر التفبيػر احعػدانت ػت الهغػ

الترعيػ علعتػػتدا كدرعتػػل البهيػ لحػػتلح المعمكنػ التعريعيػ  ،ككعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف
متك ػػط درعػػتت تالميػػذ كتهميػػذات المعمكن ػ التعريعي ػ ػػت التطعياػػيف العتػػدم كالتتعتػػت ػػت اختعػػتر
التفبير احعدانت ت الهغ الترعي علعتتدا كدرعتل البهي .

10ػ دراسة زغمكؿ (:)2010
هد ت هذا الد ار

إلم متر مالمح ا ػتخداـ الػدرامت كالم ػرح داخػؿ المؤ ػتت التتهيميػ

ػ ػت عت ػػض التع ػػترب الدكليػ ػ ػػت الت ػػتلـ ،كالخ ػػركج عخطػ ػ ماترحػ ػ ػػت ض ػػك اال ػػتفتدة م ػػف عت ػػض

التعػػترب الدكليػ  ،لتفتيػػؿ ا ػػتخداـ الػػدرامت كالم ػػرح داخػػؿ المؤ ػػتت التتهيميػ ػػت محػر ،كا ػػتخدـ
العتحػػث المػػملر اال ػػتارالت ػػت م ػػح التػراث التهمػػت المتػػك ر ،كمراعتػ أدعيػػتت العحػػث مػػف د ار ػػتت
كعحػػكث ػػتعا ذات حػػه عمكضػػكع ا ػػتخداـ الػػدرامت كالم ػػرح ػػت التتهػػيـ ػػت محػػر كعتػػض دكؿ

التتلـ ،بمت ا تخدـ المملر اال تمعتطت ،لد ار

بيفيػ اال ػتفتدة مػف عتػض التعػترب الدكليػ ال ػتعا

ػػت الخ ػػركج عخطػ ػ ماترحػ ػ لتط ػػكير ا ػػتخداـ ال ػػدرامت كالم ػػرح ػػت المؤ ػػتت التتهيميػ ػ المحػ ػري

كأ فرت متتلر الد ار

الد ار

نف كعكد عكة عيف اههداؼ المظري كالكا ع التمهت الممػترس ،كذلػؾ

ع ػػعب تلمػػيش أمشػػط الػػدرامت كالم ػػرح كنػػدـ تكظيفلػػت ػػت الممػػتهر ،بمػػت بشػػفت الد ار ػ نػػف يػػتب
الع ػرامر كالػػدكرات التدريعي ػ الختح ػ عفنػػداد كتػػدريب المتهػػـ أك اهخحػػتلت ،ك امفحػػتؿ الترعي ػ نػػف

احنػػالـ كنػػف ال ات ػ كاال ػػتغراؽ ػػت العكامػػب المظري ػ كاهمػػتؿ العكامػػب الفمي ػ كالفبري ػ كالركحي ػ ،
كأشػػترت الد ار ػ إلػػم ضػػتؼ الميزاميػ كالتمكيػػؿ الخػػتص عتهمشػػط الدراميػ كالم ػػرحي ػػت المػػدارس

كالعتمتػػتت ،كنػػدـ الػػكنت علهمي ػ كدكر الػػدرامت كالم ػػرح ػػت التمهي ػ الترعكي ػ كالتتهيمي ػ مػػف عتمػػب
عتض أكليت اهمكر كعتض الاتلميف نهم التمهي التتهيمي .
11ػ دراسة اليباش (:)2010
هػػد ت هػػذا الد ار ػ إلػػم متر ػ أ ػػر ا ػػتخداـ مػػدخؿ الػػدرامت ػػت ابت ػػتب عتػػض المفػػتهيـ

العغ ار يػ ػ ل ػػدل طتلع ػػتت الح ػػؼ ال ػػتعع اه ت ػػت عمحت ظػ ػ

ػ ػزة ،كلتحاي ػػؽ أه ػػداؼ الد ار ػػ تم ػػت

العتح عفنداد اختعتر تححيهت متضممتن الم تكيتت المتر ي ال ال كهت (التذبر كالفلـ كالتطعيؽ)،
كتحهيؿ محتكل الػدركس المختػترة مػف مملػتج العغ ار يػت لهحػؼ ال ػتعع ،ك ػد تػـ اختيػتر نيمػ الد ار ػ
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عتلطريا ػ التش ػكالي  ،حيػػث تبكم ػت مػػف أرعت ػ حػػكؿ مػػف احمػػتث مػػف مدر ػػتيف إنػػداديتيف ،تحػػدد
ح ػالف مملمػػت لهػػتتهـ عل ػػهكب الػػدرامت ،كالفحػػالف ارخ ػراف لهػػتتهـ عتلطريا ػ التاهيدي ػ  ،كتبكم ػت نيم ػ

الد ار

نف كعكد ركؽ ذات دالل إححتلي عيف متك ط

مف ( )155طتلع  ،كأ فرت متتلر الد ار

درع ػػتت طتلع ػػتت المعمكنػ ػ الض ػػتعط الهػ ػكاتت در ػػف عتلطرياػ ػ التاهيديػ ػ كمتك ػػط درع ػػتت طتلع ػػتت

المعمكنػ ػ التعريعي ػ ػ الهػ ػكاتت در ػػػف عت ػػتخداـ مػػػدخؿ ال ػػدرامت ػػػت االختع ػػتر التححػ ػػيهت لهمفػػػتهيـ
العغ ار ي ت الايتس العتػدم ،كبتمػت الفػركؽ لحػتلح المعمكنػ التعريعيػ  ،بمػت بشػفت الد ار ػ نػف

كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ إححػػتلي عػػيف متك ػػط درعػػتت طتلعػػتت المعمكن ػ التعريعي ػ ػػت الايػػتس
الاعهػػت كمتك ػػط درعػػتتلف ػػت الايػػتس العتػػدم ،لحػػتلح الايػػتس العتػػدم ،ككعػػكد ػػركؽ دالػ إححػػتليتن
عيف متك ػط درعػتت الطتلعػتت متك ػطتت التححػيؿ التػتـ مػف المعمػكنتيف الضػتعط كالتعريعيػ ػت

درعتتلف ت االختعتر التححيهت ت المفػتهيـ العغ ار يػ  ،كبتمػت الفػركؽ لحػتلح طتلعػتت المعمكنػ
التعريعي .
12ػ دراسة البمكل (:)2010
هػػد ت إلػػم ا تاحػػت أ ػػر عرمػػتمر ػػتلـ نهػػم الػػدرامت ػػت تح ػػيف مفلػػكـ الػػذات لػػدل طهع ػ

الحؼ ال تدس اه ت ت ،كا تخدمت العتح المملر التعريعػت ،كتم هػت أدكات الد ار ػ ػت أداتػيف،
كهمت مايتس تادير الذات ،كتبكف مف نشريف ارة ،كعطت مالحظ  ،كتـ التحاػؽ مػف حػدؽ ك عػتت

أداتػػت الد ار ػ  ،كطعاػػت هتتػػتف اهداتػػتف نهػػم نيم ػ

مبكم ػ مػػف ( )45طتلع ػ مػػف الحػػؼ ال ػػتدس

اه ت ت ت مدر ػ ي ػتريت اه ت ػي المختهطػ  ،كتػـ اختيػتر هػذا التيمػ عطرياػ نشػكالي مػف عػيف

شػػتب الحػػؼ ال ػػتدس ػػت هػػذا المدر ػ  ،كتكحػػهت الد ار ػ إلػػم كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي

لح ػػتلح الطتلع ػػتت ػػت المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ كيت ػػزل ذل ػػؾ لهعرم ػػتمر الا ػػتلـ نه ػػم ال ػػدرامت ،أم ػػت المت ػػتلر
المتتها عتلمالحظ الحفي  ،بتف المالحظ ام عتـ الطتلعتت كتفتنهلف مع اهمشط الدراميػ  ،كممػك
تا ػػدير ال ػػذات ل ػػديلف م ػػف ام ػػتالؾ مل ػػترات ح ػػمع الاػ ػرار ،كالتم ػػؿ العم ػػتنت ،كالاي ػػتدة ،بم ػػت أظل ػػرت

الد ار

أف ا تخداـ الدرامت ػت التتهػيـ أب ػب الطتلعػتت ذكات م ػتكل المشػترب الحػفي (الضػتيؼ،

كالمتك ػػط ،كالممتػػتز) ملػػترة التتعيػػر نػػف الػػذات ،كنػػزز اػػتلف علمف ػػلف ،كحفػػز المشػػترب لػػديلف ػػت

اهمشػػط المختهف ػ لهمدر ػ  ،كعػػدا أ ػػر العرمػػتمر الاػػتلـ نهػػم الػػدرمت نهػػم معمكن ػ الطتلعػػتت ذكات

م تكل المشترب الضتيؼ كاضحتن؛ إذ أحعحف أب ر درة نهم تحديد مت يطمحف إلم تحاياػل خػالؿ

حيتتلف.
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13ػ دراسة :)2010( Cokadar & Yilmaz
الدر
هد ت هذا ا

إلم متر أ ر الػدرامت احعدانيػ ػت تححػيؿ طهعػ الحػفكؼ اه ت ػي

ػػت المفػػتهيـ العيلي ػ ػػت تربيػػت ،ك ػػد ا ػػتخدـ العتحػػث المػػملر التعريعػػت لتحايػػؽ هػػدؼ الد ار ػ  ،كتػػـ
تطعيػػؽ الد ار ػ نهػػم نيم ػ مبكم ػ مػػف ( )45طتلع ػتن تػػـ تا ػػيملـ إلػػم معمػػكنتيف ،إحػػداهمت تعريعي ػ

كاهخرل ضتعط  ،حيث تـ تدريس المعمكنػ التعريعيػ عطرياػ الػدرامت احعدانيػ  ،أمػت الضػتعط ػتـ
تدري ػػلت عتلطريا ػ المتتػػتدة ،ك ػػتـ العتحػػث عفنػػداد أدكات الد ار ػ التػػت تم هػػت ػػت اختعػػتر التححػػيؿ

الد ار ػت ،كاختعػػتر ػػت المفػػتهيـ العيليػ  ،كعتػػد رحػػد العيتمػػتت كاعػ ار المتتلعػػتت احححػػتلي تكحػػهت

الد ار ػ ػ إل ػػم كع ػػكد ػػركؽ ذات داللػ ػ إححػ ػتلي ع ػػيف متك ػػطت درع ػػتت المعم ػػكنتيف ،يمػ ػت يتته ػػؽ
عتحاي ػػؽ المف ػػتهيـ العيليػ ػ  ،لح ػػتلح المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ  ،ككع ػػكد ػػركؽ ذات داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف

متك ػ ػػطت درعػ ػػتت المعمػ ػػكنتيف الضػ ػػتعط كالتعريعي ػ ػ يمػ ػػت يتتهػ ػػؽ عتالختعػ ػػتر التححػ ػػيهت لحػ ػػتلح
المعمكن التعريعي كالتت در ت عطريا الدرامت احعداني .

14ػ دراسة أبك خك ة (:)2009
هػػد ت الد ار ػ إلػػم البشػػؼ نػػف تنهي ػ عرمػػتمر ماتػػرح يتتمػػد نهػػم الػػدرامت لتممي ػ مفػػتهيـ

الترعي العيلي كاالتعتا محكهػت لػدل طػالب الحػؼ ال ػتدس اه ت ػت عغػزة ،ك ػد انتمػد العتحػث نهػم

المػػملر التعريعػػت عتختيػػتر نيم ػ حػػدي تبكم ػت مػػف شػػتعتيف ػػت مدر ػ ذبػػكر الشػػتط االعتدالي ػ
(ب) ،كبػ ػػتف حعػ ػػـ التيم ػ ػ ( )80طتلع ػ ػتن،

ػ ػػمت عتلت ػ ػػتكم إلػ ػػم تعريعي ػ ػ كض ػ ػتعط لهتػ ػػتـ الد ار ػ ػػت

( ،)2008 -2007كتم ه ػػت أدكات الد ار ػ ػ ػػت اختع ػػتر تحح ػػيهت ،كماي ػػتس لالتع ػػتا مح ػػك العيلػ ػ ،
كتكح ػػهت الد ار ػ ػ إل ػػم كع ػػكد ػػركؽ ذات داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف متك ػػط درع ػػتت ط ػػالب المعمكنػ ػ

التعريعي ػ  ،كمتك ػػط درعػػتت المعمكن ػ الضػػتعط ػػت الايػػتس العتػػدم لحػػتلح المعمكن ػ التعريعي ػ ،
ككع ػػكد ػػركؽ ذات داللػ ػ إحح ػػتلي ع ػػيف متك ػػط ا ػػتعتعتت ط ػػالب المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ كمتك ػػط

ا ػػتعتعتت ط ػػالب المعمكن ػ الض ػػتعط  ،كذلػػؾ ػػت ماي ػػتس االتعػػتا مح ػػك العيل ػ لح ػػتلح المعمكنػ ػ

التعريعيػ ػ  ،كأكح ػػم العتح ػػث عض ػػركرة نم ػػؿ عػ ػرامر ككرش نم ػػؿ تتهيميػ ػ ػػت ال ػػدرامت كتكظيفل ػػت ػػت
الممتهر الد ار ي كعميع المكاد الد ار ي لهمراحؿ بت .
15ػ دراسة الطكرة (:)2008
هػػد ت الد ار ػ إلػػم البشػػؼ نػػف أ ػػر التػػدريس عتلػػدرامت ػػت تطػػكير ملػػترات التتعيػػر الشػػفكم

لػػدل طهع ػ الح ػػؼ ال ػػتمت اه ت ػػت ػػت اهردف ،كلتحايػػؽ ه ػػدؼ الد ار ػ ا ػػتخدـ العتحػػث الم ػػملر
التعريعػػت ،كتم هػػت أدكات الد ار ػ ػػت تلم ػ ملػػترات التتعيػػر الشػػفكم ،كعرمػػتمر تتهيمػػت ػػتلـ نهػػم
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الػػدرامت ،كاختعػػتر تححػػيهت ،كتبكمػػت نيمػ الد ار ػ مػػف ( )60طتلعػتن كطتلعػ  ،يدر ػػكف ػػت مدر ػػتيف
متاػػترعتيف مػػف مػػدارس ل ػكا الشػػكعؾ ،اهكلػػم تعريعي ػ كهػػت مدر ػ الممحػػكرة اه ت ػػي المختهط ػ

كتضػػـ ( )31طتلع ػتن كطتلع ػ ػػت الحػػؼ ال ػػتمت اه ت ػػت ،تهاػػت التػػدريس عت ػػتخداـ أ ػػهكب الػػدرامت،
كال تمي ضػتعط  ،كهػت مدر ػ الشػكعؾ اه ت ػي المختهطػ  ،كتضػـ ( )29طتلعػتن كطتلعػ ػت الحػؼ

ال تمت اه ت ت ،تهات التػدريس عتلطرياػ ال ػتلدة التاهيديػ  ،كأ ػفرت متػتلر الد ار ػ نػف كعػكد ػركؽ
دال ػ إححػػتليتن ػػت ملػػترات التتعيػػر الشػػفكم عػػيف أ ػراد المعمكن ػ التعريعي ػ  ،الػػذيف تترض ػكا لهعرم ػتمر

التدري ت الاتلـ نهم الدرامت ،كأ راد المعمكن الضػتعط الػذيف لػـ يتترضػكا لهعرمػتمر التدري ػت كذلػؾ
لحتلح المعمكن التعريعي  ،ككعكد ركؽ ذات دالل إححتلي ت تطػكير ملػترات التتعيػر الشػفكم

لطهع الحؼ ال تمت اه ت ت ،تتزل لمتغير العمس نمد تدريس الدرامت.
16ػ دراسة أبك مكسى (:)2008
هد ت الد ار

إلم متر أ ر ا تخداـ الدرامت نهم تح يف م تكل عتض الملترات الاراليػ

ل ػػدل طهعػ ػ الح ػػؼ ال ػػتعع اه ت ػػت ػػت محت ظػ ػ خ ػػتميكمس ،كاتع ػػع العتح ػػث ػػت د ار ػػتل الم ػػملر

التعريعت م تخدمتن اهدكات التتلي  :تلم عملترات الا ار تيف الحتمت كالعلريػ  ،كاختعػتر لهاػ ار تيف،
كعطت ػ ػ مالحظػ ػ  ،ك ػػتـ عفن ػػداد دلي ػػؿ المته ػػـ؛ لتكض ػػيح آليػ ػ الت ػػدريس كخطكات ػػل عتلطرياػ ػ الدراميػ ػ ،
كتبكمت نيم الد ار

مف ( )120طتلعػتن كطتلعػ  ،مػف مدر ػتت رأس المػت كرة اه ت ػي التهيػت لهعمػيف،

كعمػػيف اه ت ػػي التهيػػت لهعمػػتت عمحت ظ ػ خػػتميكمس ،كتكحػػهت الد ار ػ إلػػم كعػػكد ػػركؽ ذات دالل ػ
إححتلي عيف متك ط درعتت طهع المعمكن التعريعي  ،كمتك ط درعتت طهع المعمكن الضتعط

ػػت االختعػػتر الا ارلػػت العتػػدم كالفػػركؽ لحػػتلح المعمكن ػ التعريعي ػ  ،بمػػت أظلػػرت كعػػكد ػػركؽ ذات

داللػ إححػػتلي ػػت م ػػتكل طهعػ الحػػؼ ال ػػتعع اه ت ػػت ػػت ملػػترة الاػ ار ة العلريػ تتػػزل لهعػػمس

كلحتلح احمتث ،ككعكد ركؽ ذات دالل إححػتلي ػت م ػتكل طهعػ الحػؼ ال ػتعع اه ت ػت ػت

ملترة الا ار ة الحتمت تتزل لهعمس كلحتلح احمتث.
17ػ دراسة :)2008) Halim Ula

هػػد ت الد ار ػ إلػػم تحديػػد مػػت إذا بتمػػت دكرات تتهػػيـ الهغ ػ اهـ التػػت تتتمػػد نهػػم تكظيػػؼ

مشػػتطتت الػػدرامت احعداني ػ أب ػػر بفػػت ة ػػت تممي ػ ملػػترات االتحػػتؿ الشػػفكي لػػدل طػػالب المرحه ػ

االعتداليػ  ،مػػف الػػدكرات التاهيديػ لتتهػػيـ الهغػ اهـ ،كتػػـ اختيػػتر نمتحػػر ملػػترات االتحػػتؿ الشػػفكي
ل ػػدل ط ػػالب المرحهػ ػ االعتداليػ ػ ػػت ػػيتؽ مل ػػترات الهف ػػظ كالتف ػػير ،كتبكم ػػت نيمػ ػ الد ار ػ ػ م ػػف
معم ػػكنتيف لط ػػالب الح ػػؼ ال ارع ػػع ػػت المدر ػ ػ االعتداليػ ػ ػػت مديمػ ػ إي ػػرزركـ عتربي ػػت خ ػػالؿ الت ػػتـ
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الد ار ػ ػػت  ،2007-2006كتػ ػػـ كضػ ػػع ممػ ػػكذج المتتعت ػ ػ

لتايػ ػػيـ ملػ ػػترات االتحػ ػػتؿ الشػ ػػفكم كعمػ ػػع

العيتمتت ،كتػـ التحاػؽ مػف حػح هػذا الممػكذج عفحتلتػل إلػم ػعت خعػ ار مػف أعػؿ تلبيػد المحػدا ي ،
كطعا ػػت ه ػػذا اهداة نه ػػم التعرعػ ػ  ،كع ػػتلتكا ؽ م ػػع ه ػػدؼ ه ػػذا الد ار ػ ػ ؛ فم ػػل ت ػػـ ا ػػتخداـ الطرياػ ػ

التاهيدي  ،عت تخداـ البتتب بمحكر رلي ت لهمعمكن الضتعط  ،ت حيف تػـ ا ػتخداـ أمشػط دراميػ

لتمفيذ دركس تتهيـ الهغ اهـ نهم المعمكن التعريعي  ،كأظلػرت الد ار ػ أف همػتؾ ر ػتن عكهريػتن ػت
ملػترات االتحػػتؿ الشػفكم عػػيف المعمػكنتيف التعريعيػ كالضػتعط  ،حيػػث أ عػت تطعيػػؽ أمشػط الػػدرامت
عت ػػتخداـ الهغ ػ اهـ أمػػل ػػد طػػكر ملػػترات المطػػؽ ،ماترم ػ عممػػتهر المتهػػـ التاهيدي ػ  ،المرتب ػزة نهػػم

البتتب اط.
18ػ دراسة :)2006( Hui & Lau
ه ػػد ت الد ار ػ ػ إل ػػم ا تاح ػػت أ ػػر ال ػػدرامت ػػت تمميػ ػ الا ػػدرات احعدانيػ ػ كطال ػ ػ التتعي ػػر

الشفلت لطهع الحفيف اهكؿ كالراعع مف المرحه اه ت ي  ،كلتحايػؽ هػدؼ الد ار ػ ا ػتخدـ العتحػث
المملر التعريعت ،كتـ تطعيؽ الد ار

نهم نيم مبكم مف ( )120طتلعتن كطتلع كزنكا نشكاليتن ػت

معم ػػكنتيف ،إح ػػداهمت تعريعيػ ػ ت ػػـ تدري ػػلت عل ػػهكب ال ػػدرامت م ػػف خ ػػالؿ أمش ػػط ح ػػفي نه ػػم ش ػػبؿ
م رحيتت درامي  ،كاهخرل ضتعط تهات أمشط حفي عتلطريا التاهيديػ  ،كتم هػت أداة الد ار ػ ػت
مايػػتس الاػػدرات احعداني ػ  ،كعتػػد تطعيػػؽ الد ار ػ كرحػػد العيتمػػتت تػػـ إع ػ ار المتتلعػػتت احححػػتلي

حي ػػث ت ػػـ ح ػػتب المتك ػػطتت كاالمح ار ػػتت المتيتريػ ػ ك يمػ ػ "ت" لداللػ ػ الف ػػركؽ ع ػػيف المعم ػػكنتيف
التعريعيػ كالضػػتعط  ،كتكحػػهت متػػتلر الد ار ػ إلػػم كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف متك ػػطت

درعػػتت المعمػػكنتيف التعريعيػ كالضػػتعط نهػػم مايػػتس الاػػدرات احعدانيػ  ،كطال ػ التتعيػػر الشػػفلت
لحتلح المعمكن التعريعي كلبال العم يف.
19ػ دراسة عزت (:)2006
هػػد ت هػػذا الد ار ػ إلػػم الك ػػكؼ نهػػم الػػدكر الحاياػػت الػػذم يمبػػف أف تهتعػػل طرياػ الػػدرامت

المعتب ػرة بفحػػدل طػػرؽ م ػػرح الممػػتهر ػػت التمهي ػ التتهيمي ػ داخػػؿ المدر ػ  ،كالبشػػؼ نػػف مػػدل
تنهي هذا الطريا ت تكحيؿ المتهكمتت لدل تالميذ المعمكن  ،كا تخدـ العتحث ت هذا الد ار

المػملر التعريعػت ،كأدكات تم هػػت ػت ا ػػتمترة الم ػتكل اال تحػتدم كاالعتمػػتنت ،كاختعػتر التححػػيؿ

الد ار ت ،كاختعتر الذبت

يػر الهفظػت ،كتػـ تطعيػؽ تهػؾ اهدكات نهػم نيمػ الد ار ػ التػت بتمػت مػف

المدارس االعتدالي التتعت حدارة ميت مر التتهيمي  ،كالتدد احعمتلت لهتيم ( )195تهميػذان كتهميػذة

يم هكف نيم مف الحؼ ال تدس االعتػدالت ،ك ػد ركنػت التبػت ؤ عػيف المعمػكنتيف مػف حيػث (ال ػف،

26

كالذبت  ،كالم تكل اال تحتدم كاالعتمتنت ،كمبتف التدريس ،كزمف التدريس ،كالاتلـ نهم التػدريس،
كالتححيؿ الاعهت ) ،كتكحهت الد ار

إلم كعكد ركؽ دال إححتليتى عيف المعمكنػ التعريعيػ التػت

در ت عل هكب الػدرامت كالمعمكنػ الضػتعط التػت در ػت عتلطرياػ التاهيديػ ػت التححػيؿ الد ار ػت،
بمت أظلرت الد ار

كعكد ركؽ دال إححتليتن عيف متك ط الدرعتت التت ححؿ نهيلػت التالميػذ ػت

المعمكن التعريعي عؿ تدريس العز المختتر مف المارر كعتدا ت اختعتر التححيؿ الم تخدـ ت

الد ار ػ ػ  ،ككعػ ػكد ػػركؽ دالػ ػ إحح ػػتليتن ع ػػيف متك ػػط ال ػػدرعتت الت ػػت حح ػػؿ نهيل ػػت أ ػ ػراد المعمكنػ ػ

التعريعيػ ػ  ،كمتك ػػط ال ػػدرعتت الت ػػت حح ػػؿ نهيل ػػت أ ػ ػراد المعمكنػ ػ الض ػػتعط  ،كذل ػػؾ ػػت اختع ػػتر
التححيؿ الم تخدـ ت الد ار

لحتلح المعمكن التعريعي .

20ػ دراسة العمكش (:)2006
ه ػػد ت الد ار ػ ػ إل ػػم متر ػ ػ أ ػػر ال ػػدرامت التتهيميػ ػ ػػت تمميػ ػ مل ػػترات التح ػػدث ل ػػدل تالم ػػذة

الح ػػؼ ال ػػتدس اه ت ػػت ػػت ض ػػك عم ػػلـ ،كا ػػتخدـ العتح ػػث لتحاي ػػؽ ه ػػدؼ الد ار ػ ػ الم ػػملر
التعريعػػت ،كتبكم ػػت نيم ػ الد ار ػ ػ مػػف ( )93تهمي ػػذان كتهميػػذة ػػت شػػتعتيف

ػػمت إلػػم معم ػػكنتيف:

تعريعي در ت عل هكب الدرامت التتهيمي كضتعط در ػت عتلطرياػ التاهيديػ  ،كتم هػت أدكات الد ار ػ

ت اختعتر التحدث المػك فت؛ لايػتس ملػترتت التحػدث " د ػ الضػعط ،ككظيفيػ اهدا " لػدل التالميػذ،

كعتػػد رحػػد العيتمػػتت كاع ػ ار المتتلعػػتت احححػػتلي  ،تكحػػهت متػػتلر الد ار ػ إلػػم كعػػكد ػػركؽ ذات
دالل إححتلي عيف متك طت درعتت المعمكنتيف التعريعيػ كالضػتعط لحػتلح المعمكنػ التعريعيػ

التت در ت عل هكب الدرامت التتهيميػ كذلػؾ نهػم بػؿ مػف ملػترتت التحػدث " د ػ الضػعط ككظيفيػ

اهدا " .كنػ ػػدـ كعػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي عػ ػػيف متك ػ ػػطت درعػ ػػتت المعمػ ػػكنتيف التعريعي ػ ػ
كالضتعط تتزل إلم العمس ،كأكحم العتحث عضركرة تكظيؼ الدرامت التتهيمي ت التدريس لمت للػت

مف أ ر ت تممي ملترات التحدث.

التعقيب عمى الدراسات الت تتعمؽ بالتمثيؿ الدرام :
مػػف خػػالؿ مػػت تػػـ نرضػػل مػػف د ار ػػتت ػػتعا تػػـ التكحػػؿ إلػػم اه بػػتر العح ي ػ كالخالحػػتت

المحكري التتلي عمت يخدـ كيفيد الد ار

الد ار

الحتلي كذلؾ بمت يهت:

 .1أبدت متتلر الد ار تت ال تعا نهم دكر الدرامت كاهمشط الدرامي عمت يلػت التم يػؿ الػدرامت
ػػت تح ػػيف المم ػػتخ التتهيم ػػت كاالم ػػعتـ كالتفتن ػػؿ م ػػع اهمش ػػط الدراميػ ػ بد ار ػ ػ العه ػػكل

( ،)2010كالعدم ( ،)2013كالطكرة (.)2008
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 .2أظلرت متتلر الد ار تت ال تعا أ ر الدرامت ت التححػيؿ الد ار ػت ػت التديػد مػف المعتحػث
التتهيميػ ػ المختهفػ ػ م ػػؿ المح ػػكص اهدعيػ ػ بد ار ػ ػ نهػ ػكاف ( ،)2012كالعغ ار ي ػػت بد ار ػ ػ
.)2010( Cokadar

اللعتش ( ،)2010كمفتهيـ العيل بد ار

 .3بشػػفت متػػتلر د ار ػػتت هػػذا المحػػكر نػػف أ ػػر الػػدرامت ػػت تممي ػ ملػػترات الاػػدرة نهػػم حػػؿ
المشػػػبالت بد ار ػ ػ حػ ػػتلح ( ،)2014عت ػػػتخداـ ا ػ ػػتراتيعي نعػ ػػت ة الخعيػ ػػر ،كالملػ ػػترات
الحيتتي بد ار

العػدم ( ،)2013كملػترات التفبيػر احعػدانت بد ار ػ أعػك لحيػ (،)2011

كمل ػ ػػترات االتح ػ ػػتؿ الش ػ ػػفكي بد ار ػ ػ ػ  ،)2008( Halimكالط ػ ػػكرة ( ،)2008كالتمػػ ػػكش

( ،)2006كالملترات الارالي بد ار

أعك مك م (.)2008

 .4أبدت الد ار تت ال تعا نهم أهميػ الػدرامت كمال متلػت لهطهعػ ػت أ هػب الم ارحػؿ التتهيميػ

عد ان مف أطفتؿ الركضػ بد ار ػ دكمػت ( ،)2012كمػرك انر عتلمرحهػ االعتداليػ بد ار ػ ػرج

اهلل ( ،)2012كأعػ ػ ػػك خكحػ ػ ػ ػ ( ،)2009كب ػ ػ ػػذلؾ المرحه ػ ػ ػ احندادي ػ ػ ػ بد ار ػ ػ ػ المر ػ ػ ػػت

( ،)2012كاللعػػتش ( ،)2010كأعػػك مك ػػم ( ،)2008عتحضػػت إلػػم الحػػؼ التتشػػر بمػػت
ت د ار

المعتهيف (.)2011

 .5أشترت عتض الد ار تت إلم ندـ كعكد كنت علهمي كدكر الدرامت ت التمهي التتهيمي مػف
عتمػ ػػب عتػ ػػض أكليػ ػػت اهمػ ػػكر كعتػ ػػض الاػ ػػتلميف نهػ ػػم التمهي ػ ػ التتهيمي ػ ػ بد ار ػ ػ ز هػ ػػكؿ

(.)2010
 .6تتػػددت الد ار ػػتت التػػت تمتكلػػت الػػدرامت ػػت التػػدريس كبتمػت الد ار ػػتت التػػت تػػـ نرضػػلت ػػت
مكضكنتت مختهف كلبملت خهت مف مكضكع الد ار

الدرامت ت تدريس التدريعتت الهغكي  ،لذا تتتعر الد ار

الحتليػ الػذم يتمػتكؿ تكظيػؼ التم يػؿ
اهكلم مف مكنلت ت زة.

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
تمتكلت الد ار تت ال تعا

مكضكع ملترات التػدريعتت الهغكيػ مػف عكامػب نديػدة مملػت مػت

اهتـ عتممي الملترات الهغكي مف خالؿ طرؽ كأ تليب مختهف كمملت مت اهتـ عتطكير كتح يف عرامر
الملترات الهغكي  ،كمف خالؿ اطالع العتح نهم الد ار تت كالعحكث ال تعا اتضح مت يهت:
 .1أبػدت الد ار ػتت ال ػتعا نهػم أهميػ التػدريعتت الهغكيػ كدكرهػت ػت تػدنيـ كتمميػ الملػػترات
الهغكي اه ت ي

كمعتدئ كاند الهغ الترعي .
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 .2اتفاػػت الد ار ػػتت ال ػػتعا مػػع الد ار ػ الحتلي ػ ػػت كعػػكد حػػكر بعيػػر ػػت امػػتالؾ الطهع ػ
لملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ

كأبػػدت نهػػم حػػتعتلـ للػػت بمػػت ػػت د ار ػ نعػػد اهلل (،)2011

كالطيػ ػ ػػب ( ،)2010كالتػ ػ ػػكيعرم ( ،)2009كب ػ ػ ػراز ( ،)2006كعيػ ػ ػػكمت ( ،)2005كهػ ػ ػػذا

الاحكر ت عميع المراحؿ التتهيمي .

 .3بشفت الد ار تت ال تعا نف تنهيػ التديػد مػف اال ػتراتيعيتت ػت تمميػ الملػترات الهغكيػ
بت ػػتراتيعي الػػتتهـ التكليػػدم ػػت د ار ػ الم ػكاس ( ،)2014كالمتشػػتعلتت ػػت د ار ػ عيػػكمت

( ،)2005كالممظم ػػتت المتادمػ ػ ػػت د ار ػ ػ حػ ػكاس( ،)2007كا ػػتراتيعيتت التفبي ػػر ػػت
د ار

التكيعرم ( ،)2009بمت أظلرت عات أ ر التتهـ لمدة أطكؿ.

 .4اهتمػػت عتػػض الد ار ػػتت عتطػػكير كتح ػػيف الع ػرامر الهغكي ػ كأبػػدت نهػػم إنػػتدة حػػيت
الممتهر المحكي بد ار

عيش (.)2004

 .5أبػػدت الد ار ػػتت ال ػػتعا نهػػم إمبتميػ تممي ػ ملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ مػػف خػػالؿ اختيػػتر
اهمشػػط الممت ػػع لتدري ػػلت ،بمػػت ػػت د ار ػ ب ػراز ( ،)2006كالتػػدريب نهػػم اال ػػتتمتؿ

الهغ ػػكم ال ػػهيـ بم ػػت ػػت د ار ػ ػ حعػػػتزم ( ،)2005كت ػػدريب متهم ػػت الهغػ ػ الترعيػ ػ نهػػػم
ا تراتيعيتت حدي

ت تدريس الاكاند الهغكي بمت ت د ار

المكاس (.)2014

 .6أبػػدت الد ار ػػتت ال ػػتعا نهػػم أهميػ الػػدرامت ك تنهيتلػػت ػػت التححػػيؿ كتمميػ الملػػترات ػػت
التديػػد مػػف المعتحػػث التتهيميػ بمػػت ػػت د ار ػ حػػتلح ( ،)2014العػػدم ( ،)2013نه ػكاف

( ،)2012كأعك لحي (.)2011

 .7أبدت الد ار تت ال تعا نهم مال م اه تليب الدرامي لطهع المرحه اه ت ي الدميت ،عمت
ي تدنت تفتيهلت ت المكا ؼ التتهيمي كاح تدة مملت ت تدريس المعتحث المختهف .

أكجو إهادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
 .1تبكيف تندة متر ي كي نف الدرامت كأهميتلت ،ك عؿ تكظيفلت ت التدريس.
 .2عمت اختعتر لايتس ملترات التدريعتت الهغكي  ،كالتلبد مف حد ل ك عتتل عته تليب الممت ع .
 .3تحديد المتتلعتت احححتلي الممت ع  ،لتحهيؿ العيتمتت كالتتتمؿ مع المتتلر.
 .4الم تهم ت تف ير المتتلر التت تكحهت إليلت الد ار
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الحتلي تف ي انر نهميتى.

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 .1تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت تدريس التدريعتت الهغكي  ،كتممي الملترات المتضمم يلت.
 .2اختيتر نيم مشترب مف طهع الحؼ الراعع اه ت ت ت المدارس الحبكمي .
 .3إنداد محكص درامي  ،تتضمف أمشط تم يهي ترتعط عتلعيل المحهي  ،كعلم ه مف كا ع حيتة
الطهع .
 .4إن ػػداد دلي ػػؿ المته ػػـ متبتم ػػؿ كاض ػػح احعػ ػ ار ات كالخطػ ػكات الت ػػت تتض ػػمف تمفي ػػذ اهمش ػػط
الدرامي .

 .5تطعيؽ الد ار

الحتلي ت العيل الفه طيمي ت ظؿ المملتج الفه طيمت.

يتضػػح مػػف التػػرض ال ػػتعؽ مػػدل أهمي ػ الت ػدريعتت الهغكي ػ ػػت امػػتالؾ كتمبػػيف الطهع ػ مػػف
الملترات الهغكي  ،تهؾ اههمي التت تتب لت اهدعيتت كالد ار تت ال تعا ت المعتؿ ،كال عؿ التت تـ

ا تخداملت ت تممي الملترات الهغكي مف طرؽ كأ تليب كا تراتيعيتت متمكن كانداد أدل لهمتهميف
كتػػدريعلـ نهيلػػت ليػػمتبس ذلػػؾ نهػػم أدا الطتلػػب كيرتاػػت لغكيػتى بمػػت تتضػػح أهميػ اه ػػتليب الدراميػ
كمال متلت لطهع المرحه اه ت ي الدميت ،كدكرهت الفتتؿ ت تدريس المعتحث المختهف .
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انفصم انثانث

اإلطــار اننظري
 مقدمة.

 أكلن :التدريبات الم كية.
 ثانيان :التمثيؿ الدرام .

الف ؿ الثالث
اإلطار النظرم
مقدمة:
ت تم هذا الد ار

إلم تممي ملترات التدريعتت الهغكي ت مملتج الهغػ الترعيػ لػدل طهعػ

الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت مػػف خػػالؿ ا ػػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت ،لػػذا يتمػػتكؿ هػػذا الفحػػؿ محػػكريف
أ ت ييف مرتعطيف عتلد ار

نهم المحك التتلت:

 المحكر األكؿ :التدريعتت الهغكي .
 المحكر الثان  :التم يؿ الدرامت.

أكلن :محكر التدريبات الم كية:
الم ة العربية كأىميتيا:
تيتػ ىػرؼ الهغ ػ علملػػت :معمكن ػ مػػف اهح ػكات كاهلفػػتظ كالترابيػػب التػػت تتعػػر علػػت اهم ػ نػػف
أ راضلت كت تتمهلت بلداة لهفلـ كاح لتـ ،كالتفبير ،كمشر ال ات لت ك يه لهتراعط االعتمػتنت ال عػد

مملت لهفرد كالمعتمع (العع .)8:1999 ،

كتيتػ ىػرؼ الهغ ػ ػػت مفلكملػػت الشػػتمؿ علملػػت :مظػػتـ مػػف الرمػػكز الممطك ػ المبت ػػع ت ػػتخدمل
عمتن متيم مف المتس علدؼ االتحتؿ ،كتحايؽ التتتكف يمت عيملـ (إ متنيؿ.)9 :1999 ،
كهػػت نعػػترة نػػف معمكنػ مػػف اهحػكات ،كمػػف تهػػؾ اهحػكات تتبػػكف البهمػػتت كمػػف معمػػكع

البهمتت تتبكف العمؿ التت ال عد أف تدؿ نهم متمم مفيد (يت كت.)19996:9،

بمت أملت مظتـ احطالحت مؤلؼ مف رمكز تتعيري كظيفتلػت التهميػ أف تبػكف أداا لهتختطػب
عيف اه راد (الضعع.)19:2011 ،
ػر كيػتن مػف نمتحػر الشخحػي لإلم ػتف الترعػت ،لػت
كلهغ الترعي أهمي بعيرة بكملػت نمح ان

لغ ػ التركع ػ كم ػػتكدع تػػتري اهم ػ كرمػػز كحػػدتلت ،ض ػالن نػػف أملػػت أداة الت ايػػؼ التػػت يتتمػػد نهيلػػت
الطتلب ت تح يف متتر ل ،كاه س التت ياكـ نهيلت تدريس المكاد الد ار ي عميتلت ،كهت لغ نايػدة
تتميػػز علملػػت تحمػػؿ ػػت ذاتلػػت ك يا ػ امتشػػترهت ،كحع ػ عاتللػػت عتنتعترهػػت لغ ػ التركع ػ كاح ػػالـ كأنظػػـ
ماكمتت الاكمي الترعي  ،كهت لغ حي كي نتشػت دهرهػت ػت تطػكر كممػت كا ػع حػدرهت لب يػر مػف

اهلفتظ اهخرل (الكالهت.)21 :2004 ،
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كتتػػد الهغػ أداة التفبيػػر ،كك ػػيهتل ،ككنػػت ا عػػؿ إملػػت عػػكهر التفبيػػر ػػت مظػػر نهمػػت الػػمفس؛

هف التفبير نمهي ذهمي ال يمبف أف تتـ عدكف ا تخداـ اهلفتظ الدال ( مؾ.)29 :1979 ،

ػػمحف نمػػدمت مفبػػر م ػػتخدـ اهلفػػتظ كالعمػػؿ كالترابيػػب الترعي ػ ػػت بالممػػت كبتتعتتمػػت ،عمتمػػم
آخػػر أف تفبيرمػػت لغ ػ حػػتمت  ،كحػػدي مت تفبيػػر نرعػػت حػػتلت ،كتشػػبؿ أداة االتحػػتؿ عػػيف أعمػػت اهم ػ ،

كالترعيػ ال تػػدرس كال تتهػػـ لػذاتلت؛ هملػػت ك ػػيه المتتهمػيف عمػػيتلـ لػػتتهـ ػتلر المػكاد اهخػػرل ،ضػالن
نف أملت الك يه الم هم لحفظ التراث ال ات ت الترعت كاح المت بمت تم ػؿ الهغػ الترعيػ ك ػيه الترعيػ

ػػت التته ػػيـ كماػػؿ الخعػ ػرات ،كنػػرض المل ػػترات كابت ػػتب ال ات ػػتت كه ػػت أداا ح ػػترة التا ػػكؿ ،كتحري ػػؾ

التكاطؼ كاالمفتتالت (محعكب.)8: 1986 ،

كلهغػ الترعي ػ كظيف ػ أ ت ػػي ػػت التتعيػػر نػػف اهحت ػػيس كتعهيػػغ اه بػػتر ،تلهغ ػ علػػذا االنتعػػتر

ك يه لهتفتهـ عيف العشر كأداة ال مم نملت لهتتتمؿ علت ت حيتتلـ نملت (الدراكيشت.)4 :1997 ،

بمت تؤدم الهغ الترعي كظيفتلت االتحتلي  ،مف خالؿ االتحتؿ الذم يبكف عيف طػر يف (مر ػؿ
كم تاعؿ) ،كمتمم ذلؾ أف نمهي االتحتؿ ت تكعب إتاتف ملػترات اال ػتمتع كالاػ ار ة كالبػالـ كالبتتعػ

مػػع م ارن ػتة كعػػكد نمحػػر مشػػترؾ عػػيف احر ػػتؿ كاال ػػتاعتؿ كذلػػؾ هػػك نمحػػر التفبيػػر الػػذم ي ػػميل
العتض (الملترة الهغكي الختح ) (الكالهت.)22-21 :2004 ،

كالهغ ػ هػػت التحػػب المػػتعض لبػػؿ متشػػط اعتمػػتنت ،كهػػت المحػػدر الحػػت الك يػػؽ لمتر ػ الاػػيـ

كالم ػػؿ ،كالمفػػتهيـ الحضػػتري التػػت تميػػز معتمػػع مت ػيف نػػف ي ػرا مػػف المعتمتػػتت (الضػػعع:2001،

.)24

ك ت ضػك ذلػؾ ػفف الهغػ الترعيػ أداة لػـ الاػرآف البػريـ ،كالتشػريع كالفاػل ،كالد ار ػتت المتمكنػ ،

كالترعي مهتام هكعمت ،كممتهؾ علت عؿ الدنت  ،كالتكاحؿ ،كالتعتدة ،كا تمعتط اهحبتـ كعلػت متعػر نػف
أ مم المشتنر كأرؽ التكاطؼ المف ي .

ميزات الم ة العربية:
تتحؼ الهغ الترعي عحفتت أك عميزات ،تتميز علت نف يرهت مف الهغتت كأهـ هذا الميزات

بمت يشير إليلت (الكالهت:)24-23 :2004 ،

 .1أملت لغ إنراب ،للت كاندهت ت تمظيـ العمه ت ضػعط أكاخػر البهمػتت علػت ضػعطتن ختحػتن،
ك ػد تفػػردت الهغػ الترعيػ عػػيف لغػػتت التػػتلـ علػػذا الختحػػي  ،مػػع شػػيكع أمػكاع مػػف احنػراب ػػت
عتض الهغتت بتللمدي كالالتيمي ك يرهت.
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 .2احيعتز ت د الفبر كاحتيتف عتلبالـ الاهيػؿ الػداؿ نهػم المتػتمت الب يػرة كتهػؾ الحػف (حػف
احيعتز) هت مف الحفتت التتم لهغ الترعي .

 .3ب رة اهلفتظ كالمفردات ت الهغ الترعي  ،كالذم ياهب حفحتت المتتعـ الترعيػ يتلبػد لػل ذلػؾ
كيدرؾ تمتمتن أف الهغ الترعيػ

ميػ عمفرداتلػت كاشػتات تتلت كمتراد تتلػت ،تلهغػ الترعيػ هػت لغػ

اشتاتؽ كمتمم ذلؾ أف عتحمبتف أف يشتؽ مف الفتػؿ حػيغ متتػددة ،كهػذا االشػتاتؽ هػك أبعػر

محدر ح ار الهغ الترعي كتطكيتلت ال تيتتب الب ير مف المتتمت العديدة.
 .4أملػػت لغ ػ يػرتعط يلػػت الحػػكت عػػتلمتمم ارتعتط ػتن ك ياػتن كعتمػػت ـ عميػػؿ ،كتهػػؾ الميػزة متػػك رة ػػت
الهغػػتت اهخػػرل إال أملػػت تبػػتد تبػػكف أك ػػع ػػت الهغ ػ الترعي ػ يظ ػؿ يلػػت الميػػؿ إلػػم المحتبػػتة
الهغكي الحكتي .

 .5مركم ػ ػ الهغ ػ ػ الترعي ػ ػ كطكانيتلػ ػػت لأللفػػػتظ الدال ػ ػ نهػػػم المتػ ػػتمت ،كب ػػذلؾ د ػ ػ التتعيػ ػػر ،اػ ػػد
ا تكنعت الهغ بؿ مػت دخػؿ إليلػت مػف لغػتت اهمػـ اهخػرل عتػد الفتكحػتت الترعيػ اح ػالمي ،
حيػػث أنطػكا هػؤال عػػدخكللـ إلػػم اح ػػالـ الب يػػر مػػف المفػػردات التػػت ا ػػتكنعتلت الهغػ الترعيػ
كطكنتلت عتتتعير د يا ك هيم .

كتػػرل العتح ػ أف الهغػ الترعيػ تميػػزت نػػف ػػتلر الهغػػتت عمػػت تحكيػػل مػػف زاد ركحػػت ك بػػرم،

كمػػكركث حضػػترم نميػػؽ العػػذكر ،لػػت لغػ الاػرآف البػريـ كل ػػتف المعػػكة الشػريؼ ،كعمػػت تمفػػرد عػػل مػػف
ػػمتت ػػت عميتل ػػت كعال تل ػػت كمحكه ػػت كح ػػر لت كاش ػػتات تتلت كترابيعل ػػت ك ػػدرتلت نه ػػم مع ػػتراة الحض ػػترة

الحدي ػ كامعتزاتلػت كمركمتلػت الفتلاػ ػت ا ػتيتتب بػؿ مػت ي ػتعد ػت نحػر االمفعػتر المتر ػت كالتاػػدـ
التهمت.

أىداؼ تعميـ الم ة العربية ه مرحمة التعميـ األساس :
كيمبػف تحديػد أهػػداؼ الهغػ الترعيػ المتك تػ مػػف التالميػذ ػػت ملتيػ مرحهػ التتهػيـ اه ت ػػت
مف خالؿ مت تضممتل الخطكط التريض لهمملػتج الفه ػطيمت يمػت يهػت( :ك ازرة الترعيػ كالتتهػيـ التػتلت،

)17:1999

 االنتزاز عديملـ كلغتلـ كنركعتلـ ككطملـ.
 ابت تب در مف الايـ احيعتعي كالتتدات الحميدة.
 اح عتؿ نهم المشترب ت اهمشط المملعي ك ير المملعي .
 التدرب نهم ملترة اال تمتع كا تيتتب مت ي مع.
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 مطؽ الحركؼ مف مخترعلت الححيح .
 الا ار ة عفلـ متدة مشبكل ار ة علري ححيح متعرة.
 الا ار ة عفلـ متدة ار ة حتمت ع رن ممت ع .
 البتتع الكاضح الختلي مف اهخطت .
 مرانتة كاند خط الم

ت بتتعتتلـ.

 ابت تب ركة لغكي تمبملـ مف التتعير.
 التتعير عهغ حيح

له .

 حفظ آيتت رآمي بريم حػيرة ،كأحتديػث معكيػ شػريف حػيرة ،كماطكنػتت أدعيػ  ،كأمتشػيد
كطمي .

 محتبتة اهممتط الهغكي التت تترض للـ.

التدريبات الم كية تعريفيا كأىميتيا:
كالممتر

تتد التدريعتت الهغكي تطعياتن مكعلتن لتمبيف الطهع مف الملػترات الهغكيػ مػف خػالؿ المحتبػتة
كاال تخداـ الكظيفت لهملترة الم تلد .

كالتدريعتت الهغكي ت المرحه اه ت ي مفلكـ ياتعؿ مت يطهؽ نهيػل (المحػك) أك كانػد الهغػ
الترعي ػ  ،كالممػػتهر أطهاػػت نهيػػل ت ػمي التػػدريعتت الهغكي ػ همػػل يربػػز نهػػم التػػدريب ،كنهػػم ا ػػتتمتؿ
اهممػػتط كاه ػػتليب الهغكي ػ أب ػػر ممػػت يربػػز نهػػم الاكانػػد كالا ػكاميف التػػت تحبػػـ حػػح هػػذا الترابيػػب

كاهممػػتط كاه ػػتليب ك ػػالمتلت مػػف المتحيػ التربيعيػ كاحنراعيػ لتػػؤدم المتػػتمت الماحػػكدة (الماك ػػت،

.)179 :1995

كالتػػدريعتت الهغكي ػ تم ػػؿ حح ػ حػػفي متحػػه ععمػػت الكحػػدة التػػت يعػػرم تػػدريس الهغ ػ نهػػم

أ ت ػػلت حي ػػث ت ػػتـ ػػت ح ػػفكؼ الحهاػ ػ ال تميػ ػ م ػػف المرحهػ ػ اه ت ػػي ت ػ ػريب عت ػػض المح ػػطهحتت

المحكيػ كالحػػر ي  ،عطرياػ مي ػرة يتتػػرؼ الطتلػػب مػػف خالللػػت إلػػم معػػتدئ الاكانػػد الترعيػ كأ ت ػػيتلت
بتلفتنؿ ،كالمفتكؿ ،كالمعتػدأ كالخعػر ،كشػت مػف الممحػكعتت ،كذلػؾ ضػمف محػكص الاػ ار ة كالتتعيػر
كاهمتشيد كالمحفكظتت التت يدر لت ت الححص اهخرل (العع .)248:1999 ،

كتربز التدريعتت الهغكي نهم المحتبتة كتمريف الطالب نهم اال ػتتمتالت الهغكيػ اه ت ػي

كتتكيػد أل ػمتلـ نهيلػػت ،دكف التتػرض لهمحػػطهحتت كالاكانػد المحكيػ  .إذ يتعػل عملػػكر الاػتلميف نهػػم
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الهغػ ػ الترعيػ ػ إل ػػم أف المح ػػك التاهي ػػدم ال ي ػػتايـ م ػػع تالمي ػػذ ال ػػمكات اهرع ػػع اهكل ػػم م ػػف المرحهػ ػ

االعتداليػ  ،هف الطفػؿ ػت هػذا المرحهػ ال ي ػتطيع أف يهػـ عمػت ػت الاكانػد مػف تعريػد كتتمػيـ كتحهيػؿ

كتطعيؽ( يكمس كالبمدرم.)235:1998 ،
كك تلؿ تدريب التهميػذ نهػم اال ػتتمتؿ الهغػكم الحػحيح متتػددة ،اػد يبػكف ذلػؾ نػف طريػؽ

اال ػػتمتع كالتح ػػدث كالبتتعػ ػ  ،بم ػػت يب ػػكف ن ػػف طري ػػؽ زي ػػتدة خعػ ػرات التهمي ػػذ كتعترع ػػل ،كمش ػػتهدتل ػػت
المدر

كخترعلت كمطتلعتل عتلتتعير نف بؿ ذلؾ ت عمؿ كبهمتت ححيح ت عميتلت مف عل ك ػت

ا تتمتللت مع يرهت مف عل أخرل.

كيمبف لهمتهـ أف يتد تدريعتت لغكي نهم ا تتمتؿ البهم الحػحيح ػت العمهػ يشػتالت مػف

الرحػػيد الهغػػكم لهتهميػػذ ،كتتبػػكف هػػذا التػػدريعتت مػػف مػػكنيف ،يطتلػػب التهميػػذ ػػت المػػكع اهكؿ عتختيػػتر

بهم مف عيف ندة بهمتت ليضتلت ت المبتف الختلت مف العمه حتم تتمـ متمتهت ،كيطتلب ت المكع
ال تمت مملت عتختيتر بهم مف عيف ندة بهمتت ليضتلت ت ملتي العمه حتم يبتمؿ متمتهت ،كياتضت

اختيتر البهم الححيح مف عيف ندة بهمػتت يػتـ التهميػذ عاػ ار ة تهػؾ البهمػتت كادراؾ متمػم بػؿ بهمػ

مملت (شحتت .)204 :1996،

كنهم المتهـ أف ي ارنػت ميػكؿ ك ػدرات التالميػذ ػت التػدريب نهػم اال ػتتمتؿ الهغػكم ،يعتػؿ

هذا التدريب نهم أ تس المحتبػتة كالتبػرار لمػت يترضػل نهػيلـ مػف التعػترات كالعمػؿ كمػت يكعلػل إلػيلـ

مػػف اه ػػله المتمكن ػ  ،كمػػت يترتػػب نهػػم ذلػػؾ مػػف إع ػتعتلـ نملػػت كمطالػػـ عتلترابيػػب كالبهمػػتت مطا ػتن
ححيحتن.

بمت يعب نهم المتهـ أف يرعط التػدريب التمهػت المػمظـ لال ػتتمتؿ الهغػكم عحتعػتت التالميػذ
كميػكللـ كمحػتدر اهتمػتملـ كمػكاحت مشػتطلـ كحػعلـ لهتػب ػذلؾ أدنػم إلػم ح ػف التهاػت كاال ػػتعتع

كعلػػذا يتخهحػػكف عتلتػػدرج مػػف التػػتدات الهغكي ػ الممحر ػ التػػت ابت ػػعكهت مػػف ا ػػتخداملـ لهغ ػ التتمي ػ

العتريػ ػت عيلػتلـ كنهػم أل ػمتلـ كتحػؿ محهلػت التػتدات الهغكيػ الحػحيح التػت ابت ػعكهت مػػف دركس
اال تتمتؿ الهغكم ،كتعدك مرانتتلـ لاكاند المحك ت بالملـ ت حكرة ملترات كنػتدات ال نال ػ للػت

عتلمحطهحتت المحكي .

كاال تتمتالت التت يمعغت أف يعدأ علت التػدريب هػت أ ػتس اال ػتفلتـ كاهمػر كالمفػت كاحشػترة

ـ الضػمتلر كالمكحػكالت ك يػر ذلػؾ مػف الكحػدات المحكيػ التػت يػراد تػدريعلـ نهيلػت ( ػمؾ:1979 ،

.)230
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كأشير إلم اال تتمتالت التت يمعغت تدريب تالميػذ الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت نهيلػت مػف خػالؿ

المص الارالت تحت

ـ التدريب الهغكم كهت بمت حددهت (طتيم :)89:2001 ،

 أ تـ البهم (ا ـ ،تؿ ،حرؼ). العمه اال مي (ياتحر نهم ذبر مبكمتتلت :معتدأ كخعر). العمه الفتهي (ياتحر نهم ذبر مبكمتتلت :تؿ ك تنؿ). ا تتمتؿ أدكات اال تفلتـ كمتتميلت. اهمر كالملت لهم مم كالعمع (مع الفتؿ الححيح اط). أ هكب مدا المفرد. حركؼ العر(مف ،إلم ،نف ،نهم ،ت). -حركؼ التطؼ (الكاك ،الفت  ،ـ ،أك).

أىمية التدريبات الم كية:
تتعه ػػم أهميػ ػ الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ م ػػف خ ػػالؿ كظيفتل ػػت ػػت تب ػػكيف مل ػػترات كن ػػتدات لغكيػ ػ

ح ػػحيح ل ػػدل التالمي ػػذ تلطف ػػؿ حيمم ػػت ي ػػلتت إل ػػم المدر ػ ػ االعتداليػ ػ تب ػػكف د ارت ػػل التاهيػ ػ مح ػػدكدة
كض ػػتيف  ،يػػػر مؤههػ ػ ال ػػػتيتتب كان ػػد المحػػػك كالح ػػرؼ ،كتتعػ ػػز ن ػػف إدرابلػػػت كتفلمل ػػت ،عػ ػػؿ لػػػل

ا تخداملت كالتطعيؽ نهيلت.
كتبكف نتدات الطفؿ الهغكي يلت ب ير مف الف تد كاالضطراب ،ممت ياتضت عذؿ علػد يػر
هيػؿ لهاضػػت نهيلػػت كاحػالؿ ػكاهت مػػف التػػتدات الهغكيػ ػػت المدر ػ االعتداليػ اتعتهػتن ممت ػػعتن لاػػدرات

التالميذ ،يتمد ت ال مكات اهكلم مملت حتم ملتي الحها ال تمي إلم ا تغالؿ الطرياػ المعتشػرة ،أم

طريا ػ التػػدريب نهػػم اال ػػتتمتؿ الهغػػكم الحػػحيح ػػت تحايػػؽ اللػػدؼ الماحػػكد ،كهػػك ػػالم التعػػترة
در
كحح اهدا  ،أمت ا

الاكاند الممظم فملت تؤعؿ إلم آخر حهاتت المرحهػ االعتداليػ حتػم يبػكف

التهميػػذ ػػد كحػػؿ إلػػم حػػد مػػف المضػػكج التاهػػت كال اػػت ت يعتهػػل ػػتد انر نهػػم تهايلػػت كتفلملػػت ( ػػهيمتف
كمحمد.)128 :2005 ،

كتػػرل العتح ػ أف التػػدريعتت الهغكي ػ تتمػػؿ نهػػم تلػػذيب لغ ػ التهميػػذ التػػت تشػػبؿ ػػت الكا ػػع

خهيطػ ػتن م ػػف اهلف ػػتظ التتميػ ػ الت ػػت ابت ػػعلت م ػػف عيلت ػػل ،عتحض ػػت إل ػػم ن ػػتدات لغكيػ ػ مض ػػطرع
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ي ػػر

ممتظمػ  ،كال عػػد أف يبػػكف هػػذا التلػػذيب م ػػتلد تن كممظمػتن مػػف خػػالؿ دكر المدر ػ ػػت تػػدريب المػػتتهـ
نهم اال تتمتالت الهغكي ال هيم  ،كاب تعل التتدات الهغكي الححيح .

أىداؼ التدريبات الم كية:
ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ لمتدريبات الم كية يحددىا (الدليم كالكائم  )132:2003 ،كما يم :
 .1التترؼ إلم أ تـ البالـ (اال ـ ،الفتؿ ،الحرؼ) عل متللت.
 .2تمييز العمه الفتهي مف اال مي .
 .3التتػػرؼ إلػػم عتػػض تبم ػيالت العمه ػ الترعي ػ التػػت تضػػيؼ إليلػػت متػػتمت أخػػرل م ػػؿ (الحػػتؿ،
كالتمييز ك يرهت).
 .4التت ػػرؼ إل ػػم عت ػػض العم ػػم الح ػػر ي عش ػػبؿ مع ػػط بتلمش ػػتاتت كعم ػػع الم ػػذبر ال ػػتلـ كعم ػػع
المؤمث ال تلـ.

 .5التتعير الشفلت كالبتتعت نهم ك ؽ أحبتـ الهغ اه ت ي  ،كيبكف ذلؾ ععمؿ حيرة مفيدة.
 .6ابت ػػتب عتػػض المتطيػػتت المحكيػ كالحػػر ي الم ػػتتمه ب يػ انر ػػت الاكانػػد ،كهػػت م ػػؿ (الفتػػؿ
كالفتنؿ كالمعتدأ كالخعر كعتض الضمتلر كعتض أ مت احشترة كاه مت المكحكل ).

 .7تدريب التالميذ نهم كضع حربتت نهم عتض البهمتت ير المشبكل ك ير ذلؾ.
كيحدد (سميماف كمحمد )128 :2005 ،مجمكعة أخرل مف األىداؼ كما يم :
 .1تدريب التالميذ نهم ا تتمتؿ العمؿ كاهلفتظ ا تتمتالن ححيحتن.
 .2الكحػػكؿ عل ػػـ نػػف طري ػػؽ المحتبػػتة إل ػػم تبػػكيف ن ػػتدات لغكي ػ ح ػػحيح تحػػؿ نم ػػدهـ مح ػػؿ
التػتدات الهغكيػ الممحر ػ المبت ػػع مػف العيلػ التػػت ت ػتخدـ الهغػ الغيػر ػػهيم (أم التتميػ )
ت الممزؿ كالشترع.
 .3زيتدة خعراتلـ الهغكي عتبت تب ركة عديدة مف اهلفتظ كالترابيب.
 .4التدرج علـ حتم يتمبمكا مف متر الخطل كالحكاب يمت ياتؿ أك يبتب مف البالـ.
 .5تتهيملـ عتض الك تلؿ المحكي نرضتن عطريا نمهي دكف أف يبكف للت الطػتعع الشػبهت الػذم
تت ـ عل الد ار

المظري لهاكاند.
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كما يحدد (أبك م م  )64 :2005 ،أىداؼ التدريبات الم كية كاآلت :
 .1أف يتمبف التالميذ مف أف يتبهمكا كيبتعكا أك يارؤكا عهغ

هيم مف ير نمت أك تبهؼ.

 .2أف يتمبف التالميذ مف أف يميزكا الخطل كيتر كا أ عتعل لهتمؿ نهم تعمعل ت بالملـ.
 .3أف يترؼ التالميذ كا ع البهمتت ت العمؿ ،كهذا ي تندهـ نهم لـ المتمم ع رن كد .
 .4أف يبتب التالميذ متدة لغكي عتتريفلـ أحكؿ االشتاتؽ كالتحريؼ.
 .5أف يتػػدرب التالميػػذ نهػػم المكازمػ عػػيف الخطػػل كالحػكاب ،كنهػػم التفبيػػر الممػػتظـ ،كتمميػ د ػ
المالحظ .
 .6أف يتدرعكا نهم ا تمعتط الاكاند مف اهم ه كالشكاهد العزلي .
 .7أف يترؼ التالميذ أ تليب كأممتط البالـ الترعت.

أىداؼ التدريبات الم كية ه ال ؼ الراب األساس :
كيمبػػف تحديػػد أهػػداؼ التػػدريعتت الهغكيػ بمػػت عػػت ت ػػت دليػػؿ المتهػػـ لهحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت

ك اتن لهمملتج الفه طيمت كهت( :ك ازرة الترعي كالتتهيـ التتلت)12:2005 ،
 .1التدريب نهم ا تخداـ اهممتط الهغكي .
 .2تحديد البهمتت ت العمؿ.
 .3متتلع عتض الاضتيت احماللي .
 .4تكظيؼ عتض نالمتت التر يـ.
 .5التدريب نهم تا يـ عز مف الدرس إلم عمؿ.
 .6تكظيؼ البهمتت الممت ع لتبكيف عمه مفيدة.
 .7الادرة نهم التتعير الشفكم.

كترل العتح ضركرة متر المتهـ علهداؼ التػدريعتت الهغكيػ كالغػرض الػكظيفت للػت كتكعيػل
اهمشط التتهيميػ كاحعػ ار ات التدري ػي لخدمػ تهػؾ اههػداؼ ممػت يحاػؽ الحتعػتت التتهيميػ لهتالميػذ
كيعتهلـ ياعهكف نهم تتهملت كيمتهبكف الملترات كالتتدات الهغكي الححيح .
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الميارات الم كية:
ياحػػد عتلملػػترة الهغكيػ الاػػدرة نهػػم اهدا عد ػ كاتاػػتف ،كتتعهػػم الملػػترة ػػت تتهػػيـ اال ػػتمتع،

كالتحدث ،كالا ار ة ،كالبتتع  ،عحيث يحؿ الطتلب ت ملتي تتهمل إلم م تكل عيػد مػف التتهػيـ كالػتتهـ

(ال يد.)7:2008 ،

كتم ؿ الملترة الهغكي اهدا المتاف الاػتلـ نهػم الفلػـ ،كاال تحػتد ػت الك ػت كالعلػد المعػذكؿ

(التهت.)118:19998 ،

بمػػت تتػػرؼ الملػػترة الهغكيػ علملػػت :مشػػتط نضػػكم إرادم ،مػرتعط عتليػػد ،أك اله ػػتف ،أك التػػيف،

أك اهذف ،كمتمػػم هػػذا أف الهغ ػ تتبػػكف مػػف أرعػػع ملػػترات رلي ػ هػػت :الملػػترات الارالي ػ  ،كالملػػترات

البتتعي ػ  ،كملػػترات الحػػديث كاال ػػتمتع ،كلبػػؿ مػػف هػػذا الملػػترات اهرعػػع ملػػترات رني ػ محػػتحع للػػت
(العع .)165:2002 ،
كتتػ ػػرؼ الملػ ػػترة الهغكي ػ ػ علملػ ػػت :اهدا الهغػ ػػكم المػ ػػتاف محتد ػ ػ ن بػ ػػتف أك ػ ػ ار ة أك بتتع ػ ػ أك

ا تمتنتن( ،الداي كعمؿ.)15:2004 ،

كهمتؾ معمكن شركط لتبكيف الملترة الهغكي يحددهت (الداي كعمؿ )15:2004 ،تتم ؿ ت:
أ -الممتر

كالتبرار :ممتر

الهغ محتد ػ ن كا ػتمتنتن كبتتعػ ك ػ ار ة ػت مكا ػؼ حيكيػ كعحػكرة

طعيتي تم ؿ مكا ؼ الحيتة المختهف .
ب -الفلـ.

ت -التكعيل :عهفت اهمظتر إلم اهخطت  ،كتتكيدهـ نهم أ تليب اهدا العيد.
ث -التشعيع كالتتزيز :كذلؾ مف خالؿ التاكيـ العمتلت الذم يترؼ المتتهـ عحػح إعتعتػل ،كياػكدا
تدريعيتن إلم إتاتف المتهكمتت كالمفػتهيـ خطػكة عتػد خطػكة ،كهػذا المػكع مػف التاػكيـ تكظػؼ يػل

آليتت التغذي الراعت .

ج -الا ػػدكة الح ػػم  :كتػ ػكا ر الا ػػدكة الح ػػم م ػػف المتهم ػػيف أك ن ػػف ط ػػرؽ الت ػػعيالت كالمختعػ ػرات
الهغكي  ،كمشتهدات اهدا الهغكم ال هيـ.

العالقة بيف التدريبات الم كية كالميارات الم كية األخرل:
ياحد عتلملترات الهغكيػ اهخػرل اال ػتمتع كالتحػدث ،كالاػ ار ة كالبتتعػ مػف ػركع الهغػ حيػث

تتبتمؿ هذا الملترات التت تحدث مف خالللت نمهي االتحتؿ الشفلت أك البتتعت ،تلهغ الترعي كحدة
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كاحػػدة متبتمه ػ تتمػػؿ نهػػم تحايػػؽ اههػػداؼ الهغكي ػ كتح ػػيف اهدا الهغػػكم؛ لػػذا ال يمبػػف نػػزؿ أم

ملػػترة نػػف أخػػرل مػػف ملػػترات الهغ ػ  ،إذ أف أم ممػػك يحػػدث ػػت أم ملػػترة يتعتػػل ممػػك ػػت الملػػترات
اهخرل كأم إهمتؿ هم ملترة يمبف أف يؤدم إلم ماص ت عت ت الملترات (نكض .)21:2000
كال يمبػػف لتمهيػ االتحػػتؿ الشػػفلت أك البتػػتعت أف تتحػػؼ عػػتلعكدة عػػدكف التػػدريعتت الهغكيػ ،

تلتػػدريعتت الهغكي ػ ال تمفحػػؿ نػػف الملػػترات اهخػػرل لهغ ػ الترعي ػ كهػػت مالزم ػ للػػت مػػف خالللػػت يػػتـ

ضعط إياتع البهمتت ممطك بتمت أـ مبتكع  ،بمػت ت ػتند نهػم ا ػتاتم اله ػتف كحػكمل مػف الخطػل،
كي تطيع المتهػـ مػف خػالؿ التػدريعتت الهغكيػ أف ي ػت مر محػكص الاػ ار ة ػت متتلعػ التتعيػر كالخػط

كالم تلؿ الهغكي كاحمال ...ال  ،كيمبف لهمتهـ أف ي ت مر بتتعتت التالميذ ت التتعير لمتتلع عتض

الم ػػتلؿ الهغكي ػ أك احماللي ػ م ػ الن كيمبػػف لهمتهػػـ أف يتػػتلر م ػػتلؿ لغكي ػ مػػف خػػالؿ أخطػػت تالميػػذا
لػػيس ػػت ك ػػت التػػدريعتت الهغكي ػ كمتدتلػػت اػػط ،عػػؿ أيض ػتن مػػف خػػالؿ أخطػػتللـ ػػت الملػػترات اهخػػرل

(عتمت الادس المفتكح .)206:2007 ،

ك ػػت ض ػػك م ػػت ػػعؽ ت ػػرل العتح ػ ػ أف نه ػػم المته ػػـ االهتم ػػتـ عبت ػ ػ مل ػػترات الهغػ ػ الترعيػ ػ
لهكحكؿ إلم التبتمؿ عيف تهؾ الملترات لتحايؽ اههداؼ التتم مف تدريس الهغ الترعي  .بمت يتكعب
نهم المتهػـ أف يعػذؿ المعلػكد اهبعػر ػت تػدريب التالميػذ نهػم اال ػتتمتالت الهغكيػ الحػحيح حتػم

يرتا ػػت عم ػػتكل أدالل ػػـ الهغ ػػكم ،إذ أف الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ أ ػػتس المم ػػك كالتا ػػدـ ػػت المل ػػترات الهغكيػ ػ
اهخرل.

ميارات التدريبات الم كية المقررة عمى ال ؼ الراب األساس :
لاد تـ الترعكيكف عتحديد ملترات التدريعتت الهغكي مف خالؿ تحهيؿ التدريعتت المتضمم ػت

بتػػب الهغ ػ الترعي ػ الماػػررة نهػػم طهع ػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت بمػػت يهػػت( :عتمت ػ الاػػدس المفتكح ػ ،
)270:2007
 الادرة نهم تحديد نالم ر ع الفتؿ المضترع كمحعل كعزمل. الادرة نهم تحديد أدكات محب الفتؿ المضترع كا تخداملت ا تخدامتن كظيفيتن-

الادرة نهم تحديد أدكات العزـ كا تخدامل ا تخدامتن كظيفيتن.

 الادرة نهم تحديد الفتنؿ كتكضيح كظيفتل كتتييف نالم إنراعل. الادرة نهم تحديد المفتكؿ عل كتكضيح كظيفتل كتتييف نالم إنراعل كتمييزا مف الفتنؿ. الادرة نهم ا تخداـ المفت ا تخدامتن كظيفيتن ،كذبر أدكات المفت التتلي (:مت ،ال ،لف ،لـ ،ليس).41

 الادرة نهم تحديد ضمتلر الر ع الممفحه (أمػت ،محػف ،أمػت ،أمتمػت ،أمػتـ ،أمػت ،أمتمػت ،أمػتف،هك ،همت ،هت ،هف ،) ،كا تخداملت ا تخدامتن كظيفيتن.

 الادرة نهػم تحديػد أ ػمت احشػترة (هػذا ،هػذا ،هػؤال  ،هػذاف ،هتتػتف )،كا ػتخداملت ا ػتخدامتنكظيفيتن.

 الاػ ػػدرة نهػ ػػم تحديػ ػػد اه ػ ػػمت المكحػ ػػكل (ال ػ ػذم ،التػ ػػت ،الهػ ػػذاف ،الهتػ ػػتف ،الػ ػػذيف ،اله ػ ػكاتت)كا تخداملت ا تخدامتن كظيفيتن.
-

الادرة نهم تحديد الحف (المتت ،كحرب إنراعل) ،كبيفي ا تخداملت كظيفيتن.

 الاػػدرة نهػػم تحديػػد ضػػمتلر الر ػػع المتحػػه (التػػت المتحرب ػ  ،ألػػؼ اال م ػيف  ،تػػت الفػػتنهيف ،كاك العمتن  ،كمكف الم كة) ،كا تخداملت ا تخدامتن كظيفيتن.

 الادرة نهم تحكيؿ اال ـ المفرد إلم م مم ،كتحديد نالمتتل (اهلؼ  ،كالمكف ،كاليت ). -الادرة نهم تحكيؿ المفرد المذبر إلم العمع المذبر.

ميارات التدريبات الم كية المقررة عمى ال ؼ الراب األساس كهقان لممنياج الفمسطين :
يتدرب التالميذ ت الحػؼ ال ارعػع نهػم ا ػتخداـ نػدد مػف الاكانػد المحكيػ التتمػ  ،دكف أف

يتترض التهميذ لهمحطهحتت المحكيػ  ،كالاكانػد الهغكيػ  ،كي ػتخدـ تهػؾ التػدريعتت ا ػتخدامتن كظيفيػتي،
ك د ي ػتخدـ عتػض المحػطهحتت المحكيػ عم ػميتتلت بتلفتنػؿ كالمفتػكؿ عػل كالم مػم كالعمػع ،كيمبػف

تحديد ملترات التدريعتت الهغكي الماررة نهم طهع الحؼ ال ارعػع ك اػتن لهمملػتج الفه ػطيمت حيػث ػتـ
ندد مف المتهميف عتحهيؿ محتػكل التػدريعتت الهغكيػ المتضػمم ػت بتػتب "لغتمػت العميهػ " الفه ػطيمت

(الع ػػز اهكؿ كال ػػتمت) الما ػػرر نه ػػم طهعػ ػ الح ػػؼ ال ارع ػػع اه ت ػػت بم ػػت يه ػػت( :ح ػػتلح كآخ ػػركف،
)3002

 التترؼ إلم أ تـ البالـ (ا ـ – تؿ – حرؼ). -حيت

عمع المؤمث ال تلـ مف المفرد .

 -حيت

تؿ المضترع كاهمر مف الفتؿ المتضت.

 تحديد ربمت العمه الفتهي (الفتؿ كالفتنؿ). تكظيؼ أ مت اال تفلتـ م ؿ (:متذا – بـ – متم – بيؼ – مف – أيف). -حيت

ا ـ الفتنؿ كا ـ المفتكؿ مف الفتؿ المتضت ال ال ت.
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 تكظيؼ الضمتلر الممفحه لهغتلب م ؿ( :هك  ،هت ،همت ،هف  ،هـ). -حيت

العمع مف المفرد (عمع المؤمث ال تلـ  -عمع التب ير).

 ا تخداـ ضمتلر الر ع المتحه ا تخدامتن كظيفيتن م ؿ( :ألؼ اال ميف ككاك العمتن ). تحديد ربمت العمه اال مي (المعتدأ كالخعر). دخكؿ بتف نهم العمه اال مي .-

تكظيؼ أ مت احشترة .م ؿ (:هذا ،هذا ،هذاف ،هتتتف ،هؤال ).

-

تكظيؼ حركؼ المفت م ؿ (لـ ،لف ،ال ،ليس).

-

التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

 محتبتة الم ب. تحكيؿ المفرد المذبر إلم عمع مذبر (عمع تب ير) عزيتدة ألؼ كهمزة .-

تحكيؿ العمؿ اال مي إلم عمؿ تهي .

-

تمييز الفتنؿ مف المفتكؿ عل كتحديد الحرب احنراعي للمت.

 دخكؿ إف نهم العمه اال مي .-

تحكيؿ المؤمث إلم مذبر.

 تحكيؿ المفرد إلم م مم كالم مم إلم عمع.-

تكظيؼ اه مت المكحكل م ؿ (:الذم ،التت ،الهذاف ،الهتتف ،الذيف ،الهكاتت).

-

ا تخداـ حركؼ العر ا تخدامتن كظيفيتن م ؿ ( ت  ،مف  ،نهم  ،إلم  ،نف ،عػ  ،لػ).

-

إرعتع العمؿ إلم الم مم ـ إلم المفرد.

 تكظيؼ أدكات العزـ م ؿ الملت عال. التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .-

تحكيؿ المفرد المذبر إلم عمع مذبر تلـ.

 تحكيؿ المفرد المؤمث إلم عمع مذبر تلـ. تكظيؼ اللمزة ت اال تفلتـ.43

 دخكؿ ليس نهم العمه اال مي .-

تا يـ العمه إلم تؿ ك تنؿ كمفتكؿ عل.

 التترؼ نهم الفتؿ المعمت لهمعلكؿ كاشتاتؽ ا ـ المفتكؿ ممل.-

اشتاتؽ ا ـ الفتنؿ مف الفتؿ الرعتنت.

تعميـ التدريبات الم كية:
يرل الترعكيكف أف درس التدريب نهم اال تتمتؿ الهغػكم يػتـ مػف خػالؿ التػدريب المتكاحػؿ
ن ػػف طري ػػؽ الممتر ػ ػ كاال ػػتمتع كالتاهي ػػد كالمحتب ػػتة دكف ذب ػػر اح ػػطالح أك تن ػػدة ػػتلغرض م ػػف

التدريب نهػم اال ػتتمتؿ الهغػكم ممتر ػ التػتدات الهغكيػ الحػحيح كامتالبلػت نػف طريػؽ المحتبػتة
كالتاهيػػد كاال ػػتخداـ ال ػػهيـ لأللفػػتظ كالترابيػػب ،عت ػػتخداـ ط ارلػػؽ نديػػدة كهػػت بمػػت أكردهػػت بػػؿ مػػف

( ػ ػ ػ ػػهيمتف كمحم ػ ػ ػ ػػد ( ،)531-53223001 ،ػ ػ ػ ػػمؾ( ،)343- 32525131 ،ال ػ ػ ػ ػػدليمت كالػ ػ ػ ػ ػكالهت،

:)524-52223002

أكلن :الطريقة التحاكرية:
كأ ت ػػلت أف يتػػد المتهػػـ معمكنػ مػػف اه ػػله تتطهػػب احعتعػ نملػػت ا ػػتتمتؿ البهمػػتت التػػت

يراد تدريب التالميذ نهػم ا ػتتمتللت ،ػـ تطػرح هػذا اه ػله كيطهػب مػف الطػالب احعتعػ نملػت ععمػؿ
تتم  ،ـ يمت شلـ المتهـ ت مت ن م أف يبػكف مػف اهعكعػ الختطلػ حتػم يػدربكا حػكاعلـ ،ػـ يمتاػت

المتهـ احعتعتت الححيح كيدكملت نهم ال عكرة مكضحتن متتميلت كطرؽ ا تتمتللت.
ثانيان :طريقة األلعاب الم كية.
حيػػث يميػػؿ الطفػػؿ إلػػم الهتػػب كنهػػم المتهػػـ أف يح ػػف ا ػػتغالؿ ميػػكؿ التالميػػذ ،مػػف خػػالؿ
لتعػ لغكيػ ي ػػتطيع المتهػػـ تػػدريعلـ نهػػم الضػػمتلر بمػػت ػػت الهتعػ الهغكيػ التتليػ ( :ياػػؼ التالميػػذ مػػع

المػػدرس ػػت حها ػ دالري ػ  .كيعػػدأ المػػدرس عممػػكذج محتبػػتة بػػلف ي ػػلؿ التهميػػذ الػػذم عع ػكارا  .أمػػت ػرأت
حػ كأمػػت مػػتذا ػرأت؟ كنهػػم التهميػػذ محتبػػتة المتهػػـ ع ػؤاؿ تهميػػذ ععػكارا ،كيمبػػف تغيػػر ال ػؤاؿ حيػػث

يبكف ػت اهعكعػ الضػمتلر اهخػرل م ػؿ( :محػف -همػت -هػـ -أمتمػت -امػتـ -أمػتف) كيمعغػت أف يتػدرج

متلػػـ مػػف ال ػػلؿ إلػػم الحػػتب مػػع تمكيػػع اه بػػتر .كمػػف خػػالؿ لتع ػ أخػػرل مختهف ػ يمبػػف أف يتػػدرب
التالميذ نهم اال تفلتـ.

44

ثالثان طريقة التدريب الشفكم الجمع بالبطاقات:
كأ ت لت أف يبتب ال ؤاؿ نهم عطت معػدك ان عفحػدل أدكات اال ػتفلتـ كتبػكف هػذا العطت ػتت

عتدد محػؼ طػالب الحػؼ .كتبػكف احعتعػتت نهػم عطت ػتت عتػدد المحػؼ ارخػر مػف الطػالب .ياػكـ
طتلب مف حتمهت عطت تت اه له عطرح ؤاؿ ععطت تل ،يتحدل لإلعتع نمل مف يحمؿ عطت إعتع
هذا ال ؤاؿ مف حتمهت عطت تت احعتعتت ،كاذا حدث خطل ،يتتلر عتلطرؽ الممت ع .
رابعان :طريقة التدريب الشفكم بدكف بطاقات:
كهت متيع لهطريا ال تعا كلبملت تتـ شفكيتن عدكف عطت تت.
خامسان :طريقة التدريب عمى استعماؿ الضمائر كأسماء اإلشارة كاألسماء المك كلة بالبطاقات.
بلف يحمؿ طتلب ممػديالن كيم ػح عػل كعلػل ،كي ػلؿ :مػتذا تهػت أمػت؟ ػـ يتطيػل لطتلػب ػتمت

ليم ح عل كعلل ،كي للل :متذا تهػت أمػت؟ ػـ يتطػت الطتلػب ال ػتمت الممػديؿ لطتلػب تلػث ليم ػح عػل

كعل ػػل ،كي ػػلؿ الطتل ػػب اهكؿ الطتل ػػب ال ػػتمت؟ م ػػتذا ت ػػؿ ه ػػك؟ كيمب ػػف ا ػػتغالؿ ه ػػذا العطت ػػتت ػػت
التدريب نهم أ مت احشترة أك اه مت المكحكل .
سادسان :طريقة التدريب باستخداـ التمثيؿ:
بػلف يػػركم المتهػػـ حػ  ،ػػـ يمت شػػلـ يلػػت ،ػػـ تحػػكؿ هػػذا الاحػ مػػف الحػػيغ الحبتليػ إلػػت
الحيغ الحكاري  ،ـ يم ؿ التالميػذ الاحػ متتمػديف ػت أكؿ اهمػر نهػم عطت ػتت ػت بػؿ مملمػت دكر

مف اهدكار ،ـ مف ير عطت تت كذلؾ عتد أف يتهؽ العكاب ت أذهتملـ.
سابعان :طريقة المساعدات الشفكية:

كتتاػػب هػػذا الخطػػكة ػػرد الاحػػص كالمطتلتػػتت ك يرهػػت ك ػػت هػػذا اه ػػله ت ػػتخدـ أدكات
اال تفلتـ بهلت أك أب رهت.
ثامنان :طريقة التدريب التحميم بالبطاقات:
كذلؾ عفنداد عطت تت متدرع تخحص بؿ معمكن مملت هداة مف أدكات اال تفلتـ ،كيدكف
ت بؿ عطت مف المعمكن الكاحدة ندد مف اه له عخط كاضح ،ـ تكزع نهم التالميذ يعيعكا نملت

ت ب ار تتلـ ،فذا ر كا مف معمكن امتاهكا إلم يرهت كهبذا.
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كترل العتح أف طرالؽ تتهيـ التدريعتت الهغكي تمكنت كتتددت كنهم المتهـ اختيتر الطريا

الممت ػػع كتكظيفلػػت ػػت درس التػػدريب الهغػػكم الػػذم يريػػد تػػدريب التالميػػذ نهيػػل حتػػم يحاػػؽ اههػػداؼ
الممشكدة.

خطكات تدريس التدريبات الم كية:
نمد تمفيذ التدريعتت الهغكي ت ححص م ػتاه ت ػتلدؼ ملػترات متيمػ ػفف الخطػكات المتعتػ ػت

ت ػػدريس الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ

نهػ ػم المح ػػك الت ػػتلت( :الماك ػػت( )583 :5111،الته ػػت-35525118 ،

)353
 -5التمليػػد :يعػػدأ المػػدرس الػػدرس عتلتمليػػد الممت ػػب حيػػث ي يػػر الطػػالب لهػػتتهـ مػػف خػػالؿ طػػرح
عت ػػض اه ػػله الت ػػت تل ػػدؼ إل ػػم الػ ػرعط عمكض ػػكع درس الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ  ،كالبش ػػؼ ن ػػف

المتطهعتت ال تعا ك يت لت.
 -3الترض :يترض المدرس نهم التالميذ معمكن مػف اهم هػ تػرتعط عمكضػكع التػدريب حيػث
يختتر المدرس طريا الترض التت تتمت ب مع التدريب.
 -2ار ة اهم ه مف عؿ المتهـ كعتض التالميذ.
 -4الممت ش ػ  :يمػػت ش المػػدرس اهم ه ػ مػػع التالميػػذ مػػف حيػػث المتمػػم ،ػػـ يكعػػل التالميػػذ إلػػم
اال ػػتتمتؿ الهغ ػػكم المطه ػػكب م ػػف الت ػػدريب ،أك إل ػػم المل ػػترة الهغكيػ ػ المػ ػراد ابت ػػتعلت م ػػف
التدريب مع الشرح كالتكضيح دكف التترض إلم المحػطهحتت المحكيػ كالاكانػد الهغكيػ ك ػد
ي تخدـ المحطهحتت الهغكي عم ميتتلت بتلفتنؿ كالمفتكؿ عل كالم مم كالعمع ...إل .
 -1التطعيؽ :يعدأ المتهـ عتلتطعيؽ علدؼ التترؼ إلم درع ا تفتدة التالميذ مػف الػدرس كبشػؼ
مكاطف الضتؼ لديلـ مف خالؿ أم ه شفكي نهم محك المتركض أمتملـ ،ـ أم ه

عكري

عديػػدة يطهػػب مػملـ البشػػؼ كالتتػػرؼ إلػػم مكضػػكع الػػدرس مػػف خالللػػت ،ػػـ يعػػدأ متلػػـ عحػػؿ
التدريب ت البتتب المدر ت.
 -6التاػػكيـ الختػػتمت :يتطػػت المتهػػـ التالميػػذ أمشػػط ختتمي ػ نعػػترة نػػف تػػدريعتت بتتعي ػ تمتمػػت
لمكضكع درس التدريب الهغكم ياكمكا عحهلت نهم البراس.
 -3الكاع ػػب العيت ػػت :يبه ػػؼ الم ػػدرس التالمي ػػذ عكاعع ػػتت عيتيػ ػ ممتميػ ػ لمكض ػػكع درس الت ػػدريب
الهغكم.
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كهمتؾ معمكن مف الاكاند التتم أك الشركط المتتترؼ نهيلت ت معتؿ تػدريس التػدريعتت الهغكيػ

كنهم المتهـ مرانتتلت كتتم ؿ يمت يهت( :الماك ت)513-51525111 ،

 -5أف يبكف التطعيؽ متدرعتن مف ال لؿ إلم الحتب ،كمف المح كس إلم المعرد.
 -3أف تبكف اهم ه كاضح ختلي مف التبهؼ كالغمكض.
 -2تعمب التدريب كالتربيز نهم حفظ الاكاند.
 -4أف تبكف اهم هػ متمكنػ تعمػع أ ػتليب مختهفػ مػف الترابيػب الهغكيػ كتؤبػد الملػترة الهغكيػ
كت عتلت كظيفيتن.

 -1أف تبكف ماللم لم تكل كناكؿ التالميذ مف حيث الفبرة كاه هكب كالمتر الهغكي .
 -6مرانتة أف التطعيؽ ليس مححك انر اط ت درس التدريعتت الهغكي عؿ يمبف إعراؤا ت ك ػت
الفركع اهخرل بتلا ار ة كالتتعير الشفكم كالبتتعت...ال .

 -3ندـ االمتاتؿ مف تدريب إلم تدريب عديد عؿ تمبف التالميذ مف اهكؿ كتدريعلـ نهيل تدريعتن
مرب انز يؤدم إلم ح ف تكظيفلـ لل ت الا ار ة كالبتتع ...ال .

 -8إنطػػت رحػػ لهتالميػػذ ليحهػ ػكا "التػػدريعتت البتتعيػ ػ " كحػػدهـ أكالن ،ػػـ يحهلػػت متل ػػـ يح ػػكب
اهخطت التت ك تكا يلت ،كيتتلر ال غرات المكعكدة إذا لزـ اهمر مرة أخرل.

كتضػػيؼ العتح ػ نهػػم مػػت ػػعؽ أم ػل يمبػػف لهمتهػػـ ا ػػت متر درس الا ػ ار ة ػػت التمليػػد لػػدرس
التػػدريعتت الهغكي ػ عحيػػث تبػػكف اه ػػله التػػت يطرحلػػت نهػػم التالميػػذ مػػف درس الا ػ ار ة الػػذم ي ػػعؽ

التدريعتت الهغكي  ،كنهيػل تكضػيح اللػدؼ مػف التػدريب الهغػكم عػؿ نػرض اهم هػ بمػت يتكعػب نهيػل
تكظيػػؼ الك ػػيه التتهيمي ػ الممت ػػع كاختيػػتر الطريا ػ الممت ػػع لبػػؿ تػػدريب لغػػكم كا ػػتخداـ التتزيػػز

عت تمرار لتحفيز التالميػذ نهػم الػتتهـ كنهيػل متتعتػ التالميػذ عيػدان أ مػت حػؿ التػدريعتت نهػم البػراس

كتزكيدهـ عتلتغذي الراعت الفكري بهمت لزـ اهمر حتػم يتمبمػكا مػف ابت ػتب الملػترات الهغكيػ المػراد
تدريعلـ نهيلت.

عكبات حكؿ التدريبات الم كية:
إف التػ ػػدريعتت الهغكي ػ ػ حتللػ ػػت بحػ ػػتؿ عػ ػػت ت الفػ ػػركع ػ ػػت الهغ ػ ػ الترعي ػ ػ بمػ ػػت مالحػ ػػظ ظػ ػػتهرة

حػتكعتت الػتتهـ ػت الاػ ار ة كالبتتعػ مالحػظ أيضػتن هػذا الظػتهرة ػت التػدريعتت الهغكيػ عػلدمم ا ػتمتع،
كأي ػػر مظػ ػرة إل ػػم العم ػػؿ كالتع ػػترات المبتكعػ ػ  ،كتبم ػػف ه ػػذا الح ػػتكع ػػت ن ػػدـ ما ػػدرة التالمي ػػذ نه ػػم

ابت تب كامتالؾ ملترات التدريعتت الهغكي التت تشػبؿ ػت مضػمكملت معػتدئ كانػد الهغػ الترعيػ  ،عػؿ
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إف الب يػػر مػػف التالميػػذ يمظػػركف إلػػم درس الاكانػػد مػػف أناػػد كأحػػتب الػػدركس كمػػف الحػػتب لمػػل،

كيرعػػع بػػؿ مػػف (التهػػت( )217:1998 ،العع ػ  )251-250:1999 ،هػػذا الحػػتكعتت إلػػم اه ػػعتب
ارتي :
 -1ك اختيتر الاكاند الهغكي التت يدر لت التالميذ ت المدارس ،كردا ة نرضلت ،ممت أعتدهت نف
الغػػرض الػػكظيفت للػػت ،كممػػت يزيػػد اهمػػر ػػك اى أف التالميػػذ ػػت العيػػت كالمدر ػ  ،ك ػػت المعتمػػع
يتحدث عتضلـ إلم عتض دكف ا تخداـ هذا الاكاند لتتتمهلـ عتلهلع التتدي .

 -2ه المراف كالتدريب نهم كاند الهغ الترعي ؛ إذ أف الاتلميف عتلتمهي التتهيميػ يعلهػكف أف هػذا
الاكاند يعب ندهت مف ضمف الملػترات التػت تبت ػب نػف طريػؽ التػدريب كالتبػرار ػت المكا ػؼ

المختهف ػ  ،كمػػف ػػـ يمعغػػت الحػػرص نهػػم ابت ػػتب هػػذا الملػػترات عف ػػترة الدا تي ػ لػػدل التالميػػذ
ليدربكا أملـ عحتع إليلت ،كعتلتتلت حرحلـ نهم إعتدتلت مطاتن كبتتع .

 -3االنتمػػت عتلعتمػػب الشػػبهت ػػت تػػدريس الاكانػػد ،كنػػدـ متتلعتلػػت عمػػت يرعطلػػت عػػتلمتمم ،كال يخفػػم

نهػػم أحػػد مػػدل أهميػ إدراؾ المتمػػم لمػػت يتتهمػػل التهميػػذ ،كمػػت يػػمعـ نمػػل مػػف إ عػػتؿ نهػػم المػػتدة،
كالر ع ت تتهملت.

 -4تحمؿ مدرس الهغ الترعي م ؤكلي الهغ كحدا ،كندـ تتتكف مدر ػت المػكاد اهخػرل ػت م ارنػتة
الاكاند الهغكي  ،كالتحدث عمكععلت.

 -5االزدكاعي ػت الهغػ  ،حيػث إف التالميػذ يتتهمػكف أحػكؿ الهغػ الفحػيح ك كانػدهت ػت ححػص
الهغػ الترعيػ  ،كلبػػف مػػت يتتهمكمػػل مملػػت ػػد يتالشػػم ػػت دركس المػكاد اهخػػرل؛ هف متهمػػت هػػذا
الم ػكاد ال يتمػػكف عتلهغ ػ الفحػػيح  ،كال ي ارنػػكف كانػػدهت ،يضػػتؼ إلػػم ذلػػؾ ػػيطرة التتمي ػ نهػػم
أل م المتس ت المدر

كاند الفححم كاعتدتلت.

كالعيت كالشترع كممػت يػؤدم إلػم تم ػؾ التالميػذ عتلتتميػ كنػدـ تطعيػؽ

 -6ت ػػلـ الممػػتهر إلػػم حػػد بعيػػر ػػت حػػتكعتت تتهػػـ الملػػترات الهغكي ػ حيػػث ال تمعػػع مػػف حتعػػتت
التالميذ كلـ تراع ت كضتلت الممك الهغكم ممت أعتدهت نف الغرض الكظيفت لهاكاند الهغكي .

 -7إ فػػتؿ الماتحػػد الحاياي ػ لهتػػدريعتت الهغكي ػ دكف تعيػػيف اللػػدؼ الحػػحيح مػػف د ار ػػتلت كدكف أف
تحاؽ لهتالميذ حتع مف حتعتتلـ التتهيمي  ،يمعـ نمل امح ار لـ نملت كا ت اتللت.

 -8الت ػػتهؿ ػػت اختيػػتر المتهمػػيف دكف إنػػداد اػػد يػػلتت متهػػـ يػػر بػػؼ يلػػدـ مػػت عمػػتا ي ػرا مػػف
المتهميف اهبفت .
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 -9ندـ التزاـ المتهميف عتلطرؽ ال هيم ت تدريس التدريعتت الهغكي .
 -10ه التمريمتت الفتنه ت تدريس التدريعتت الهغكي .
 -11ندـ رعط التدريعتت الهغكي عفركع الهغ الترعي اهخرل.

عالج

عكبات ميارات التدريبات الم كية:

عػػرت محػػتكالت نديػػدة لهتخفيػػؼ مػػف هػػذا الحػػتكعتت كت ػػليؿ تتهػػـ ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ نهػػم

التالميذ كهت بمت أكردهت بؿ مف (التهت( )218-217:1998 ،العع :)252:1999 ،

 -1عتؿ ركع الهغ الترعي ت خدم التدريعتت الهغكي مف خالؿ ا تغالللت ت متتلع الاضػتيت
الهغكي .

 -2تػ ػػدريس الاكانػ ػػد الهغكي ػ ػ ػ ػػت المرحه ػ ػ االعتدالي ػ ػ عتلطريا ػ ػ الترضػ ػػي كلي ػ ػػت الاتحػ ػػدة دكف
التترض لهمحطهحتت المحكي كالاكاند الهغكي .
 -3أف تهعت مكضكنتت التدريعتت الهغكي حتع التالميذ إليلت ت حيتتلـ.
 -4تتكيد التالميذ متع اه تليب الهغكي كمحتبتتلت.
 -5مرانتة الفركؽ الفردي كم تكيتت التالميذ كممكهـ الهغكم.
 -6كضكح اههداؼ المر كم لتدريس التدريعتت الهغكي نمد الاتلميف نهم تدريس الهغ .
 -7أال تخػػرج المم ػػتذج الت ػػت تت ػػرض أم ػػتـ التالمي ػػذ ن ػػف التع ػػترات كاه ػػتليب المللك ػػ لل ػػـ كالت ػػت
ت تخدـ ت تتعيرهـ ،أم أف يعتتد المتهـ نف اهم ه التاهيدي .

 -8أف ياترف تدريس التدريعتت الهغكي عتلعتمب المتمكم.
 -9كضع التدريعتت الماللم لبؿ مكضكع كتمكيتلت.
كيمبػػف لهمتهػػـ اتعػػتع عتػػض احرشػػتدات الممت ػػع لتػػالج حػػتكعتت ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ
ممت ي لـ ت تي ير ابت تعلت كمف أعرز هذا احرشتدات مت يهت( :التهت)221:1998 ،
ػتر تشخيح ػػيتن ػ ػريتتن لهتالمي ػػذ لهتت ػػرؼ نه ػػم م ػػتكاهـ الحايا ػػت ػػت
 -1أف يع ػػرم الم ػػدرس اختع ػ ان
الملترات الهغكي  ،كالتمبف مف كضع ماط العداي ت تدري لـ حيث ال يحح تدري ػلـ ملػترة
عديدة لـ يتامكا الملترة ال تعا للـ.
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 -2أف يتع ػػع الم ػػدرس أي ػػر ط ػػرؽ الت ػػرض كيتعم ػػب الط ػػرؽ المتا ػػدة عش ػػرط أف تحا ػػؽ الل ػػدؼ
الممشػػكد تلمػػدرس عيػػدا أف يتاػػد التالميػػذ مػػف المػػتدة كعيػػدا أف يع ػػطلت للػػـ ،تهيػػل أف يح ػػف

اختيتر الطريا .
 -3أف ال يم م نمحر التشكيؽ كالتر يب لهمتدة مف خالؿ التمكيع ت أ ػتليب التػدريس كاختيػتر
اه تليب المحعع لدل التالميذ التت تعتهلـ ياعهكف نهم تتهملت.

 -4أف يختتر تدريعتت تمت ب م تكل التالميذ مع التذبير كالمراعت عت تمرار.
 -5يربز نهم العتمب الكظيفت الذم يخدـ حتعتت التالميذ الهغكي .
 -6أف يضع التدريعتت الماللم لبؿ مكضكع مع التمكيع الم تمر.
 -7أف يعرم تدريعتت نالعي عيف بؿ ترة كأخرل.
ك ػػت ضػػك مػػت ػػعؽ تػػرل العتح ػ أف المتهػػـ المعػػدع هػػك الػػذم ي ػػتم لتي ػػير كتع ػػيط تػػدريس
التػػدريعتت الهغكي ػ مػػف خػػالؿ ا ػػتخداـ التشػػكيؽ لػػدرس التػػدريعتت بت ػػتخداـ طػػرؽ تػػدريس محعع ػ إلػػم
التالميذ م ؿ طريا التم يؿ الدرامت ،ك يرهت ،كالتمكيع ت الك تلؿ التتهيميػ الم ػتخدم م ػؿ ا ػتخداـ

العطت ػػتت كالشػػرالح كالتػػرض نهػػم لكح ػ العيػػكب أك الهكح ػ الكعري ػ أك التػػرض نهػػم شتش ػ

،LCD

كالعتد نف الطرؽ التاهيدي التت تتتمد نهم التهايف كاحلات  ،كمف خالؿ المراف كالتدريب كالتبرار نهم

محتبػػتة اه ػػتليب كاهممػػتط الهغكي ػ  ،كاتتح ػ الفرح ػ لعميػػع التالميػػذ لهمشػػترب ػػت اهمشػػط عتنتعػػتر
التهميػػذ محػػكر التمهي ػ التتهيمي ػ بمػػت تػػرل العتح ػ أف نهػػم المتهػػـ ا تمػػتـ الفػػرص لمتتلع ػ الم ػػتلؿ

الهغكي ػ ػػال يبتفػػت عحح ػ التػػدريعتت الهغكي ػ عػػؿ ي ػػت مر الفػػركع اهخػػرل لهغ ػ ػػت متتلع ػ حػػتكعتت
الملػػترات الهغكي ػ  ،كنهيػػل أال يم ػػم التتزيػػز كا ػػتخدامل عت ػػتمرار لتحفيػػز التالميػػذ نه ػم نمهي ػ الػػتتهـ

كا عػتللـ نهػػم مػػتدة التػػدريعتت الهغكيػ كحعلػػت ممػػت يػػؤدم إلػػم زيػتدة تححػػيهلـ يلػػت كابت ػػتعلـ لهملػػترات

الهغكي كتحايؽ اههداؼ الممشكدة.
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ثانيان :محكر التمثيؿ الدرام
يتد المشػتط الهغػكم التم يهػت مػف التكامػؿ التػت ت ػتند ػت تمميػ ب يػر مػف الملػترات الهغكيػ
المختهف  ،بمت أف الر ع ت التم يؿ كأدا أدكار البعتر كتامص شخحيتتلـ ت المكا ؼ االعتمتني

مػف أ ضػؿ مػت ياعػؿ نهيػػل التالميػذ ػت عميػع الم ارحػؿ التتهيميػ المختهفػ  ،كتتتعػر التػدريعتت الدراميػ
مف أ ضؿ طرؽ تتهػـ التربيػز ػت بػؿ أشػبتؿ الد ار ػ كمكضػكنتتلت ك ػت هػذا المحػكر ػيتـ التطػرؽ

إلم:

تعريؼ الدراما:
ي ػػتخدـ محػػطهح د ارمػػت بم ػرادؼ لمحػػطهح م ػػرح  ،theatreحيػػث تشػػتؽ بهم ػ د ارمػػت مػػف
الفتػػؿ اليكمػػتمت  ،draoكيتمػػت أمػػت أ تػػؿ كعلػػذا ػػفف البهم ػ تحمػػؿ متمػػم الفتػػؿ كالتمػػؿ تلػػدرامت ػػت
اليكمتميػ ال تتمػػت معػػرد تحػػكير الفتػػؿ ذاتػػل ،عػػؿ تتتمػػد نهػػم ػػكة كحػػدؽ الحػػكرة ،لػػت ػػف التتعيػػر
نف الحيػتة كطتعتلػت المميػز فملػت أدب يػراد عػل التم يػؿ ،أم تم يػؿ الفتػؿ أك الحػدث الػذم يتتعػر ػت

رأم أر ػطك العػز الػرليس لهػدرامت لػػك ركح الػدرامت ككا تلػت إذ أمػل الحيػػتة مم هػ نهػم خشػع الم ػػرح

(التتيب كعدراف.)96 :2002 ،

كتتػػرؼ الػػدرامت علملػػت :شػػبؿ مػػف أشػػبتؿ الفػػف اهدعػػت الاػػتلـ نهػػم تحػػكر الفمػػتف لاحػ تػػدكر
حػػكؿ شخحػػيتت تػػدخؿ ػػت أحػػداث ،كتت ػػهؿ أحػػداث هػػذا الاح ػ مػػف خػػالؿ الح ػكار المتعػػتدؿ عػػيف

الشخحيتت ،كمف خالؿ الحراع الذم يمشل ـ يتلزـ ـ يمتلت نف طريؽ المحتلح أك الفحػؿ عػيف
الاػ ػػكل المتحػ ػػترن  ،كتتع ػ ػػد هػ ػػذا الحػ ػػكرة نػ ػػف طريػ ػػؽ المم هػ ػػيف كالػ ػػديبكر كالمالعػ ػػس كاحضػ ػػت ة
كالمك يام (التمتمت.)12:2000 ،
كبهم درامت مشػتا مػف البهمػ اح ريايػ ( )dramatosعمتمػم يفتػؿ أك يتمػؿ ،لػت تتمػت
أم نمػػؿ ياػػكـ عػػل احم ػػتف ػكا ػػت الحيػػتة أك نهػػم الم ػػرح ،كبهمػ د ارمػػت ت ػػتعدؿ أحيتمػتن ب يػرة ػػت

البتتعػػتت المتتهاػ ػ عتل ػػدرامت ،عبهمػ ػ (م ػػرحي ) كبالهم ػػت عمتم ػػم كاح ػػد ،حت ػػم ال يخ ػػتهط اهم ػػر نه ػػم

العتض (الارشت.)22:2001 ،

كتترؼ الدرامت علملت :شبؿ مت مف أشبتؿ اهدب ،ارتعطت مف حيث الهغ عتلركاي كالاحػ

كاختهفت نملت ت تحكير الحراع ،كتع يد الحدث ،كتب يػؼ التاػدة ،ك ػد تلخػذ الػدرامت شػبؿ الشػتر
كزمتن ك ت ي  ،أك تتحرر مف هذيف الايديف كتلخذ شبؿ الم ر ( هيمتف.)212:2005 ،
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بمت تترؼ الدرامت علملت :مكع مف أمكاع الهتب الممظـ ،يتتمػد نهػم التم يػؿ الػذم يشػترؾ يػل
عميع اهطفتؿ ملمت بتمت درة بؿ مملـ نهم اهدا التم يهت ،حيث يعدنكف دراميتن مف ح تاػص

نهيلـ أك مف تلليفلـ (الدهتف.)209:2002 ،

كالػػدرامت هػػت نعػػترة نػػف م ػػرحيتت حػػيرة ،تؤخػػذ مػػف الاحػػص أك الشػػتر أك الخيػػتؿ كياػػكـ

اهطفتؿ عتم يهلت ،كتتد مكنتن مف أمكاع التفبير المعدع نمد اهطفػتؿ يمػت يتتهػؽ عػتهدكار االعتمتنيػ

(الح ف.)92:2000 ،

كيتضػح مػف التتريفػػتت ال ػتعا أف الػدرامت نعػػترة نػف أ ػػهكب مػت يلخػذ أشػػبتالن متتػددة ،اػػد

ار اعتمتنيػ مختهفػ ياػػكـ علػػت اه ػراد ،كتػػرل
ػر أك لتعػتن أك أدك ان
ػتر أك م ػ ان
تبػػكف م ػػرحي أك حػ أك شػ ان
العتح أف الدرامت ف التتعيػر نػف الكا ػع أك الخيػتؿ ػت حػكرة كيػ ككاضػح ال يمبػف تع ػيدهت إال
مف خالؿ أ تتؿ كأنمتؿ درامي إعداني لأل راد يػراد علػت التم يػؿ تلتم يػؿ ركح الػدرامت كال د ارمػت عػدكف

تم يؿ.

األىمية التربكية لمدراما:
لػـ يتػػد التػػدريس محػػض تهاػػيف كالاػػت  ،كاممػػت هػػك تكاحػػؿ بػػرم ،يمعغػػت أف ياػػكـ نهػػم الفبػػر

الكانت ،الذم يفلـ المكضكع لمتن نمياتن كيدرؾ الغرض الػذم يتمػؿ مػف أعهػل كالغتيػ التػت يريػد أف
يحؿ إليلت ،كهك اهمر الذم أدل إلم االتعتا محك المدخؿ الػدرامت بكمػل مػدخالن تػتالن ػت التػدريس
لمت يحاال مف خعرات معتشرة لهمتتهميف.

كيتتعر أ هكب الدرامت ت التتهيـ مف اه تليب الحدي التت يمبف اتعتنلت ت تدريس الهغ ،
فذا بتف اللدؼ مف تتهيـ الهغ كظيفيتن هك تحايؽ الادرات الهغكي نمػد التالميػذ عحيػث يتمبمػكف مػف

ممتر ػػتلت ػػت كظتلفلػػت الطعيتي ػ التمهي ػ ممتر ػ حػػحيح  ،ػػفف الػػدرامت تتطػػت الفرح ػ لهتهميػػذ أف

ي تخدـ الهغ ت مكا ؼ حيكي متمكن ترتعط عحتعتتل كاهتمتمتتل (نعد الممتـ.)110 :2007 ،

كلهػػدرامت آ ػػتر إيعتعي ػ نهػػم الفػػرد ،ػكا بػػتف ارشػػدان أـ طف ػالن ،حيػػث ي ػػتطيع مػػف خالللػػت

المرعػػت أف يتتػػرؼ إلػػم الطفػػؿ كامبتميتتػػل كيحػػعح شخح ػتي ػػتد انر نهػػم لمػػل كحػػؿ مشػػبالتل ،كيمبػػف

تكضػ ػػيح اههمي ػ ػ الترعكي ػ ػ له ػ ػػدرامت بمػ ػػت حػ ػػددهت ب ػ ػػؿ مػ ػػف (الارشػ ػػت( )49-48:2001 ،التم ػ ػػتمت،
 )13-12:2000يمت يهت:
 .1ت ػػرم ػػدرة الف ػػرد نه ػػم التتعي ػػر نم ػػت عداخه ػػل ليح ػػعح أب ػػر ػػدرة نه ػػم الت ػػل ير ػػت ارخػػريف
كتكعيلـ مف أعؿ تهعي احتيتعتتل كحؿ مشبالتل.
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 .2تتػػيح الفرح ػ لإلم ػػتف ليعػػرب مكا ػػؼ الحيػػتة الحاياي ػ  ،كيضػػع حه ػكالن للػػت كيحػػتكؿ التبيػػؼ
متلت.

 .3تتػػرؼ احم ػػتف عػػترخريف مػػف خػػالؿ يتمػػل عػػتفحص شخحػػيتتلـ يحػػعح أب ػػر ػػدرة نهػػم
التتتمؿ متلـ.

 .4تخهص احم تف مف البعت كاالمفتتالت الضترة.
 .5تترؼ احم تف عمف ل ،كعادراتل كتبشؼ نف مكاهعل كت تندا ت تمميتلت.
 .6تػ ػػركض الع ػ ػػـ كتممػ ػػت الح ػ ػكاس مػ ػػف خػ ػػالؿ الػ ػػر ص احياػ ػػتنت كالهتػ ػػب الػ ػػدرامت كالتتعيػ ػػر
الحربت.
 .7تب ب الفرد ال ا عتلمفس كتاكم راعط الحدا مع البعتر ممت ي تندا نهم التتهـ.
 .8تتهـ الفرد إطتن اه راف ،بمت تطكر لديل ملترة الايتدة كمشتنر الشفا كالمشترب الكعدامي
كالتتتكف كضعط المفس ،كذلؾ مف خالؿ تاديمل اهدكار المختهف كمتتيش المكا ؼ.
 .9تزيد مف متهكمتت الفرد كتشعع حب اال تطالع لديل.
 .10تممت الخيتؿ ،كتكدم إلم احعداع.
 .11تع ط المكاد الد ار ي نف طريؽ م رحتلت عل هكب مشكؽ كعذاب.
 .12ت رم الهغ نمد الفرد كتاضت نهم نيكب المطؽ كتتدؿ ال هكؾ.
 .13تممت الذكؽ الفمت كالعمتلت كالحس المادم.
 .14تشتر احم تف عتلمتت كالعلع ممت يعتهل أب ر تعهي لهتتهيـ.
 .15تممح الحبم كالاكة كالشعتن كالخعرة.
 .16تممت ح ف بتتع الم رحيتت كحب اهدب العيد.
 .17ترعت احح تس عتلفف كحب الم رح.
 .18تتد الحغتر لدرامت البعتر.
 .19تعمت ردان راشدان لل يمتل لمف ل كمعتمتل.
 .20ت ػػتند الفػػرد نهػػم ابت ػػتب عتػػض الاػػيـ االعتمتنيػ بتلتتػػتكف ،كمتر ػ الحاػػكؽ كالكاععػػتت،
كالمشترب كتحمؿ الم ؤكلي .
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 .21تارب الدرامت الحاتلؽ كاهحػداث المتضػي التػت تعتػد زمتمػتن كمبتمػتن ،إلػم أذهػتف المػتتهـ يػرل
المتتهـ اهحداث عغير كاحؿ زمميػ حيػث يػرل ػت د ػتلؽ مػت حػدث ػت الكا ػع ػت نشػرات

ال ميف كالاركف.
 .22ت يػػر امتعػػتا المػػتتهـ تعػػتا مػػت يشػػتهدا ،كي ػػمتل ،كتػػؤ ر ػػت زيػػتدة االمتعػػتا العحػػرم ،تالمتعػػتا
العحرم مػرتعط عتلدا تيػ  ،كنمهيػ التم يػؿ ػت حػد ذاتلػت تمػد المػتتهـ عدا تيػ م ػتمرة ع ػعب
متت المشتهدة ،كالمشترب ت التم يؿ.
كيتضح ممت ػعؽ أف الػدرامت للػت دكرهػت ػت الم ػتندة نهػم تبػكيف كحػاؿ شخحػي الطفػؿ،
ته ػػؾ الشخح ػػي الت ػػت تت ػػتمت م ػػف المظ ػػتـ المدر ػػت المطع ػػؽ حتليػ ػتن ػػت الم ػػدارس كال ػػذم يف ػػرز لم ػػت

شخحػػيتت تتػػتمت مػػف الت ػػطيح كال ػػهعي كضػػعتعي الرؤي ػ  ،كالػػذم يعتػػؿ مػػف المػػتتهـ تلع ػتن محػػددان

يتبس ممطتن مبر انر ممت يتكؽ نمهيتت التخيؿ كاحعداع.

األىداؼ التربكية لمدراما:
يتػػد تحديػػد اههػػداؼ الترعكيػ لهػػدرامت عحػػف نتمػ عم تعػ نالمػػتت إرشػػتدي ال مػػم نملػػت

لمف يريػد أف يخطػط كيطعػؽ أ ػهكب الػدرامت؛ حتػم ال يتحػكؿ التمػؿ الػدرامت إلػم شػبؿ عػال مضػمكف

كيحػعح معػرد ت ػهي كمضػيت لهك ػت ،كذلػؾ ػت حػتؿ يػتب أك نػدـ كضػكح اههػداؼ الترعكيػ ػت
أذهتف الاتلميف نهم تخطيط كتمفيذ التمؿ الدرامت ،لذلؾ فف كضكح أهداؼ التمػؿ الػدرامت المػرتعط
عتلممػػتهر الد ار ػػي ػػت أذهػػتف المتهمػػيف نهػػم درع ػ بعي ػرة مػػف اههمي ػ ؛ هف درع ػ كضػػكح اللػػدؼ

تتمت ػػب مػػع درع ػ تحاياػػل كهمػػتؾ معمكن ػ مػػف اههػػداؼ الترعكي ػ لهػػدرامت يحػػددهت الارشػػت (:2001

 )51-50نهم المحك التتلت:

 .1تمكيع كتح يف طرؽ التدريس الم تخدم .
 .2رعط المكاد الد ار ي المتشتعل عتضلت ععتض.
 .3تحكيؿ عز مف محتكل عتض الممتهر التت تت ـ عتلحػتكع كعفػتؼ اه ػهكب ،إلػم خعػرات
ذات متمم يمبف لملت كتذبرهت م ؿ الهغتت كالد ار تت االعتمتني .
 .4ابت تب كتممي الايـ الديمي كاهخال ي كاالعتمتني لدل التالميػذ ،لم ػتندتلـ نهػم التمييػز
عيف الحكاب كالخطل ،كنهم متر ال هكبيتت التت تتال ـ مع يـ المعتمع.

 .5إتتحػ الفرح ػ أمػػتـ التالميػػذ لتتػػرؼ الحيػػتة االعتمتني ػ  ،كتتػػرؼ طعػتلع المػػتس كمشػػتنرهـ،
كمت يمتر كمل مف نتدات كتاتليد ،كمت يتتماكمل مػف ديتمػتت ك ػيـ كم ػؿ نهيػت ،ممػت ي ػتندهـ
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نهػػم زيػػتدة المتر ػ عشػػتكب ك ات ػػتت التػػتلـ مػػف حػػكللـ ،كهػػك مػػت يتػػيح للػػـ رح ػ التفتنػػؿ

متلـ ت ظؿ نحر البكبع أك التكلم .

 .6تػػدريب التالميػػذ نهػػم التمػػؿ العمػػتنت كتممي ػ ركح الفريػػؽ مػػف أعػػؿ الكحػػكؿ إلػػم أهػػداؼ
مشترب  ،مف خالؿ تكزيع اهدكار كالم ؤكليتت نهيلـ ت إطتر مف التفتهـ كاالم عتـ

 .7البشػػؼ نػػف ػػدرات كمكاهػػب التالميػػذ ،كالتمػػؿ نهػػم تمميتلػػت كتكعيللػػت الكعل ػ الحػػحيح ،
تلتمػػؿ الم ػػرحت نمػػؿ عمػػتنت يتػػيح الفػػرص حع ػراز التديػػد مػػف الاػػدرات كالمكاهػػب م ػػؿ:

الخطتع كالتم يؿ ،كالر ـ ،كتحميـ الديبكر ،كاحدارة ،كالتكعيل ،ك يرهت مف الادرات.

 .8تمميػ ملػػترات االتحػػتؿ ،مػػف خػػالؿ تمميػ ملػػترات التالميػػذ نهػػم التتعيػػر مػػف خػػالؿ البػػالـ
كالحرب كاحشترات كاحيمت ات.

 .9تدريب التالميذ نهم ممتر

آداب الحديث كاال تمتع.

 .10إتتحػ ػ الفرحػ ػ الممت ػػع أم ػػتـ المته ػػـ لتا ػػكيـ المت ػػترؼ كاالتعته ػػتت كالمل ػػترات كالا ػػيـ الت ػػت
ابت علت التالميذ ،ت مكا ؼ هكبي حي .

كيضيؼ ( هيمتف )213:2005 ،معمكن أخرل مف اههداؼ الترعكي لهدرامت كهت بتلتتلت:
 .1لهدرامت كظيف تركيحي هف التفرير نف الطفؿ يعتهل أب ر تعهي لهتتهـ.
 .2ترعي إح تس الفرد ععمتؿ الفف كتممي ذك ل الفمت.
 .3تممي خيتؿ الطفؿ ممت د يؤدم إلم احعداع.
 .4إ ار متهكمتت الطفؿ كتك يع مداربل.
 .5تخهيص الطفؿ مف البعت كاالمفتتالت الضترة.
 .6تاكي ا الطفؿ عمف ل.
 .7تممي الحت

المادي لدل الطفؿ.

 .8إشعتع ريزة حب اال تطالع لدل الطفؿ.
 .9زيتدة متر الطفؿ عطعتلع المتس يتتتمؿ متلـ ك ؽ هذا المتر .
كترل العتح أف الػدرامت ت ػتم إلػم تحايػؽ أهػداؼ متمكنػ تشػتمؿ نهػم متظػـ عكامػب ممػك

المػػتتهـ ،ع ػػميتن كمتر ي ػتن كاعتمتني ػتن ،كامفتتلي ػتن ،كملمي ػتن ..اهمػػر الػػذم يحاػػؽ لػػل التبتمػػؿ ػػت عميػػع
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عكام ػػب الشخح ػػي مم ػػت يعت ػػؿ ال ػػدرامت أداة الترعيػ ػ ػػت خدمػ ػ المعتم ػػع كان ػػداد اهعي ػػتؿ كالاي ػػتدات
الشػػعتعي الحػػتلح لايػػتدة اهمػػـ ػػت الم ػػتاعؿ إذا مػػت كعلػػت التكعيػػل الترعػػكم الحػػحيح كخطػػط للػػت

عتمتي كأح ف ا تخداملت مف خالؿ اه تليب المختهف لهتم يؿ الدرامت.

مكا فات معمـ الد ارما:
إف ال ػػدرامت ملمػ ػ ع ػػدان لألطف ػػتؿ ،كيمعغ ػػت ػػيمف يا ػػكـ عت ػػدريعلت لل ػػـ أف يتح ػػؼ عم ػػت يه ػػت (التم ػػتمت،

:)56:2000

 -1أف يبكف ذا مهب إعداني  ،كعغير هذا المكهع ال ي تطيع تدريس هذا الدرامت.
 -2أف يبكف كا ع الخيتؿ ،لديػل الاػدرة نهػم التػلليؼ الم ػرحت ،كأف تبػكف بتتعػ الم ػرحيتت لديػل
أم انر لالن كممتتتن

 -3أف يفلـ اهطفتؿ عيدان ،كأف يحترملـ ،كأف يدرؾ كعل مظرهـ ،كأال ي ػخر علػـ كعػذبتللـ ،كأف
يتػػرؼ مػػت يشػػد امتعػػتهلـ كمػػت يحػػرؾ حػػدكرهـ مػػف مشػػتنر التطػػؼ كمػػت يػػد تلـ إلػػم الضػػحؾ

عمؿ هكعلـ.
 -4أف يهـ عحر ي التلليؼ الم رحت كهذا أمر ال مم نمل لمف يريد تدريس الدرامت.
 -5أف يا أر البتب العيدة ت ف الم رح.
 -6أف يهـ علدب اهطفتؿ المتمتن عيدا
 -7أف يكابب تطكرات درامت الطفؿ.
 -8أف يتيش تعرع حاياي عيف حفكؼ اهطفتؿ.
 -9أف يبكف دار تن ل يبكلكعي اهطفتؿ كمراحؿ ممكهـ .
 -10أف يشػػترؾ اهطفػػتؿ ػػركرهـ كي ار ػػب معػػتحلـ نػػف ب ػػب ،عحيػػث ال تبػػكف م ار ع ػ دالم ػ هف
هذا يكلد لديلـ (الخعؿ).
كتضيؼ العتح نهم حفتت متهـ الدرامت حعػل لألطفػتؿ كحػب التمػؿ كتحهيػل عتلحػعر أ مػت
التمػػؿ الػػدرامت مػػع اهطفػػتؿ بمػػت يعػػب أف يبػػكف لديػػل الاػػدرة نهػػم ابتشػػتؼ مكاهػػب اهطفػػتؿ كالتمػػؿ
نهم تمميتلت مف خالؿ التم يؿ الدرامت.
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التمثيؿ الدرام :
ياحػػد عتلتم يػػؿ الػػدرامت تع ػػيد كتف ػػير الشخحػػي الم ػػرحي المحتبػػتة نػػف طريػػؽ التتعيػػر

الاكلت كالع مت كالشتكرم كا تخدمل احم تف ممذ الادـ ت تلدي الطاكس الديميػ لهتتعيػر نػف ذاتػل
عتحيمت كالر ص ـ عتلحكار الدرامت كالحربت (حمتدة.)80:1994 ،

كالتم يؿ الدرامت لكف مف ألكاف المشتط المحعع لهحغتر كالبعتر كهك يتضمف نمهي محتبػتة

كتاهيػػد لشػػبؿ تعػػت أك متح ػػرؾ ك يػػل يػػتـ التتعي ػػر عتلع ػػد كالحرب ػ كاحيم ػػت ة كالحػػكت نػػف الحتلػ ػ
الع مي كالمف ي كاالعتمتني لشخص متيف (التمتمت.)133:2000 ،

كيتض ػمف التم يػػؿ الػػدرامت اختيػػتر رمػػكز كحربػػتت كايمػػت ة كحػػكت لبػػت تم ػػؿ ػػردان محػػددان

لآلخريف (مكر تف ك تب تف.)39:2012 ،

كيتتع ػرا الػػعتض أ ػػهكب مػػت يممػػت طت ػػتت احعػػداع البتمم ػ لػػدل اهطفػػتؿ ػػت شػػبؿ خع ػرة

عمتنيػ يتعػػر يلػػت بػػؿ طفػػؿ نػػف مف ػػل كنػػف خع ارتػػل ػػت شػػبؿ شخحػػيتت كحػكار كأحػػداث ياػػكـ علػػت
التالميػػذ كي ػػتخدمكف يػػل الهغػ ا ػػتخدامتن مكعلػتن متعحػتن ػػت المكا ػػؼ الحيكيػ الطعيتيػ التػػت تتطهػػب

الحػػديث كاال ػػتمتع كالا ػ ار ة كالبتتع ػ  ،كهػػك طريا ػ تتهيمي ػ متعح ػ ػػت تػػدريس الهغ ػ كمايت ػتن د يا ػتن

لم تكل التالميذ يلت (نفتم كالهكح.)59:2008 ،

كيتػػد التم يػػؿ الػػدرامت مػػف الفمػػكف التػػت يحتػػتج اهطفػػتؿ حتاتملػػت حتػػم يتمبم ػكا مػػف التخيػػؿ

كالتحكر كالتتعير الهغكم كالشفلت نػف الػذات كالتفتنػؿ المػتعح مػع ارخػريف كالتتعيػر نمػت يػدكر ػت
ناكللـ مف خالؿ تع يد الفبرة أك الحكرة التػت ير عػكف ػت ماػؿ االمطعػتع نملػت نػف عتػد ( ػبس،

)1:2003

ك ت ضك مت عؽ يتعيف أف التم يؿ الدرامت نعػترة نػف ػف محعػب لهحػغتر كالبعػتر كياػكـ
نهم التاهيد كالمحتبتة ،كالمحتبتة أمر طرم لدل احم تف ممذ كالدتل ،حيث يتتهـ احم تف مف خالؿ

المحتبتة ت عميع مراحؿ ممكا المختهف  ،ليتمبف مف أدا بت اهدكار االعتمتني التت يتك تلت ممل
المعتمػػع ،كهػػك مػػت ي ػػتندا نهػػم التكا ػػؽ االعتمػػتنت ،كهػػذا أ ػػكل دليػػؿ كعرهػػتف نهػػم تعمػػت المػػدخؿ
الدرامت مػف عػؿ الترعػكييف ػت التتهػيـ لمػت لػل مػف أ ػر بعيػر ػت نمهيػ الػتتهـ ،كمػردكد إيعػتعت نهػم

المتتهـ.
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ميارات التمثيؿ الدرام :
إف دخكؿ التالميذ ت احطتر التتعيرم لهتم يؿ الدرامت يحتتج إلم ملترات تتعيري حتػم يتمػت هكا مػع

الفتؿ الدرامت كتتم ؿ هذا الملترات يمت يهت (مكر تف ك تب تف:)129-128:2012 ،

 .1الهتب :مف خالؿ الهتب يظلر الظرؼ احم تمت لك يترض عمي الظركؼ الحايا لل.
 .2تمتريف حربي  :مف خالؿ التتعير عتلحرب يظلر التغيير ت الشبؿ.
 .3تحكير :هك تفبير متع د ،كيتتمد التحكر كالتخيؿ لشت مت.
 .4درامت الر ص :يمبف ا تخداـ درامت الر ص بك يه حيعتد تتعير كا تت ه بتر معردة.
 .5تم ي ػػؿ إيح ػػتلت ح ػػتمت :كه ػػك ي ػػد نه ػػم الهغػ ػ أم تم ي ػػؿ دكف ب ػػالـ كلبم ػػل يت ػػيح لهط ػػالب
الخعكليف ا تبشتؼ أ بتر ي تطيتكف الحديث نملت يمت عتد.

 .6حكت ( ير لفظت) :بتلهتب مع الحكت دكف بالـ بتلمك ػيام مػ الن ك ػت مفػس الك ػت ذك
مغزل.

 .7حػػكت (لفظػػت) :حيػػث تػػدكر الػػدرامت حػػكؿ االتحػػتؿ كتتتعػػر الهغػ ككضػػكح الخطػػتب كالاػػدرة
نهم التتعير أمك انر ملم لتزكيد الطالب عتلمغزل مف الدرامت.

كتػػرل العتح ػ إضػػت ن نهػػم مػػت ػػعؽ إف مػػف أعػػرز الملػػترات التتعيري ػ لهتم يػػؿ الػػدرامت لغ ػ

الع ػػد ،كلغ ػ احشػػترة ،كالغمػػت كالعبػػت كالاػػت الشػػتر ،بمػػت تتتعػػر أ ػػرب م ػػتؿ نهػػم ػف الملػػترة ػػت
التم يؿ الدرامت هك الهتب الػدرامت هطفػتؿ ػزة ػت الشػكارع الػذم ع ػدكا يػل الكا ػع كالظػركؼ التػت

أحتطت علـ ت حرب التحؼ الملبكؿ ( ،)2014لبكمػل يم ػؿ د ارمػت تمعػع مػف حػدؽ التتطفػ كمػف
مػ ػرار التعرعػ ػ  ،يؤديل ػػت اهطف ػػتؿ عطرياػ ػ تهاتليػ ػ طعيتيػ ػ ال تحت ػػتج ت ػػدريب ،ل ػػذا طف ػػؿ يهت ػػب دكر
المتتدم ،كذلؾ طفؿ يهتب دكر الماتكـ العطؿ ،يحمهكف العمتدؽ الخشعي أك العال تيبي كطفػؿ آخػر
يهتب دكر الشليد كمعمكنػ أخػرل تحػيح عػتلتبعيرات تع ػد ارهػتت ،إملػت د ارمػت نفكيػ لكا ػع مػؤلـ،
تطهؽ نهيلت العتح درامت اهعريت .
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سمات التمثيؿ الدرام :
هم ػػتؾ معمكن ػ م ػػف ال ػػمتت لهتم ي ػػؿ الػػدرامت تحػػددهت (هي ب ػػكت كع ػػكلتف:2013 ،

 )40-39بمت يهت:
 التم ي ػػؿ ال ػػدرامت ػػف اعتم ػػتنت :كيػ ػراد ع ػػل تفتن ػػؿ الم ػػتس ػػت مكاعلػ ػ المش ػػتبؿ كالاض ػػتيت
االعتمتنيػ المختهفػ التػػت تحتحػرهـ مػػف خػالؿ امتػػدادا نعػر التػػرؽ كالطعاػتت االعتمتنيػ

كالمتتاػػدات كال ػػهكبيتت كالمشػػتنر ،كعتلت ػػتلت هػػك م ػرآة لهمعتم ػػع كيمبػػف ا ػػتخدامل لخه ػػؽ
نمحر تلمهت يمبف أيف ي تند الشعتب ت لػـ ممػتذج كأشػبتؿ االتحػتؿ كالتمػؿ المشػترؾ

كالتل يرات نهم اه راد.

 التم يػػؿ الػػدرامت ػػف مفحػػؿ :إمػػل يتطػػرؽ إلػػم أدؽ التفتحػػيؿ ػػت الظػػركؼ احم ػػتمي مػػف
خػػالؿ احشػػترة عتنتعترهػػت مبكمػػل اه ت ػػت لهتتعيػػر ،كه ػك لػػذلؾ ي ػػمح لهمشػػتربيف عفلػػـ تتاػػد
االتحتؿ مف خػالؿ التمهيػتت الفتهيػ لحػدك لت كي ػتطيع بػذلؾ أف يمبػف المتتهمػيف مػف ماػؿ

هذا الفلـ لهمعتمع الذم يتيشكف ك طل.
 التم يػػؿ الػػدرامت ػػف متطػػكر :يمػػتر نمػػل تغيي ػر ػػت الفلػػـ كيكلػػد متػػتلر إيعتعي ػ مػػف المتضػػت
كيخهػػؽ الم ػػتاعؿ ػػت الػػزمف الحتضػػر ػػت ظػػؿ عيل ػ حػػتد ي ػػتطيع الطػػالب عت ػػتخداملت

مكاعل ا تعتعتت المتس التتطفي المؤ رة عؿ ممتر تلت ت المعتمع.

 التم يؿ الدرامت ػف مػؤ ر :إمػل يشػرؾ كي تبشػؼ عتتمػد ػكل الميػداف التتطفيػ عحيػث يمبػف
ا تبشت لت عتلتفحيؿ ،تلمدارس ت الك ت الراهف تؤدم نمهلت بمت لك أملت ال تمهؾ تفكيضتن
ل ػػتتهـ ت ػػتؿ كمش ػػترب متتم ػػدة حي ػػث يمته ػػؾ المتهم ػػكف ػػد انر بعيػ ػ انر م ػػف الحريػ ػ ػػت اختي ػػتر

أ تليعلـ كمكادهـ كي تطيتكف أف يمتهبكف تفكيضتن لعتؿ التتهـ تتالن كمعديتن.

 التم يؿ الدرامت ف عذاب :إمل يعذب الشخص إلم كعكد عديد حيث يػدخؿ الطفػؿ ممطاػ

م ػػتاعؿ الظ ػػرؼ كي ػػتندا ػػت تش ػػبيؿ م ػػتاعهل ،م ػػف خ ػػالؿ ا ػػتتدادا كمكاعلت ػػل لتح ػػديتت

الحتضر.
كتضػػيؼ العتح ػ نهػػم مػػت ػػعؽ ػػم أخػػرل كهػػت أف التم يػػؿ الػػدرامت ػػف ممتػػع يتمػػؿ نهػػم
تعديػػد المهػػؿ المػػتتر نػػف الػػركتيف اليػػكمت المتبػػرر لهحيػػتة المدر ػػي التػػت تلع ػتن مػػت ت ػػير نهػػم كتي ػرة

كاحدة.
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التمثيؿ الدرام كنكاتج التعمـ:
يمبػف الحبػػـ نهػم مػػدل تتليػ مػدخؿ أك طرياػ مػػف طػرؽ التػػدريس مػػف خػالؿ مػكاتر الػػتتهـ

المترتعػ نهػػم ا ػػتخداـ هػػذا المػػدخؿ أك هػػذا الطرياػ كالتػػت تظلػػر ػػت التغيػرات احيعتعيػ التػػت تطػ أر
نهػػم المػػتتهـ ػكا ػػت الم ػكاحت المتر ي ػ أك الملتري ػ أك الكعدامي ػ مػػف خػػالؿ مػػدل نمػػؽ كتبتمػػؿ

كتمكع الخعرات التتهيمي التت ابت علت المتتهـ ،كالتم يؿ الدرامت يمتهؾ كة تل ير إيعتعي ػت المػكاحت
ال تعا لهمتتهـ كيتميز عتمكع مكاتر التتهـ التت تترتب نهم ا تخدامل كالتت يمبف إعمتللػت يمػت يهػت:

(الارشت)581-53123005
أكلن :التح يؿ:
إف ممتر ػ المػػتتهـ لألمشػػط الم ػػرحي المختهف ػ  ،تممػػت ات تػػل ،كتزيػػد متهكمتتػػل كخع ارتػػل،

كذلؾ يؤدم إلم زيتدة م تكل التححيؿ حيث أبدت متتلر التديػد مػف الد ار ػتت الحدي ػ أ ػر التم يػؿ
الدرامت ت زيتدة م تكل التححيؿ لدل التالميذ.
ثانيان :اكتساب كتنمية بعض الميارات:
تتمػػكع الملػػترات التػػت يمبػػف أف يبت ػػعلت المػػتتهـ مػػف خػػالؿ تطعيػػؽ المػػدخؿ الػػدرامت لمػػتؾ
الملترات التاهي كاالعتمتني كالحربي التت تمدرج تحتلت ملترات أخرل الزم لهمتتهـ م ؿ ،ملترات

االتحػػتؿ ،كمل ػػترات الهغ ػ  ،كمل ػػترات التم ػػؿ التتػػتكمت ،كمل ػػترات التفبي ػػر المت ػػد ،كح ػػؿ المش ػػبالت،
كالملترات الحيتتي اليكمي .

ثالثان :اكتساب كتنمية بعض القيـ كالتجاىات الجتماعية المرغكب هييا:
يمبػػف مػػف خػػالؿ التم يػػؿ الم ػػرحت ػػرس الب يػػر مػػف الاػػيـ ػػت مفػػكس التالميػػذ بتلحػػدؽ،

كالش ػػعتن  ،كالتت ػػتكف ،كالت ػػدؿ ،كاحخ ػػالص ػػت التم ػػؿ ،كاي ػػتر ارخػ ػريف ،كمحػ ػرة الح ػػؽ كالمظه ػػكـ،
ك يرهت مف الاػيـ التػت يمبػف تمميتلػت مػف خػالؿ تع ػيد حيػتة عتػض الشخحػيتت التػت تم ػؿ الممػكذج

كالادكة الح م كمف خالؿ حص العطكل كالاحص الديمي كالاحص الشتعي .
رابعان :تنمية بعض المفاىيـ:
تتحػػؼ المفػػتهيـ عتلتعريػػد ،كهػػت نعػػترة نػػف تحػػكرات ناهيػ معػػردة يمبػػف أف ي ػػلـ التم يػػؿ
الدرامت ت تدنيـ ابت تعلت لدل التالميذ.
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خامسان :تحقيؽ التكاهؽ الذات كالجتماع :
يػػك ر التم يػػؿ الػػدرامت ،رحػتن نديػػدة أمػػتـ المػػتتهـ حعػراز دارتػػل كمكاهعػػل ،ممػػت ي ػػتند نهػػم

تحايؽ احشعتع المف ت كالرضت الذاتت متيع شتكرا عتلمعػتح كالتميػز ،كهػذا عػدكرا ي ػتند نهػم تمميػ
مفلكمل محك ذاتل هف مظرتل إلم مف ل كالم دراتل كؼ تتغير إلم اه ضؿ.
سادسان :تنمية القدرات اإلبداعية:
ت ػػلـ اهمشػػط الم ػػرحي كالمكا ػػؼ التم يهي ػ ػػت زيػػتدة خحػػكع خيػػتؿ الم ػتتهـ ،هف نمهي ػ

التم يػػؿ تتطهػػب مػػف المػػتتهـ تخيػػؿ المك ػػؼ الػػذم ياػػكـ عتم يهػػل ،كت ػػتند نهػػم تتميػػؽ لمػػل لمشػػتنر
المتس ،كذلؾ يممت الادرة نهم احعداع لدل التالميذ.
تشػػير العتح ػ إلػػم أف مػػت ػػعؽ يؤبػػد نهػػم ػػكة تػػل ير التم يػػؿ الػػدرامت ػػت نمهي ػ التػػدريس

كمػػدل أهميتػػل ػػت تحايػػؽ اههػػداؼ التتهيمي ػ المرعػػكة نهػػم اخػػتالؼ عكامعلػػت كم ػػتكيتتلت كتػػرل أف
التم يؿ الدرامت ف ار ت يؤدم إلم االرتات عم تكل التمهي التتهيمي .

المبادئ األساسية الت يقكـ عمييا التدريس بالتمثيؿ الدرام :
يهخص (الارشػت )52-51:2001 ،المعػتدئ اه ت ػي التػت يتتمػد نهيلػت التػدريس عتلتم يػؿ
الدرامت يمت يهت:
 -1تتلي المتتهـ كمشتربتل عشبؿ إيعتعت ت نمهيتت التتهيـ كالتتهـ.
 -2متتلعػ عتػػض محتكيػػتت المػػملر عطرياػ دراميػ  ،تتتمػػد نهػػم الحػكار كالتم يػػؿ؛ عحيػػث تتحػػكؿ
اهح ػػداث كالمكا ػػؼ المختهفػ ػ  ،إل ػػم ك ػػتلع حيػ ػ مهمك ػ ػ  ،ي ػػتـ التتعي ػػر نمل ػػت عح ػػكرة متعضػ ػ
عتلحرب .

 -3التربيػػز نهػػم ا ػػتغالؿ أب ػػر مػػف حت ػ أ مػػت نمهي ػ التػػدريس ،مظ ػ انر النتمػػتد التم يػػؿ الػػدرامت
نهػػم حت ػ البػػالـ كال ػػمع كالرؤي ػ كالهمػػس ،كهػػك مػػت يعتػػؿ الخع ػرات التتهيمي ػ أب ػػر ماتكم ػ

لهم يتف.

 -4م ارنػػتة العكامػػب ال ػػيبكلكعي لهمػػتتهـ ،حيػػث يتتمػػد التم يػػؿ الػػدرامت نهػػم حػػب الطفػػؿ لهتػػب

كالتم يػػؿ كلهمشػػتط كلالمطػػالؽ؛ حتػػم يبت ػػب المػػتتهـ مزيػػدان مػػف المتهكمػػتت كالحاػػتلؽ كالمفػػتهيـ

كالملػػترات كالتعتهػػتت كالاػػيـ ،مػػف خػػالؿ مػػدخؿ تػػدريس محعػػب إلػػم مف ػػل كعحػػكرة شػػتلا ال

تعتث نهم المهؿ.
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 -5تحكيؿ حعرة الد ار

إلم م رح محغر؛ حتم تتحكؿ مف مبتف ممفر يحد مف امطالؽ كمشتط

المتتهـ ،إلم مبتف عذاب ياضت يل المتتهـ متظـ تنتت اليكـ عال ضعر أك مهؿ.

 -6يتـ المتهـ عدكر المخطط كالمي ر كالمكعػل لتمهيػ الػتتهـ ،كذلػؾ مػف إدارتػل لهخعػرات التتهيميػ
المختهف التت تادـ عحكرة درامي .

ت ضك مت عؽ ترل العتح أف نهم المتهـ أف يمتهؾ الخعرة ت تكظيؼ التم يػؿ الػدرامت
ػػت التػػدريس ،كأف يبػػكف نهػػم د اري ػ بت ي ػ عتلمعػػتدئ اه ت ػػي التػػت يتتمػػد نهيلػػت التػػدريس عتلتم يػػؿ

الدرامت ،حتم يبكف أداة تنه ت التدريس كيحاؽ اههداؼ التتهيمي الممشػكدة بمػت نهيػل أف يبػكف
نهم متن تتم علف التم يؿ الدرامت ليس لهت هي عػؿ هػك مػف أعػرز اه ػتليب الترعكيػ الحدي ػ التػت

يمبف اال تفتدة مملت ػت تمميػ ملػترات التػدريعتت الهغكيػ عشػبؿ خػتص كتمميػ التديػد مػف الملػترات

اهخرل عشبؿ نػتـ ممػت يػؤدم إلػم تتزيػز تتهػيـ التالميػذ ،كالكحػكؿ إلػم م ػتكل العػكدة ػت أداللػـ
الهغكم.

ت نيفات التمثيؿ الدرام :
إف مف أهـ حاتلؽ الكعكد احم تمت التت أكعػدهت اهلل ػت خهاػل ظػتهرة الفػركؽ الفرديػ  ،بمػت

يخته ػػؼ اه ػ ػ ارد ػػت المػ ػكاحت الع ػػمي كال ػػهكبي كالتاهيػ ػ  ،يختهف ػػكف أيضػ ػتى ػػت المػ ػكاحت احدرابيػ ػ

كاالمفتتليػ  ،مػػرل التالميػػذ داخػػؿ الحػػؼ الكاحػػد يتفػػتكتكف ػػت ػػدرتلـ نهػػم دخػػكؿ احطػػتر التتعيػػرم

لهتم يػػؿ الػػدرامت كهػػذا ال يتمػػت أف طتلع ػتن يفتاػػد ملػػترات تتعيري ػ ال يتمت ػػؿ مػػع الفتػػؿ الػػدرامت ،لػػك
عع تط

ير ػتدر نهػم بشػؼ أ بػترا كمشػتنرا مػف خػالؿ طرياػ التػرض الػدرامت بمػت أمػل ال يتمػت

أف بؿ مت يهزمل مشػتهدة التػرض الػدرامت اػط ،لػذلؾ تمػت (مكر ػتف ك تب ػتف)39-38:2012 ،

عتحميؼ مشترب الطتلب التت تتعر نف الفتؿ الدرامت يمت يهت:

 .1لتب درامت :يبكف الطفؿ مف ل محكر التم يؿ الدرامت ي تبشؼ أ تتلل كردكد أ تتلل عطريا
نفكي مف خالؿ الهتب.

 .2نعت ة الخعير :يتمػؿ الطػالب ػت احطػتر التتعيػرم لهتم يػؿ الػدرامت بمػت لػك أملػـ خعػ ار مػف
خالؿ ا ت متر ملترات ختح علـ لرعطلت عملم مكبه إليلـ.

 .3لتػػب الػػدكر :يبػػكف الطتلػػب ػػت دكر يم ػػؿ مك فػتن أك كعل ػ مظػػر ،بػػلف يلخػػذ دكر طعيػػب أك
متهـ ك ير ذلؾ مف خالؿ المك ؼ التم يهت ت الم رحي .
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 .4تشخيص "عمت الشخحي " :تم ؿ أ هكب حيتة رد يختهؼ إلم حد مت أك عشػبؿ مهحػكظ نػف
أ ػػهكب الحيػػتة الخػػتص عتلطتلػػب أم تامػػص شخحػػي تختهػػؼ نػػف شخحػػيتل الحاياي ػ ػػت

المشتط التم يهت.
كتتفؽ العتح مع (مكر تف ك تب تف )2012 ،ت تحميفتتلمت لهتم يؿ الدرامت حيث يتضح

أف هػذا التحػػميفتت نعػترة نػػف تتليػتت التم يػػؿ الػػدرامت كتػرل العتح ػ أف عتضػلت ي ػػتخدـ بل ػػتليب
ترعكي حدي ممملع ت التدريس ك يمت يهت نرض لعتض تتليتت التم يؿ الدرامت.

عباءة الخبير:
دمت التديد مف الم تهمتت ت تطكير مملعي التم يؿ الدرامت كلتؿ أب ر تهػؾ الم ػتهمتت

يم هت ا تراتيعي نعت ة الخعير ،التت تـ تكظيفلت ت التتهيـ كأدت إلم زيتدة إمبتميتت التتهـ.

ك ػػميت هػػذا اال ػػتراتيعي عتعػػت ة الخعيػػر هف اال ػػـ يحمػػؿ طعاتػػيف مػػف المتمػػم ،للمػػت يم ػ

بهمػ (خعيػػر) تتمػػت الفرح ػ لهتمػػؿ نهػػم المتر ػ أك الخع ػرة ػػت امػػتالؾ الملػػترات ،كبهم ػ (نعػػت ة)
تتمػػت التحػػريح ع ػتلخعرة كالتمػػؿ عتلم ػػتكل المتك ػػع مػػف الخعيػػر ػػت المعتمػػع ،بمػػت يتضػػمف الممػػكذج

كال ػػهكؾ الػػذم يحتػػتج إلػػم ك ػػت لعمتللػػت ػػت ال ػػيتؽ المتخيػػؿ بمػػت هػػك ػػت التػػتلـ الحاياػػت ( هي بػػكت
كعكلتف)2013:61 ،

كتتػػرؼ نعػػت ة الخعيػػر علملػػت ا ػػتراتيعي درامي ػ تاػػكد إلػػم مكضػػكع ي ػػت مر أنمػػتؿ كماتشػػتت

الطالب المدرعيف مف ممطهؽ ال ػهط الذاتيػ للػـ ت ػمح للػـ أف يشػتركا كيتمهػكا بمػت لػك بػتمكا خعػ ار

ػػت امعػػتز الملمػ المكبهػ للػػـ ،كتتػػيح لهمتهمػ أف تتمػػتزؿ نػػف متر تلػػت حيػػث تخ ػػر ػػهط تتهيملػػت

كتتػػرؾ هػػذا الملم ػ لهطػػالب أ مػػت ممتر ػ ا ػػتراتيعي نعػػت ة الخعيػػر كتاتحػػر ملم ػ المتهم ػ نهػػم
ضعط الحؼ ك يتدتل.
ك ػػت هػػذا اال ػػتراتيعي تختطػػب المتهم ػ تالميػػذ الحػػؼ بمػػت لػػك أملػػـ عػػتلغكف حيػػث تتػػرض

مشبه  ،كي تمع التالميذ إلػم المتهمػ كيتتػتمهكف مػع المشػبه بمػت لػك بػتمكا خعػ ار  ،حيػث ي ػت مركف
ملترات ختح علـ د تبكف مف بتب أك مف التهفتز ،يػتـ رعطلػت عتلملمػ المكبهػ إلػيلـ لهتمػؿ نهػم

إمعتزهت كيبكف المغزل تحايؽ أهداؼ تتهيمي .

مثاؿ :متت أف شربتبـ عيدة ت حمع المهحاتت التت تتكعل محك اهطفتؿ الحغتر.
أمػػت أنمػػؿ لحػػتلح معهػػس كمحػػف هاػػكف مػػف نػػدد ح ػكادث الطػػرؽ مػػؤخ انر ،ه ػؤال أطفػػتؿ ع ػػف

خمس مكات (التمر الخيتلت المختتر دالمتن مت يبكف أحػغر مػف التمػر الحاياػت لهمشػتربيف) كمحػف
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هاػػكف عػػدان عشػػلملـ ،اػػد بػػتف م ػ حػػتدث خػػترج إحػػدل المػػدارس اه ػػعكع المتضػػت – يعػػدك أملػػـ ال

يدربكف المختطر عتلطريا التت يدربلت اهطفتؿ اهبعر ػمتن ،هػؿ تتتاػدكف أف عفمبػتمبـ نمػؿ عتػض

المهح ػػاتت لهمعه ػػس لم ػػتندة عت ػػض هػ ػؤال اهطف ػػتؿ ب ػػت يفلمػ ػكا  ........؟ (تهت ػػب المتهمػ ػ دكر
ممدكب المعهس) عتد اال تمتع لهمتهم بؿ طفػؿ عحكزتػل أ ػالـ تهػكيف ككرؽ يحػمع مهحػؽ ،كعيممػت

هػػـ يتمهػػكف تػدكر المتهمػ حػػكللـ لحػػث اهطفػػتؿ ػػردان ػػرداى نهػػم ػػكؿ المغػػرم مػػف الر ػػـ( .ه يبػػكت
كعكلتف.)107 :2013،

مزايا عباءة الخبير:
يشػػير (تػػكم كعرمػػديفيؿ )104:2014 ،إلػػم أف ا ػػتراتيعي نعػػت ة الخعيػػر تميػػزت ػػت ػػدرتلت نهػػم
تمبيف اهطفتؿ مف:
 -1تحمؿ الم ؤكلي كحمتن الارار.
 -2رؤي متتلر أ تتللـ ع رن .
 -3المظر مت ك ار احمتتج لفلـ التمهي .
 -4االمتاتؿ مف الحديث مف داخؿ الفتؿ إلم التكضيح كالتلمت كالت عيؿ.
 -5أف يتكاحهكا مع عتضلـ مف خالؿ ممت ش اال تراحتت داخؿ المعمكن علبمهلت.
 -6اال تخداـ الحتذؽ لالتحتؿ كعختح االتحتؿ الغير لفظت.
 -7االعتتتد نف الممت

كتاييـ م تهم بؿ شخص.

 -8الم تهم عمت ي تطيتكف عمت يتك ر لديلـ مف خعرات.
 -9إدارة أشيت مف خالؿ التفبير كايعتد الطرؽ كالحهكؿ.
كتػػرل العتح ػ أف نعػػت ة الخعيػػر ا ػػتراتيعي مكنيػ تتميػػز عتمميػ الاػػدرة نهػػم حػػؿ المشػػبالت،

بمت ت لـ ت عمت أ راد راشديف للـ يم ت المعتمع تدريف نهم تحدم الحتتب.

المسرح التعميم كمسرحة المناىج:
يتد الم رح التتهيمت مدر

مف طراز ختص ي تطيع أف يحؿ مػف خالللػت رعػتؿ اححػالح

كالفبر كالترعي إلم تيتتلـ ع لكل كي ر ،حيث يتد أداة أ ت ي مػف أدكات الترعيػ الحدي ػ  ،كهد ػل

اه ت ت ه ك الترعي كالتتهيـ كاحنالـ ،لك يحمؿ ر تل تتضمف التديد مف اه بتر كالمفػتهيـ كالاػيـ

64

كاالتعتهتت كالملترات ،التت يلدؼ إلم أف يبت علت عملكر المشتهديف نهم اخػتالؼ تخححػتتلـ

كامتمت اتلـ كأنمترهـ( .الارشت.)22 :2001 ،

كتحتؿ م رح الممتهر أهمي حكل ت الم رح المدر ت إذ ياكـ التالميذ عم تندة المدرس
عتم يؿ مكاد مملعيػ  ،مم ػرح ك ػت هػذا تلػدة بعيػرة للػـ كذلػؾ؛ هف الم ػرحي تع ػط المػكاد التهميػ

كتتمػػؽ أ رهػػت ػػت مفك ػلـ كت عتلػػت ػػت ناػػكللـ نػػف طريػػؽ العلع ػ التػػت يممحلػػت التمػػؿ الم ػػرحت

(التمتمت.)25 :2000 ،

كتترؼ الم رحي ت مدلكللت التتـ علملت :ممكذج أدعت كشػبؿ مػت يتطهػب لبػت يحػدث تػل ي انر

حاياي ػتن بػػتمالن ،اشػػتراؾ نػػدد مػػف التمتحػػر اهدعي ػ  ،كمػػف أهملػػت "الحعب ػ كالعمػػت الػػدرامت ،كالحرب ػ

كالح ػراع ،كالشخحػػيتت كالح ػكار" مػػع نػػدد مػػف التمتحػػر يػػر اهدعي ػ كمملػػت "المالعػػس ،كاحضػػت ة
كالمك يام " كالم رحي نمهي تغيير ديمتميبيػ ك ػي أك هرميػ تتميػز عتلتفتنػؿ كالحربػ كالحػراع

الذم يممك شيلتن شيلتن حتم يحؿ إلم الػذركة يمححػر عتػد ذلػؾ كيمتلػت ع ػاكط الشخحػي الرلي ػي
أك عحؿ المشبه ع عب الحراع (المرجع السابق.)20 ،

كهػػت ححػػيه نمػػؿ الطتلػػب عػػتلفف الم ػػرحت عتلمدر ػ كهػػت عػػز مػػف تادمػػل الد ار ػػت الػػذم
كؼ ي تمر مدل حيتتل (المعتكف.)85:1998 ،
كتتػػد الم ػػرحي ك ػػيه تتهيمي ػ تح ػكؿ عتػػض الممػػتهر كالم ػكاد الماػػررة إلػػم أنمػػتؿ م ػػرحي

ع ػػيط  ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكظيػػؼ الخع ػرات الم ػػرحي لإل ػػلتـ ػػت التمهي ػ الترعكي ػ عحػػف نتم ػ ،
كالتمهي التتهيمي عحف ختح (ح يف.)31:2005 ،
بمت أملت ف مف الفمكف الحدي التت شتع ت التحر الحػديث ،يحػتكؿ تع ػيد المكا ػؼ التػت
د مضت كاهحداث أمتـ المتتهميف ،أك تترض برة أك مكضكنتن متيمتن مف خالؿ تم يؿ اهدكار ت

مبػػتف نػػرض متػػد للػػذا الغػػرض كهػػت إحػػدل الك ػػتلؿ المتعح ػ ػػت مشػػر كماػػؿ اه بػػتر كالمتهكمػػتت
ككعلتت المظر إلم المتتهميف (الهاتمت كالعمؿ.)24:1999 ،

األىمية التربكية لممسرحية:
إف إشػراؾ التالميػذ ػت الم ػرحي يحمهلػـ ػد انر مػف الم ػؤكلي يمػت يتتهػؽ عمعػتح المشػػركنتت

المدر ي  ،كهت تمبملـ بذلؾ مف المشترب ت نمهيتت احعداع التتتكمت لهتمؿ الفمت ،كهت تضيؼ

لبػػؿ شػػخص مػػف المدر ػ شػػيلتن مػػف االنت ػزاز ،بمػػت تتتعػػر عم تع ػ مػػكع مػػف الخع ػرة المفيػػدة لهطػػالب،
كتممت لديلـ احح تس عركح التمؿ العمتنت (المعتكف.)86:1998 ،
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كيمبػػف تحديػػد اههمي ػ الترعكي ػ لهم ػػرحي يمػػت يهػػت( :نتشػػكر كماػػدادم-300 :2009 ،

( )301ار ت كالهكلك)169:2009 ،

 -1أملت ك يه حتلح معدي ت تدريب أل م التالميذ نهم التتعير ال هيـ كاعتدة البالـ ،كتمميػ

ػػركتلـ الهغكيػ ػػت اهلفػػتظ كاه ػػتليب ،كالملػػكض عػػلذكا لـ اهدعيػ كالفميػ  ،كالبشػػؼ نػػف ذكم

المكاهب مملـ كتكعيللـ كا تغالؿ ا تتداداتلـ.

 -2أملػػت مػػف خيػػر التكامػػؿ ػػت تتكيػػد التالميػػذ ػػف احلاػػت كالتم يػػؿ كاتاػػتف التتعيػػر كامتػزاع الخػػكؼ
كالخعؿ مف مفك لـ كطعتلـ نهم االتزاف كالعرأة ت الاكؿ كاح ػداـ ػت التمػؿ كال اػ عػتلمفس،

كاالمدمتج ت معتالت الحيتة كالمعتمع.
 -3أملػت ك ػيه ػػت ت ايػؼ كت عيػػت المتهكمػتت كالحاػتلؽ ػػت ناػكللـ هف أ ػػر الم ػرحيتت كالتم يػػؿ
ت إدرابلـ أنمؽ كأعام مف آ تر أ تليب الشرح كاحيضتح كالت ميع التتدم.

 -4أملت ك يه لتلذيب المفكس كترعي الكعداف كحاؿ التتطف  ،كاممت الخيتؿ كب ب الملترة.
 -5أملػػت تلي ػ لهتالميػػذ رح ػتن ممتت ػ كع ػكان عػػديتتن لد ار ػ حي ػ كأدعي ػ كتتريخي ػ كاعتمتني ػ يتمػػكف

عفندادهت كح ف إخراعلت ،كيعتهكف مملت حك انر حاياي متعض  ،اعتغػت تاػدير زمالللػـ كاشػعتنتن

لميكللـ.

 -6مزاكلػ التالميػػذ لتم يػػؿ الم ػػرحيتت يخهػػع نهػػم ركح المدر ػ كعكهػػت طتعتػتن طريفػتن نمػػدمت تتػػتح
الفرح ػ لهتالمي ػػذ عمزاكلػ ػ هػػذا المش ػػتط عمػ ػرأل مػػف آع ػػتللـ كأمل ػػتتلـ كأ ػػتتذتلـ ػػت الممت ػػعتت
المختهفػ  ،كللػػذا االتعػػتا أ ػػر عػػتلغ ػػت مفػػكس التالميػػذ كأههػػيلـ بمػػت يػػؤدم إلػػم انتػزاز التالميػػذ

عمدر تلـ.
 -7التم ي ػػؿ ػػت ح ػػد ذات ػػل نتم ػػؿ م ػػف نكام ػػؿ الت ػػهي الهطيفػ ػ كال ػػمر الممت ػػع كب ػػب المل ػػترات
المتمكن .

 -8م تندة المتتهـ نهم ابت تب الايـ ،م ؿ :التتتكف كتحمؿ الم ؤكلي كاحتراـ ارخريف.
 -9زيػػتدة الح ت ػػي لهمشػػبالت التهمي ػ  ،كتػػدريب المتتهمػػيف نهػػم حػػؿ المشػػبالت عل ػػهكب نهمػػت
عتد.
 -10تممي ملترة الا ار ة كالمطؽ الححيح ك ف احلات كالذكؽ الفمت كالعمتلت.
 -11تممي الخيتؿ التهمت كملترة احعداع مف خالؿ تخيؿ اهحداث كالتمعؤ عمت حدث.
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 -12إدختؿ المتت كالعلع لمفكس المتتهميف كتك ير عك مف الحدا كالكد عػيف المتهػـ كالمػتتهـ،
ممت يممت االتعتهتت احيعتعي .

كتػػرل العتح ػ أف الم ػػرحي ذات أهمي ػ هملػػت تتتعرهػػت أداة المتهػػـ المػػتعح ػػت إحيػػت المػػتدة

الد ار ػػي حيػػث تتتمػػد نهػػم شخحػػيتت تمػػعض عتلحربػ كالحيػػتة تخهػػص التالميػػذ مػػف عمػػكد البهمػػتت

المبتكع نهم حفحتت البتتب المدر ت.

األىداؼ التربكية لممسرحية:
لهم رحي التديد مف اههداؼ الترعكي يمبف تحديدهت يمت يهت( :نهت)42 :2008 ،
 -1تك ػػيع مفلػػكـ الطفػػؿ لهشخحػػيتت كمػػدلكالت المكا ػػؼ نمػػد تمتكللػػت المعتشػػر مػػف الحيػػتة اليكمي ػ
كعذلؾ تتمؽ الادرة نهم الفلـ كتزيد احح تس.

 -2تمميػ ػػدرة الطفػػؿ نهػػم تعػػتكز حػػدكد الدا تيػ  ،ػفف الم ػػرح ي ػػتند الطفػػؿ نهػػم تتليػ الظػػركؼ
التت تزنعل ت حيتتل الكا تي .

 -3إشعتع ر ع الطفؿ ت المتر كالعحث عمت تادمل مف خعرات متمكن كمتهكمتت كأ تليب هكؾ،
بمت أملت ت تند اهطفتؿ نهم إلات اه له كالعحث نف المتهكمتت كاحعتع نف اه له عطريا
شيا ك ت حكرة مي كاضح تتتمد نهم احيحت ات الفمي التت تت هؿ إلم مفك لـ.

 -4إ ترة اهتمتـ اهطفتؿ عبؿ مت هك حتلب كمفيد كعمت كتاديـ مختهؼ المكاد الد ار ي كالتتهيمي ت
أ هكب مشكؽ يتاعهل الطفؿ ع لكل .

 -5ػػرس اه بػػتر كالتػػتدات العيػػدة كتمميػ أذكاؽ اهطفػػتؿ ،كتحريػػؾ ضػػمتلرهـ محػػك الخيػػر كتػػر يعلـ
ت الم ؿ التهيت مع االهتمتـ عمت يحفزهـ نهم التفبير الخالؽ.

 -6إشعتع شغؼ اهطفتؿ كحعلـ لهمغتمرات ت طفكلتلـ عحف نتمػ كطفػكلتلـ المتك ػط كالمتػلخرة
عحف ختح  ،لذا الختحي عز ال يتع أز مف بيتملـ.
 -7تاديـ متدة ري لهطفؿ ت اهدب كالمك يام ك مكف الم رح.
 -8مف خالؿ إدراؾ اهطفتؿ لهملترات اه ت ي لفف الدرامت تممػك لػديلـ ملػترات اال ػتمتع ،كالتفتنػؿ
مع ارخريف كا تخداـ أ بترهـ كماترحتتلـ لحؿ أم مشبه .

كتضيؼ (الطكيؿ )30 :2011 ،مجمكعة أخرل مف األىداؼ ى :
 -1ت تند المتتهـ نهم التربيز كالفلـ ،كا تيتتب بؿ مت هك عديد.
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 -2تممت لدل التهميذ الايـ االعتمتني المف ي كالديمي .
 -3تممت ملترة الا ار ة كاالتحتؿ الشفكم (ا تمتع كتحدث).
 -4تممت ف احلات كالذكؽ الفمت لدل المتتهميف.
 -5تدخؿ العلع كال ركر نهم هكب المتتهميف ،ممت يزيد مف تعهيتلـ لهتتهـ.
 -6تممت درات المتتهميف ت ا تخداـ الهغ الترعي

الفححم الع يط .

 -7تزيد مف كنت المتتهميف عتتداتلـ كت ار لـ كنايدتلـ.
 -8تبشؼ نف مكاهب المتتهميف كتمميتلت.
 -9تممت الخيتؿ كاحعداع لدل المتتهميف.
كترل العتح أف المتهـ الذم يدرؾ اههداؼ الترعكي لهم رحي هك المتهـ الذم يدرؾ اللدؼ

اه مم كاهنظػـ لهم ػرح كهػك أف الم ػرح ترعػكم تتهيمػت ػت الماػتـ اهكؿ ،كمػف ي ػتخدمل ػت يػر
ذلؾ الغرض اد خرج نف اللدؼ اه ت ت لهم رح ،كنعز نف تكحيؿ ر تلتل الترعكي .

عنا ر بناء المسرحية:
يمبف تحديد نمتحر عمت الم رحي يمت يهت ( :هيمتف)215 :2005 ،
 -1نمحػػر الحػػدث :نمحػػر أ ت ػػت ػػت الم ػػرحي كتطكرهػػت ػػت العمػػت الػػدرامت ،يعتػػث ػػت التمػػؿ
الم ػػرحت الحرب ػ كالمشػػتط كالاػػكة ،كيحػػرؾ الشخحػػيتت كاهحػػداث كيشػػكؽ المشػػتهد إلػػم متتعت ػ

الم رحي حتم الملتي .

 -2نمحر التشكيؽ :كهك مف التمتحر الملم ت الم رحي لمتتعت التمؿ الفمت مػف العدايػ كحتػم
الملتي عدكف مهؿ أك مفكر ،هكال اح ترة كالتشكيؽ لمت ا تمر الاترئ أك المشتهد ت المتتعت  ،لك

عم تع التتزيز.

 -3التادة :هت الماط التت يتحتند يلت الحدث  ،كيتلزـ ،كيحتتج إلم حؿ أك خالص ككعكد أب ر

مػػف حػػدث ي ػػتدنت كعػػكد أب ػػر مػػف ناػػدة رنيػ  ،كلبػػف هػػذا التاػػد تػرتعط ارتعتطػتن ك ياػتن عتلتاػػدة
الرلي ي التت يعحث العميع نف حهلت.

 -4الشخح ػػيتت :معمكنػ ػ م ػػف الشخح ػػيتت المتتتكمػ ػ كالمتداخهػ ػ  ،تما ػػؿ اهح ػػداث كممل ػػت المتط ػػكر
المتمت ،كال طحت ال تمكم ،كاحيعتعت كال هعت ،تتفتنؿ مع عتضلت العتض ،تؤ ر كتتل ر ح ػب

الاكة كالضتؼ لترض الفبرة ،كتكحيهلت لهاترئ أك المشتهد.
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 -5الحعبػ ػ أك العم ػػت الم ػػرحت :كه ػػك عمي ػػع التمتح ػػر الت ػػت تش ػػبؿ التم ػػؿ الم ػػرحت ،م ػػف أح ػػداث
كأش ػػختص كنال ػػتت مف ػػي كاعتمتنيػ ػ  ،تتط ػػكر كتمم ػػك حت ػػم ال ػػذركة ػػـ الح ػػؿ لتحاي ػػؽ الل ػػدؼ

المرعك ،المتت الفمي ععميع عكامعلت.

 -6الايمػ أك الفبػرة :هػت مػف التمتحػر اه ت ػي كالملمػ ػت الم ػرحي مػف خالللػت تػدكر اهحػػداث
عيف الشخحيتت ،كتتلزـ المكا ؼ لإل ترة  ،كال عد أف تمعع مف المشبالت الكا تي لهمعتمع ،ػكا

بتمػػػت إم ػ ػػتمي أك يت ػ ػػي أك اعتمتني ػ ػ أك ا تحػ ػػتدي أك مف ػ ػػي لي ػػتفتد مملػ ػػت ،كيشػ ػػترط يلػ ػػت

الكضكح.

 -7اه هكب :يعب أف يبكف اه هكب ممت عتن لهشخحيتت ،كا بتمت الرلي

أك ال تمكي  ،ل هكب

الم اػػؼ يختهػػؼ نػػف العتهػػؿ ،كالمهػػؾ يختهػػؼ نػػف ال ارنػػت ،كاحيعػػتعت نػػف ال ػػهعت ،حت ػم ياتمػػع

الاترئ أك المشتهد علذا لتمؿ الفمت.

 -8الح ػراع :هػػك ن ػراؾ أك تمػػت س عػػيف ب ػرتيف أك اتعػػتهيف ػػت التمػػؿ الم ػػرحت يلػػدؼ إلػػم رعػػط
الاترئ أك المشتهد علذا التمػؿ كتشػكيال لمتر ػ الحػؿ أك المتيعػ المػراد الكحػكؿ إليلػت ك ػد يبػكف

داخؿ شخص كاحد أك عيف معمكن مف الشخحيتت ت الم رحي .
 -9الحكار :أهـ نمتحر الم رحي  ،يكضح الفبػرة ،كيبشػؼ نػف المكضػكع كالم ػتكر عػداخهلت ،كمػت

يحػػتحب ذلػػؾ مػػف تطػػكر ،كتػػلزـ عهغػ ممت ػػع لهشخحػػيتت عتيػػدان نػػف الحشػػك الممفػػر ،كاح ػػلتب
الممؿ ،عمت ي ير التتطف  ،كيؤ ر ت المفس.

كيض ػػيؼ (نتش ػػكر كالحكام ػػدة )182 :2003 ،نمح ػػر الح ػػؿ ػػت الم ػػرحي إل ػػم التمتح ػػر
ال ػ ػػتعا  ،كالحػ ػػؿ هػ ػػك مػ ػػت يعحػػػث نمػ ػػل الاػ ػػترئ أك المشػ ػػتهد ،كيضػ ػػع الملتي ػ ػ لهح ػ ػراع داخػ ػػؿ التمػ ػػؿ
الم رحت ،ك د يبكف كا تيتن يتك تل الفرد ممت كمفتعلت ،بلف يحدث متيع لهحد أك الاضت كالادر.

خطكات تكظيؼ المسرحية التعميمية:
إف اح ػػتدة مػػف الم ػػرحي التتهيمي ػ تحتػػتج إلػػم خط ػكات ممظم ػ تتبتمػػؿ يمػػت عيملػػت لتحايػػؽ
اههداؼ الممشكدة ،كيمبف تحديد خطكات تكظيؼ الم رحي يمت يهت( :يك ؼ)26:2007 ،
 -1اختيتر المتدة مف عؿ المتهـ المتخحص ،كالتت يتكعل علت لهم رحي .
 -2أف تتـ الم رحي ت عمت درامت يتفؽ مع المرحه التمري التت يادـ للت شبالن كمضمكمتن.
 -3أف ي ػػتهـ المتهػػـ عخعرتػػل التهميػ ػػت تحديػػد اللػػدؼ التهمػػت ،متتتكمػتن مػػع المشػػرؼ الم ػػرحت ػػت
تحايؽ هذا اللدؼ ،مف خالؿ ير اهحداث كت ه هلت ت حعب درامي .
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 -4ابتش ػػتؼ مكاه ػػب التالمي ػػذ ػػت الفح ػػؿ ،كاختي ػػتر شخح ػػيتت ال ػػمص المت ػػركض م ػػع أعت ػػتد ه ػػذا
الشخحيتت مف يتن كاعتمتنيتن كع ميتن ح متع المهام عتلشخحي .

 -5تدريب التالميذ نهم اهدا الحربت كالتتعير عتلكعل كمعرات الحكت ،كذلؾ لهتل ير نهم المتهات.
 -6العتد نف أ هكب الخطتع كالكنظ بالهمت يمفراف المتهات مف أم نمؿ درامت.
 -7ا تغالؿ نمحػر المك ػيام كالغمػت كيتتعػر مػف أ ضػؿ التمتحػر الفتتلػ ػت تكحػيؿ أم متهكمػ
نهمي .
ك ت ضك مت عؽ ترل العتح أمل يتكعب نهم المتهػـ أف يهػـ ع ات ػ الم ػرح ،كيبػكف نهػم
نهػػـ كد اري ػ عمػػدل أهميتػػل ػػت الترعي ػ كالتتهػػيـ ،بمػػت نهيػػل أف يح ػػف ا ػػتخدامل مػػف خػػالؿ تكظيػػؼ
الم رحيتت التتهيمي اللتد

ت دركس المملتج عغي تحايؽ اههداؼ التتهيمي الممشكدة.

النشاط التمثيم :
ياحد عتلمشتط التم يهػت عشػبؿ نػتـ يػتـ المم هػيف عتػرض الم ػرحي أك التم يهيػ نهػم الم ػرح
أك يرا نرضتن يم ؿ الكا ع ،لهتظ كالتعرة ( هيمتف.)393:2006 ،
كيتتعػر المشػتط التم يهػت الم ػتخدـ ػت تمفيػذ الم ػرحيتت التتهيميػ مشػتطتن حربيػتن هتد ػتن ،ياػكـ

عل التالميذ تحت إشراؼ المتهـ كتكعيلػل داخػؿ الفحػؿ ،كذلػؾ عػلف ياػكـ التهميػذ عػدكر متػيف ،يتيشػل

كي تمر ت التتعير نمل متفتنال مع عاي التالميذ ت الفحؿ مػف أعػؿ أف يبت ػب هػك كالمشػتهدكف

مفلكمت نهميت ،أك أف يممك لديلـ عميتت اتعتا مر كب يل ،كذلؾ مف خالؿ مص عؽ إندادا كد ػؽ
لغكي ػػت ك مي ػػت ،نه ػػم أف ي ػػتـ ذل ػػؾ داخ ػػؿ أ ػ ػكار المدر ػ ػ  ،كعتلتحدي ػػد اهدؽ ،داخ ػػؿ الغر ػ ػ المدر ػػي ،
كعفمبتميتت ع يط متتح (نفتم كالهكح.)59:2008 ،
كتتد حعرة الد ار

مف أم ب اهمتبف لممتر

التم يؿ ،كلبف ذلؾ يتك ؼ نهػم مػدل ات ػتع

حع ػرة الد ار ػ  ،ككعػػكد أنػػداد ممت ػػع مػػف التالميػػذ عػػداخهلت ،عحيػػث ي ػػلؿ نهػػم المتهػػـ إدارة كتمفيػػذ
اهمشػػط الدرامي ػ  ،كذلػػؾ هف حع ػرة الد ار ػ هػػت المبػػتف الػػذم ياضػػت يػػل التالميػػذ متظػػـ الك ػػت

عتل ػػيف نهػػم ماتنػػدهـ ،اهمػػر الػػذم يحػػيعلـ متظػػـ اهحيػػتف عتلمهػػؿ كالضػػعر ،مظ ػ انر هف نمهي ػ

التدريس تلعتن مت ت ير نهم كتيرة كاحدة ،كمف اههداؼ اه ت ي الػذم ي ػتم التم يػؿ الػدرامت إلػم
تحايالػػت ،هػػك تعديػػد المهػػؿ ،كتحعيػػب حعػرات الد ار ػ إلػػم التالميػػذ مػػف خػػالؿ تاػػديـ دركس مم ػػرح

داخهلت (الارشت.)123-122:2001،
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كيتػػد المشػػتط التم يهػػت هػػتدؼ همػػل يحاػػؽ كالػػد نديػػدة مملػػت إيعػػتد التفػػتهـ كالحػػب كال اػ عػػيف

المتهـ كتالميذا ممت يؤدم إلػم ر ػع م ػتكل تححػيهلـ الد ار ػت ،كالػم إ عػتللـ نهػم تتهػـ الهغػ عر عػ

كشػػغؼ ،حيػػث يممػػت لػػديلـ هػػذا المشػػتط إعػػتدة المطػػؽ ال ػػهيـ ،كابت ػػتب عتػػض الترابي ػب كاهممػػتط

الهغكي مف خالؿ مت يرد ت المشتط الذم ياكمكف عتم يهل ،ضالن نف تبكيف عتض الملترات الهغكي

الححيح التت تظلر ت الخطتع كالتتعير الشفكم كالا ار ة.

كيرل (عتب اهلل كالشيزاكم )51-5323001 ،أف همػتؾ التديػد مػف الضػكاعط التػت تعتػؿ مػف

المشتط التم يهت مشتطتن لغكيتن تتالن كهت بمت يهت:

 .5أف يمت ب المشتط التم يهت الم تخدـ أنمتر الطالب كم تكيتتلـ.
 .3أف يحاؽ المشتط التم يهت الم تخدـ اههداؼ الهغكي التت مريد تحايالت.
 .2أف ي تند المشتط التم يهت نهم التفتنؿ كالممت ش كالتم يؿ كالمالحظ .
 .4أف ي تلدؼ المشتط التم يهت تدنيـ عتض عكامب ال هكؾ المحدكدة كتتديؿ مت كاهت.
 .1أف يتػػيح المشػػتط التم يهػػت الم ػػتخدـ الفػػرص الطعيتيػ لممتر ػ التالميػػذ الهغػ كا ػػتخداملت ػػت
مكا ؼ حيتتل داخؿ المعتمع المدر ت.
 .6أف تبكف أدكار المشتط التم يهي متمكن كمرم ذات لغ

له كذات يم كمتمم.

 .3أف يحاؽ المشتط التم يهت لهمتتهميف مزيدان مف اح ترة كالتشكيؽ كالمتت .

أنكاع النشاط التمثيم :
تتض ػػح أمػ ػكاع المش ػػتط التم يه ػػت الت ػػت يمب ػػف تكظيفل ػػت ػػت المكا ػػؼ التتهيميػ ػ يم ػػت يه ػػت( :التم ػػتمت،

)127:2002

 .1التم يػػؿ الحػػتمت :كهػػك التتعيػػر نػػف الفبػرة عتلحرب ػ دكف الحػػكت ،كالتم يػػؿ الحػػتمت ي ػت ير
المتفرعيف إلم التفبير كالتربيز لهتترؼ نمت يحتكؿ المم ؿ أف يتعر نمل ،كي تتتف عتلمك يام

أ مػػت أدا المكا ػػؼ التم يهي ػ  ،كي ارنػػت أف تػػدكر التم يهي ػ حػػكؿ مكضػػكع ع ػػيط محػػدد ،كأف ال
ي تغرؽ التم يؿ أب ر مف رعع تن .
 .2التم يؿ الفردم :كهك الذم ياكـ عل رد كاحد كيؤدم دكر شخحيتت ندة ت التم يهي  ،كهػك ال
يحت ػػتج إل ػػم إمبتمي ػػتت ب يػ ػرة ،هف المم ػػؿ يعا ػػم عمالع ػ ػل التتديػ ػ مف ػػلت ،بم ػػت ال يحت ػػتج إل ػػم
ممتظر كم رح ،كي تتيف المم ؿ أ مت أدالل ععتض اهشيت التت تكضح شخحيتل.
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 .2التم ي ػػؿ م ػػع الاػ ػ ار ة كه ػػك أف يحح ػػؿ ب ػػؿ مم ػػؿ نه ػػم كر ػ ػ مبت ػػكب يل ػػت دكرا ،كه ػػذا طرياػ ػ

ت تخدـ ت التم يؿ أ مت المشتط التركيحت أك التم يؿ ت احذانػ  ،كال حتعػ لهتم يػؿ يػل إلػم

حفظ دكرا يمبمل اال تتتم عتلا ار ة.
 .4التم ي ػػؿ االرتع ػػتلت :أع ػػط أش ػػبتؿ ه ػػذا الم ػػكع م ػػف التم ي ػػؿ أف يا ػػؼ المم ػػؿ أم ػػتـ الح ػػؼ أك
المت ػػبر أك الم ػػتدم ،كيلخ ػػذ عتم ي ػػؿ مش ػػلد أك دكر مت ػػيف ،دكف الرع ػػكع إل ػػم م ػػص مبت ػػكب
كاالنتمتد همت يبكف نهم الذابرة.
 .1التم يػػؿ التػػتدم كهػػك عحتع ػ إلػػم م ػػرح كاضػػت ة كمالعػػس كديبػػكر كمك ػػيام كاخ ػراج ،كيتتم ػد
نهم تحكير المم ؿ لهدكر عتلمال م مع الحرب كالحكت ،كالتتعير نف الفبرة كالتتطف .

تكظيؼ التمثيؿ الدرام ه التدريس:
يمبػف تكظيػؼ التم يػػؿ الػدرامت بل ػهكب تدري ػػت ،ي ػلـ ػت عمػػت ملػترات اهطفػتؿ ،كتتزيػػز

لملػػـ كذلػػؾ إذا أح ػػف اختيػػتر المكا ػػؼ الممت ػػع ال ػػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت ػػت التػػدريس كيػػتـ ذلػػؾ
نػػف طريػػؽ تبػػكيف كرش نمػػؿ لعمػػت محتػػكل المػػملر ،كتكظيفػػل التكظيػػؼ الحػػحيح ليمت ػػب الم ػػتكل

التححػيهت لعميػػع اهطفػػتؿ ،كيشػػترؾ ػػت هػػذا احنػػداد الترعكيػػكف كأكليػػت اهمػػكر ،كعتػػض المشػػتغهيف

عاضػػتيت الطفػػؿ مػػف رعػػتؿ المعتمػػع ،حت ػم يحػػهكا إلػػم تحػػكر ماتػػرح لمحتػػكل الم ػػرحي  ،كالتػػت يػػتـ
حيت تلت حيت

درامي مػف عػؿ متخحػص ،يمهػؾ الحر يػ ػت التتتمػؿ مػع اهطفػتؿ ،كيبػكف مهمػتن

عتلهغ الممت ع  ،كالمحتكل التتهيمت المادـ ،كيضع ت ح ػعتمل التحػكر الػذم تكحػؿ إليػل اهطفػتؿ،

ك د ي تمر التمؿ شلك اىر ،يشتر يل اهطفتؿ عتلتتتيش البتمؿ مع التمؿ الدرامت الػذم يشػتربكف ػت

حمتل ،كي ػتتدكف لتم يػؿ الشخحػيتت الدراميػ الم ػرحي  ،بػؿ ذلػؾ يػؤدم إلػم ممػك اتعػتا اهطفػتؿ
محك تتهـ المكاد الد ار ي ( .نعد الممتـ)550-501 :3003 ،

عكبات تكظيؼ التمثيؿ الدرام ه التدريس:
كهم ػػتؾ التدي ػػد م ػػف الح ػػتكعتت الت ػػت تكاع ػػل تكظي ػػؼ التم ي ػػؿ ال ػػدرامت ػػت الت ػػدريس ممل ػػت:
(التمرم)4123001 ،
 -5إ راؽ المتهميف عب ير مف المحطهحتت المتداخه التت ت ػتخدـ ػت الػدرامت كالم ػرح ،م ػؿ:
الدرامت احعداني كالتم يؿ احعدانت كالدرامت المطػكرة كنمهيػ الػدرامت كالػدرامت الترعكيػ كالػدرامت

االرتعتلي كالدرامت ير الر مي كالدرامت الحفي كالدرامت ت التتهيـ.

72

 -3كضع اهمشط الدراميػ نهػم هػتمش المملػتج الماػرر -هػذا إف كعػدت أحػالن – ممػت يتطػت
المتهميف إيحت عتدـ أهميتلت.

 -2نػػدـ اهتمػػتـ ع ػرامر المتهمػػيف علػػذا العتمػػب ممػػت يعتهلػػت يػػر مللك ػ لػػدل المتهمػػيف كيعتػػؿ
المتهميف ير مدربيف ههمي كظيفتلت.

 -4متظػػـ اهمشػػط الدرامي ػ تمػػترس مػػف خػػالؿ الهتػػب ممػػت يعتػػؿ المتهمػػيف متخػػك يف مػػف أف
يعتؿ التم يؿ الدرامت اهطفتؿ ال يمظركف إلم نمهي التتهـ ععدي .
كيمبػػ ػػف تحديػ ػ ػػد خط ػ ػ ػكات تكظيػ ػ ػػؼ المشػػ ػػتط التم يهػ ػ ػػت يم ػ ػػت يهػ ػ ػػت( :ع ػ ػػتب اهلل كالشػ ػ ػػي ازكم،
)556-55123001
 -5عتػػد التمليػػد الممت ػػب يتػػرض المتهػػـ الفب ػرة التتم ػ لهمشػػتط التم يهػػت نهػػم التالميػػذ ،مكضػػحتن
أهداؼ التتهـ علذا اه هكب.

 -3ياكـ عتكزيع اهدكار نهم التالميذ.
 -2ياكـ المتهـ عف ترة دا تي التالميذ .
 -4يحث التالميذ نهم احمحتت العيد لهمشتط التم يهت.
 -1تكزيع م خ مف مص المشتط التم يهت نهم التالميذ.
 -6ار ة المتهـ للذا المص ار ة علري .
 -3تم يؿ التالميذ لألدكار التت كزنت نهيلـ.
 -8يمعل المتهـ أذهتف التالميذ إلم عتض الايـ التت يتضمملت المشتط التم يهت م ؿ:الحب كالتتػتكف
كالحعر كالتزيم كالتكاضع.
 -1يكعل إليلـ عتض اه له المحكري م ؿ :متذا متتهـ مف هذا المشتط التم يهت؟
 -50التمتي عتكعيل التالميذ كعتاكيـ أداللـ الهغكم.
 -55التمكيع ت اه تليب المتعت ت التتزيز المتدم كالمتمكم مف عؿ المتهـ.
 -53أف ي ػػتتيف المته ػػـ عتلم ػػعؿ الح ػػكتت ػػت ت ػػعيؿ أدا التالمي ػػذ ،لي ػػذاع نه ػػيلـ ػػت ملتيػ ػ
المشتط التم يهت ،ح ترة الحمػتس كالممت ػ عيػملـ ،كاح عػتؿ نهػم المشػترب ػت التم يػؿ لمػف لػـ
يشػػترؾ مػػملـ ،كمػػف متحيػ أخػػرل لتاػػكيـ الملػػترات الهغكيػ الممشػػكدة ،ػػت أ مػػت التتعيػػر الشػػفكم

كالا ار ة العلري .
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تكظيؼ التمثيؿ الدرام ه تدريس الم ة العربية:
يمبف تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت تدريس الهغ الترعي لمت لل مف كالد ب يرة  ،لػك يزيػد مػف

دا تي التالميذ كيحاؿ شخحػيتتلـ ،كيممػت احعػداع كملػترات التفبيػر التهيػت لػديلـ ،كي ػتندهـ نهػم
ا ػػتيتتب المكضػػكع عحػػكرة أبعػػر ،ك ػػت ا ػػتخداـ هػػذا اه ػػهكب م ارنػػتة لهفػػركؽ الفردي ػ عػػيف التالميػػذ
كتمكيع ت طرؽ التدريس( .التمرم)6523001 ،

خطكات التدريس بطريقة التمثيؿ الدرام :
تحدد (أعك مغهت كهيالت )85 :3008 ،خطكات التدريس بمت يهت:
 -5المقدمػػػة :بخط ػػكة أكل ػػم نه ػػم المته ػػـ أف يعت ػػؿ اهطف ػػتؿ يرت ػػتحكف كيتليل ػػكف عش ػػبؿ تها ػػتلت
لتمهي التتهـ علذا اه هكب.
 -3النشاط التييئ  :يلدؼ إلم تعليز اهطفػتؿ لهمشػتط الػدرامت كيمبػف لهمتهػـ أف ياػكـ عمشػتط
مت عد ان مف التلمؿ الركحػت كحتػم التمػريف الع ػدم كيعػب أف يبػكف المشػتط ماللمػتن هنمػتر
اهطفتؿ كحتعتتلـ الد ار ي .

 -2تكزي األدكار :ياكـ المتهـ عتكزيع اهدكار نهم التالميذ عشبؿ نتدم كبتتعػ بػؿ دكر طتلػب
نهم عطت كيطهب ممل حفظل.
 -4التمثيػػؿ :ػػت هػػذا المرحه ػ يعػػب أف يتتمػػد التهميػػذ نهػػم مف ػػل ػػت التطػػت كالتتعيػػر كتع ػػيد
الشخحي كنهم المتهـ أف يخفؼ تدخهل كتي ير طالعل.
 -1التقيػػػيـ :المشػػلد الػػدرامت يعػػب أف يػػدنك الطفػػؿ لهتفبيػػر ،عتػػد امتلػػت نػػرض المشػػلد تعػػدأ
التغذي الراعت كالتاييـ.
 -6إعػػادة التمثيػػؿ :يتػػتد التم يػػؿ نػػتدة عمم هػػيف عػػدد حتػػم يػػتـ إش ػراؾ عميػػع تالميػػذ الحػػؼ إف
بتمت المعمكن أب ر نددان مف ندد شخحيتت المشلد الدرامت .كاذا لـ يتػكا ر التػدد العديػد

البت ت ،تهم مف اشتربكا تعاتن الايتـ علدكار أخرل.

كيحدد (رجب )35:2004 ،خطكات التدريس بطريقة التمثيؿ الػدرام مػف خػالؿ مػرحمتيف

أساسيتيف:

أكلن :مرحمة التخطيط النظرم لمتمثيؿ الدرام :
 -1تحديد الدرس أك المكضكع المراد م رحتل.
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 -2الا ار ة المتلمي لمكضكع الدرس.
 -3حيت

أهداؼ الدرس.

 -4تحديد اهدكار كالشخحيتت المطهكب تم يهلت.
 -5متتلع المحتكل عطريا درامي .
 -6تحديد اهدكات كالك تلؿ المتيم .
 -7تحديد أ تليب التاكيـ.
ثانيان :مرحمة التطبيؽ لمتمثيؿ الدرام :
 -1تليل التالميذ لهايتـ عتلتمؿ الدرامت مف خالؿ التم يؿ الدرامت.
 -2نرض مكضكع الدرس ،كتكزيع اهدكار نهم التالميذ.
 -3إنداد المبتف الذم يعرم يل التم يؿ الدرامت عمت يتمت ب مع طعيت المك ؼ التم يهت.
 -4إنطت التكعيلتت لهتالميذ المشتربيف كالمشتهديف عتػد التلبػد مػف أف بػؿ تهميػذ ػد نػرؼ متػم
يعدأ كمتم يمتلت دكرا ت التم يؿ.
 -5الايتـ عتمهي التم يؿ.
 -6ير نمهي التاكيـ عحػكرة متتتعتػ  ،عحيػث يمػت ش المتهػـ أبعػر نػدد ممبػف التالميػذ يمػت ػتمكا
عتم يهل ناب بؿ مك ؼ تم يهت.

كما يحدد (يكسؼ )25-24:2007 ،أىـ خطكات التدريس بطريقة التمثيؿ الدرام هيما يم :
 -1اختيتر المكضكع أك الدرس الذم يمفذ دراميتن مف عؿ المتهـ كالتالميذ.
 -2كضع خط لهدرس مف عؿ المتهـ كطرحلت نهم التالميذ حعدا رأيلـ يلت.
 -3تحميؿ التالميذ بتمؿ الم ؤكلي ت تاديـ التمؿ الدرامت مف خالؿ التتتكف العمتنت.
 -4تا يـ التالميذ إلم الث معمكنتت معمكن لػألدا  ،كأخػرل عملػكر مشػتهد ،كمعمكنػ تل ػ
لايتدة التمؿ الدرامت.
 -5يتـ معمكن اهدا عتمفيذ التمؿ الدرامت مف خالؿ التم يؿ.
 -6عتد التم يؿ يلتت دكر المتهـ ت ممت ش التالميذ حكؿ المحتكل التهمت كحكؿ يػتملـ عػتهدكار
التم يهي .
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كمما سبؽ تتك ؿ الباحثة لخطكات تكظيؼ التمثيؿ الدرام ه تدريس التدريبات الم كية:
 -1تحديد أهداؼ التتهـ عت تخداـ طريا التدريس عتلتم يؿ الدرامت.
 -2تحديد المتدة التتهيمي المراد تدري لت عتلتم يؿ الدرامت.

 -3تحهيؿ محتكل التدريعتت الهغكي كححر الملترات المراد تمميتلت.
 -4تحديد اههداؼ اه ت ي لملترات التدريعتت الهغكي .

 -5إنداد محكص درامي لتدريس ملترات التدريعتت الهغكي (م رح الملترات).
 -6اختيتر مكا ؼ درامي م تاتة مف الحيتة التتم ؛ حتم ي لؿ لـ المكضكع الم تلدؼ.
 -7نرض المحكص الدرامي نهم معمكن مف المحبميف لهتحاؽ مف مدل ممت عتلت.
 -8إنداد خط لهمكضكع الذم يتـ تدري ل عتلتم يؿ الدرامت.
 -9إنداد الك تلؿ التتهيمي الم تندة ت التدريس.

 -10إنداد أ تليب تاكيـ متمكن لمتر مدل تحاؽ اههداؼ.
 -11إنداد كتعليز المبتف الذم يتـ يل التم يؿ.

 -12ابتشتؼ التالميذ الذيف لديلـ المكهع كالادرة نهم التم يؿ.
 -13اختيتر معمكن التم يؿ مف التالميذ الذم يتـ تدري لـ عتلتم يؿ الدرامت.
 -14تكزيع اهدكار نهم معمكن التم يؿ.

 -15تدريب معمكن التم يؿ نهم المص الدرامت.
 -16تاديـ تكعيلتت مف العتح لمعمكن التم يؿ حتاتف التمؿ الدرامت.

 -17تاديـ تكعيلتت لهمشتهديف مف التالميذ لال تفتدة مف التمؿ الدرامت.
 -18يتـ معمكن التم يؿ عتلمشتهد الدرامي المختهف .

 -19التاكيـ عحكرة متتتعت مف خالؿ ممت ش التالميذ عتد بؿ مشلد درامت.

ت ضك مت عؽ تتضح أهمي التدريعتت الهغكي ت امتالؾ الطهع لهملترات التت تتضمملت

تهؾ التدريعتت عمت ي لـ ت التل يس للذا الملترات كابت تب الطهع للت لبكملت نتمالن ملمتن مف
التكامؿ المؤ رة ت اهدا الهغكم عشبؿ نتـ بمت تتضح أهمي التم يؿ الدرامت كدكرا ت تليل عيل

حفي محفزة لهطهع نهم التتهـ يمبف اح تدة مملت كتكعيللت محك تدريس التدريعتت الهغكي لطهع

الحؼ الراعع اه ت ت إ لتمتن ت تممي ملترات التدريعتت الهغكي .
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انفصــم انرابع

انطريقت واإلجراءاث
 مقدمة.
 منيج الدراسة.
 مجتم الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدكات الدراسة.
 دليؿ المعمـ.
 المعالجات كاألساليب اإلح ائية.

مقدمة:

الف ػؿ الرابػ
الطريقة كاإلجراءات
ت ػػتترض العتح ػ ػػت هػػذا الفحػػؿ عتلتفحػػيؿ احعػ ار ات التػػت تمػػت علػت ،مػػف حيػػث تحديػػد

مػملر الد ار ػ  ،كمعتمتلػت ،كأدكاتلػػت ،حيػث تعػػدأ عػلداة تحهيػػؿ المحتػكل كخطػكات تحهيػؿ المحتػػكل ،ػػـ
خطكات إنداد اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي  ،كأخي انر دليؿ المتهـ كخطكات إنػدادا بمػت ت ػتترض

العتح ػ خط ػكات تطعي ػػؽ الد ار ػ ميػػداميتن ،كاه ػػتليب احححػػتلي الم ػػتخدم ػػت متتلع ػ العيتم ػػتت
كتحهيهلت.

أكلن :منيج الدراسة:

ا ػػتخدمت العتح ػ المػػملر التعريعػػت كالػػذم يتػػرؼ علمػػل المػػملر الػػذم يػػتـ يػػل الػػتحبـ ػػت

المتغيػرات المػػؤ رة ػػت ظػػتهرة مػػت عت ػػت مت متغيػػر كاحػػد ياػػكـ العتحػػث عتطكيتػػل كتغييػرا علػػدؼ تحديػػد
ك يتس تل يرا نهم الظتهرة مكضع الد ار

(زيتكف ،)164:2004 ،حيػث أخضػتت العتح ػ المتغيػر

الم ػػتاؿ ػػت ه ػػذا الد ار ػ ػ كه ػػك "ا ػػتخداـ التم ي ػػؿ ال ػػدرامت" لاي ػػتس أ ػ ػرا نه ػػم المتغي ػػر الت ػػتعع كه ػػك
"ملترات التدريعتت الهغكي " لدل طهع الحؼ الراعع اه ت ػت ،كاتعتػت التحػميـ التعريعػت المتػركؼ
عت ػػـ التحػػميـ ذك المعمػػكنتيف المتبػػت لتيف عحيػػث يػػتـ تطعيػػؽ االختعػػتر الاعهػػت كالعتػػدم لمعمػػكنتيف

متبػػت لتيف إحػػداهمت ضػػتعط كاهخػػرل تعريعي ػ  ،ك ػػت هػػذا المػػملر ال ػذم ا ػػتخدمتل العتح ػ  ،يخضػػع

الطهعػ ػػت المعمػكنتيف إلػػم اختعػػتر عهػػت لهتحاػػؽ مػػف تبت ؤهمػػت عػػؿ التعرعػ  ،ػػـ تخضػػع المعمكنػ

التعريعي لهتتهـ عت تخداـ التم يؿ الدرامت ،عيممت المعمكن الضػتعط عتلطرياػ التاهيديػ كال ػتلدة ػت

متظ ػػـ م ػػدارس ال ػػتتهـ ،ػػـ تخض ػػع المعم ػػكنتيف الختع ػػتر عت ػػدم ،كالش ػػبؿ الت ػػتلت يكض ػػح التح ػػميـ

التعريعت لهد ار :

التدريس باستخداـ التمثيؿ
الدرام

المجمكعة التجريبية
التطبيؽ القبم

التطبيؽ البعدم

لختبار ميارات

لختبار ميارات

التدريبات الم كية

التدريس بالطريقة التقميدية

المجمكعة الضابطة

شكؿ ()4-1

الت ميـ التجريب لمدراسة
78

التدريبات الم كية

ثانيان :مجتم الدراسة:
تبػػكف معتمػػع الد ار ػ مػػف عميػػع طهعػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ػػت المػػدارس الحبكميػ ػػت
محت ظػ شػػمتؿ ػزة ،كالػػذيف يدر ػػكف مػػتدة الهغ ػ الترعيػ ػػت الفحػػؿ الد ار ػػت ال ػػتمت لهتػػتـ الد ار ػػت

( ،)2015-2014كالع ػػتلغ ن ػػددهـ ( )2808م ػػف الطهعػ ػ م ػػملـ ( )1367طتلعػ ػتن ك(  )1441طتلعػ ػ

مػكزنيف نهػم ( )26مدر ػ ػت ( )78شػتع  ،حيػػث يعهػغ متك ػط أنمػتر الطهعػ مػت عػػيف ()11-10
م (ك ازرة الترعي كالتتهيـ التتلت).

ثالثان :عينة الدراسة:
تـ اختيتر نيم الد ار

شلدا ععتليت اه ت ي

مف طهع الحؼ الراعع اه ت ت ت مدر

المشترب " ب" عحكرة حدي  ،كذلؾ لأل عتب التتلي :
 .1العتح تتمؿ متهم ت المدر .
 .2رب المدر

مف مبتف بف العتح .

 .3لكل تتتمؿ العتح مع نيم الد ار .
 .4تتتكف المدر

كتاديـ الت ليالت لهعتح .

كتبكمػت نيمػ الد ار ػ مػف شػتعتيف د ار ػيتيف عهػغ نػددهمت ( )64طتلعػتن كطتلعػ  ،حيػث تم ػؿ

شػػتع ( )2المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ الت ػػت در ػػت عت ػػتخداـ التم ي ػػؿ ال ػػدرامت كعه ػػغ ن ػػددهت ( )32طتلعػ ػتن
طتلع ػ  ،كشػػتع ( )3تم ػػؿ المعمكن ػ الضػػتعط التػػت در ػػت عتلطريا ػ التاهيدي ػ كعهػػغ نػػددهت ()32

طتلعتن كطتلع  ،كالعدكؿ ر ـ ( (1يكضح أ راد التيم :
جدكؿ ()1

عدد أهراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة
المدرسة
مدرسة شيداء جباليا األساسية المشتركة" ب"

ال ؼ

العدد

النسبة المئكية

الحؼ الراعع ( (3تعريعي

32

%50

الحؼ الراعع ( )3ضتعط

32

%50

64

%100

المعمكع
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رابعان :أدكات الدراسة:
لتحايػؽ هػدؼ الد ار ػ كالػذم تم ػؿ ػػت البشػؼ نػف أ ػػر تكظيػؼ التم يػؿ الػػدرامت ػت تمميػ
ملترات التدريعتت الهغكي تمت العتح عفنداد اهداتيف التتليتيف:
 .1أداة تحهيؿ المحتكل.
 .2اختعتر لايتس ملترات التدريعتت الهغكي .
أكلن :أداة تحميؿ المحتكل:
ا تهزـ إنداد أداتت الد ار

تحهيؿ محتكل التدريعتت الهغكي لهدركس ال ػت اهكلػم مػف بتػتب

لغتمت العميه (الفحؿ ال تمت) الماررة نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت ،ك يمت يهت نػرض تفحػيهت
نف تحهيؿ المحتكل.
خطكات تحميؿ المحتكل:
لاد تضممت خطكات تحهيؿ المحتكل التمتحر التتلي :
 .1تحديد اليدؼ مف التحميؿ:
تلدؼ نمهي التحهيؿ إلم تحديد ملترات التدريعتت الهغكي لهػدركس ال ػت اهكلػم مػف بتػتب

لغتمت العميه (الفحؿ ال تمت) الماررة نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت.
 .2تحديد هئة التحميؿ:

تم هت ل التحهيػؿ ػت " الملػترة الهغكيػ " التػت يػدكر التػدريب حكللػت كي ػتلدؼ تمميتلػت لػدل
الطهع .
 .3تحديد عينة التحميؿ:
ش ػػمهت نيمػ ػ التحهي ػػؿ الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ له ػػدركس ال ػػت اهكل ػػم م ػػف بت ػػتب لغتم ػػت العميهػ ػ

(الفحؿ ال تمت) الماررة نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت ،كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:
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جدكؿ()2

يكضح الدركس كاسـ الدرس كرقـ ال فحة كعدد تدريبات كؿ درس

الدرس

اسـ الدرس

رقـ ال فحة

عدد التدريبات

اهكؿ

الحري

2

6

ال تمت

مت أ هم نيكممت!

12

6

ال تلث

رحه إلم نبت

20

6

الراعع

حبم اليكـ

29

6

الختمس

مف رالب الحيكاف

38

7

ال تدس

الديؾ كال تهب

49

6

 .4كحدة التحميؿ:
تػـ انتمػتد العمهػ بكحػدة لتحهيػؿ المحتػكل ،حيػث تم ػؿ العمهػ التتمػ مادمػ التػدريب كهػت

التت تتضمف المطهكب مف التدريب ،كمف خالللت تتضح الملترة الم تلد .
 .5ضكابط عممية التحميؿ:

تمػػت العتح ػ عم ارنػػتة نػػدد مػػف الضػكاعط خػػالؿ نمهيػ التحهيػؿ ،كذلػػؾ لزيػػتدة الد ػ كضػػعط

نمهي التحهيؿ ،كمف هذا الضكاعط:

 عت التحهيؿ عمت ن نهم التتريؼ احعرالت لملترات التدريعتت الهغكي .
 ياتحػر التحهيػػؿ نهػم الملػػترات الهغكيػ التػػت تضػممتلت تػػدريعتت بتػتب الهغػ الترعيػ الماػػرر
نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت.

 ياتحر التحهيؿ نهم محتكل تدريعتت الدركس ال ت اهكلم مف بتتب لغتمت العميه (الفحؿ
ال تمت) المارر نهم طهع الحؼ الراعع اه ت ت.

 ياتحػػر التحهيػػؿ نهػػم تحديػػد الملػػترات التػػت تتضػػمملت التػػدريعتت ،كعتلتػػتلت اػػد تػػـ انتم ػػتد
الملترة كت ميتلت ت حتؿ كركدهت ت تدريب كاحد أك أب ر مف تدريب.
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 .6إجراءات عممية التحميؿ:
تـ تحديد ملترات التدريعتت الهغكيػ لهػدركس ال ػت اهكلػم مػف بتػتب لغتمػت العميهػ (الفحػؿ

ال ػػتمت) الماػػررة نهػػم طهع ػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ،حيػػث تػػـ رحػػد نم ػكاف الػػدرس ،كنػػدد تدريعتتػػل
كالملترة المتضمم ت بؿ تدريب كحكالن إلم تلم الملترات التت دارت حكللت التدريعتت الهغكي .
.7

دؽ أداة تحميؿ المحتكل:
حػػدؽ اهداة هػػك أف تاػيس اهداة مػػت كضػػتت لايت ػػل ،عحيػػث تتطػػت حػػكرة بتمهػ ككاضػػح

لمادرة اهداة نهم يتس الختحي المراد يت لت (التع ت )210 ،2010 ،ك د تـ تادير حدؽ اهداة
عتالنتمػػتد نه ػػم ح ػػدؽ المحبم ػػيف ،حيػػث نرض ػػت اهداة ػػت ح ػػكرتلت اهكلي ػ نه ػػم معمكنػ ػ م ػػف

المختح ػػيف .امظ ػػر(المهح ػػؽ ر ػػـ  ،)1كذل ػػؾ لهتلب ػػد م ػػف الح ػػدؽ الظ ػػتهرم ل ػػألداة ،كمراعتػ ػ ل ػػتت

التحهيػػؿ ،ك ػػت ضػػك ذلػػؾ ،تمػػت العتح ػ عتتػػديؿ مػػت طهػػب تتديهػػل عح ػػب اتفػػتؽ المحبمػػيف .امظػػر

(المهحؽ ر ـ )2

 .8ثبات أداة تحميؿ المحتكل:
تػػـ التلبػػد مػػف عػػتت التحهيػػؿ مػػف خػػالؿ االت ػػتؽ نعػػر الػػزمف ،حيػػث تمػػت العتح ػ عتحهيػػؿ
محتػػكل التػػدريعتت الهغكي ػ لهػػدركس ال ػػت اهكلػػم مػػف بتػػتب لغتمػػت العميه ػ (الفحػػؿ ال ػػتمت) الماػػررة
نهػػم طهع ػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ،مػػف حيػػث (الملػػترات) ،ػػـ أنيػػد التحهيػػؿ م ػرة أخػػرل عتػػد ال ػ
أ تعيع مف التحهيؿ اهكؿ ،كمف ـ ،تمت عح ػتب متتمػؿ االتفػتؽ عػيف التحهيهػيف ،م ػتخدم متتدلػ

هكل تت ،كالتت تلخذ الحكرة التتلي :

معامؿ الثبات =نقاط التفاؽ  /نقاط الختالؼ  +نقاط التفاؽ × (100طتيم .)226:2004 ،
جدكؿ ()3
هئة التحميؿ لمميارات الم كية
التحميؿ
األكؿ
الميارات الم كية

15

التحميؿ الثان

نقاط التفاؽ

نقاط الختالؼ

معامؿ الثبات

14

14

1

93.33

يتضػػح مػػف العػػدكؿ ال ػػتعؽ أف متتمػػؿ ال عػػتت ( )93.33كهػػذا يػػدؿ نهػػم أف أداة التحهيػػؿ
تتمتع عادر ممت ب مف ال عتت ،ممت يعتؿ العتح تطملف ال تخداـ اهداة التهمي لهتحهيؿ.
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 .9نتائج عممية التحميؿ:
مػتر نػف تحهيػؿ التػدريعتت الهغكيػ لهػدركس ال ػت اهكلػم مػف بتػتب لغتمػت العميهػ (الفحػؿ

ال ػػتمت) الماػػررة نهػػم طهعػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت ( )14ملػػترة( ،امظػػر المهحػؽ ر ػػـ  )2يكضػػح
الملترات التت متعت نف نمهي التحهيؿ.
ثانيان :اختبار لقياس ميارات التدريبات الم كية:

تمػػت العتح ػ عفنػػداد اختعػػتر مكضػػكنت لملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ  ،مػػف مػػكع االختيػػتر مػػف

متتدد كاختترت هذا المكع مف االختعترات لخهكا مف التل ير عذاتي المححح ،كلتغطيتل عز بعير مف
المػ ػػتدة التهمي ػ ػ الم ػ ػراد اختعػ ػػتر الطهع ػ ػ

يلػ ػػت ،كا ػ ػػتخدمتل العتح ػ ػ بلحػ ػػد مؤش ػ ػرات لايػ ػػتس تبػ ػػت ؤ

المعمػكنتيف عػػؿ تطعيػػؽ التعرعػ  ،كلمتر ػ كعػػكد ػػركؽ عػػيف المعمػكنتيف :التعريعيػ كالضػػتعط عتػػد

إمتلت التعرع .

خطكات بناء اختبار ميارات التدريبات الم كية:
 .1تحديد اليدؼ مف الختبار:
ه ػػدؼ االختع ػػتر إل ػػم ي ػػتس مل ػػترات الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ الما ػػررة نه ػػم طهعػ ػ الح ػػؼ ال ارع ػػع

اه ت ت ت الفحؿ الد ار ت ال تمت كذلؾ لمتر أ ر التم يؿ الدرامت ت تممي تهؾ الملترات.
 .2م ادر بناء الختبار:
تـ االنتمتد ت عمت اختعتر الد ار

الحتلي نهم معمكن مف المحتدر مملت:

 ملترات التدريعتت الهغكي ت مملتج الهغ الترعي (ك ازرة الترعي كالتتهيـ.)2014 ،
 الد ار تت كاهعحتث ال تعا .
 آ ار الخع ار كالمتخححيف.
 .3ياغة أسئمة الختبار:
ا ػػتفتدت العتح ػ ػ م ػػف الد ار ػػتت ال ػػتعا الختحػ ػ ععم ػػت اختع ػػترات المل ػػترات الهغكيػ ػ عت ػػد
االطالع نهيلت ،حيث ا تتتمت العتح عاتلم الملترات الهغكي ت عمت االختعتر المبكف مػف ()42
ؤاالن ،كتتبكف عميع أ ػله االختعػتر مػف أ ػله االختيػتر مػف متتػدد ،مبكمػ مػف ال ػ عػدالؿ ،عػديؿ

كاحد مملت ححيح( .امظر المهحؽ ر ـ .)3
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الفارات أف تبكف:

ك د رانت العتح نمد حيت
 شتمه لهملترات.

 كاضح كعتيدة نف الغمكض كالهعس.
 مم ه ععدكؿ المكاحفتت المحبـ.


هيم لغكيتن ك له كماللم لم تكل الطهع .



تدرة نهم يتس هكؾ كاحد يتضمف برة كاحدة اط.

 محت

عحكرة إعرالي .

ا ػرات االختعػػتر مػػع م ارنػػتة تغطي ػ اه ػػله عميػػع

ك ػػت ضػػك ذلػػؾ تمػػت العتح ػ عحػػيت

المل ػػترات الم ػػتلد كعم ػػب مت ػػتكي حي ػػث خح ػػص لب ػػؿ مل ػػترة ال ػ ػ أ ػػله كالع ػػدكؿ ر ػػـ ()4
يكضح الملترات الم تلد  ،كاه له التت تاي لت:

جدكؿ ()4

الميارات المستيدهة كأرقاـ األسئمة الت تقيسيا
أرقاـ األسئمة
عدد

المحتكل

األسئمة

النسبة المئكية

الت تقيسيا

حسب كركدىا
ه الختبار

تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

3

7.14

1-2-3

التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

3

7.14

4-5-6

تكظيؼ أدكات المفت (لف ،لـ ،ال ،مت ،ليس).

3

7.14

7-8-9

إدختؿ إف نهم العمه اال مي .

3

7.14

10-11-12

تلميث البهمتت المذبرة كتذبير البهمتت المؤم .

3

7.14

13-14-15

إ متد الفتؿ لهمفردكالم مم كالعمع.

3

7.14

16-17-18

تكظيؼ أ مت احشترة.

3

7.14

19-20-21

تحديد كتكظيؼ الضمتلر الممفحه كالمتحه

3

7.14

22-23-24

ت مي كعمع اه مت المفردة.

3

7.14

25-26-27

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

3

7.14

28-29-30

التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .

3

7.14

31-32-33

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ

3

7.14

34-35-36

إدختؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

3

7.14

37-38-39

عمع اه مت المفردة عمع مذبر كمؤمث تلميف.

3

7.14

40-41-42

المعمكع

42

%100
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 .4كتابة تعميمات الختبار:
تمت العتح عتاديـ ندة تتهيمتت كارشتدات لهطهع ت الحفح اهكلم ،كاشتمهت نهم:
 ندد ارات االختعتر.
 طريا احعتع نف ارات االختعتر.
 مفتتح إعتع لالختعتر.
 .5تحكيـ الختبار:
عتد إنداد االختعتر ت حكرتل اهكلي ( ،امظػر مهحػؽ ر ػـ  )3تمػت العتح ػ عترضػل نهػم
معمكن ػ مػػف المحبمػػيف مػػف أنضػػت هيل ػ التػػدريس عا ػػـ الممػػتهر كطػػرؽ التػػدريس ػػت العتمتػػتت

الفه طيمي عمحت ظتت زة ،بمػت تػـ نرضػل نهػم معمكنػ مػف المشػر يف الترعػكييف ػت ك ازرة الترعيػ
كالتتهيـ كندد مف مدر ت الهغ الترعي  ،كذلؾ حعدا أراللـ كمالحظتتلـ حكؿ الماتط التتلي :
 حيت

نعترات االختعتر مف المتحي التهمي كالهغكي .

 ممت ع أ له االختعتر لم تكل طهع الحؼ الراعع.
 ممت ع العدالؿ لبؿ ارة مف ارات االختعتر.
 مدل امتمت ارات االختعتر إلم الم تكل المتر ت لالختعتر.
 ماترحتت أخرل يرل المحبمكف أملت ضركري كهتم .
ك ت ضك ذلؾ ا ترح المحبمكف التتديالت التتلي :
 ا تعداؿ عتض العدالؿ لبكملت ضتيف .
 حذؼ عتض اه له التت ال تؤ ر نهم المحتكل المراد يت ل.
 ضركرة تتديؿ عتض اهخطت ت الحيت

الهغكي .

كعت ػػد إعػ ػ ار التت ػػديالت المطهكعػ ػ أح ػػعح االختع ػػتر ع ػػته انز لهتطعي ػػؽ اال ػػتطالنت( .امظ ػػر

المهحؽ ر ـ .)4
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 .6التطبيؽ الستطالع لالختبار:
تمػػت العتح ػ عتطعيػػؽ االختعػػتر نهػػم نيمػ ا ػػتطالني مػػف طػػالب كطتلعػػتت الحػػؼ ال ارعػػع

كبتمت التيم مبكم مف ( )34طتلعتن كطتلع ك د تػـ التطعيػؽ عػؿ العػد عتلتعرعػ عل ػعكع ك ػد هػد ت

التيم اال تطالني إلم:

 تحديد زمف االختعتر.

 إيعتد متتمؿ الحتكع  ،كمتتمؿ التمييز لفارات االختعتر.
 التلبد مف حدؽ االختعتر ،كذلؾ عح تب متتمالت االت تؽ الداخهت.
 ح تب عتت االختعتر.
 .7تحديد زمف الختبار:

تػػـ ح ػػتب زمػػف تلدي ػ الطػػالب كالطتلعػػتت لالختعػػتر نػػف طريػػؽ المتك ػػط الح ػػتعت لػػزمف

ا ػػتعتع أكؿ طتلػػب امتلػػم مػػف اال ػػتعتع نهػػم اػرات االختعػػتر حيػػث عهػػغ ( )30د ياػ  ،عيممػػت زمػػف
ا ػػتعتع آخػػر طتلػػب نهػػم ا ػرات االختعػػتر عهػػغ ( )50د يا ػ  ،لػػذا اػػد بػػتف متك ػػط الػػزمميف ي ػػتكم

( )40د يا  ،كهك الزمف الممت ب لال تعتع نهم أ له اختعتر الملترات الهغكي .
 .8ت حيح الختبار:
تػػـ تحػػحيح االختعػػتر عتػػد إعتع ػ طػػالب كطتلعػػتت التيم ػ اال ػػتطالني نهػػم ا ارتػػل ،حيػػث

حددت درع كاحػدة لبػؿ اػرة ،كعػذلؾ تبػكف الدرعػ التػت ححػؿ نهيلػت الطتلػب أك الطتلعػ مححػكرة

عيف ( )42-0درع  ،حيث تبكف االختعتر مف ( )42ارة ت حكرتل الملتلي .
 .9تحميؿ نتائج الختبار:

عتد أف تـ تطعيؽ اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي نهم التيم اال تطالني  ،تـ تحهيؿ

متتلر إعتعتت الطالب كالطتلعتت نهم أ له االختعتر ،كذلؾ لمتر متتمؿ الحتكع  ،كمتتمؿ
التمييز ليتـ عتد ذلؾ حذؼ الفارات الغتمض إف كعدت.
كلبت تححؿ العتح

نهم متتمؿ حتكع كمتتمؿ تمييز لبؿ ارة مف ارات االختعتر،

تمت عتا يـ الطالب كالطتلعتت إلم معمكنتيف معمكن نهيت ضمت  %27مف معمكع الطالب

كالطتلعتت ،كهـ الطالب كالطتلعتت الذيف ححهكا نهم أنهم الدرعتت ت االختعتر ،كمعمكن دميت

ضمت  %27مف معمكع الطالب كالطتلعتت الذيف ححهكا نهم أدمم الدرعتت ت االختعتر ،ك د
عهغ ندد طالب كطتلعتت بؿ معمكن ( )11طتلعتن كطتلع .
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أكلن :حساب معامؿ ال عكبة.

كياػػتس عتلم ػػع الملكي ػ لمػػف أعػػتعكا نهػػم ال ػؤاؿ إعتع ػ ختطل ػ  ،كبػػتف اللػػدؼ مػػف ح ػػتب

درع الحتكع لفارات االختعتر هك حذؼ الفارات التت تاؿ درع حتكعتلت نف  0.20أك تزيد نف
 0.80كيح ب عتلمتتدل التتلي ( :أعك د .)170 ،2008 ،
درجة

عكبة الفقرة =

عدد الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة
عدد المفحك يف أك عدد الذيف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ

كالعدكؿ ر ـ ( )5يعيف متتمؿ الحتكع لفارات اختعتر الملترات الهغكي .
جدكؿ ()5

معامؿ ال عكبة لفقرات اختبار الميارات الم كية
ـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ـ

معامؿ ال عكبة
0.78
0.39
0.33
0.61
0.78
0.39
0.33
0.33
0.72
0.33
0.56
0.44
0.61
0.78
0.72
0.72
0.67
0.67
0.72
0.61
0.56

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

معامؿ ال عكبة
0.61
0.67
0.72
0.78
0.72
0.67
0.72
0.67
0.78
0.61
0.56
0.78
0.39
0.67
0.72
0.28
0.56
0.50
0.72
0.56
0.61

يتضح مف العدكؿ ال تعؽ أف متتمالت الحتكع بتمت ممت ػع لعميػع الفاػرات ،كتتػراكح مػت

عيف ( )0.78 – 0.28كنهيل فف عميع الفارات ماعكل .
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ثانيان :حساب معامؿ التمييز.
كياحد عل درة الفارة نهم التمييز عيف الطهع مف حيث الفركؽ الفردي عيملـ ،ك درتلت أيض نت

نهم التمييز عيف الفل التهيت كالفل الدميت ،كبػتف اللػدؼ مػف ح ػتب متتمػؿ التمييػز لفاػرات االختعػتر
هك حذؼ الفارات التت ياؿ متتمؿ تمييزهت نف  0.20هملت تتتعر ضتيف
كيح ب عتلمتتدل التتلي ( :أعك د )170 ،2008 ،
عدد اإلجابات ال حيحة عمى الفقرة ه المجمكعة العميا –
معامؿ تمييز الفقرة =

عدد اإلجابات ال حيحة ه المجمكعة الدنيا
ن ؼ عدد األهراد ه المجمكعتيف

كالعدكؿ ر ـ ( )6يعيف متتمؿ التمييز لفارات اختعتر الملترات الهغكي .
جدكؿ ()6

معامؿ التمييز لفقرات اختبار الميارات الم كية
ـ

معامؿ التمييز

ـ

معامؿ التمييز

1

0.44

22

0.78

2

0.56

23

0.67

3

0.44

24

0.56

4

0.78

25

0.44

5

0.44

26

0.56

6

0.56

27

0.44

7

0.67

28

0.56

8

0.44

29

0.67

9

0.56

30

0.44

10

0.67

31

0.56

11

0.67

32

0.67

12

0.67

33

0.44

13

0.78

34

0.33

14

0.44

35

0.44

15

0.56

36

0.56

16

0.56

37

0.33

17

0.67

38

0.44
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ـ

معامؿ التمييز

ـ

معامؿ التمييز

18

0.44

39

0.33

19

0.56

40

0.56

20

0.33

41

0.67

21

0.44

42

0.56

يتضػػح مػػف العػػدكؿ ال ػػتعؽ أف متػػتمالت التمييػػز بتمػػت ممت ػػع لعميػػع الفاػرات ،كتتػراكح مػػت

عيف ( )0.78 – 0.33كنهيل فف عميع الفارات ماعكل .
 .10التحقؽ مف

دؽ الختبار كثباتو:

دؽ الختبار:
يتػػد االختعػػتر حػػتد تن إذا بػػتف ياػػيس مػػت كضػػع لايت ػػل ،أم ياػػيس الكظيف ػ التػػت يػػزنـ أمػػل

ياي لت كال يايس شيلتن آخر عدالن نملت أك إضت إليلت (التعتدم ،)241:2012 ،ك د تحااػت العتح ػ
مف حدؽ االختعتر عت تخداـ طرياتيف كهمت بتلتتلت:

أ.

دؽ المحكميف:
ت ػػـ إن ػػداد االختع ػػتر ػػت ح ػػكرتل اهكليػ ػ كنرض ػػل نه ػػم معمكنػ ػ م ػػف المحبم ػػيف م ػػف ذكم

االختحػػتص ،كذلػػؾ ال ػػتطالع آراللػػـ كمالحظػػتتلـ ،كاعػ ار التتػػديالت الالزمػ  ،مػػف حيػػث ال ػػالم

الهغكي  ،كمدل شمكلي الملترات لكحدة الد ار  ،كمدل امتمت ارات االختعتر لهملترات الهغكيػ  ،ك ػد
التزمت العتح عتهؾ المالحظتت كتـ تتديهل عتلتشتكر مع مشر ت اهطركح  ،كعذلؾ أحعح االختعتر

حتلحتن لهتطعيؽ( .امظر المهحؽ ر ـ  )6أ مت ال تدة المحبميف.
ب.

دؽ التساؽ الداخم :
تػػـ التحاػػؽ مػػف حػػدؽ االختعػػتر نػػف طريػػؽ تطعيػػؽ االختعػػتر المتػػد نهػػم نيم ػ ا ػػتطالني

مبكم مف ( )34طتلعػ  ،كتػـ ح ػتب متتمػؿ االرتعػتط (عير ػكف) عػيف درعػ بػؿ ملػترة مػف الملػترات
التت تضمملت االختعتر كعػيف الدرعػ البهيػ لالختعػتر كذلػؾ عت ػتخداـ العرمػتمر احححػتلت ()SPSS
كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:
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جدكؿ ()7

معامؿ ارتباط كؿ ميارة مف ميارات الختبار م الدرجة الكمية لالختبار
الميارة
تكظيؼ أدكات
الستفياـ.

التمييز بيف الجممة
المثبتة كالجممةالمنفية.
تكظيؼ أدكات النف
(لف ،لـ ،ل ،ما ،ليس).
إدخاؿ إف عمى الجممة
السمية.

تأنيث الكممات المذكرة

كتذكير الكممات المؤنثة.
إسناد الفعؿ
لممفردكالمثنى كالجم .

تكظيؼ أسماء اإلشارة.

رقـ

معامؿ

مستكل الدللة

الميارة
تحديد كتكظيؼ

السؤاؿ

الرتباط

1

0.486

دال نمد 0.01

2

0.666

دال نمد 0.01

الضمائر المنف مة

3

0.641

دال نمد 0.01

كالمت مة

4

0.751

دال نمد 0.01

5

0.392

دال نمد 0.05

6

0.648

دال نمد 0.01

7

0.637

دال نمد 0.01

8

0.722

دال نمد 0.01

9

0.655

دال نمد 0.01

10

0.590

دال نمد 0.01

11

0.477

دال نمد 0.01

التمييز بيف الجممة

12

0.558

دال نمد 0.01

الفعمية.

13

0.787

دال نمد 0.01

14

0.781

دال نمد 0.01

15

0.363

دال نمد 0.05

16

0.672

دال نمد 0.01

17

0.779

دال نمد 0.01

18

0.703

دال نمد 0.01

19

0.847

20

0.904

دال نمد  0.01جم األسماء المفردة
دال نمد 0.01

21

0.835

دال نمد 0.01

رقـ

معامؿ

مستكل الدللة

السؤاؿ

الرتباط

22

0.496

دال نمد 0.01

23

0.824

دال نمد 0.01

24

0.495

دال نمد 0.01

25

0.808

دال نمد 0.01

26

0.788

دال نمد 0.01

27

0.789

دال نمد 0.01

28

0.852

دال نمد 0.01

29

0.637

دال نمد 0.01

30

0.880

دال نمد 0.01

31

0.674

دال نمد 0.01

32

0.622

دال نمد 0.01

33

0.501

دال نمد 0.01

34

0.489

دال نمد 0.01

35

0.669

دال نمد 0.01

36

0.551

دال نمد 0.01

37

0.641

دال نمد 0.01

38

0.651

دال نمد 0.01

39

0.735

دال نمد 0.01

40

0.470

دال نمد 0.01

41

0.680

دال نمد 0.01

42

0.735

دال نمد 0.01

تثنية كجم األسماء
المفردة.
التمييز بيف السـ
كالفعؿ كالحرؼ.

السمية كالجممة

التمييز بيف الفعؿ
كالفاعؿ كالمفعكؿ

إدخاؿ كاف كأخكاتيا
عمى الجممة السمية.

جم مذكر كمؤنث
سالميف.

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )32وعند مستىي داللة (0. 449= )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )32وعند مستىي داللة (0. 349= )0.05

يتضػػح مػػف العػػدكؿ ال ػػتعؽ أف عميػػع متػػتمالت االرتعػػتط دالػ إححػػتليتن نمػػد م ػػتكل داللػ

(.)0.01 ،0.05
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ثبات االختبار:
كياحػػد عػػل د ػ المايػػتس أك ات ػػت ل ،ػػفذا ححػػؿ الفػػرد نهػػم مفػػس الدرع ػ (أك درع ػ ريع ػ

مملت) ت مفس االختعتر نمد تطعيال أب ر مف مرة فممت محؼ االختعتر أك المايػتس علمػل نهػم درعػ
نتليػ ػ م ػػف ال ع ػػتت (أع ػػك ن ػػالـ ،)481:2010 ،كيح ػػب متتم ػػؿ ال ع ػػتت عط ػػرؽ ندي ػػدة ،ك ػػد تم ػػت

العتح ػ عفيعػػتد متتمػػؿ عػػتت االختعػػتر عت ػػتخداـ طرياتػػت التعزلػ المحػػفي  ،كبػػكدر -ريتشػػترد ػػكف
20نهم المحك التتلت:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية:
تمػت العتح ػ عايػتس متتمػؿ ال عػتت عطرياػ التعزلػ المحػػفي  ،حيػث تػـ تعزلػ اه ػله إلػػم
محفيف ،كانتعرت اه له ذات اهر تـ الفردي هت أ له المحؼ اهكؿ ،كاه له الزكعي هت أ له

المحؼ ال تمت ،ػـ ح ػتب متتمػؿ ارتعػتط عير ػكف عػيف المحػؼ اهكؿ مػف االختعػتر كالمحػؼ ال ػتمت
مػػف االختعػػتر بػػتف ( ،)2.729ػػـ ا ػػتخداـ متتدل ػ

ػػعيرمتف ع ػراكف لح ػػتب متتمػػؿ عػػتت االختعػػتر

البهت مف المتتدل التتلي (بتظـ)116:2221 ،

حيث ـ:متتمؿ عتت االختعتر  //ر :متتمؿ ارتعتط التعترات الزكعي مع التعػترات الفرديػ
كعتلتتكيض ت المتتدلػ ال ػتعا يمػتر متتمػؿ ال عػتت( ،)2.873كيتضػح مػت ػعؽ أف االختعػتر يتمتػع

عدرع عتت عيدة.

ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سون:20
لمتر ػ مػػدم عػػتت االختعػػتر ،تػػـ ا ػػتخداـ متتدلػ بػػكدر -ريتشػػترد ػػكف  22هعتػػتد اختعػػتر

الملترات الهغكي  ،كهت طريا ممت ع لالختعترات التت تبكف متيع أ لهتلت إمت حكاب كامت خطػت أم
لهمتغي ػرات ال متلي ػ  ،حيػػث تػػـ الححػػكؿ نهػػت يم ػ متتمػػؿ بػػكدر -ريتشػػترد ػػكف  22لهدرع ػ البهي ػ
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لالختعتر ببؿ طعاتن لهمتتدل ال تعا (مهحـ)267:2225 ،

كعتلتتكيض ت المتتدل تمتر يم بكدر -ريتشترد كف 22لالختعتر ببػؿ ( )2.791كهػت

يم تطملف العتح إلت تطعيؽ االختعتر نهت نيم الد ار  ،كعذلؾ تلبدت مف حدؽ ك عتت اختعػتر

ملترات التدريعتت الهغكي .

خامسان :دليؿ المعمـ:
تم ػػت العتح ػ ػ عفن ػػداد معمكنػ ػ م ػػف الك ػػتلؿ الم ػػتندة ػػت تطعي ػػؽ التعرعػ ػ كممل ػػت :دلي ػػؿ

المتهػػـ ،المحػػكص الدرامي ػ  ،كأكراؽ التمػػؿ ،كمعمكن ػ مػػف العطت ػػتت كالش ػرالح ،كذلػػؾ حتػػم يػػتمبف
المته ػػـ م ػػف تطعي ػػؽ التعرعػ ػ عكض ػػكح ،حي ػػث تم ػػت العتح ػ ػ عفن ػػداد دلي ػػؿ المته ػػـ لت ػػدريس مل ػػترات
التدريعتت الهغكي عت تخداـ التم يؿ الدرامت عتال تمتد إلم:

 .1بتتب لغتمت العميه لهحؼ الراعع ،كعتض المراعع المتتها عمحتكل البتتب.
 .2اهدب الترعكم المتتهؽ عتلملترات الهغكي كطرالؽ تدري لت كبذلؾ المتتهؽ عتلدرامت.
 .3عتض الد ار تت ال تعا المشتعل لهد ار

الحتلي .

تعريؼ دليؿ المعمـ:
يترؼ علمل حها الكحؿ عيف المخطػط لفتتليػتت الػدليؿ كالممفػذ للػت ،إذ يػتـ نػرض تحػكرات

الخطػػط لتحايػػؽ اههػػداؼ المرتعط ػ عػػتلمك ؼ التتهيمػػت مػػف خػػالؿ نرضػػل لمعمكن ػ مػػف المحػػتلح
كاحرشػػ ػػتدات كالتكعيلػػ ػػتت لهمتهػػ ػػـ عشػػ ػػلف تمفيػػ ػػذ اهمشػ ػ ػػط كالفتتلي ػ ػػتت المت ػ ػػدة( .الها ػ ػػتمت كالعمػ ػ ػػؿ،

.)1999:139

كتتػػرؼ العتح ػ دليػػؿ المتهػػـ إعرالي ػتن علمػػل تحػػكر م ػػعؽ لػػدركس ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ

ي ترشد عل المتهـ ت التدريس عت تخداـ التم يؿ الدرامت.
خطكات إعداد الدليؿ:
 .1ىدؼ الدليؿ:

يلدؼ الدليؿ إلم تاديـ نرض ك و
اؼ لدكر المتهـ ت بيفي تدريس ملترات التػدريعتت الهغكيػ

عت تخداـ التم يؿ الدرامت.
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 .2محتكل الدليؿ:
يتبكف الدليؿ مػف ملػترات التػدريعتت الهغكيػ لهػدركس ال ػت اهكلػم مػف بتػتب لغتمػت العميهػ

(العز ال تمت) ،كالمحكص الدرامي التت أندت لتدريس تهؾ الملترات.
 .3بناء الدليؿ:

تمت العتح عفنداد الدليؿ (امظر المهحؽ ر ـ  )5عمت يتكا ؽ مع ملترات التػدريعتت الهغكيػ

المتضمم ت بتتب لغتمت العميه (العز ال تمت) كاشتمؿ نهم مت يهت:
 مادم .
 أهداؼ الدليؿ التتم .
 الملترات التت يحتكيلت الدليؿ.
 أهداؼ الملترات المحددة.
 المحكص الدرامي .
 المحتدر التتهيمي الماترح .
 المتطهعتت اه ت ي كالعمكد االختعتري .
 احع ار ات كاهمشط .
 أ تليب التاكيـ.
 إرشتدات كتكعيلتت لهمتهـ يتعتلت أ مت التدريس عت تخداـ التم يؿ الدرامت.
تطبيؽ أدكات الدراسة:
تمتكلت العتح

يمت عؽ بيفي عمت اهدكات الرلي

لهد ار  ،ك يمػت يهػت تتمػتكؿ بيفيػ إعػ ار

تعرع الد ار  ،كالتت تم ؿ مرحه تطعيؽ كتدريس ملترات التدريعتت الهغكي .
تطبيؽ الختبار القبم عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة:
تمت العتح عتطعيؽ االختعتر الاعهت نهم نيم الد ار

ػت مدر ػ شػلدا ععتليػت اه ت ػي

المشرب "ب" كذلؾ يكـ اهرعتت عتتري  ،2015/2/18كلاد تمت العتح عمف ػلت عتطعيػؽ االختعػتر
كذلؾ لضمتف تحايؽ مفس الظركؼ لعميع الطهع  ،كتحايؽ الد كالمكضكني .
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ضبط المت يرات قبؿ بدء التجريب:
امطال تن مف الحرص نهم الم المتتلر ،كتعمعتن ر تر التكامؿ الدخيه التت يتكعب ضػعطلت

كالح ػػد م ػػف آ تره ػػت لهكح ػػكؿ إل ػػم مت ػػتلر ح ػػتلح تعهػ ػ لال ػػتتمتؿ كالتتم ػػيـ ،تى ىعم ػػت العتح ػ ػ طرياػ ػ "
المعمػػكنتيف التعريعيػ كالضػػتعط عتختعػػتريف عػػؿ التعرعػ  ،كيتتمػػد نهػػم تبػػت ؤ كتطػػتعؽ المعمػػكنتيف
مف خالؿ االنتمتد نهم االختيتر التشكالت ه ػراد التيمػ  ،كماترمػ المتك ػطتت الح ػتعي ػت عتػض

المتغيرات أك التكامؿ لذا تمت العتح عضعط المتغيرات التتلي :
 -1تكاهؤ مجمكعت الدراسة قبؿ التطبيؽ ه العمر:

عػػتلرعكع إلػػم ػػعؿ اهح ػكاؿ المدر ػػي عػػؿ عػػد التعريػػب تمػػت العتح ػ عح ػػتب متك ػػطتت

أنم ػػتر الطهعػ ػ كداللػ ػ الف ػػركؽ ع ػػيف المعم ػػكنتيف التعريعيػ ػ كالض ػػتعط عل ػػدؼ ض ػػعط متغي ػػر التم ػػر

كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:

جدكؿ ()8

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمت ير
التح يؿ ه العمر

المت ير

العمر

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجريبية

32

10.644

0.378

ضابطة

32

10.738

0.420

المعيارم

"ت "

0.938

قيمة

مستكل

الدللة

الدللة

0.352

غير دالة
إح ائيان

* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.00 = )0.05≥α

* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.66 = )0.01≥α

يتضػػح مػػف العػػدكؿ ( )8نػػدـ كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي عػػيف المعمػػكنتيف التعريعيػ
كالضتعط ت التمر عؿ عد التعرع كهذا يتمت أف المعمكنتيف متبت لتتف ت التمر.
 -2تكاهؤ مجمكعت الدراسة قبؿ التطبيؽ ه مبحث الم ة العربية:
تػػـ رحػػد نالمػػتت معحػػث الهغ ػ الترعي ػ لهطهع ػ مػػف خػػالؿ ال ػػعالت المدر ػػي  ،عػػؿ عػػد

التعريػػب ،ك تم ػػت العتح ػ عماترمػ ػ متك ػػطت درع ػػتت الطهعػ ػ ػػت امتح ػػتف ملتي ػ الفح ػػؿ اهكؿ ػػت
معحث الهغ الترعي لهمعمكنتيف التعريعي كالضتعط كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:

94

جدكؿ ()9

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمت ير
التح يؿ ه مادة الم ة العربية

النحراؼ

المت ير

المجمكعة

العدد

المتكسط

التح يؿ ه مادة

تجريبية

32

69.375

12.370

ضابطة

32

69.906

11.110

الم ة العربية

المعيارم

"ت "

0.181

قيمة

الدللة
0.857

مستكل
الدل لة

غير دالة
إح ائيان

* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.00 = )0.05≥α
* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.66 = )0.01≥α

يتضح مف العدكؿ ر ـ ( )9أف يم الدالل ( )0.857كهت يم أبعر مػف ( )0.05كعػذلؾ

ال يكعد ركؽ ذات داللػ إححػتلي عػيف المعمػكنتيف التعريعيػ كالضػتعط ػت متغيػر التححػيؿ ػت
الهغ الترعي

عؿ عد التعرع كهذا يتمت أف المعمكنتيف متبت لتتف ت معحث الهغ الترعي .

 -3تكاهؤ مجمكعت الدراسة قبؿ التطبيؽ ه التح يؿ العاـ:
تـ رحػد التححػيؿ التػتـ لهطهعػ مػف خػالؿ ال ػعالت المدر ػي عػؿ العػد عتلتعريػب ،ك تمػت
العتح ػ ػ عماترمػ ػ متك ػػطت درع ػػتت المعم ػػكنتيف التعريعيػ ػ كالض ػػتعط ػػت التحح ػػيؿ الت ػػتـ لهفح ػػؿ

الد ار ػػت اهكؿ  2014-2015لبت ػ الم ػكاد الد ار ػػي مػػت نػػدا (الر ػػـ كالريتض ػ ) حيػػث تػػـ تحكيػػؿ
الدرعتت إلم م ب ملكي كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:

جدكؿ ()10

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمت ير
التح يؿ ه التح يؿ العاـ

المت ير

التح يؿ العاـ

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجريبية

32

469.688

51.543

ضابطة

32

481.656

51.035

المعيارم

"ت "

0.933

قيمة

الدللة
0.354

مستكل
الدللة

غير دالة
إح ائيان

* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.00 = )0.05≥α

* يم "ت" العدكلي نمد درع حري ( )62كنمد م تكل دالل (2.66 = )0.01≥α

يتضػػح م ػػف الع ػػدكؿ ر ػػـ ( )10أف يمػ ػ الداللػ ػ ( )0.354كهػػت يمػػ أبع ػػر م ػػف ()0.05

كعػ ػػذلؾ ال يكعػ ػػد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي عػ ػػيف المعمػ ػػكنتيف التعريعي ػ ػ كالضػ ػػتعط ػ ػػت متغيػ ػػر
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التححيؿ ت التححيؿ التتـ عؿ عد التعرع كهػذا يتمػت أف المعمػكنتيف متبت لتػتف ػت التححػيؿ
التتـ.

 .4تكاهؤ مجمكعت الدراسة ه اختبار ميارات التدريبات الم كية المعد لمدراسة:
تمػػت العتح ػ عماترم ػ متك ػػطت درعػػتت الطهع ػ ػػت االختعػػتر الاعهػػت لهمعمػػكنتيف التعريعي ػ

كالضػػتعط  ،كذلػػؾ لهتلبػػد مػػف تبػػت ؤ المعمػػكنتيف ػػت ملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ الم ػػتلد كالعػػدكؿ

التتلت يكضح ذلؾ:

جدكؿ ()11

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة لختبار ميارات
التدريبات الم كية ه التطبيؽ القبم

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تعريعي

32

2.250

0.762

ضتعط

32

1.938

1.216

تعريعي

32

1.656

0.865

ضتعط

32

1.594

0.946

تعريعي

32

1.063

0.840

لـ ،ل ،ما ،ليس).

ضتعط

32

1.375

0.871

إدخاؿ إف عمى الجممة

تعريعي

32

0.844

0.920

السمية.

ضتعط

32

0.656

0.653

تأنيث الكممات المذكرة

تعريعي

32

2.000

0.984

كتذكير الكممات المؤنثة.

ضتعط

32

1.813

1.091

إسناد الفعؿ لممفرد كالمثنى

تعريعي

32

2.250

0.762

ضتعط

32

1.844

1.247

تعريعي

32

1.875

0.942

ضتعط

32

1.656

1.234

تحديد كتكظيؼ الضمائر

تعريعي

32

1.969

0.822

المنف مة كالمت مة

ضتعط

32

1.750

1.107

تثنية كجم األسماء

تعريعي

32

2.063

0.914

المفردة.

ضتعط

32

1.938

1.105

التمييز بيف السـ كالفعؿ

تعريعي

32

2.156

0.954

كالحرؼ.

ضتعط

32

2.469

0.950

التمييز بيف الجممة السمية

تعريعي

32

1.438

0.982

تكظيؼ أدكات الستفياـ.
التمييز بيف الجممة المثبتة
كالجممة المنفية.

تكظيؼ أدكات النف

(لف،

كالجم .

تكظيؼ أسماء اإلشارة.
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المعيارم

"ت"
1.232
0.276
1.461

قيمة

مستكل

الدللة

الدللة

0.223

ير دال

0.784
0.149

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
0.940

0.351

ير دال

إححتليتن
0.722
1.572
0.797

0.473
0.121
0.428

ير دال

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
0.897

0.373

ير دال

إححتليتن
0.493
1.313
0.269

0.624
0.194
0.788

ير دال

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
ير دال

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

كالجممة الفعمية.

ضتعط

32

1.375

0.871

التمييز بيف الفعؿ كالفاعؿ

تعريعي

32

1.719

0.991

كالمفعكؿ

ضتعط

32

1.500

0.984

إدخاؿ كاف كأخكاتيا عمى

تعريعي

32

0.938

0.801

الجممة السمية.

ضتعط

32

1.000

0.916

جم األسماء المفردة جم

تعريعي

32

1.625

0.942

مذكر كمؤنث سالميف.

ضتعط

32

1.281

1.054

الدرجة الكمية لختبار

تعريعي

32

23.844

6.112

ضتعط

32

22.188

7.592

التدريبات الم كية

المعيارم

"ت"

قيمة

مستكل

الدللة

الدللة
إححتليتن

0.886
0.291

0.379
0.772

ير دال

إححتليتن
ير دال

إححتليتن
1.375

0.174

ير دال

إححتليتن
0.961

0.340

ير دال

إححتليتن

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )62وعند مستىي داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )62وعند مستىي داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضػ ػػح مػ ػػف العػ ػػدكؿ ( )11نػ ػػدـ كعػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي نمػ ػػد م ػ ػػتكل دالل ػ ػ
( )α=0.05عػيف طهعػ المعمكنػ الضػػتعط كطهعػ المعمكنػ التعريعيػ ػػت أعتػتد االختعػػتر كالدرعػ
البهي لالختعتر ،كنهيل فف المعمكنتيف متبت لتتف ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي .

إجراءات الد ارسة:
عتػد أف تػـ التطعيػػؽ الاعهػت هداة الد ار ػ المتم هػ ػت اختعػػتر ملػترات التػػدريعتت الهغكيػ نهػػم
أ راد المعمكنتيف التعريعي كالضتعط  ،كعتد التحاؽ مف تبت ؤهمت تمت العتح عتلتم يؽ مع إدارة
المدر

لهعد ت تدريس ملترات التدريعتت الهغكي الم تلد .

خطكات السير ه تدريس المجمكعتيف:
عػػدأت العتح ػ عتػػدريس الملػػترات عت ػػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت ه ػراد المعمكن ػ التعريعي ػ  ،كأمػػت

المعمكن ػ الضػػتعط اػػد تػػـ تدري ػػلت عتلطريا ػ االنتيتدي ػ  ،كذلػػؾ عكا ػػع ححػػتيف أ ػػعكنيتن لبػػؿ مػػف

المعمػكنتيف كذلػػؾ عػػد ان مػػف يػكـ اهحػػد عتػػتري  ،2015/2/22كا ػػتمرت التعرعػ حتػػم يػػكـ ال ػػعت

المكا ؽ .2015/4/11

97

التطبيؽ البعدم:
أنيد تطعيػؽ اختعػتر ملػترات التػدريعتت الهغكيػ نهػم

عتد االمتلت مف تدريس ملترات الد ار

أ ػراد المعمػكنتيف التعريعيػ كالضػتعط كبػتف ذلػػؾ يػكـ اهحػد عتػػتري  ،2015 /4/12كذلػؾ علػػدؼ
تحديػػد الممػػك الحتحػػؿ ػػت ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ يػػد الد ار ػ  ،بمػػت كتػػـ رحػػد الػػدرعتت تمليػػدان
حع ار المتتلع احححتلي  ،كا تخراج المتتلر كممت شتلت كتف يرهت ت الفحؿ التتلت.

سادسان -األساليب اإلح ائية:

لتحايؽ أهداؼ الد ار  ،ا تخدمت العتح العرمتمر احححتلت  SPSSػت متتلعػ عيتمػتت
كتـ ا تخداـ اه تليب احححتلي التتلي :

هذا الد ار

 -1المتىسطات الحساتية واالنحرافات المعيارية .
 -2اختثار. Independent sample-T. test
 -3اختثار. Paired sample-T. test

 -4حساب قيمة ايتا ،وحجم التأثير وفق دليل علً مؤشراتها.
ويحسة حجم التأثير تالمعادلة التالية:
t2

t2 + df

(نفتم )42 :2000 ،

حيػث

2

=

2

η

2t
d
df

= ηمرعػع ايتػت كيتعػر نػف م ػع التعػتيف البهػت ػت المتغيػر التػتعع الػذم يمبػف أف يرعػع إلػم

المتغير الم تاؿ.

 =T2يم ت المح كع نمد ا تخداـ اختعتر "ت"
 =dfترمز لدرعتت الحري كت تكم N1+N2-2
كالعدكؿ التتلت يكضح ذلؾ:
جدكؿ ()12

الجدكؿ المرجع المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير
األداة المستخدمة

حجـ التأثير
ير

متكسط

كبير

η

0.01

0.06

0.14

0.20

D

0.2

0.5

0.8

1.1

2
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كبير جدان

انفصم اخلامس

نتائج انذراست وتفسريها
 مقدمة.
 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا.
 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثان كتفسيرىا.
 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا.
 تك يات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.

الف ؿ الخامس

نتائج الدراسة كتفسيرىا
مقدمة:
يتمتكؿ هذا الفحؿ نرضتن لهمتتلر التت تكحهت إليلت العتح كتف ي اير للت ،مف خالؿ احعتع

نهػػم ت ػػتؤالت الد ار ػ كاختعػػتر رضػػيتتلت كالتحاػػؽ مػػف تهػػؾ الفرضػػيتت ،كذلػػؾ عت ػػتخداـ العرمػػتمر
احححتلت " ،"SPSSـ معمكن مف التكحيتت كالماترحتت العح ي .

اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا:
يمص ال ؤاؿ اهكؿ مف أ له الد ار

نهم ":ما الميارات الم كية الت تتضمنيا التػدريبات

ه كتاب الم ة العربية المقرر عمى طمبة ال ؼ الراب األساس ؟

كلإلعتعػ ػ ن ػػف ه ػػذا ال ػ ػؤاؿ ت ػػـ االط ػػالع نه ػػم اهدب الترع ػػكم كالد ار ػػتت ال ػػتعا المتتهاػ ػ

عمكضػػع الد ار ػ الحتلي ػ  ،كانػػداد أداة تحهيػػؿ محتػػكل تمػػت العتح ػ مػػف خالللػػت عتحهيػػؿ التػػدريعتت

الهغكيػ لهػػدركس ال ػػت اهكلػػم مػػف بتػػتب لغتمػػت العميهػ (الفحػػؿ ال ػػتمت) الماػػررة نهػػم طهعػ الحػػؼ
الراعع اه ت ت ،كتػـ تحديػد الملػترات الكاعػب تمميتلػت عتلم ػع لهطهعػ ػت هػذا المرحهػ  ،حيػث تمػت

العتح ػ عححػػر الملػػترات ،كنرضػػلت نهػػم معمكن ػ مػػف المختحػػيف كالخع ػ ار ػػت الممػػتهر كطػػرؽ

التػػدريس ،كالمشػػر يف الترعػػكييف لضػػعطلت كا رارهػػت كعتػػد عمتلػػت كرحػػدهت ،تكحػػهت العتح ػ لمعمكنػ
مف الملترات كالمشتر إليلت ت عدكؿ ر ـ (.)13

جدكؿ ()13
قائمة ميارات التدريبات الم كية
الميارة

ـ
1

تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

8

تحديد كتكظيؼ الضمتلر الممفحه كالمتحه

2

التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

9

ت مي كعمع اه مت المفردة.

3

تكظيؼ أدكات المفت (لف ،لـ ،ال ،مت ،ليس).

10

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

4

إدختؿ إف نهم العمه اال مي .

11

التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .

5

تلميث البهمتت المذبرة كتذبير البهمتت المؤم .

12

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ

6

إ متد الفتؿ لهمفردكالم مم كالعمع.

13

إدختؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

7

تكظيؼ أ مت احشترة.

14
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عمع اه مت
تلميف.

المفردة عمع مذبر كمؤمث

اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثان كتفسيرىا:
يمص ال ؤاؿ ال ػتمت مػف أ ػله الد ار ػ نهػم ":ىػؿ تكجػد هػركؽ ذات دللػة إح ػائية عنػد

مسػتكل ) (0.05 ≥ αبػيف متكسػػط درجػات طمبػة المجمكعػة التجريبيػة التػ درسػت بالتمثيػػؿ

الدرام كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة ه الختبار البعدم لميارات التدريبات الم كية؟

الفػرض الحػفرم التػتلت :ل تكجػد هػركؽ ذات

كلإلعتع نف ال ػؤاؿ تمػت العتح ػ عحػيت

دللة إح ائية عند مستكل ) (0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طمبة المجمكعػة التجريبيػة التػ

درسػػت بالتمثيػػؿ الػػدرام كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة هػػ الختبػػار البعػػدم لميػػػارات

التدريبات الم كية.

كلهتحاػػؽ مػػف حػػح هػػذا الفػػرض ،تمػػت العتح ػ عح ػػتب المتك ػػطتت الح ػػتعي كاالمح ار ػػتت
المتيتري  ،كا تخداـ اختعتر "ت" لتيمتيف م تاهتيف "  " Independent sample T- testلهبشؼ
نػػف دالل ػ الفػػركؽ عػػيف متك ػػطت اهدا ػػت اختعػػتر الملػػترات الهغكي ػ العتػػدم لبػػؿ مػػف المعمكن ػ

التعريعي كالمعمكن الضتعط  ،كعدكؿ ر ـ ( )14يكضح ذلؾ.
جدكؿ ()14

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة لختبار الميارات
الم كية ه التطبيؽ البعدم
النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تعريعي عتدم

32

2.813

0.397

الستفياـ.

ضتعط عتدم

32

2.219

0.941

التمييز بيف الجممة

تعريعي عتدم

32

2.813

0.397

ضتعط عتدم

32

1.656

1.004

تعريعي عتدم

32

2.250

0.718

ضتعط عتدم

32

1.625

1.008

إدخاؿ إف عمى

تعريعي عتدم

32

2.000

0.880

الجممة السمية.

ضتعط عتدم

32

1.094

0.928

تأنيث الكممات المذكرة

تعريعي عتدم

32

2.750

0.508

ضتعط عتدم

32

2.000

0.916

تعريعي عتدم

32

2.781

0.491

تكظيؼ أدكات

المثبتة كالجممة
المنفية.

تكظيؼ أدكات النف
(لف ،لـ ،ل ،ما،
ليس).

كتذكير الكممات
المؤنثة.

إسناد الفعؿ لممفرد

المعيارم
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قيمة "ت"
3.288
6.062

قيمة
الدللة
0.002
0.000

2.856

0.006

4.008

0.000

4.051

0.000

2.734

0.008

مستكل الدللة
دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

كالمثنى كالجم .

ضتعط عتدم

32

2.250

0.984

تكظيؼ أسماء

تعريعي عتدم

32

2.625

0.707

اإلشارة.

ضتعط عتدم

32

1.938

0.982

تحديد كتكظيؼ

تعريعي عتدم

32

2.688

0.592

ضتعط عتدم

32

2.156

0.677

تعريعي عتدم

32

2.875

0.336

المفردة.

ضتعط عتدم

32

2.219

1.008

التمييز بيف السـ

تعريعي عتدم

32

2.938

0.246

كالفعؿ كالحرؼ.

ضتعط عتدم

32

2.500

0.842

التمييز بيف الجممة

تعريعي عتدم

32

2.656

0.602

ضتعط عتدم

32

1.375

0.871

التمييز بيف الفعؿ

تعريعي عتدم

32

2.844

0.369

كالفاعؿ كالمفعكؿ

ضتعط عتدم

32

2.063

0.948

إدخاؿ كاف كأخكاتيا

تعريعي عتدم

32

2.469

0.621

عمى الجممة السمية.

ضتعط عتدم

32

1.531

1.047

جم األسماء المفردة

تعريعي عتدم

32

2.750

0.568

ضتعط عتدم

32

1.250

1.078

تعريعي عتدم

32

37.250

3.663

ضتعط عتدم

32

25.875

4.982

الضمائر المنف مة
كالمت مة
تثنية كجم األسماء

السمية كالجممة
الفعمية.

جم مذكر كمؤنث
سالميف.
الدرجة الكمية لختبار
التدريبات الم كية

المعيارم

قيمة "ت"

قيمة
الدللة

مستكل الدللة
0.01

3.215

0.002

3.340

0.001

3.495

0.001

2.820

0.006

6.849

0.000

4.343

0.000

4.357

0.000

6.966

0.000

10.405

0.000

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

دال إححتليتن نمد
0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )62وعند مستىي داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )62وعند مستىي داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضػ ػػح م ػ ػف العػ ػػدكؿ ال ػ ػػتعؽ كعػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إححػ ػػتلي عػ ػػيف متك ػ ػػطت درعػ ػػتت
المعمكن ػ التعريعي ػ كالمعمكن ػ الضػػتعط ػػت االختعػػتر العتػػدم الختعػػتر الملػػترات الهغكي ػ لحػػتلح

المعمكنػ التعريعيػ  ،كهػذا يتمػت أمػل " تكعػد ػركؽ ذات داللػ إححػتلي نمػد م ػتكل )(0.05 ≥ α
عػػيف متك ػػطت درعػػتت طهع ػ المعمكن ػ التعريعي ػ التػػت در ػػت عتلتم يػػؿ الػػدرامت كمتك ػػط درعػػتت
المعمكن الضتعط لالختعتر العتدم لملترات التدريعتت الهغكي  .كعػذلؾ يػتـ ر ػض الفػرض الحػفرم

ك عكؿ الفرض العديؿ.
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كه ػػذا ي ػػدؿ نه ػػم أف طرياػ ػ "التم ي ػػؿ ال ػػدرامت" الت ػػت ا ػػتخدمت ػػت ت ػػدريس المل ػػترات م ػػع

المعمكن التعريعي أ ضؿ مف الطريا التاهيديػ التػت ا ػتخدمت مػع المعمكنػ الضػتعط  ،بمػت يػدؿ
نهػم أف ا ػتخداـ طرياػ التم يػؿ الػدرامت ػت التػػدريس للػت أ ػر نهػم ملػترات التػدريعتت الهغكيػ لػػدل

الطهعػ ػ عش ػػبؿ بعي ػػر عػ ػدان ،كتت ػػزك العتح ػ ػ تف ػػكؽ طهعػ ػ المعمكنػ ػ التعريعيػ ػ نه ػػم طهعػػ المعمكنػ ػ

الضتعط ت درعتت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي العتدم إلم اه عتب ارتي :

 .1التعديػػد عت ػػتخداـ طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت كالخػػركج نػػف الطريا ػ التاهيدي ػ ال ػػتلدة ػػت المػػدارس
كالعتد نف الركتيف أ ػتر حػكاس الطهعػ كعتػؿ المػتدة التتهيميػ المادمػ إلػيلـ أب ػر عتذعيػ كأتػتح

للـ رص التفتنؿ متلت كك ر للـ عك المشترب كأدل إلم الححكؿ نهم المتتلر احيعتعي التػت

أظلرتل ػ ػػت الد ار ػ ػ ػ  ،كه ػ ػػذا يتكا ػ ػػؽ م ػ ػػع د ار ػ ػ ػ المػ ػ ػكاس ( )2014الت ػ ػػت أب ػ ػػدت نه ػ ػػم ا ػ ػػتخداـ
ا ػػتراتيعيتت عديػػدة ػػت الت ػػدريس ،كأشػػترت إلػػم تنهي ػ ا ػػتراتيعي الػػتتهـ التكليػػدم ػػت تمميػ ػ
الاكاند الهغكي .
 .2ا تمتد الدرس الاتلـ نهم التم يؿ الدرامت إلم نمحر التشكيؽ ممت أدل إلم تحكيؿ الػدرس مػف
التهايف كالعمكد إلم التفتنؿ كالحيكي كالتل ير الفتتؿ ت تممي ملترات التدريعتت الهغكي ،
 .3ارتعتط المكضكنتت كاهمشط الدرامي المادم لهطهع عميكللـ كحتعتتلـ كعيلتلـ المحهي بتف لل
أ ر إيعتعت ت م تندة الطهع نهم ابت تب ملترات التدريعتت الهغكي ك رن امتالبلت.

 .4انتمتد طريا التم يؿ الدرامت نهم إيعتعي كمشتط المتتهـ عتنتعترا محكر التمهي التتهيمي الذم
تتحػكؿ التمهي ػ التتهيميػ مػػف خاللػػل بكملػػت متهكمػػتت تمػػأل ناػػكؿ الطهع ػ إلػػم خعػػرات كملػػترات
يبت علت المتتهـ مف خالؿ التل ير المعتشػر لهتم يػؿ الػدرامت ػت تحايػؽ الخعػرة المعتشػرة ،كهػذا مػت

أبدتل د ار

العدم (.)2013

 .5طريا التم يؿ الدرامت تشيع ركح المحعػ كالحربػ داخػؿ الفحػؿ كتعتػؿ الطهعػ ػت حتلػ مف ػي
ػكي تخهػك مػف التػػكتر تمبػف الطهعػ مػػف الاػدرة نهػم ابت ػتب ك عػػتت المتهكمػتت كالملػترات ممػػت

يؤدم إلم امتالبلت كبلملت متعت مف داخهلـ.

 .6احت ػكا طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت نهػػم التديػػد مػػف الم ي ػرات ،كحػػكر المشػػتط مػػف خػػالؿ المكا ػػؼ

المختهف  ،كالحكار الشتلؽ ،كتاديـ الخعرات عطريا عذاع كم هي  ،بؿ ذلؾ خهؽ لدل الطهع حعتن
كا عػػتالن نهػػم المػػتدة التهمي ػ كر ع ػ ػػت تب ػرار ممتر ػ المشػػتط الػػدرامت التتهيمػػت ،ك ػػتند نهػػم
ابت تعلـ االتعتهتت االيعتعي محكهت ،كهذا يتفؽ مع د ار

التكيعرم ( )2009التت بشفت نف

أ ر العرمتمر الماترح ت تمميل الملترات الهغكي كتح يف اتعتهتتلـ محك الهغ الترعي .
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 .7ت ارنت طريا التم يؿ الدرامت الفركؽ الفردي عيف الطهع تلطهع ت الفحؿ الكاحد يتفتكتكف ػت
الادرات كاهمزع كالذبت  ،كهذا الطريا تتطت الفرحػ لهطهعػ المتفػك يف أف يعػدنكا ػت التمهيػ

التتهيمي بمت تتطت الفرح لهطهع المتك طيف أف يشتربكا ت الدرس عحكرة نمهي محعع إلم

الػػمفس أمػػت الطهع ػ ذكم التححػػيؿ المػػمخفض عطيلػػت الػػتتهـ طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت تع ػػد للػػـ
المتهكم كبلملت حايا ي تطيتكا أف يهم كهت عليديلـ.

 .8التتزيز الم تمر كبذلؾ تمكع أ تليب التاكيـ أ ػتر الدا تيػ لػدل الطهعػ ممػت بػتف لػل اه ػر العػتلغ
ت متتلعلـ ت اختعتر ملترات التدريعتت الهغكي .

 .9تضػفت طرياػ التم يػؿ الػدرامت ػت التػدريس لػػدل الطهعػ عػكان مػف المػرح كال ػركر كالتشػعيع ممػػت
يعتػػؿ أ ػػر الػػتتهـ لػػديلـ أعاػػم كأطػػكؿ ،كهػػذا يتكا ػػؽ مػػع د ار ػ اهحمػػدم ( )2007التػػت أبػػدت
نهم تتلي

مدخؿ الاح المحكرة ت تممي الاكاند الهغكي  ،كعات أ ر التتهـ لمدة أطكؿ.
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اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا:
نهم ":ىؿ تكجد هركؽ ذات دللة إح ائية عند

يمص ال ؤاؿ ال تلث مف أ له الد ار

مسػػتكل ) (0.05 ≥ αبػػيف متكسػػط درجػػات التطبيػػؽ القبم ػ كالتطبيػػؽ البعػػدم لممجمكعػػة

التجريبية ه اختبار ميارات التدريبات الم كية؟
كلإلعتع نف ال ػؤاؿ تمػت العتح ػ عحػيت

الفػرض الحػفرم التػتلت :ل تكجػد هػركؽ ذات

دللة إح ائية عند مستكل ) (0.05 ≥ αبيف متكسط درجات التطبيؽ القبم كالتطبيؽ البعدم

لممجمكعة التجريبية ه اختبار ميارات التدريبات الم كية.

كلهتحاػػؽ مػػف حػػح هػػذا الفػػرض ،تمػػت العتح ػ عح ػػتب المتك ػػطتت الح ػػتعي كاالمح ار ػػتتالمتيتريػ  ،كا ػتخداـ اختعػتر "ت" لتيمتػيف مػرتعطتيف "  " Paired sample T- testلهبشػؼ نػف
داللػ الفػػركؽ عػػيف متك ػػطت اهدا ػػت اختعػػتر ملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ

لهمعمكنػ التعريعيػ عػػؿ

كعتد تطعيؽ التدريس عت تخداـ التم يؿ الدرامت ،كعدكؿ ر ـ ( )15يكضح ذلؾ.
جدكؿ ()15

المتكسطات كالنحراهات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لممجمكعة التجريبية ه التطبيؽ القبم كالبعدم
تعزل لمت ير التح يؿ ه اختبار ميارات التدريبات الم كية
النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تعريعي عهت

32

2.250

0.762

تعريعي عتدم

32

2.813

0.397

التمييز بيف الجممة المثبتة

تعريعي عهت

32

1.656

0.865

كالجممة المنفية.

تعريعي عتدم

32

2.813

0.397

تكظيؼ أدكات النف

تعريعي عهت

32

1.063

0.840

(لف ،لـ ،ل ،ما ،ليس).

تعريعي عتدم

32

2.250

0.718

إدخاؿ إف عمى الجممة

تعريعي عهت

32

0.844

0.920

السمية.

تعريعي عتدم

32

2.000

0.880

تأنيث الكممات المذكرة كتذكير

تعريعي عهت

32

2.000

0.984

الكممات المؤنثة.

تعريعي عتدم

32

2.750

0.508

إسناد الفعؿ لممفرد كالمثنى

تعريعي عهت

32

2.250

0.762

كالجم .

تعريعي عتدم

32

2.781

0.491

تعريعي عهت

32

1.875

0.942

تعريعي عتدم

32

2.625

0.707

تعريعي عهت

32

1.969

0.822

تكظيؼ أدكات الستفياـ.

تكظيؼ أسماء اإلشارة.
تحديد كتكظيؼ الضمائر
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المعيارم

قيمة "ت"

قيمة

الدللة

3.483

0.002

7.726

0.000

6.333

0.000

5.477

0.000

4.633

0.000

3.283

0.003

3.410

0.002

4.776

0.000

مستكل الدللة
دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن

النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تعريعي عتدم

32

2.688

0.592

تعريعي عهت

32

2.063

0.914

تعريعي عتدم

32

2.875

0.336

التمييز بيف السـ كالفعؿ

تعريعي عهت

32

2.156

0.954

كالحرؼ.

تعريعي عتدم

32

2.938

0.246

التمييز بيف الجممة السمية

تعريعي عهت

32

1.438

0.982

كالجممة الفعمية.

تعريعي عتدم

32

2.656

0.602

التمييز بيف الفعؿ كالفاعؿ

تعريعي عهت

32

1.719

0.991

كالمفعكؿ

تعريعي عتدم

32

2.844

0.369

إدخاؿ كاف كأخكاتيا عمى

تعريعي عهت

32

0.938

0.801

تعريعي عتدم

32

2.469

0.621

تعريعي عهت

32

1.625

0.942

تعريعي عتدم

32

2.750

0.568

تعريعي عهت

32

23.844

6.112

تعريعي عتدم

32

37.250

3.663

المنف مة كالمت مة
تثنية كجم األسماء المفردة.

الجممة السمية.

جم األسماء المفردة جم
مذكر كمؤنث سالميف.
الدرجة الكمية لختبار
التدريبات الم كية

المعيارم

قيمة "ت"

قيمة
الدللة

مستكل الدللة
نمد 0.01

5.601

0.000

4.386

0.000

7.606

0.000

6.524

0.000

9.119

0.000

7.017

0.000

16.591

0.000

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

دال إححتليتن
نمد 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )31وعند مستىي داللة (0.204 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )31وعند مستىي داللة (0.275 = )0.01≥α

يتضح مف العدكؿ ال تعؽ كعكد ركؽ ذات دالل إححتلي عيف متك طت درعػتت المعمكنػ

التعريعي ػ عػػؿ كعتػػد تطعيػػؽ التػػدريس عت ػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت ػػت اختعػػتر الملػػترات الهغكي ػ لحػػتلح
التطعيػؽ العتػدم ،كهػذا يتمػت أمػػل " تكعػد ػركؽ ذات داللػ إححػتلي نمػػد م ػتكل ) (0.05 ≥ αعػػيف
متك طت درعػتت التطعيػؽ الاعهػت كالتطعيػؽ العتػدم لهمعمكنػ التعريعيػ ػت اختعػتر ملػترات التػدريعتت

الهغكي  .كعذلؾ يتـ ر ض الفرض الحفرم ك عكؿ الفرض العديؿ.

ك تمت العتح عح تب حعـ التل ير ال تخداـ التم يػؿ الػدرامت ػت تمميػ ملػترات التػدريعتت
الهغكي لدل طهع الحؼ الراعع اه ت ت ،كالعدكؿ ر ـ ( )16يكضح ذلؾ.
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جدكؿ ()16

قيمة "ت" ك " " η 2إليجاد حجـ تأثير التمثيؿ الدرام لختبار التدريبات الم كية
الميارة
تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

درجات الحرية

قيمة "ت

قيمة

مرب ايتا
2

قيمة d

η

قيمة

بالؾ

حجـ التأثير

31

3.483

0.281

1.251

0.94

بعير عدان

31

7.726

0.658

2.775

1.25

بعير عدان

31

6.333

0.564

2.275

1.01

بعير عدان

31

5.477

0.492

1.967

0.92

بعير عدان

31

4.633

0.409

1.664

1.00

بعير عدان

إ متد الفتؿ لهمفردكالم مم كالعمع.

31

3.283

0.258

1.179

0.89

بعير عدان

تكظيؼ أ مت احشترة.

31

3.410

0.273

1.225

0.92

بعير عدان

31

4.776

0.424

1.716

0.94

بعير عدان

ت مي كعمع اه مت المفردة.

31

5.601

0.503

2.012

1.14

بعير عدان

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

31

4.386

0.383

1.576

1.19

بعير عدان

31

7.606

0.651

2.732

1.19

بعير عدان

31

6.524

0.579

2.343

1.25

بعير عدان

31

9.119

0.728

3.276

1.25

بعير عدان

31

7.017

0.614

2.521

1.19

بعير عدان

31

16.591

0.899

5.960

1.06

بعير عدان

التمييػ ػ ػ ػ ػ ػػز عػ ػ ػ ػ ػ ػػيف العمه ػ ػ ػ ػ ػ ػ الم عت ػ ػ ػ ػ ػ ػ

كالعمه الممفي .

تكظي ػػؼ أدكات المفػ ػػت (ل ػػف ،ل ػ ػـ ،ال،

مت ،ليس).

إدختؿ إف نهم العمه اال مي .
تلميػ ػ ػ ػػث البهمػ ػ ػ ػػتت المػ ػ ػ ػػذبرة كتػ ػ ػ ػػذبير

البهمتت المؤم .

تحدي ػػد كتكظي ػػؼ الض ػػمتلر الممفح ػػه

كالمتحه

التمييػػز عػػيف العمه ػ اال ػػمي كالعمه ػ

الفتهي .

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ
إدخػ ػػتؿ بػ ػػتف كأخكاتلػ ػػت نهػ ػػم العمه ػ ػ

اال مي .

عمػ ػػع اه ػ ػػمت المفػ ػػردة عمػ ػػع مػ ػػذبر

كمؤمث تلميف.
الدرع البهي
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يتضح مف العػدكؿ ال ػتعؽ أف حعػـ التػل ير ػت عميػع الملػترات كالدرعػ البهيػ لالختعػتر بعيػر

عدان ،كهذا يػدؿ أف "التم يػؿ الػدرامت" ػت نمهيػ تػدريس الملػترات أ ضػؿ مػف الطرياػ التاهيديػ التػت
ا تخدمت مع المعمكن الضتعط  ،كتتزك العتح تح ف أدا طهع المعمكن التعريعي ت ملترات

التدريعتت الهغكي ت االختعتر العتدم ماترم ن عتالختعتر الاعهت إلم اه عتب ارتي :

 .1تتػػد طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت مػػف طػػرؽ كا ػػتراتيعيتت التته ػيـ الػػكظيفت التػػت تتتمػػد نهػػم التمػػؿ
كالممتر ػ ػ كالخعػ ػرة المرعيػ ػ م ػػف خ ػػالؿ مش ػػترب الم ػػتتهـ كدكرا الفتن ػػؿ ػػت التخط ػػيط لحػ ػكارات

الم رحي كاحنداد للت ،ـ تم يهلت تاكيملت كحكالن إلم حؿ المشػبه التػت ع ػدتلت ،كذلػؾ يتمػؿ
نهػم امػػدمتج المػػتتهـ عتلتمػػؿ ػػت أ مػػت الػػتتهـ ،كيػػؤدم إلػػم تتهػػـ مشػػط يمشػػغؿ المػػتتهـ مػػف خاللػػل
عت ػػتمرار ػػت ابت ػػتب المفػػتهيـ كالخع ػرات كالملػػترات كاالحتفػػتظ علػػت ممػػت ي ػػتند نهػػم امتالبلػػت

كه ػػذا يتف ػػؽ م ػػع د ار ػ ػ ح ػػتلح ( )2014الت ػػت بش ػػفت ن ػػف أ ػػر ك تتليػ ػ العرم ػػتمر الا ػػتلـ نه ػػم
ا تراتيعي نعت ة الخعير ت تممي ملترات الادرة نهم حؿ المشبالت.
 .2طريا التم يؿ الدرامت تحكؿ المص الدرامت إلم ميداف نهمت ات ت تر يلت محعػب إلػم المفػكس
تماػػؿ نػػف طرياػػل المػػتدة التهميػ ػػت حػػكرة شػػيا كعذاع ػ ؛ ممػػت يي ػػر نمهيػ اال ػػتيتتب كالفلػػـ؛
كذلؾ هف الدرس الدرامت التتهيمت لل آ تر إيعتعي نديدة نهم الطهع  ،فػت الك ػت الػذم يشػتهد
يل الطهع علنيملـ كي متكف عآذاملـ؛ فملـ يتفتنهكف متل عحكا لـ ككعداملـ؛ ممت يعتؿ المتدة

ار خ مؤبدة ت ناكللـ.
 .3ي ػػرت طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت التكاحػػؿ عػػيف الطهع ػ  ،ػػلدت إلػػم مػػت ي ػػمم "عػػتتهـ اه ػراف" إذ
امتاهػػت المتهكم ػ عيػػملـ عحػػكرة مع ػػط  ،ػػتلطالب يتتهمػػكف مػػف عتضػػلـ أ مػػت يػػتملـ عتلتم يػػؿ،
كهذا مت أبدت نهيل د ار

التحدث.

التمكش ( )2006التت أشترت إلم تتليػ الػدرامت ػت تطػكر ملػترات

 .4طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت تتكا ػػؽ مػػع الحتعػػتت الف ػػيكلكعي للػػذا المرحه ػ مػػف التمػػر حيػػث تشػػعع
الر عػ ػ البتممػ ػ ػػت طهعػ ػ ه ػػذا المرحهػ ػ كه ػػت الحتعػ ػ إل ػػم الهت ػػب أك لت ػػب اهدكار م ػػف خ ػػالؿ

التم يؿ ،تلطتلب ت هذا المرحه هك مم ؿ عطعتل.
 .5تت ػػـ طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت عتتمػػؿ العػػدة كالكضػػكح إضػػت إلػػم أملػػت يػػر مللك ػ تتمػػؿ نهػػم
إيضػػتح أهػػداؼ المػػتدة ،كتعيػػتف خطػػكط مضػػتميملت عي ػػر ك ػػلكل  ،كهػػت أ ػػهكب تدري ػػت يتتمػػد
نهم نمتحر عتذع يللفلت الطهع هملـ يتفتنهكف متلت ،ممت يؤدم إلم امعػذاعلـ إليلػت كتفػتنهلـ

مػ ػػع مضػ ػػمكف متدتلػ ػػت كهػ ػػذا يحاػ ػػؽ م ػ ػػتكل أنهػ ػػم ػ ػػت ا ػ ػػتيتتعلت كيحاػ ػػؽ اههػ ػػداؼ التدري ػ ػػي
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الممشػػكدة ،كه ػػذا يتفػػؽ م ػػع د ار ػ أع ػػك لحي ػ ( )2011الت ػػت أظلػػرت تف ػػكؽ الطهع ػ كمم ػػكهـ ػػت
ملترات التفبير احعدانت مف خالؿ تتهملـ عتلدرامت.

 .6تتفػػؽ طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت مػػع المظري ػ العمتلي ػ التػػت تتتمػػد نهػػم الػػتتهـ الهفظػػت ذم المتمػػم،
هبؿ رد بمت ترل المظري تربيب ناهت لهخعرات التتهيمي كالطتلب نمػدمت يمػر ػت خعػرة عديػدة

ذات يتؽ كمتمم متحؿ عخعراتل ال تعا  ،ػفف ذلػؾ التربيػب يتػتد تشػبيهل مػف عديػد مػف خػالؿ
دمػػر المتهكمػػتت العديػػدة عػػتلخعرات ال ػػتعا لتحػػعح عػػز ان ال يتع ػ أز مػػف عميتػػل المتر ي ػ  ،كطريا ػ

التم يػػؿ الػػدرامت ػػتهمت ػػت ابت ػػتب الطهع ػ لملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ كر ػػختلت ػػت عمػػتللـ

المتر ت مف خالؿ مكا ؼ درامي م تاتة مف حيتتلـ ممت أظلر ارتفتع ت م تكل التححيؿ ت
االختعتر العتدم لدل الطهع الذيف در كا عطريا التم يؿ الدرامت ماترم عتالختعتر الاعهت.

 .7بشفت طريا التم يؿ الدرامت نف المكاهب نمد الطهع كأبػدت نهػم ذات الطتلػب ك ضػت نهػم
الخعؿ لديلـ ممت أب ب الطهع الػذيف تتهمػكا علػذا الطرياػ ػد ارت ح ػي معتشػرة مػف خػالؿ أدا

اهدكار علمف ػػلـ ك لم ػتن كاني ػتن كد يا ػتن ترتػػب نهيػػل زيػػتدة التححػػيؿ ػػت اختعػػتر ملػػترات التػػدريعتت

الهغكي  ،كهذا يتفؽ مع د ار

الذات.

العهكل ( )2010التت أبدت نهم تتلي الدرامت ت تح ػيف مفلػكـ

 .8التكعيػػل الم ػػتمر لهطهع ػ كالتلبيػػد الػػدالـ نهػػم أهمي ػ ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ لتػػب دك انر ػػت
اهتمتـ الطهع

عتلححص كزاد مف تربيزهـ كا تيتتعلـ.
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ممخص النتائج:
تك مت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 .1تحدي ػػد تلمػ ػ عمل ػػترات الت ػػدريعتت الهغكيػ ػ الالزمػ ػ لطهعػ ػ الح ػػؼ ال ارع ػػع اه ت ػػت ػػت الفح ػػؿ
الد ار ت ال تمت كعهغت ( )14ملترة.
 .2امخفتض م تكل أدا الطهع ت االختعتر الاعهت لبؿ مف المعمكنتيف التعريعي كالضتعط  ،عمػت
يشير إلم ه ملترات التدريعتت الهغكي التت يمتهبلت الطهع .
 .3ػػدمت الد ار ػ طرياػ تػػدريس تتلػ عت ػػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت لتمميػ ملػػترات التػػدريعتت الهغكيػ
تتمت ب مع ميكؿ الطهع كحتعتتلـ كاهتمتمتتلـ.

 .4بشفت المتتلر نف أ ر تكظيؼ التم يؿ الدرامت ت تممي ملترات التدريعتت الهغكي الم ػتلد ،
إذ اتضػػح كعػػكد ػػركؽ ذات داللػ إححػػتلي نمػػد م ػػتكل الداللػ ) (0.05 ≥ αعػػيف متك ػػطت

درعػػتت طهعػ المعمكن ػ التعريعيػ التػػت در ػػت عتلتم يػػؿ الػػدرامت كدرعػػتت المعمكنػ الضػػتعط

ت االختعتر العتدم لملترات التدريعتت الهغكي لحػتلح المعمكنػ التعريعيػ  ،ككعػكد ػركؽ ذات

دالل ػ إححػػتلي نمػػد م ػػتكل الدالل ػ ) (0.05 ≥ αعػػيف متك ػػطت درعػػتت التطعيػػؽ الاعهػػت
كالتطعيػػؽ العتػػدم لهمعمكن ػ التعريعي ػ ػػت اختعػػتر ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ لحػػتلح التطعيػػؽ

العتدم.

تك يات الدراسة:
ت ضػك مػت تكحػهت إليػل الد ار ػ الحتليػ مػف متػتلر تؤبػد تتليػ ا ػتخداـ التم يػؿ الػدرامت
ت تممي ملترات التدريعتت الهغكي تكحت العتح عمت يهت:
 .1ضركرة التربيز نهم ملترات التدريعتت الهغكي كتكعيل المتهمػيف محػك طػرؽ تمميتلػت؛ لتمبػيف
الطهع مملت حيث تتتعر الملترات اه ت ي لمعتدئ كاند الهغ الترعيػ كامػتالؾ الطهعػ للػذا

الملترات يمبملـ مف إعتدة الهغ الترعي .
 .2ضركرة إ ار الممتهر ت المرحه التل ي ي عتلتدريعتت التت ت تلدؼ الملترات الهغكي .
 .3انتمتد طريا التم يؿ الدرامت ت تدريس ملترات التدريعتت الهغكي ؛ هملت مف الطرؽ الفتتلػ
ت ر ع م تكل تححيؿ الطهع .
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 .4تطػػكير دليػػؿ المتهػػـ كتضػػميمل طريا ػ التم يػػؿ الػػدرامت كتػػدريب المتهمػػيف نهػػم تكظيػػؼ هػػذا
الطريا ت تدريس ملترات التدريعتت الهغكي .

 .5ضػػركرة تػػك ير الم ػػرح المدر ػػت ،ػػفف لػػـ يػػتح ذلػػؾ تهػػم محػػممت اهعمي ػ التتهيمي ػ م ارنػػتة
تطكيتلت عحيث يمبف ا تخداـ طريا التم يؿ الدرامت داخؿ الحعرات الد ار ي .

 .6اال ػػتتتم ع ػػتلخع ار كالمتخحح ػػيف ػػت الم ػػرح كال ػػدرامت م ػػف المؤ ػػتت كالم ارب ػػز الترعكيػ ػ
علدؼ المشترب ت تخطيط الممتهر كتطكيرهت ،كتفريغ العتض مملـ لإلشراؼ نهم اهنمتؿ

الدرامي ت المدارس.

 .7م ارنػػتة مخططػػت الممػػتهر تعهي ػ المحتػػكل الد ار ػػت لهم ػػرح  ،كذلػػؾ بخطػػكة لعتػػؿ الحع ػرة
الد ار ي مشك كمحعع تعذب المتتهميف لتمهي التتهـ؛ ممػت يحػد مػف المشػبالت التػت تػؤدم

إلم اللدر الترعكم ،كي لـ ت تح يف مكاتر التتهـ.

 .8تتكيػػد التالميػػذ نهػػم مشػػتهدة الم ػػرحيتت التتهيمي ػ  ،كماػػدهت كالػػتتهـ مملػػت ،كتشػػعيتلـ نهػػم
الايتـ عتهمشط الدرامي .

 .9ر ػػع بفتيػ ػ عػ ػرامر إن ػػداد المته ػػـ م ػػف خ ػػالؿ نا ػػد كرش ػػتت نم ػػؿ ك دكرات تدريعيػ ػ ؛ لتعح ػػير
المتهمػيف علهميػ طرياػ التم يػؿ الػدرامت ،كتطعياتتلػػت الترعكيػ ػت المعتحػث المختهفػ كال ػػيمت

الهغ الترعي كملترات التدريعتت الهغكي .

 .10ضركرة ناد كرشتت نمؿ هكليت أمكر التالميذ لتكنيتلـ عتههمي الترعكي لهدرامت.
 .11ضػػركرة تتمػػيـ التعػػترب المتعح ػ م ػػؿ تعرع ػ التم يػػؿ الػػدرامت ػػت تممي ػ ملػػترات التػػدريعتت
الهغكي نهم المدارس كالمؤ تت التتهيمي كدنملت متديتن كمتمكيتن.
 .12تكظيػػؼ الت ػػعيالت الدرامي ػ التػػت تخػػدـ الماػػررات الد ار ػػي ػػت التػػدريس مػػف عل ػ ك ػػت
التدريب نهم التم يؿ الدرامت مف عل أخرل.

 .13ا تتػػتح

ػػـ لهػػدرامت كالم ػػرح ػػت بهيػ الترعيػ ععتمتػ اهزهػػر؛ ػػفف لػػـ يػػتح ضػػركرة تضػػميف

بت ػ ػ التخحح ػػتت ػػت بهيػ ػ الترعيػ ػ لم ػػت تت ال ػػدرامت ،كتتم ػػيـ ذل ػػؾ نه ػػم ع ػػت ت العتمت ػػتت

الفه طيمي ت محت ظتت زة.
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مقترحات الدراسة:
ت ضك متتلر الد ار

الحتلي التت تـ التكحؿ إليلت ،كالتكحيتت التػت تاػدمت علػت العتح ػ

تـ ا تراح مت يهت:
 .1د ار

أ ر التم يؿ الدرامت ت تممي ملترات مختهف كمتتعتت تتهيمي متمكن .

 .2د ار ػ أ ػػر التم يػػؿ الػػدرامت ػػت تممي ػ الاكانػػد الهغكي ػ لم ارحػػؿ تتهيمي ػ متادم ػ أب ػػر تتايػػدان
بتلمرحه احندادي كال تمكي .

 .3د ار

أ ر التم يؿ الدرامت ت معتحث تتهيمي أخرل ،كمراحؿ تتهيمي متمكن .

 .4د ار

ماترم عيف طريا التم يؿ الدرامت كطرالؽ تدريس أخرل ت تدريس ملترات التػدريعتت

 .5د ار

أ ر التم يؿ الدرامت ت نالج حتكعتت البتتع .

 .6د ار

أ ر التم يؿ الدرامت ت الدنـ المف ت لألطفتؿ.

الهغكي .

 .7إع ار د ار ػتت تتتهػؽ عتلتم يػؿ الػدرامت عت ػتخداـ ممػتهر أخػرل م ػؿ :الكحػفي كالتحهيهيػ مػع
التربيز نهم الد ار تت التت تعحث ت إدرابتت التالميذ كالمتهميف للذا الطريا .
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املصادر واملراجع

الم ادر كالمراج
الم ادر:
 -الارآف البريـ

المراج :

أكلن :المراج العربية:
.1

أعػػك خكح ػ  ،كليػػد ( .)2009عرمػػتمر ماتػػرح يتتمػػد الػػدرامت التتهيمي ػ لتممي ػ مفػػتهيـ الترعي ػ

العيلي كاالتعػتا محكهػت لػدل طػالب الحػؼ ال ػتدس اه ت ػت عغػزة .ر ػتل متع ػتير يػر

ممشكرة ،بهي الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة ( ه طيف).
.2

أعػػك دؼ ،محمػػكد خهيػػؿ ( .)2006د ار ػػتت ػػت الفبػػر الترعػػكم اح ػػالمت .ط .1العتمت ػ
اح المي  ،زة ( ه طيف).

.3

أعك د  ،مت ( .)2008الايتس كالتاكيـ الحفت :المفػتهيـ كاحعػ ار ات لػتتهـ تػتؿ .ط.2

.4

أع ػػك ن ػػالـ ،رع ػػت ( .)2010مم ػػتهر العح ػػث ػػت الته ػػكـ المف ػػي كالترعكيػ ػ  .ط .6الا ػػتهرة

.5

أعػػك لعػػدة ،ػػعع ( .)1982معػػتدئ الايػػتس المف ػػت كالتايػػيـ الترعػػكم .نمػػتف (اهردف) :دار

.6

أعك لحيػ  ،ختػتـ ( .)2011أ ػر ا ػتخداـ الػدرامت نهػم تمميػ ملػترات التفبيػر احعػدانت ػت

زة ( ه طيف) :دار آ تؽ لهمشر كالطعتن كالتكزيع.

(محر) :دار المشر لهعتمتتت.
ال ات لهمشر كالتكزيع.

معحث الهغ الترعي لدل تالميذ الحؼ ال تلػث اه ت ػت ػت شػمتؿ ػزة .ر ػتل متع ػتير
ير ممشكرة ،بهي الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة ( ه طيف).

.7

أعػ ػػك مغه ػ ػػت ،ػ ػػميح ( .)2005اه ػ ػػتليب الحدي ػ ػ ػ لت ػ ػػدريس الهغ ػ ػ الترعيػ ػ ػ  .ط .1نم ػ ػػتف

.8

أعػ ػػك مغهػ ػػت ،ليمػ ػػت كهػ ػػيالت ،محػ ػػطفم ( .)2008الػ ػػدرامت كالم ػ ػػرح ػ ػػت التتهػ ػػيـ ،المظري ػ ػ

(اهردف) :دار العداي متشركف كمكزنكف.

كالتطعيؽ .ط .1نمتف (اهردف) :دار الراي .
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.9

أعػػك مك ػم ،لطفػػت ( .)2008أ ػػر ا ػػتخداـ الػػدرامت ػػت تح ػػيف م ػػتكل عتػػض الملػػترات

الاراليػ لػػدل طهعػ الحػػؼ ال ػػتعع اه ت ػػت .ر ػػتل متع ػػتير يػػر ممشػػكرة ،بهيػ الترعيػ ،

العتمت اح المي  ،زة ( ه طيف).
 .10اهحمدم ،مريـ ( .)2007أ ر ا تخداـ مدخؿ الاحػ المحػكرة كد ارمػت الاحػ ػت تػدريس
كانػد المحػػك لتهميػػذات المرحهػ االعتداليػ نهػػم التححػػيؿ ،كاالتعتهػػتت كعاػػت أ ػػر التتهػػيـ.

معه بهيتت العمتت لهتهكـ احم تمي  ،المعهد اهكؿ ،ال تكدي .
 .11إ متنيؿ ،زبريت ( .)1999طرؽ تدريس الهغ الترعي  .محر :دار المتر العتمتي .
 .12ار ػػت ،إح ػػتف كالهكلػػك ،تحي ػ ( .)2009تػػدريس التهػػكـ ػػت التتهػػيـ التػػتـ .بهي ػ الترعي ػ ،
العتمت اح المي  ،زة ( ه طيف).

 .13الععػ  ،نعػػد الفتػػتح ( .)1999أحػػكؿ تػػدريس الهغػ الترعيػ عػػيف المظريػ كالممتر ػ  .ط.1
نمتف (اهردف) :دار الفبر لهمشر.
 .14الععػ ػ  ،نع ػػد الفتػ ػػتح ( .)2002تته ػػيـ اهطف ػػتؿ المل ػػترات الاراليػ ػ كالبتتعيػ ػ  .ط .1نمػ ػػتف
(اهردف) :دار الفبر لهمشر.
 .15العدم ،مػراـ ( .)2013أ ػر تكظيػؼ الػدرامت ػت تمميػ الملػترات الحيتتيػ ػت الهغػ الترعيػ
لػػدل طتلع ػػتت الح ػػؼ ال ارع ػػع اه ت ػػت ػػت محت ظػ ػ ش ػػمتؿ ػػزة .ر ػػتل متع ػػتير ،بهيػ ػ

الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة ( ه طيف).
 .16العهكل ،هكل ( .)2010أ ر عرمتمر تلـ نهم الدرامت ت تح يف مفلػكـ الػذات لػدل طهعػ
الحؼ ال تدس اه ت ت .ر تل المتهـ ،المعهد ( ،)48التدد ( ،)3اهردف.
 .17عيكمت ،مشلت ( .)2005تتلي ا تراتيعي المتشتعلتت ت تممي التححيؿ كالتفبير المت د
ت الاكاند المحكي لدل تالميذ الحؼ الراعع االعتػدالت .ر ػتل متع ػتير ،متلػد الد ار ػتت

الترعكي  ،عتمت الاتهرة (محر).
 .18التتي ػػب ،إيم ػػتف الترع ػػت كع ػػدراف ،ش ػػعؿ ( .)2002الا ػػيـ الترعكيػ ػ ػػت م ػػرح الطف ػػؿ .ط.1
محر :دار المتر العتمتي .
 .19ت ػػكم ،متيع ػػؿ كعرم ػػديفيؿ ،رام ػػيس ( .)2014ال ػػدرامت كالاحػ ػ الش ػػتعي ل ػػمكات الطفكلػ ػ

المعبرة .ترعم  :ني ػم عشػترة .ط .1مؤ ػ نعػد المح ػف الاطػتف ،مربػز الاطػتف لهعحػث
كالتطكير الترعكم ،راـ اهلل ( ه طيف).
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 .20الت ػػكيعرم ،مػ ػكاؿ نع ػػد البػ ػريـ ( .)2009ا ػػتخداـ عت ػػض ا ػػتراتيعيتت التفبي ػػر ػػت تمميػ ػ
عتض الملترات الهغكي كاالتعػتا محػك مػتدة الهغػ الترعيػ لػدل تهميػذات المرحهػ المتك ػط

عدكلػ ػ البكي ػػت .المعهػ ػ الترعكيػ ػ  ،المعه ػػد ( ،)361الت ػػدد ( ،)92معه ػػس المش ػػر اهنهػػػم

(البكيت).

 .21ع ػ ػػتب اهلل ،نه ػ ػػت ػ ػػتد كالش ػ ػػيزاكم ،نع ػ ػػد الغف ػ ػػتر ( .)2005اهمش ػ ػػط الهغكيػ ػ ػ أمكانل ػ ػػت،
متتييرهت ،ا تخدامتتلت .ط .1التيف (احمترات الترعي المتحدة) :دار البتتب العتمتت.
 .22الحتج ،بمتؿ يك ؼ ( .)1978ت ه ف الهغ  .ط .2عيركت :دار الملتر لهمشر.
 .23الحػػتركمت ،محم ػػد مح ػػطفم ( .)1983تا ػػكيـ إن ػػداد مدر ػػت الهغػ ػ احمعهيزيػ ػ لهم ػػرحهتيف
احنداديػ كال تمكيػ ػػت عملكريػ محػػر الترعيػ كا ت ارحػػتت لتح ػيمل .ر ػػتل دبتػػكراا ( يػػر

ممشكرة) ،بهي الترعي  ،عتمت نيف شمس.

 .24حعػػتزم ،أيمػػف يك ػػؼ ( .)2005أ ػػر تكظيػػؼ اهلتػػتب الترعكيػ ػػت تمميػ عتػػض ملػػترات
الهغ الترعي لدل تالميذ الحؼ اهكؿ اه ت ػت .ر ػتل متع ػتير ،بهيػ الترعيػ  ،العتمتػ

اح المي  ،زة ( ه طيف).
 .25الح ػػف ،هش ػػتـ ( .)2000ط ػػرؽ تته ػػيـ اهطف ػػتؿ الاػ ػ ار ة كالبتتعػ ػ  .ط .1نم ػػتف (اهردف):
الدار التهمي الدكلي .

 .26ح ػ ػػيف ،بمػ ػػتؿ الػ ػػديف ( .)2005الم ػ ػػرح التتهيمػ ػػت المحػ ػػطهح كالتطعيػ ػػؽ .ط .1الاػ ػػتهرة
(محر) :الدار المحري الهعمتمي .

 .27حمتدة ،إعراهيـ ( .)1994متعـ المحطهحتت الدرامي كالم رحي  .ط .3الاػتهرة (محػر):
مبتع اهمعهك المحري .

 .28حػ ػكاس ،مع ػػال ( .)2007ا ػػتخداـ الممظم ػػتت المتادمػ ػ كاهلت ػػتب التتهيميػ ػ ػػت ت ػػدريس
كانػػد الهغػ الترعيػ  ،كأ رهػػت نهػػم التححػػيؿ كالميػػؿ محػػك المػػتدة ،كعاػػت الػػتتهـ لػػدل تالميػػذ

الحؼ ال تدس االعتدالت .ر تل دبتكراا ،بهي الترعي  ،عتمت نيف شمس ،الاتهرة.

 .29ختطر ،محمػكد رشػدم كآخػركف ( .)1981طػرؽ تػدريس الهغػ الترعيػ كالترعيػ الديميػ ػت
ضك االتعتهتت الترعكي الحدي  .ط .2الاتهرة (محر) :دار المتر .
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 .30الدايػ  ،محمػػد رضػكاف كعمػػؿ ،محمػػد علػػتد(.)2004الهغػ الترعيػ كملتراتلػػت ػػت الم ػػتكل
الع ػ ػػتمتت لغي ػ ػػر المتخحح ػ ػػيف .ط .1الت ػ ػػيف (احم ػ ػػترات الترعيػ ػ ػ المتح ػ ػػدة) :دار البت ػ ػػتب

العتمتت.
 .31الدراكيشت ،محمكد ( )1996ف تدريس ملترات الهغ الترعي ت المرحه اه ت ي  .ط.2
نمتف (اهردف) :المبتع الكطمي .

 .32الدليمت ،طل نهت ح يف ( .)2004أ تليب حدي
(التراؽ) :دار الشركؽ.

ت تدريس كاند الهغػ الترعيػ  .عغػداد

 .33الػػدليمت ،طػػل نهػػت كالػكالهت ،ػػتتد نعػػد البػريـ ( .)2003الهغػ الترعيػ ممتهعلػػت كط ارلػػؽ
تدري لت .ط .1نمتف (اهردف) :دار الشركؽ لهمشر كالتكزيع.

 .34الػػدهتف ،ممػػم ح ػػيف ( .)2002تنهيػ اهمشػػط الدراميػ ػػت تمميػ عتػػض الاػػيـ ال ػػهكبي
لػػدل اهطفػػتؿ المتخهفػػيف ناهيػتن .معهػ احرشػػتد المف ػػت ،التػػدد ( ،)15عتمتػ نػػيف شػػمس،

الاتهرة (محر).

 .35دكم ػػت ،ح ػػف كالح ػػارات ،خه ػػؼ ( .)2012تنهيػ ػ طرياػ ػ ال ػػدرامت ػػت تحح ػػيؿ أطف ػػتؿ
الركضػ ػ ػ لهمف ػ ػػتهيـ التهميػ ػ ػ كالريتض ػ ػػي  .مؤتػ ػ ػ لهعح ػ ػػكث كالد ار ػ ػػتت ،كالته ػ ػػكـ احم ػ ػػتمي
كاالعتمتني  ،المعهد ( ،)27التدد ( ،)5اهردف.

 .36رعب ،مت نعد الممتـ ( .)2004أ ر ا تخداـ المػدخؿ الػدرامت نهػم تمميػ ملػترات الفلػـ
اال ػػتمتنت لػػدل تالميػػذ الحػػؼ اهكؿ احنػػدادم .معه ػ الا ػ ار ة كالمتر ػ  ،المعهػػد (،)15

التدد ( ،)30بهي الترعي  ،عتمت نيف شمس (محر).
 .37ز هػ ػػكؿ ،هشػ ػػتـ ( .)2010اال ػ ػػتفتدة مػ ػػف عتػ ػػض التعػ ػػترب الدكلي ػ ػ ػ ػػت ا ػ ػػتخداـ الػ ػػدرامت
كالم رح داخؿ المؤ تت التتهيمي  .المؤتمر ال مكم الترعػت الخػتمس عتمػكاف :االتعتهػتت

الحدي ػ ػػت تطػػكير اهدا المؤ ػػت كاهبػػتديمت ػػت مؤ ػػتت التتهػػيـ التػػتلت المػػكنت ػػت

محر كالتتلـ الترعت ،بهي الترعي المكني عتلممحكرة.

 .38زيتكف ،نتيش ( .)2004أ تليب تدريس التهكـ .نمتف (اهردف) :دار الشركؽ.
.39

بس ،عير الديف عػرايف ( .)2003الػدرامت كالطفػؿ .ترعمػ  :امهػم حػتدؽ ميختليػؿ .ط.1

الاتهرة (محر) :دار نتلـ البتب.
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.40

ػػهيمتف ،أحمػػد ( .)2005تتهػػـ اهطفػػتؿ الػػدرامت ،كالم ػػرح ،الفمػػكف التشػػبيهي  ،المك ػػيام.

.41

ػػهيمتف ،مػػتيؼ أحمػػد كمحمػػد ،نػػتدؿ عػػتعر ( .)2005المشػػرؼ الفمػػت ػػت أ ػػتليب تػػدريس

.42

ػ ػػمؾ ،محمػ ػػد ( .)1979ػ ػػف التػ ػػدريس لهترعي ػ ػ الهغكي ػ ػ كامطعتنتتلػ ػػت الم ػ ػػهبي كأممتطلػ ػػت

نمتف (اهردف) :دار الحفت .

الهغ الترعي  .ط .1نمتف (اهردف) :دار الادس لهمشر كالتكزيع.
التهمي  .الاتهرة (محر) :مبتع اهمعهك المحري .

 .43ال ػػيد ،نعػػد المتحػػر ( .)2008مػػدل تتلي ػ ا ػػتخداـ الك ػػتلؽ اهحػػهي بمشػػتط محػػتحب
لهمملتج لتممي الملترات الهغكي ت الهغ الفرم ي لدل طتلعتت الحػؼ ال ػتدس اه ت ػت
ت المدارس الريتدي عغزة ،ر تل متع تير ،بهي الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة ( ه طيف).

 .44شحتت  ،ح ف ( .)1996ار ات اهطفتؿ .ط .3الاتهرة (محر) :الدار المحري الهعمتمي .
 .45حػػتلح كآخػػركف ( .)2003تحهيػػؿ محتػػكل بتػػتب لغتمػػت العميه ػ لهحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت.
مؤ

نعد المح ف الاطتف ،مربز الاطتف لهعحث كالتطكير الترعكم ،زة.

 .46حػتلح  ،ع ػػتـ ح ػػيف محمػػكد ( .)2014أ ػػر عرمػتمر تتهيمػػت ػػتلـ نهػػم ا ػػتراتيعي نعػػت ة
الخعيػ ػػر ػ ػػت تممي ػ ػ ملػ ػػترات الاػ ػػدرة نهػ ػػم حػ ػػؿ المشػ ػػبالت لػ ػػدل طهع ػ ػ الحػ ػػؼ ال ػ ػػتدس
عمحت ظتت زة .ر تل متع تير ،بهي الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة ( ه طيف).

 .47الضػػعع ،مػػت ( .)2001تتهػػيـ المفػػتهيـ الهغكيػ كالديمي ػ لػػدل اهطفػػتؿ .ط .1الاػػتهرة :دار
الفبر الترعت.

 .48طتيم ػ  ،رشػػدم أحمػػد ( .)2001ممػػتهر تػػدريس الهغ ػ الترعي ػ عػػتلتتهيـ اه ت ػػت .الاػػتهرة
(محر) :دار الفبر الترعت.

 .49طتيم ػ  ،رشػػدم أحمػػد ( .)2004تحهيػػؿ المحتػػكل ػػت التهػػكـ احم ػػتمي  :مفلكمػػل ،أ

ػػل،

ا تخدامتتل .الاتهرة (محر) :دار الفبر الترعت.
 .50الطػػكرة ،هػػتركف ( .)2008أ ػػر التػػدريس عتلػػدرامت ػػت تطػػكير ملػػترات التتعيػػر الشػػفكم لػػدل
طهعػ الحػػؼ ال ػػتمت اه ت ػػت ػت اهردف .معهػ بهيػ الترعيػ  ،عتمتػ نػػيف شػػمس ،التػػدد

( ،)32العز اهكؿ( :محر).
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 .51الطكيػػؿ ،رهػػتـ ( .)2011أ ػػر تكظيػػؼ أ ػػهكب الػػدرامت ػػت تمميػ المفػػتهيـ كعتػػض نمهيػػتت

التهػػـ عمػػتدة التهػػكـ لػػدل طتلعػػتت الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت .ر ػػتل متع ػػتير يػػر ممشػػكرة،

بهي الترعي  ،العتمت اح المي  ،زة ( ه طيف).
 .52الطيػػب ،ع ػػدكم أحمػػد محم ػػد ( .)2010تمميػ ػ عتػػض المل ػػترات الهغكي ػ الالزمػ ػ لهمتهم ػػيف
الم ػػتنديف يػػر المتخححػػيف ػػت الهغ ػ الترعي ػ عتلمرحه ػ االعتدالي ػ عػػتلتتهـ الػػذاتت ػػت

ض ػػك احتيتعػ ػػتتلـ .معه ػ ػ د ار ػ ػػتت ػ ػػت الممػػػتهر كطػ ػػرؽ الت ػػدريس ،الت ػػدد ( ،)165بهي ػ ػ

الترعي  ،عتمت نيف شمس ،الاتهرة (محر).

 .53نتش ػػكر ،ارت ػػب كالحكام ػػدة ،محم ػػد ( .)2003أ ػػتليب ت ػػدريس الهغػ ػ الترعيػ ػ ع ػػيف المظريػ ػ
كالتطعيؽ .ط .1نمتف (اهردف) :دار الم يرة.

 .54نتش ػػكر ،ارتػػػب كماػػػدادم ،محمػػػد  .)2009الملػػػترات الارالي ػ ػ كالبتتعي ػ ػ ط ارلػ ػػؽ تدري ػػػلت
كا تراتيعيتتلت .نمتف (اهردف) :دار الم يرة.
 .55التعتدم ،حػفت ككديػع ،نعػد ال ػتدة ( .)2012أ ػر العطت ػتت الحػكري ػت تح ػيف إمػال
تالميذ الحػؼ ال ارعػع االعتػدالت .معهػ بهيػ الترعيػ لهعمػتت كالتهػكـ احم ػتمي  ،المعهػد (،)6

التدد ( ،)10عتمت البك (التراؽ).

 .56نع ػػد اهلل ،نه ػػت ح ػػف أحم ػػد ( .)2011إن ػػداد عرم ػػتمر ػػت الهغػ ػ الترعيػ ػ لهمتح ػػرريف م ػػف
اهمي ػ ػ ك يػ ػػتس تنهيتػ ػػل ػ ػػت ابت ػ ػػتب الملػ ػػترات الهغكي ػ ػ الالزم ػ ػ لهد ار ػ ػ ػ ػػت المرحه ػ ػ

احندادي  .معه د ار تت ت الممتهر كطرؽ التدريس ،التدد ( ،)177بهي الترعي  ،عتمت
نيف شمس ،الاتهرة (محر).
 .57نعد الممتـ ،زيمب محمد ( .)2007م رح كدرامت الطفؿ .الاتهرة (محر) :نتلـ البتب.
 .58التع ػ ػػت ،محم ػ ػػد مح ػ ػػطفم ( .)2010التا ػ ػػكيـ الػ ػ ػكا تت ػ ػػت التمهيػ ػ ػ التدري ػ ػػي  .نم ػ ػػتف
(اهردف) :دار الم يرة.
 .59نػػزت ،ال ػػيد ( .)2006تتليػ ػ ال ػػدرامت المعتبػ ػرة ػػت ت ػػدريس الريتض ػػيتت لط ػػالب الح ػػؼ
ال ػ ػػتدس االعتػ ػػدالت كأ ػ ػػر ذلػ ػػؾ نهػ ػػم التححػ ػػيؿ .معه ػ ػ عحػ ػػكث الترعي ػ ػ المكني ػ ػ  ،عتمت ػ ػ

الممحكرة‘ التدد (.)8

 .60نطت ،إعراهيـ ( .)1996طػرؽ تػدريس الهغػ الترعيػ كالترعيػ الديميػ  .ط .3مبتعػ الملضػ
المحري .
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 .61نفتمػ  ،نػػزك ( .)2000حعػػـ التػػل ير كا ػػتخدامتتل ػػت البشػػؼ نػػف محػػدا ي المتػػتلر ػػت
العح ػػكث الترعكيػ ػ كالمف ػػي  .معهػ ػ د ار ػػتت ػػت المم ػػتهر كط ػػرؽ الت ػػدريس ،عتمتػ ػ ن ػػيف

شمس ،التدد ( ،)6الاتهرة (محر).
 .62نفتم  ،نزك كالهكح ،أحمد ( .)2008التدريس المم رح .نمتف (اهردف) :دار الم يرة.
 .63نهػكاف ،حػػليب ( .)2012أ ػػر تكظيػػؼ الػػدرامت نهػػم التححػػيؿ كاالحتفػػتظ عػػل ػػت تػػدريس
المحكص اهدعي لدل تالمذة الحؼ الراعع اه ت ت .ر تل متع تير ير ممشكرة ،بهيػ

الترعي  ،العتمت اح المي  ،زة ( ه طيف).

 .64التهػػت ،يحػػؿ ح ػػيف طحيمػػر(.)1998المرشػػد الفمػػت لتػػدريس الهغػ الترعيػ " .ط .1نمػػتف
(اهردف) :دار ال ات لهمشر كالتكزيع.

 .65نهت ،متهد محمد شتعتف ( .)2008الدرامت كملترات التفبير الريتضت لدل طفؿ الركض .
ط .1الاتهرة (محر) :دار نتلـ البتب.
 .66التمػػرم ،نطيػ ( .)2005تكظيػػؼ الػػدرامت ػػت تتهػػيـ الهغػ الترعيػ  .رؤل الترعكيػ  ،المعهػػد
( ،)4التدد ( ،)16راـ اهلل ( ه طيف).
 .67التمػػكش ،إع ػراهيـ محمػػد ( .)2006أ ػػر الػػدرامت التتهيمي ػ ػػت تممي ػ ملػػترات التحػػدث لػػدل
تالميذ الحؼ ال تدس اه ت ت .ر تل متع تير ،عتمت اليرمكؾ ،ارعد (اهردف).

 .68التمػػتمت ،حمػػتف نعػػد الحميػػد ( .)2000الػػدرامت كالم ػػرح ػػت تتهػػيـ الطفػػؿ مػػملر كتطعيػػؽ.
ط .5نمتف (اهردف) :دار الفبر لهطعتن كالمشر كالتكزيع.

 .69التمػػتمت ،حمػػتف نعػػد الحميػػد ( .)2002الفػػف كالػػدرامت كالمك ػػيام ػت ترعي ػ الطفػػؿ .ط.1
نمتف (اهردف) :دار الفبر.

 .70نكض ،أحمد نعدا ( .)2000مداخؿ تتهيـ الهغ الترعيػ  .د ار ػ م ػحي ماديػ  ،عتمتػ
أـ الارل ،مربز العحكث الترعكي كالمف ي  ،مب المبرم .
.71

ع ػػيش ،متح ػػر ػ ػؤاد نه ػػت ( .)2004تحػػػكر مات ػػرح لتط ػػكير عرم ػػتمر المل ػػترات الهغكي ػ ػ
عريػػتض اهطف ػػتؿ ػػت ض ػػك االتعته ػػتت الترعكي ػ الحدي ػ ػ  .معهػ ػ الا ػ ار ة كالمتر ػ ػ  ،الت ػػدد

( ،)31بهي الترعي  ،عتمت نيف شمس ،الاتهرة (محر).

 .72الف ػ ػػتالكم ،ػ ػػليه ( .)2003بفتي ػ ػػتت الت ػ ػػدريس .نم ػ ػػتف (اهردف) :دار الش ػ ػػركؽ لهتكزي ػ ػػع
كالمشر.
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 .73ػػرج اهلل ،نعػػد الب ػريـ ( .)2012أ ػػر ا ػػتخداـ الػػدرامت ػػت تممي ػ المفػػتهيـ الريتضػػي لػػدل
تالم ػػذة الح ػػؼ اهكؿ اه ت ػػت عتلمحت ظػ ػ الك ػػطم عاط ػػتع ػ ػزة ،معهػ ػ الترعيػ ػ  ،الت ػػدد

( ،)178طر.
 .74الفيكمت ،خهيؿ نعد الرحمف ( .)2012أ ر ا تخداـ ا تراتيعي التم يؿ الدرامت لهمحػكص
الشتري نهػم اال ػتيتتب الا ارلػت لطهعػ المرحهػ اه ت ػي التهيػت ػت مػدارس كبتلػ الغػكث
ػػت اهردف .معه ػ العتمت ػ اح ػػالمي لهد ار ػػتت الترعكي ػ كالمف ػػي  ،المعهػػد ( ،)20التػػدد

( ،)1عتمت بهي التهكـ الترعكي كارداب (اهردف).

 .75الارشػػت ،أميػػر إعػراهيـ ( .)2001الممػػتهر كالمػػدخؿ الػػدرامت .ط .1الاػػتهرة (محػػر) :أميػرة
لهطعتن .

 .76بػتظـ ،نهػػت ملػدم ( .)2001الايػػتس كالتاػكيـ ػػت التتهػيـ كالػػتتهـ .ط .7الاػتهرة (محػػر):
دار المتترؼ.
 .77براز ،محمد ح يف نعداهلل ( .)2006عرمتمر ماترح لتممي الملترات الهغكيػ لهدار ػيف ػت
مرابز محك اهمي كتتهيـ البعتر ت محت ظتت زة .ر تل متع تير ،بهي الترعي  ،عتمت

اهزهر ،زة ( ه طيف).

 .78الهاتمت ،أحمد كالعمؿ ،نهػت ( .)1999متعػـ المحػطهحتت الترعكيػ المتر ػ ػت المملػتج
كطرؽ التدريس .ط .2الاتهرة (محر) :دار نتلـ البتب.
 .79معػػتكر ،محمػػد حػػالح الػػديف ( .)1983تػػدريس الهغ ػ الترعي ػ عتلمرحه ػ االعتدالي ػ أ

ػػل

كتطعياتتل .ط .4البكيت :دار الاهـ.
 .80محع ػػكب ،نع ػػتس( .)1986مش ػػبالت تته ػػـ الهغػ ػ الترعيػ ػ ح ػػكؿ المظريػ ػ كالتطعي ػػؽ .ط.1
طر ،الدكح  :دار ال ات لهمشر كالتكزيع.

 .81المر ػػت ،أم ػػؿ ( .)2012تنهيػ ػ ا ػػتخداـ عرم ػػتمر د ارم ػػت إعدانيػ ػ عتلهغػ ػ احمعهيزيػ ػ ػػت
إب ػػتب طػػالب المرحه ػ احندادي ػ عتػػض الاػػيـ ال ات ي ػ  .معه ػ د ار ػػتت الطفكل ػ  ،المعهػػد

( ،)15التدد ( ،)54محر.
 .82الم تكدم ،أ مت بتظـ ( .)2000أ ر تدريس متدة الممتخب مف اهدب عطريا الممت شػ

كالمحتضرة ت التححيؿ كاهدا التتعيرم لدل طهع بهي المتهميف .أطركح دبتكراا ير

ممشكرة ،بهي الترعي  ،عتمت عغداد.
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 .83الماك ػػت ،أحمػػد محمػػد ( .)1995أ ػػتليب تػػدريس الهغ ػ الترعيػ كالترعي ػ اح ػػالمي  .بهي ػ
الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة.

 .84مهحػػـ ،ػػتمت ( .)2005الايػػتس كالتاػػكيـ ػػت الترعي ػ كنهػػـ الػػمفس .ط .1نمػػتف (اهردف):
دار الم يرة لهمشر كالتكزيع.

 .85ممشػػكرات عتمت ػ الاػػدس المفتكح ػ ( .)2007الهغ ػ الترعي ػ كط ارلػػؽ تدري ػػلت  .2عرمػػتمر
الترعي  ،نمتف (اهردف).
 .86مكر تف ،مك ار ك تب ػتف ،عكليتمػت ( .)2012تػدريس الػدرامت ناػؿ لت ػتؤالت ب يػرة .ترعمػ :
ني م عشترة .ط .1مربز الاطتف لهعحث كالتطكير الترعكم ،راـ اهلل ( .ه طيف).
 .87المعػػتهيف ،مي ػػكف ( .)2011أ ػػر تكظيػػؼ الم ػػرح كالػػدرامت عتلفيػػديك ػػت ابت ػػتب مفػػتهيـ
الفب ػػر اح ػػالمت ل ػػدل طتلع ػػتت الح ػػؼ التتش ػػر اه ت ػػت عغػ ػزة .ر ػػتل متع ػػتير ي ػػر
ممشكرة ،بهي الترعي  ،العتمت اح المي  ،زة.
 .88المعتػػكف ،أ ،ؼ ( .)1998الػػدرامت كالتتهػػيـ .ترعم ػ  :مر ػػت ػػتد الػػديف ،المعهػػس التهػػم
له ات .
 .89الم ػكاس ،خهيػػؿ كالػػؿ خهيػػؿ ( .)2014أ ػػر ا ػػتخداـ الػػتتهـ التكليػػدم ػػت ابت ػػتب المفػػتهيـ
المحكي ػ ػ لػ ػػدل طهع ػ ػ الحػ ػػؼ الخػ ػػتمس اه ت ػ ػػت كاتعتهػ ػػتتلـ محػ ػػك تتهػ ػػـ المحػ ػػك .ر ػ ػػتل

متع تير ،بهي الترعي  ،عتمت المعتح الكطمي  ،متعهس ( ه طيف).
 .90اللعتش ،نعير( .)2010أ ر ا تخداـ مدخؿ الدرامت ت ابت تب عتػض المفػتهيـ العغ ار يػ
لدل طتلعتت الحػؼ ال ػتعع اه ت ػت عمحت ظػ

الترعي  ،عتمت اهزهر ،زة.

ػزة .ر ػتل متع ػتير يػر ممشػكرة ،بهيػ

 .91هي بكت ،دكركي ت كعكلتف ،يفف ( .)2013مختػترات ػت الػدرامت كالػتتهـ .ترعمػ  :ني ػم
عشػػترة ،ممػػتؿ ني ػػم ،ك ارمػػت ػػالم  .ط .1مؤ ػ نعػػد المح ػػف طػػتف ،مربػػز الاطػػتف

لهعحث كالتطكير الترعكم ،راـ اهلل ( ه طيف).

 .92الكالهت ،تتد نعد البػريـ ( .)2004ط ارلػؽ تػدريس اهدب كالعال ػ كالتتعيػر عػيف التمظيػر
كالتطعيؽ .نمتف (اهردف) :دار الشركؽ.

 .93ك ازرة الترعي ػ كالتتهػػيـ التػػتلت ( .)1999الخطػػكط التريض ػ لمملػػتج الهغ ػ الترعي ػ  .مملػػتج
الهغ الترعي كآداعلت :الحفكؼ مف  ،12-1راـ اهلل :ه طيف.
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 دليػػؿ المتهػػـ لهحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت لمعحػػث الهغػ.)2005(  ك ازرة الترعيػ كالتتهػػيـ التػػتلت.94
. ه طيف: راـ اهلل،  الطعت التعريعي. الترعي

. لغتمت العميه لهحؼ الراعع اه ت ػت العػز ال ػتمت.)2014(  ك ازرة الترعي كالتتهيـ التتلت.95
. ه طيف: راـ اهلل، الطعت التعريي

 اهخطػت-  نالمػتت-  ػف البتتعػ الحػحيح – كانػد احمػال.)1996(  محمػكد، يت كت.96
.  دار المتر العتمتي: محر. ركالع الشتر كالم ر-  لغ احنالمتت الححفي- الشتلت
 مربػ ػػز اح ػ ػػبمدري:) اح ػ ػػبمدري (محػ ػػر. م ػ ػػرح الممػ ػػتهر.)2007(  تطم ػ ػ، يك ػ ػػؼ.97
.لهبتتب
 مطػػتعع: الاػػتهرة.ػػل كاع ار اتػػل

 أ،  تتهػػيـ الهغ ػ الترعي ػ.)1987(  تحػػت كآخػػركف، ي ػكمس.98
.الطكععت

. البكيت.2 ط. الهغ الترعي لهمعتدليف.)1998(  نعد اهلل، تحت كالبمدرم، يكمس.99
. المراج األجنبية:ثانيان
100. Abdulhak Halim Ula. July (2008). The Effects of Creative,
Educational Drama Activities on Developing Oral Skills in Primary
School Children. American Journal of Applied Sciences 5(7): 876880,www.scipub.org/fulltext/ajas57876-880.pdf.
101. Cokadar, H and Yilmaz, G. (2010). Teaching Ecosystem and Matter
Cycles with Creative Drama Activities. Journal of Science Education
and Technology, 19 (1), 80-89.
102. Cottrell, S. (1999). The study skills hand book. Londen: Macmillan
Press Ltd.
103. Hui, Anna.,& Luau,Sing. (2006). Drama Education: atouch of the
creative mind and communicative- expressive ability of elementary
school children in Hong Kong. Thinking skils and Creativity, 1 (1),
34-40.
104. Maley, A., & Duff, A. (1980). Drama Techniques in Languge
Learning, New York: Cambridge University Press.
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املالحق

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

هلحق رقن ()1
قائمة أكلية لميارات التدريبات الم كية
إعداد الباحثة

أميرة محمد محمد عابد
إشراف

د .جمال كامل الفليت

د .باسم علي أبو كويك

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد
كزارة التربية كالتعميـ

أستاذ عمـ النفس المشارؾ
كرئيس قسـ عمـ النفس
جامعة األزىر – غزة

قديذ هذه اندراطخ اطزكًبالً ملزطهجبد احلصول عهي درجخ املبجظزري يف املنبهج وأطبنَت
انزدرٍض يٍ كهَخ انرتثَخ – جبيعخ األسهز غشح
1437ق 2015ـ
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بسن اهلل الرمحن الرحين

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

األستاذ الفاضؿ .............................................:حفظو اهلل كرعاه، ، ،
التدريبات الم كية لدل ِ
ِ
طمبة ال ِّ
ؼ الراب
تحكيـ ال كرة األكلية لقائمة ميارات
المكضكع:
ُ
حتيةَ طيبةً وبعد،
تاكـ العتح عد ار

تعريعي ؛ لميؿ درع المتع ػتير ػت الترعيػ – تخحػص ممػتهر كطػرؽ

تػدريس كذلػؾ عتمػكاف" :أ ػر تكظيػػؼ التم يػؿ الػدرامت ػت تمميػ ملػػترات التػدريعتت الهغكيػ لػدل طهعػ

الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظ شمتؿ زة".

كتطهػػب ذلػػؾ مملػػت تحهيػػؿ محتػػكل التػػدريعتت الهغكيػ لهػػدركس ال ػػت اهكلػػم مػػف بتػػتب لغتمػػت
العميه ػ (الفحػػؿ ال ػػتمت) الماػػررة نهػػم طهع ػ الحػػؼ ال ارعػػع اه ت ػػت كح ػكالن لاتلم ػ الملػػترات التػػت
ت ػػتلد لت التػػدريعتت الهغكي ػ  ،كمظ ػ اىر ررالبػػـ الفتنه ػ كماترحػػتتبـ العمػػت ة ييرعػػم مػػف ػػيتدتبـ التبػػرـ
تحبيـ الاتلم كذلؾ مف حيث:
 كضكح الملترات.

 مدل ححتلت الهغكي .
 إضت  ،أك حذؼ ،أك تتديؿ مت تركمل ممت عتن.
 ا تراح أم تتديالت ،أك إضت تت ضركري .

شاكرين لكن حسن تعاونِكن،
وتفضلوا بقبولِ فائقِ االحرتام والتقدير
الباحثة

أميرة محمد عابد
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الرقـ

ميارات التدريبات الم كية

1

تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

2

التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

3

تكظيؼ أدكات المفت (لف ،لـ ،ال ،مت).

4

تكظيؼ ليس ت مفت العمه .

5

إدختؿ إف نهم العمه اال مي .

6

تلميث البهمتت المذبرة كتذبير البهمتت المؤم .

7

إ متد الفتؿ لهمفردكالم مم كالعمع.

8

تكظيؼ أ مت احشترة.

9

تكظيؼ الضمتلر الممفحه .

10

تكظيؼ الضمتلر المتحه .

11

ت مي كعمع اه مت المفردة.

12

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

13

التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .

14

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ

15

إدختؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

16

عمع المفرد المذبر عمع مذبر تلـ.

17

عمع المفرد المؤمث عمع مؤمث تلـ.

مالحظات.................................................................................................:
............................................................................................................
مقترحات..................................................................................................:
............................................................................................................
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ممحؽ رقـ ()2
ال كرة النيائية لقائمة ميارات التدريبات الم كية
الرقـ

ميارات التدريبات الم كية

1

تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

2

التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

3

تكظيؼ أدكات المفت (لف ،لـ ،ال ،مت ،ليس).

4

إدختؿ إف نهم العمه اال مي .

5

تلميث البهمتت المذبرة كتذبير البهمتت المؤم .

6

إ متد الفتؿ لهمفردكالم مم كالعمع.

7

تكظيؼ أ مت احشترة.

8

تحديد كتكظيؼ الضمتلر الممفحه كالمتحه

9

ت مي كعمع اه مت المفردة.

10

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

11

التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .

12

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ

13

إدختؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

14

عمع اه مت المفردة عمع مذبر كمؤمث تلميف.
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جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

هلحق رقن ()3
ال كرة األكلية لختبار قياس ميارات التدريبات الم كية لدل طمبة ال ؼ الراب

إعداد الباحثة

أميرة محمد محمد عابد
إشراف

د .جمال كامل الفليت

د .باسم علي أبو كويك

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد
كزارة التربية كالتعميـ

أستاذ عمـ النفس المشارؾ
كرئيس قسـ عمـ النفس
جامعة األ زىر – غزة

قديذ هذه اندراطخ اطزكًبالً ملزطهجبد احلصول عهي درجخ املبجظزري يف املنبهج وأطبنَت
انزدرٍض يٍ كهَخ انرتثَخ – جبيعخ األسهز غشح
1437ق 2015ـ
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بسن اهلل الرمحن الرحين

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

األستاذ الفاضؿ .............................................:حفظو اهلل كرعاه، ، ،
التدريبات الم كية لدل ِ
ِ
ِ
طمبة ال ِّ
ؼ الراب األساس
اختبار ميارات
تحكيـ
المكضكع:
ُ
حتيةَ طيبةً وبعد،
تاكـ العتح عد ار

تعريعي ؛ لميؿ درع المتع ػتير ػت الترعيػ – تخحػص ممػتهر كطػرؽ

تػدريس كذلػؾ عتمػكاف" :أ ػر تكظيػػؼ التم يػؿ الػدرامت ػت تمميػ ملػػترات التػدريعتت الهغكيػ لػدل طهعػ
الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظ شمتؿ زة"

كمػػف متطهعػػتت إع ػ ار هػػذا الد ار ػ إنػػداد اختعػػتر؛ لايػػتس ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ لطهع ػ
كيرعػػم مػػف ػػيتدتبـ التبػػرـ عفعػػدا آرالبػػـ ،يمػػت تركمػػل ممت ػػعتن مػػف كعلػ ً مظػػربـ
الحػػؼ ال ارعػػع ،هػػذا ي
كذلؾ مف حيث:

 م تكل مال م أ له االختعتر لملترات التدريعتت الهغكي .
 مدل ححتلت الهغكي .

 إضت  ،أك حذؼ ،أك تتديؿ مت تركمل ممت عتن.
 مدل كضكح تتهيمتت االختعتر.

 ا تراح أم تتديالت ،أك إضت تت ضركري .

شاكرين لكن حسن تعاونِكن،
وتفضلوا بقبولِ فائقِ االحرتام والتقدير
الباحثة

أميرة محمد عابد

132

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اختبار ميارات التدريبات الم كية لم ؼ الراب األساس
تعميمات الختبار
عزيزم التمميذ/عزيزت التمميذة
ال الـ نهيبـ كرحم اهلل كعربتتل،

عيف يديؾ اختعتر ،يلدؼ إلم يػتس ملػترات التػدريعتت الهغكيػ ػت الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت،

انهـ نزيزم التهميذ أف هذا االختعتر ليس لل أم تل ير نهم درعتتػؾ ػت بت ػ المػكاد الد ار ػي  ،عاػدر

مت يحاؽ رض العحث التهمت اط ؛ الرعت أف تعيب نف االختعتر عد كحدؽ كعدي كذلؾ مف

خالؿ اتعتع التتهيمتت التتلي :

 .1يتضػػمف هػػذا االختعػػتر  42ػؤاالن مػػف مػػكع االختيػػتر المتتػػدد يتتمػػد نهػػم الد ػ ػػت اختيػػتر
احعتع الححيح .

 .2زمف احعتع نف أ له االختعتر 45د يا .
 .3ا أر بؿ ؤاؿ عد  ،كأعب نمل عكضع دالرة حكؿ رمز احعتع الححيح .
 .4ال ً
تتط كل إعتع كاحدة لبؿ ؤاؿ.

اال ـ............................................................:
الحؼ...........................................................:
شتبريف لبـ ح ف تتتكمبـ،
كتفضهكا عاعكؿ تلؽ االحتراـ
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ض دائرة حكؿ رمز اإلجابة ال حيحة هيما يأت :
............ -1يطكؼ المسممكف؟  .أداة الستفياـ المناسبة لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
ب) متذا

أ)متم

د) أيف

ج) مت

........... -2تطي كالديؾ؟
ب) أيف

أ)مف

د) بـ

ج) لمتذا

............ -3يستحؽ المجتيد؟
ب) متم

أ)هؿ

د) مت

ج) لمتذا

 -4الجممة المنفية ى الت تسبؽ بأداة................
ب) مدا

أ)ا تفلتـ

د) ملت

ج) مفت

 -5الجممة المثبتة هيما يأت :
أ) ال أ طؼ أزهتر الحديا

ب) لـ يتاف أحمد ر ـ الخريط

ج) لف أ رط ت أرضت

د) زة مديم ه طيمي محتحرة

 -6الجممة المنفية هيما يأت :
أ)الطتلب معتلد

ب) مت أعمؿ الرعيع!

ج) مت أحععت الب ك

د) اهميف محعكب

............. -7استسمـ المقاكـ  .أداة النف المناسبة لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) ال

ج) مت

ب) لـ

د) لف

 ............. -8أُل ِ
ؽ القاذكرات عمى األرض.
أ) مت

ج) ليس

ب) لف

د) لـ

 ............. -9البخي ُؿ محبكبان.
أ) لف

ج) ال

ب) ليس

د) لـ

 -11خبر "إف" ه الجممة "إف المؤمف القكم خير كأحب عند اهلل مف المؤمف الضعيؼ"
أ)المؤمف

ج) الضتيؼ

ب) خير
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د) الاكم

 -11اسـ "إف" ه الجممة "إف األكطا َف غالي هة عمى كؿ الشعكب"
أ) تلي

ج)الشتكب

اهكطتف
ب)
ى

د) بؿ

 -12الضبط ال حيح لكممة "مفيد" ه الجممة "إف الكتاب مفيد"
أ) مفيدان

ج) و
مفيد

مفيد
ب) ٍ

مفيد
د) ه

 -13مؤنث كممة "أبيض"
أ) عيض

ج) عيضتت

ب) عيتض

د) عيضت

 -14مذكر كممة "طبيبة"
أ) طب

ج) طعيب

ب) طعت

د) طعيعتف

 -15الكممة المؤنثة هيما يأت :
أ) أ كد

ج) أ د

ب) كدا

د) كد

......... -16الطالب العمـ  .الفعؿ المناسب لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) ر تكا

ج) ر تت

ب) ر ع

د) ار ع

 -17عم كمحمد.........إلى السكؽ.
أ) ذهب

ج) ذهعت

ب) يذهب

د) ذهعكا

 -18التالميذ..........ه الحفؿ.
أ) شترؾ

ج) يشترؾ

ب) شتربكا

د) شتربت

.......... -19المبنى جميؿ .اسـ اإلشارة المناسب لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) هذا

ج) هذا

ب)هتتتف

د) هذاف

.......... -21تمميذتاف مجتيدتاف.
أ) هؤال

ج)هذا

ب)هتتتف

د)هذاف

........... -21معممات مخم ات.
أ) هذا

ج)هذاف

ب)هتتتف
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د) هؤال

............ -22شعب لو تاريخ عظيـ .الضمير المنف ؿ المناسب لمؿء الفراغ:
أ) أمت

ج) أمتمت

ب) محف

د) هـ

 -23قبمَت الطفمة يد كالدت......الضمير المت ؿ المناسب إلكماؿ الكممة الناق ة:
أ) هك

ج) م

ب) ق

د) هت

...........-24يتعممف رغب نة ه العمـ .الضمير المنف ؿ المناسب لمؿء الفراغ:
أ) همت

ج) أمتـ

ب)ه ىف
ي

د) هـ

 -25الكممة الت تدؿ عمى المفرد ى .............
أ) همتف

ج) أذمتف

ب) نهمتف

د) تعتف

 -26مثنى كممة بئر.............
أ) آعتر

ج) علراف

ب) اعر

د) اعراف

 -27جم كممة سر...............
أ) رر

ج) أ ر

ب) رالر

د)أ رار

 -28السـ ه الكممات اآلتية:
أ)ي كد

ج) تد

ب) يد

د) تدت

 -29الحرؼ ه الكممات اآلتية:
أ)همت

ج) مع

ب) كؽ

د) نهم

 -31الفعؿ ه الكممات اآلتية:
أ)محمع

ج) يربع

ب) متمؿ

 -31الجممة السمية هيما يأت :
ب) أحمد اهلل نهم متمل

أ) يزرع الفالح اهرض

د) يحكـ الم همكف رمضتف

ج) أحمد طتلب معتلد
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د) مهتب

 -32الجممة الفعمية هيما يأت :
ب) اهزهتر متفتح

أ) ي مع التت ؿ المحيح

د) يزف تلؽ محترؼ

ج) التهميذ مشيط
 -33تتككف الجممة السمية مف ركنيف أساسييف ىما:
أ) اال ـ كالظرؼ

ب) الفتؿ كالفتنؿ

ج) الفتنؿ كالمفتكؿ

د) المعتدأ كالخعر

 -34الفعؿ ه جممة "تشتير أريحا بزراعة المكز":
أ) أريحت

ج) زران

ب) المكز

د) تشتلر

 -35الفاعؿ ه جممة "تحمؽ الطيكر عاليانه السماء":
أ) تحهؽ

ج) نتليتن

ب) الطيكر

د) ال مت

 -36المفعكؿ بو ه جممة "يشعؿ الرجؿ الم باح ه الميؿ":
أ) المحعتح

ج) الهيؿ

ب) يشتؿ

د) الرعؿ

 -37الضبط ال حيح لكممة "الطفؿ" ه جممة " كانت الطفمة مبتسم نة ":
أ) الطفه ى

ج) الطفه ً

ب) الطفه ٍ

الطبيب مخم ان لجمي المرضى":
 -38خبر ظؿ ه جممة "ظؿ
ُ
الطعيب
أ)
ي

 -39اسـ
أ) مرشدان

ب) عميع

ار ه جممة "

ج) مخهحتن

المعمـ مكجيان كمرشدان لمتالميذ ":
ار
ُ
ج) التالميذ

ب) مكعلتن

د) الطفه ي
د) الطعيب
المتهـ
د)
ي

 -41جم المذكر السالـ مف كممة مؤمف:
أ) مؤممكف

ج) مؤممتتف

ب) مؤممتف

د)مؤممتت

 -41جم المؤنث السالـ مف كممة مزارع:
أ) مزارنكف

ج) مزارنتتف

ب) مزارنتت

د)مزارنتف

 -42جم المذكر السالـ هيما يم :
أ) معتهداف

ج)معتهدكف

ب)معتهدات
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د)معتهدتتف

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

هلحق رقن ()4
ال كرة النيائية لختبار قياس ميارات التدريبات الم كية لدل طمبة ال ؼ الراب

إعداد الباحثة

أميرة محمد محمد عابد
إشراف

د .جمال كامل الفليت

د .باسم علي أبو كويك

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد
كزارة التربية كالتعميـ

أستاذ عمـ النفس المشارؾ
كرئيس قسـ عمـ النفس
جامعة األزىر – غزة

قديذ هذه اندراطخ اطزكًبالً ملزطهجبد احلصول عهي درجخ املبجظزري يف املنبهج وأطبنَت
انزدرٍض يٍ كهَخ انرتثَخ – جبيعخ األسهز غشح
1437ق 2015ـ
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بسن اهلل الرمحن الرحين

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

األستاذ الفاضؿ .............................................:حفظو اهلل كرعاه، ، ،
التدريبات الم كية لدل ِ
ِ
ِ
طمبة ال ِّ
ؼ الراب األساس
اختبار ميارات
تحكيـ
المكضكع:
ُ
حتيةَ طيبةً وبعد،
تاكـ العتح عد ار

تعريعي ؛ لميؿ درع المتع ػتير ػت الترعيػ – تخحػص ممػتهر كطػرؽ

تػدريس كذلػؾ عتمػكاف" :أ ػر تكظيػػؼ التم يػؿ الػدرامت ػت تمميػ ملػػترات التػدريعتت الهغكيػ لػدل طهعػ
الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظ شمتؿ زة"

كمػػف متطهعػػتت إع ػ ار هػػذا الد ار ػ إنػػداد اختعػػتر؛ لايػػتس ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ لطهع ػ
كيرعػػم مػػف ػػيتدتبـ التبػػرـ عفعػػدا آرالبػػـ ،يمػػت تركمػػل ممت ػػعتن مػػف كعلػ ً مظػػربـ
الحػػؼ ال ارعػػع ،هػػذا ي
كذلؾ مف حيث:

 م تكل مال م أ له االختعتر لملترات التدريعتت الهغكي .
 مدل ححتلت الهغكي .

 إضت  ،أك حذؼ ،أك تتديؿ مت تركمل ممت عتن.
 مدل كضكح تتهيمتت االختعتر.

 ا تراح أم تتديالت ،أك إضت تت ضركري .

شاكرين لكن حسن تعاونِكن،
وتفضلوا بقبولِ فائقِ االحرتام والتقدير
الباحثة

أميرة محمد عابد
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ع ـ اهلل الرحمف الرحيـ
اختبار ميارات التدريبات الم كية لم ؼ الراب األساس

تعميمات الختبار
عزيزم التمميذ/عزيزت التمميذة
ال الـ نهيبـ كرحم اهلل كعربتتل،

عيف يديؾ اختعتر ،يلدؼ إلم يػتس ملػترات التػدريعتت الهغكيػ ػت الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت،
انهـ نزيزم التهميذ أف هذا االختعتر ليس لل أم تل ير نهم درعتتػؾ ػت بت ػ المػكاد الد ار ػي  ،عاػدر

مت يحاؽ رض العحث التهمت اط ؛ الرعت أف تعيب نف االختعتر عد كحدؽ كعدي كذلؾ مف

خالؿ اتعتع التتهيمتت التتلي :

 .5يتضػػمف هػػذا االختعػػتر  42ػؤاالن مػػف مػػكع االختيػػتر المتتػػدد يتتمػػد نهػػم الد ػ ػػت اختيػػتر
احعتع الححيح .

 .6زمف احعتع نف أ له االختعتر 45د يا .
 .7ا أر بؿ ؤاؿ عد  ،كأعب نمل عكضع دالرة حكؿ رمز احعتع الححيح .
 .8ال ً
تتط كل إعتع كاحدة لبؿ ؤاؿ.

اال ـ............................................................:
الحؼ...........................................................:
شتبريف لبـ ح ف تتتكمبـ،
كتفضهكا عاعكؿ تلؽ االحتراـ

138

ض دائرة حكؿ رمز اإلجابة ال حيحة هيما يأت :
............ -1يكجد تؿ حطيف؟  .أداة الستفياـ المناسبة لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) متم
 ( -2احت

ج) بيؼ

ب) متذا

د) أيف

ار البمبؿ عندما رأت كالدىا) .السؤاؿ المناسب لمجممة السابقة ىك:

أ) أيف حتحت حغتر العهعؿ؟

ب) متم حتحت حغتر العهعؿ؟

ج) بيؼ حتحت حغتر العهعؿ؟

د) متذا حتحت حغتر العهعؿ؟

............ -3يستحؽ المجتيد؟
أ) هؿ

ج) متذا

ب) متم

د) مت

 -4الجممة المنفية ى الت تسبؽ بأداة................
أ)ا تفلتـ

ج) مفت

ب) مدا

د) ملت

 -5الجممة المثبتة هيما يأت :
أ) ال أ طؼ أزهتر الحديا

ب) لـ يتاف أحمد ر ـ الخريط

ج) لف أ رط ت أرضت

د) زة مديم ه طيمي محتحرة

 -6الجممة المنفية هيما يأت :
ب) مت أعمؿ الرعيع!

أ) مت ا ـ أخكؾ؟

د) أنععمت مت تهل أخكؾ

ج) مت أحععت الب كؿ

............. -7استسمـ المقاكـ  .أداة النف المناسبة لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) ال

ج) مت

ب) لـ

د) لف

 ............. -8أُل ِ
ؽ القاذكرات عمى األرض.
أ) مت

ج) ليس

ب) لف

د) لـ

 ............. -9البخي ُؿ محبكبان.
أ) لف

ج) ال

ب) ليس
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د) لـ

 -11خبر "إف" ه الجممة "إف المؤمف القكم خير كأحب عند اهلل مف المؤمف الضعيؼ"
أ) المؤمف

ب) خير

 -11الجممة المضبكطة بشكؿ

د) الاكم

ج) الضتيؼ
حيح هيما يم ى :

إف
اهكطتف تلي ن
أ) ٌ
ى

إف
اهكطتف تلي ه
ب) ٌ
ى

إف
اهكطتف تلي ن
ج) ٌ
ي

إف
اهكطتف تلي ه
د) ٌ
ي

 -12الضبط ال حيح لكممة "مفيد" ه الجممة "إف الكتاب مفيد"
أ) مفيدان

ج) و
مفيد

مفيد
ب) ٍ

مفيد
د) ه

 -13مذكر كممة " بيضاء"
أ) عيض

ب) أعيض

د) عيضتت

ج) عيضت

 -14مؤنث كممة "أخير"
أ) آخرة

ب) أخيرة

د) أكاخر

ج) أخرل

 -15الكممة المؤنثة هيما يأت :
أ) أ كد

ب) كدا

د) كد

ج) كاد

......... -16الطالب العمـ .الفعؿ المناسب لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) ر تكا

ج) ر تت

ب)ر ع

د) ار ع

 -17عم كمحمد.........إلى السكؽ.
أ) ذهب

ج) ذهعت

ب) يذهب

د) ذهعكا

 -18التالميذ..........ه الحفؿ.
أ) شترؾ

ج) يشترؾ

ب) شتربكا

د) شتربت

.......... -19المبنى جميؿ .اسـ اإلشارة المناسب لمؿء الفراغ ه الجمؿ اآلتية:
أ) هذا

ج) هذا

ب) هتتتف

د) هذاف

.......... -21تمميذتاف مجتيدتاف.
أ) هؤال

ج) هذا

ب)هتتتف
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د) هذاف

........... -21معممات مخم ات.
أ) هذا

ج) هذاف

ب)هتتتف

د) هؤال

............ -22شعب لو تاريخ عظيـ .الضمير المنف ؿ المناسب لمؿء الفراغ:
أ) أمت

ج) أمتمت

ب) محف

د) هف

 -23قبمَت الطفمة يد كالدت......الضمير المت ؿ المناسب إلكماؿ الكممة الناق ة:
أ) ػ ػ ػػل

ج) هف

ب) هـ

د) ػلت

...........-24يتعممف رغب نة ه العمـ .الضمير المنف ؿ المناسب لمؿء الفراغ:
أ) همت

ج) أمتـ

ب)ه ىف
ي

د)هـ

 -25الكممة الت تدؿ عمى المفرد ى .............
أ) همتف

ج) أذمتف

ب)نهمتف

د) تعتف

 -26مثنى كممة بئر.............
أ) آعتر

ج) علراف

ب) اعر

د) إعراف

 -27جم كممة سر...............
أ) رر

ج) أ ر

ب) رالر

د) أ رار

 -28السـ ه الكممات اآلتية:
أ) ي كد

ج) تد

ب) يد

د) تدت

 -29الحرؼ ه الكممات اآلتية:
أ) همت

ج) مع

ب) كؽ

د) نهم

 -31الفعؿ ه الكممات اآلتية:
أ) محمع

ج) يربع

ب) متمؿ

 -31الجممة السمية هيما يأت :
أ) يزرع الفالح اهرض

ب) أحمد اهلل نهم متمل

ج) أحمد طتلب معتلد

د) يحكـ الم همكف رمضتف
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د) مهتب

 -32الجممة الفعمية هيما يأت :
أ) ي مع التت ؿ المحيح

ب) اهزهتر متفتح

ج) التهميذ مشيط

د) يزف تلؽ محترؼ

 -33تتككف الجممة السمية مف ركنيف أساسييف ىما:
أ) اال ـ كالظرؼ

ب) الفتؿ كالفتنؿ

ج) الفتنؿ كالمفتكؿ

د) المعتدأ كالخعر

 -34الفعؿ ه جممة "تشتير أريحا بزراعة المكز":
أ) أريحت

ج) زران

ب) المكز

د) تشتلر

 -35الفاعؿ ه جممة "تحمؽ الطيكر عاليان ه السماء":
أ) تحهؽ

ج) نتليتن

ب) الطيكر

د)ال مت

 -36المفعكؿ بو ه جممة "يشعؿ الرجؿ الم باح ه الميؿ":
أ) المحعتح

ج) الهيؿ

ب) يشتؿ

د) الرعؿ

 -37الضبط ال حيح لكممة "الطفمة" ه جممة " كانت الطفمة مبتسم نة ":
أ) الطفه ى

ج) الطفه ً

ب) الطفه ٍ

د) الطفه ي

 -38الجممة ال حيحة هيما يأت :
مخهحت
الطعيب
أ) ظؿ
ي
ن

ج) ظؿ الطعيبى مخهحتن

مخهص
الطعيب
ب) ظؿ
ي
ه
مخهحت
الطعيب
د) ظؿ
ى
ن

المعمـ  .......لمتالميذ ":
 -39الكممة المناسبة لمؿء الفراغ ه جممة " ار
ُ
و
ج) مكعلنت
مكعل
أ)
ب) مكعله

د) مكعل ن

 -41جم المذكر السالـ مف كممة مؤمف:
أ) مؤممكف

ب) مؤممتف

ج) مؤممتتف

د) مؤممتت

 -41جم المؤنث السالـ مف كممة (مزارع):
أ) مزارنكف

ب) مزارنتت

ج) مزارنتتف

د) مزارنتف

 -42جم المذكر السالـ هيما يأت :
أ) نيكف

ب) م تبيف

ج) معتهدكف
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د) عكف

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

هلحق رقن ()5

تحكيـ دليؿ المعمـ
إعداد الباحثة

أميرة محمد محمد عابد
إشراف

د .جمال كامل الفليت

د .باسم علي أبو كويك

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد
كزارة التربية كالتعميـ

أستاذ عمـ النفس المشارؾ
كرئيس قسـ عمـ النفس
جامعة األزىر – غزة

قديذ هذه اندراطخ اطزكًبالً ملزطهجبد احلصول عهي درجخ املبجظزري يف املنبهج وأطبنَت
انزدرٍض يٍ كهَخ انرتثَخ – جبيعخ األسهز غشح
1437ق 2015ـ
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بسن اهلل الرمحن الرحين

جامعةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةة ة -غةةةةةةةةةةةة ة

عنةةةةةةةةةةةةةال ا

ةةةةةةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ارتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ماجسةة ة

ملنةةةةا س لي ةةةةاا س ا ةة ة

األستاذ الفاضؿ .............................................:حفظو اهلل كرعاه، ، ،
تحكيـ دليؿ المعمـ
المكضكع:
ُ
حتيةَ طيبةً وبعد،
تاكـ العتح عد ار

تعريعي ؛ لميؿ درع المتع ػتير ػت الترعيػ – تخحػص ممػتهر كطػرؽ

تػدريس كذلػؾ عتمػكاف" :أ ػر تكظيػػؼ التم يػؿ الػدرامت ػت تمميػ ملػػترات التػدريعتت الهغكيػ لػدل طهعػ
الحؼ الراعع اه ت ت ت محت ظ شمتؿ زة"
كمػػف متطهعػػتت إع ػ ار هػػذا الد ار ػ إنػػداد دليػػؿ المتهػػـ لتػػدريس ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ

كيرعم مف يتدتبـ التبػرـ عاػ ار ة الػدليؿ كاعػدا آرالبػـ،
لطهع الحؼ الراعع عطريا التم يؿ الدرامت ،ي
يمت تركمل ممت عتن مف كعل ً مظربـ كذلؾ مف حيث:
 ال الم التهمي كالهغكي .
 مدل حح التحضير ،كمدل ارتعتط أهداؼ بؿ درس عتلمكضكع.
 ممت ع الملمتت كأ له التاكيـ.

 إضت  ،أك حذؼ ،أك تتديؿ مت تركمل ممت عتن
 ا تراح أم تتديالت ،أك إضت تت ضركري .

شاكرين لكن حسن تعاونِكن،
وتفضلوا بقبولِ فائقِ االحرتام والتقدير
الباحثة

أميرة محمد عابد
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ع ـ اهلل الرحمف الرحيـ
تقديـ
نزيزم المتهـ /نزيزتت المتهم :
ال الـ نهيبـ كرحم اهلل كعربتتل، ، ،
ت تم العتح إلم تمميػ ملػترات التػدريعتت الهغكيػ لػدل طهعػ الحػؼ ال ارعػع اه ت ػت ك اػتن

للػػدؼ هػػذا الد ار ػ  ،كتطهػػب ذلػػؾ مملػػت إنػػداد دليػػؿ المتهػػـ حتػػم يػػتمبف المتهػػـ مػػف تفتيػػؿ المك ػػؼ
التتهيمت كتحايؽ ذلؾ اللدؼ ،إذ يتتعر دليؿ المتهـ م تندان لل ت تمفيذ الملمتت التتهيميػ  ،كيػرتعط
هذا الدليؿ عمحتكل البتتب المدر ػت (العػز ال ػتمت) الماػرر نهػم طهعػ الحػؼ ال ارعػع كأهدا ػل ،كهػك
ػػتلـ نهػػم التػػدريس عت ػػتخداـ التم يػػؿ الػػدرامت ،كيحتػػكم نهػػم معمكنػ مػف خطػػط الػػدركس لملػػترات

التػػدريعتت الهغكي ػ عل ػػهكب التم يػػؿ الػػدرامت ،حيػػث تشػػتمؿ بػػؿ خط ػ درس نهػػم اههػػداؼ التتهيمي ػ

كالك ػػتلؿ التتهيمي ػ الالزم ػ لتمفيػػذ الػػدرس ،كالمتطهعػػتت اه ت ػػي كالعمػػكد االختعتري ػ  ،كأ ػػتليب تاػػكيـ
متمكن لهتترؼ نهم مدل تحايؽ اههداؼ التتهيمي المرعكة ،كمحكص درامي مدمع مػع الػدركس
تم عـ مع اههداؼ التتهيمي ترتعط عحيتة التالميذ كعيلتلـ كمعتمتلـ ،تـ تتزيزهت عتلايـ كاالتعتهػتت

احيعتعيػ  ،كتتضػػمف تطعيػػؽ عشػػبؿ نفػػكم يحاػػؽ اال ػػتخداـ الهغػػكم الحػػحيح ،كعػػت ت هػػذا الػػدركس
ممظم كمت ه ه ت خطكات تكضح ير بؿ درس.

يعػدأ هػػذا الػػدليؿ عػػذبر اههػداؼ التتمػ لهػػدليؿ ،ملػػترات التػدريعتت الهغكيػ المػراد تمميتلػػت ،ػػـ
تكعيلتت كارشتدات لهمتهـ يمبف أف يتعتلت ت تمفيذا للػذا الػدركس عت ػتخداـ التم يػؿ الػدرامت ،كلاػد

عػت هػذا الػػدليؿ م ػتمدان كمتيمػتن نهػم تحايػػؽ اههػداؼ المرعػكة المتم هػ ػت تمميػ ملػترات التػػدريعتت

الهغكيػ ػ ع ػػلكل كي ػػر ،كيظ ػػؿ ه ػػذا ال ػػدليؿ اعتل ػػتد ي ػػتم إل ػػم تمظ ػػيـ المكا ػػؼ التتهيميػ ػ كتكعي ػػل

اهمشػػط كالفتتليػػتت المختهف ػ محػػك اههػػداؼ الماحػػكدة دكف أف يبػػكف يػػدان نهػػم تفبيػػر المتهػػـ أك

إعدانل ،مضمكف الدليؿ يربز نهم تدريس التدريعتت الهغكي عت تخداـ التم يؿ الد ارمت ،ك ت إطتر
خطكات التدريس يمبف لهمتهػـ أف يعتبػر مػف اهمشػط كاه بػتر الدانمػ مػف رحػيد خعرتػل ال ريػ مػت

يحاؽ اههداؼ الممشكدة.
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أىداؼ دليؿ المعمـ:
 .1تحديد ملترات التدريعتت الهغكي التت ي تمد إليلت الدليؿ.

 .2ي تهـ ت م تندة المتهـ نهم تممي ملترات التدريعتت الهغكي .
 .3تكضػػيح احع ػ ار ات كالخط ػكات التػػت ت ػػتند المتهػػـ ػػت تػػدريس ملػػترات التػػدريعتت الهغكي ػ ػػت
ضك ا تخداـ التم يؿ الدرامت.

 .4تاديـ إرشتدات لهمتهـ يمبف اتعتنلت ت تدريس التدريعتت الهغكي عت تخداـ التم يؿ الدرامت.
ميارات التدريبات الم كية الت يستند إلييا الدليؿ:
 .1تكظيؼ أدكات اال تفلتـ.

 .2التمييز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي .

 .3تكظيؼ أدكات المفت (لف ،لـ ،ال ،مت ،ليس).
 .4إدختؿ إف نهم العمه اال مي .

 .5تلميث البهمتت المذبرة كتذبير المؤم .
 .6إ متد الفتؿ لهمفرد كالم مم كالعمع.
 .7تكظيؼ أ مت احشترة.

 .8تحديد كتكظيؼ الضمتلر الممفحه كالمتحه .
 .9ت مي كعمع اه مت المفردة.

.10

التمييز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

.11

التمييز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .

.13

إدختؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

.12
.14

التمييز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ عل.

عمع اه مت المفردة عمع مذبر كمؤمث تلميف.

إرشادات لممعمـ يمكف اتباعيا ه دركس التدريبات الم كية باستخداـ التمثيؿ الدرام :
 .1اختيتر التمليد الممت ب لهدرس عغرض تشكيؽ التالميذ لل.
 .2تكضيح اههداؼ التتهيمي لهتالميذ.
 .3تحديد زمف المشتط الدرامت.

 .4تليل معمكن التم يؿ المدرع م عاتن لهايتـ عتلمشتط الدرامت.
 .5تمظيـ العيل الحفي عمت يتال ـ مع المشتط الدرامت.
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 .6تكظيؼ الك تلؿ التتهيمي الممت ع لتمفيذ بؿ درس

 .7تكعيل معمكن المشتهديف مف التالميذ محك اال تفتدة مف المشتط الدرامت.
 .8تػػك ير عيل ػ تتهيمي ػ ديماراطي ػ تشػػتر التالميػػذ عتهمػػتف كالاػػدرة نهػػم المعػػتح كاحمعػػتز عمػػت يتػػزز
المشترب احيعتعي كالتفتنؿ المشط.

 .9ممت ش التالميذ عتد بؿ مشلد درامت حكؿ المحتكل التهمت كاهدكار التم يهي .
.10

اهتمتـ المتهـ عتلهغ الفححم كحرحل نهم التحدث علت مع التالميذ.

.12

إتتح الفرح لعميع التالميذ لهمشترب ت اهمشط .

.14

مرانتة تكزيع الك ت ت تمفيذ اهمشط .

.11
.13

تتزيز المفردات كالترابيب الهغكي العميه كتححيح مت يؿ مملت عتلهلع التتمي .
مرانتة الفركؽ الفردي عيف التالميذ.

.15

متتعت التالميذ أ مت حؿ التدريعتت كتححيح إعتعتتلـ.

.17

ا تخداـ أ هكب التتزيز كالتمكيع يل.

.16
.18

متتلع الخطل العمتنت نهم ال عكرة.

مشترب التالميذ ت التاكيـ كالتغذي الراعت .
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الدرس األكؿ

تكظيؼ أدكات الستفياـ
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف-:
 .1يتترؼ إلم أ هكب اال تفلتـ
 .2يذبر أدكات اال تفلتـ.

 .3يميز أدكات اال تفلتـ نف يرهت مف البهمتت.
 .4يتترؼ إلم ا تخداـ بؿ أداا مف اهدكات.
 .5يكظؼ أدكات اال تفلتـ تكظيفتن ححيحتن.
الكسائؿ التعميمية:
شػرالح ػ عطت ػػتت تتهيميػ

ػ تيعػػتف كر يػ

ػ ال ػػعكرة ػ كر ػ نمػػؿ ػ الػػمص الػػدرامت المتػػد هدكات

اال تفلتـ ػ البتتب المدر ت ػ معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:

تمفيذ مشتط بتتعت حير لهتترؼ نهم أ هكب اال تفلتـ مف خالؿ ال ؤاؿ التتلت:
ض عالمة (√) أماـ أسمكب الستفياـ هيما يم :
 -أيف تاع مديم أريحت ؟

 مت أعمؿ حؿ الرعيع ! -بيؼ تلتت إلم المدر

؟

اإلجراءات كاألنشطة:
 يػػتـ تليل ػ الطهع ػ لهمشػػلد التم يهػػت اهكؿ عحيػػث يتاػػدـ ريػػؽ التم يػػؿ هدا المشػػلد ،كيطهػػب
مف عت ت الطهع متتعت الترض:

المشيد األكؿ:
تطرز كعتن عميالن كتمتظر نكدة اعمتلت مف المدر )
( ت عيت ع يط تعهس أـ نهم بر ت
ي
االعم  :ال الـ نهيبـ (حزيم )
اهـ :كنهيبـ ال الـ
اهـ :متلت أر ً
اؾ حزيم يت اعمتت
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االعم  :متـ يت أمت إمت حزيم نهم راؽ حدياتت التت ندت إلم المدر
اهـ :مف هت يت اعمتت

كلـ ألالت.

االعم  :همد دكرة ا تشلدت ت الحرب اهخيرة (حرب التحؼ الملبكؿ )2014
اهـ :ح عت اهلل كمتـ الكبيؿ أب ر الشلدا مف اهطفتؿ.

االعم ػ  :ػػمخرج ػػدان معمكن ػ مػػف طهع ػ المدر ػ ػػت م ػػيرة احتعتعي ػ نهػػم تػػؿ اهطفػػتؿ كامتلػػتؾ

حاك لـ.

اهـ :هعت متبـ

(يخػػرج متميػ ػ مػػف طهعػ ػ الحػػؼ ،طتلعػ ػ تحمػػؿ ح ػػكرة الشػػليدة هم ػػد ػػدكرة كالع ػػت كف يهع ػػكف نه ػػم
رؤك لـ تيعتمتن بؿ تتج يم ؿ أداة ا تفلتـ كيحمهكف ت أيديلـ ال تتت تم ؿ أ له  ،يحتدؼ الم ػيرة
مذيع متة ه طيف الفضتلي كي لللـ)

المذيع :لمتذا االحتعتج؟

الم يرة :عحكت كاحد كمرتفع مف المعمكن لديمت عتض اه له كمريد نهيلت إعتعتت.
المذيع :نر تبـ أمتـ أدكات اال تفلتـ.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ محتكل المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت الترض الدرامت؟

 ( يتحدث المشلد نف أدكات اال تفلتـ) مت هت مبكمتت أ هكب اال تفلتـ؟ تكعيل التالميذ لهايتـ عتلمشلد ال تمت .
المشيد الثان :
المػػذيع :أريػػد أف أنػػرؼ المزيػػد نػػمبـ هيتر مػػت بػػؿ شػػخص نهػػم مف ػػل كيطػػرح ال ػؤاؿ الػػذم يريػػدا.
(ياكـ المذيع عتمؿ لات ات ردي مع الطهع كيعدأ عتلطتلب اهكؿ)

المذيع :نر مت نهم مف ؾ

الطتلب اهكؿ :أمػت أداة اال ػتفلتـ بيػؼ كي ػتفلـ عػت نػف الحػتؿ ك ػؤالت هػك :بيػؼ معت ػـ كبػؿ يػكـ
مكدع شليدان مف أحد تلمت؟

الطتلػب ال ػػتمت :أمػت أداة اال ػػتفلتـ مػػتذا كي ػتفلـ عػػت نػف يػػر التت ػػؿ ك ػؤالت هػػك :مػتذا تهمػػت حتػػم
يعتح دممت؟

الطتلػػب ال تلػػث :أمػػت أداة اال ػػتفلتـ لمػػتذا كي ػػتفلـ عػػت نػػف ال ػػعب ك ػؤالت هػػك :لمػػتذا محػػف أهػػداؼ
لالحتالؿ؟
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الطتلػػب ال ارعػػع :أمػػت أداة اال ػػتفلتـ مػػت كي ػػتفلـ عػػت نػػف يػػر التت ػػؿ ك ػؤالت هػػك :مػػت ذمعمػػت ػػت لتعػ

ال يت

كال يت ييف؟

الطتلب الختمس :أمت أداة اال تفلتـ متم كي تفلـ عت نف الزمتف ،ك ؤالت هك :متم مشتر عتهمف
كاهمتف كيتـ ال الـ؟

الطتلب ال تدس :أمت أداة اال تفلتـ أيف كي تفلـ عت نف المبتف ،ك ؤالت هك :أيػف أحػحتب الاػرار
ليعيعكا نهم أ لهتمت؟

الطتلب ال تعع :أمت أداة اال تفلتـ مف كي تفلـ عت نف التت ؿ ،ك ؤاؿ هك :مف يتعمم ضيتمت؟
المذيع :شب انر لبـ عكربتـ يت أطفتؿ عؿ يت أعطتؿ ه طيف.
(يكعل المذيع ؤاالن إلم العملكر (الرأم التتـ)
• حاتن مف يتعمم ضي هؤال اهطفتؿ؟
• حاتن مف يتعمم ضي هؤال اهعريت ؟

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت . -مت رأيؾ ت اه له التت تـ طرحلت .

اذبر أدكات اال تفلتـ التت تضمملت المشلد الدرامت ؟
 عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد أدكات الستفياـ هييا:

ض خطان تحت أداة الستفياـ هيما يم :ػ
 متم يحكـ الم همكف ؟ -أيف يكعد ملر الميؿ؟

 لمتذا تتتعع المشرة احخعتري ؟ تكضيح استخداـ أدكات الستفياـ بمشاركة التالميذ .بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما يم :
 ت تخدـ أداة اال تفلتـ ت عداي ال ؤاؿ . -أداة اال تفلتـ بيؼ ي تفلـ علت نف الحتؿ .

 أداة اال تفلتـ متذا ي تفلـ علت نف ير التت ؿ . أداة اال تفلتـ لمتذا ي تفلـ علت نف ال عب . أداة اال تفلتـ متم ي تفلـ علت نف الزمتف . -أداة اال تفلتـ أيف ي تفلـ علت نف المبتف .
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 تنفيذ النشاط الكتاب التال :

ؿ بيف كؿ سؤاؿ ه القائمة األكلى باإلجابة المناسبة ه القائمة الثانية:

متم مهعس المالعس ال ايه ؟

أمتؿ رضت اهلل عتعتدتل كطتنتل

لمتذا مشرب الحهيب ؟

ت الشتت

ت زة

مت نتحم ه طيف ؟

الادس

أيف تكعد هت متعهيكف؟

بيؼ تمتؿ رضت اهلل ؟

 تنفيذ التدريب الراب

همل ياكم التظتـ كاه متف

ص 7ه الكتاب المدرس .

 التقكيـ الختام :
أبمؿ الفراغ علداة ا تفلتـ ممت ع :

 ..............تب ر زران المكز؟
 ..............الذم يزرع اهرض؟

 ..............تت ت ط أكراؽ اهشعتر ؟

 ..............تتدرب ت المتدم الريتضت؟
 ..............التعرة التت ا تفدتلت مف الاح ؟

 ..............يغطت ع ـ الرنتد؟

 ..............تحت ظ نهم ححتؾ ؟
 كاجب بيت :
ضع أ له ممت ع لهعمؿ ارتي :
 المهاب عتلفتركؽ نمر عف الخطتب . -أراعع طعيب التيكف.

 أ دـ مديم ت التتري . -أذهب إلم المدر

متشيتن نهم اه داـ.
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الدرس الثان

التمييز بيف الجممة المثبتة كالجممة المنفية
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم أ هكب المفت
 .2يذبر أدكات المفت

 .3يميز عيف العمه الم عت كالعمه الممفي
 .4يمفت العمه الم عت
الكسائؿ التعميمية:
شرالح  .عطت تت تتهيمي  .تيعتف كر ي  .ال عكرة  .كر نمؿ  .المص الدرامت المتد لتدريس
العمه الم عت كالعمه الممفي  .البتتب المدر ت .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت
التمييد:
التترؼ نهم أ هكب المفت مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض عالمة (√) أماـ أسمكب النف هيما يم :
 مت ا ـ مدر تؾ؟ -مت أعمؿ الحديا !

 مت ختب مف ا تشتر.اإلجراءات كاألنشطة:
 ي ػػتـ تليلػ ػ الطهعػ ػ لهمش ػػلد التم يه ػػت اهكؿ عحي ػػث يتا ػػدـ ري ػػؽ التم ي ػػؿ هدا المش ػػلد اهكؿ
كيطهب مف عت ت التالميذ متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
( ػػت ػػعكف االحػػتالؿ ارالؼ مػػف اه ػػرل كهمػػتؾ أيض ػتن أ ػػيرات ،يػػؤتت عل ػػيرتيف لهتحايػػؽ كيحاػػؽ

متلمت)

المحاؽ :مت ا مؾ؟
اه يرة اهكلم :العمه الم عت .
أمت مت ا ً
المحاؽ :ك ً
مؾ؟
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اه يرة ال تمي  :العمه الممفي .
المحاؽ :مف أيف ً
أمت أيتلت العمه الم عت ؟
اه يرة اهكلم :أمت مف ع تتف التدريعتت الهغكي .
المحاؽ :ك ً
أمت أيتلت العمه الممفي مف أيف؟
اه يرة ال تمي  :كأمت بذلؾ

المحاؽ :أمتمت تعيداف الهغ الترعي  ،إذف أمتمت نرعيتت اهحؿ.
اه يرتتف :عحكت كاحد متـ كعبؿ خر

المحاؽ :أريد أف أنرؼ متهكمتت أب ر نمبمت

اه يرة اهكلم :العمه الم عت هت العمه التت ال ت عؽ علداة مػف أدكات المفػت ك ػد تبػكف ا ػمي أك
تهي .

اه ػيرة ال تميػ  :العمهػ الممفيػ هػػت العمهػ التػػت ت ػعؽ عفحػدل أدكات المفػػت م ػؿ( :لػػف ،لػـ ،ال ،مػػت،

ليس)

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟

 -مف لديل أ ير ت عكف االحتالؿ؟

 (يتحدث المشلد نف العمه الم عت كالعمه الممفي ) مت هت مبكمتت أ هكب المفت؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان
المشيد الثان :
المحاػػؽ :إف لػػـ أتػػزكد عمتهكمػػتت أب ػػر ممبمػػت ػػكؼ ألفػػؽ لبمػػت تلم ػتن ،كتمب ػػتف ػػت ال ػػعف ػػميمتن

طكيه .

اه يرة اهكلم :العمه الم عت م ؿ:
 .1ه طيف نرعي .

 .2يتتز الشتب عتلكطف.
 .3التهـ مر كع.

 .4التدك مبركا.
 .5يحترب المعتهد المحتؿ.
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المحاؽ :خذكهت إلم العحيـ.

اه يرة ال تمي  :العمه الممفي م ؿ:
 .1لف أمحمت إال هلل.

أتخؿ نف هكيتت.
 .2لـ
ى
 .3ال أ رط ت أرضت.
 .4مت أحععت اللزيم .

 .5ليس الغتدر محعكعتن.

المحاؽ :خذكهت إلم العحيـ

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ مت كاععمت محك الكطف؟ اذبر أدكات المفت؟عػػرض مجمكعػػة مػػف الجمػػؿ تمثػػؿ الجممػػة المثبتػػة كالجممػػة المنفيػػة حيػػث يػػتـ تعريػػؼ التالميػػذ

بالجممة المثبتة كالحممة المنفية

 يتـ التك ؿ بمشاركة التالميذ إلى ما يم :
 العمه الم عت هت العمه التت ال ت عؽ علداة مفت ك د تبكف ا مي أك تهي . الحمه الممفي هت العمه التت ت عؽ علداة مفت ك د تبكف ا مي أك تهي . تنفيذ النشاط الكتاب التال :
هرؽ بيف الجممة المثبتة كالجممة المنفية هيما يم :
 ليس الشتت ي دا لتن. ياهـ بريـ أظت را. -لـ أ طؼ أزهتر الحديا .

يتمتزؿ محمد نف حال.
 لفى
 العم ملكل المؤمميف. -مت املزـ العيش.
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 تنفيذ التددريب السادس ص 8ه الكتاب المدرس .

 التقكيـ الختام :
ِ
انؼ الجمؿ التالية باستخداـ أدكات النف التالية:
(مت – لـ – ال – لف – ليس)
 -المححكؿ ك ير.

 يبتب تدم الدرس. ا ت هـ المعتهد. -أهمؿ كاععتتت.

 -أبتب نهم عدراف الحؼ.

 كاجب بيت :

ابتب الث عمؿ م عت مف إمشتلؾ.

ابتب الث عمؿ ممفي مف إمشتلؾ
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الدرس الثالث

تكظيؼ أدكات النف (لف -لـ – ل – ما – ليس)
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم أ هكب المفت.
 .2يذبر أدكات المفت.

 .3يحدد أدكات المفت ت العمؿ.
 .4يكظؼ أدكات المفت تكظيفتن ححيحتن.
الكسائؿ التعميمية:
شرالح  .عطت تت تتهيمي  .تيعتف كر ي  .ال عكرة  .كر نمػؿ الػمص الػدرامت المتػد لتػدريس أدكات
المفت .البتتب المدر ت معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
ممت ش الطهع ت التترؼ نهم أ هكب المفت مف خالؿ ال ؤاؿ التتلت:
ض عالمة (√) أماـ أسمكب النف هيما يم :
 لـ يترؾ ختلد المد لة مشتته أ مت المكـ. -مت نتحم ه طيف؟

 مت تعت تتد نف المدراإلجراءات كاألنشطة:
 يتـ تليلػ التالميػذ لهمشػلد التم يهػت اهكؿ عحيػث يتاػدـ رعػؽ التم يػؿ هدا المشػلد ،كيطهػب
مف عت ت التالميذ متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
يـ تعبت ،ادت معمكن مف أدكاتلت المدر ي عيممت بتمت تهتب كتهلك
( ت الحؼ تهميذة تدنم ر ي
ت تح المدر  ،تمر علت حدياتلت هدل كت لللت نف عب عبتللت)
هدل :لمتذا تعبيف يت ريـ؟

ريـ :لاد ادت معمكن مف أدكاتت عيممت بمت ألتب كأللك مع الزميالت ت تح المدر .
ً
كنهيؾ أف تعح ت نملت ،كلبف هؿ هت ملم ؟
هدل :ال تاهات رعمت كعدتلت زميالتمت
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ريـ :متـ إملت تم ؿ أدكات المفت م ؿ( :لف ،مت ،ال ،لـ ،ليس) كهت تمفت العمه الم عت .
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت هكؾ ريـ؟ مت مبكمتت أ هكب المفت؟المشيد الثان :
(تخرج ريـ خم

نهيلت).

مف تهميذات الفحؿ كبػؿ تهميػذة تحمػؿ ال تػ تبتػب يلػت أداة المفػت كعمهػ بم ػتؿ

ً
هدل :أر ً
كعدت مت ادتيل؟
اؾ رح يت ريـ ،هؿ

ريـ :متـ ،كعدت أدكاتت كهت تتم ؿ ت:

الطتلع ػ اهكل ػػم :أم ػػت أداة المفػػت (ل ػػـ) أمف ػػت العمه ػ الم عتػ ػ كم ػػتلت هػػك :أم ػػت ل ػػـ أبتػػب نه ػػم ع ػػدراف

المدر .

الطتلع ال تمي  :أمت أداة المفت (ال) أمفت العمه الم عت كم تلت هك :أمت ال أشترم الحهكل المبشك .

الطتلع ال تل  :أمت أداة المفت (لف) أمفت العمه الم عت كم تلت هك :لف أتك ؼ نف نمؿ الخير.

الطتلع الراعت  :أمت أداة المفت (مت) أمفت العمه الم عت كم تلت هك :مت أحععت الب كؿ.

البتذب محعكعتن.
الطتلع الختم  :أمت أداة المفت (ليس) أمفت العمه الم عت كم تلت هك :ليس
ي
هدل :حاتن أدكاتؾ ملم ك يم يت ريـ.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ اذبر أدكات المفت؟ عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ التالميذ بتحديد أدكات النف هييا:
ض خطان تحت أداة النف هيما يم :

 -لـ يغش ع تـ ت االمتحتف

 ال يشترم تمت الحهكل المبشك -ليس البتذب محعكعتن

 لف أتمتزؿ نف حات ت التتهيـ -مت لتعت أمؿ ت الشترع
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 تكضيح استخداـ أدكات النف بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما يم :
 أدكات المفت( :لـ – ال– لف – مت – ليس) إذا عات أم مملت العمه الم عت تمفيلت تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أكمؿ الفراغ بأداة نف مناسبة:
 .........أتك ؼ نف تؿ الخير
 .........يبذب المؤمف ت حدي ل

 .........الشتم تخمتن
 .........خ ر التتعر

 .........ت مر اهشعتر الحرعي

 تنفيذ التدريب الخامس ص 8ه الكتاب المدرس
 التقكيـ الختام :
أ) استخدـ ليس ه نف الجمؿ اآلتية:
 العخي يؿالغمت
ي

محعكب
ه
تيد
ي

 الاتضت نتد يؿ -العك متتد يؿ

ب) اختار اإلجابة ال حيحة مف بيف األقكاس:
 .........ذهب تلد إلم ال كؽ
 .........ياؿ المتلـ الحايا

(مت – ليس -لـ)
(لـ – لف – مت)

 ........يتخهم يك ؼ نف معتدلل (ال – مت – لف)

 كاجب بيت :

اكتب خمس جمؿ منفية مف إنشائؾ ،باستخداـ أدكات النف التالية:
(مت – لـ – ال – لف -ليس)
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الدرس الراب

إدخاؿ إف عمى الجممة السمية
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم العمه اال مي

 .2يذبر ربمت العمه اال مي

 .3يحدد المعتدأ كالخعر ت العمؿ
 .4يدخؿ إف نهم العمه اال مي

 .5ي تمتر أ ر دخكؿ إف نهم العمه اال مي
الكسائؿ التعميمية:
شرالح  .عطت تت تتهيمي  .ال عكرة  .البتتب المدر ػت  .كر ػ نمػؿ  .الػمص الػدرامت المتػد لتػدريس

دخكؿ إف نهم العمه اال مي  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التترؼ نهم العمه اال مي مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض عالمة (√) أماـ الجممة السمية هيما يم :
 -يا أر محمد الدرس

 أحمد تهميذ معتلد تحهت متح الفعر التالميذ أذبيتاإلجراءات كاألنشطة:
يتـ تليل التالميذ لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يػؿ هدا المشػلد ،كيطهػب مػف عػت ت
التالميذ متتعت الترض.
المشيد األكؿ:
( ػػت حديا ػ الممػػزؿ يعهػػس عػػد ػػتيد كيتمػػتكؿ الالػػكة الترعي ػ  ،يتػػكد ػػتيد مػػف المدر ػ كي ػػهـ نهػػم
عدا).

تيد :ال الـ نهيبـ يت عدم.

العد :كنهيبـ ال الـ يت عمت.

تيد :ي هـ نهم عدا كياعؿ يدا.
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العد :متلت أراؾ نتعس الكعل يت تيد.

ػػتيد :مت ػػـ ي ػػت ع ػػدم ،الي ػػكـ بت ػػل المته ػػـ عت ػػض ال ػػزمال ػػت الفح ػػؿ كل ػػـ يب ػػف ل ػػت ح ػػظ م ػػف ته ػػؾ

المبت آت.

العد :لتهؾ أخفات ت مكضكع مت.

تيد :ال كلبف لـ أيعب نف ال ؤاؿ عتلشبؿ المطهكب (احعتع الححيح ).

العد :هذا يشير إلم ندـ لمؾ لهدرس.
تيد :عهم يت عدم.

العد :كذلؾ ال ؤاؿ ت أم مكضكع؟

تيد :دخكؿ إف نهم العمه اال مي .

العد :ال تاهؽ كؼ أ كـ عشرحل لؾ شرحتن مفحالن.

تيد :أمت أنرؼ أف العمه اال مي تتبكف مف المعتدأ كالخعر.

العد :ال تاهؽ لشرح لؾ الدرس شرحتن كا يتن عتد أف تتمتكؿ دالؾ.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟ -اذبر ربمت العمه اال مي ؟

 تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد التمثيم الثان

المشيد الثان :

العد :العمه اال مي تتبكف مف ربميف أ ت ييف كهمت :المعتدأ كالخعر كنالم ر تلمت الضم م ؿ:
 .1ال مت ي حت ي ه.
الشمس مشر ه.
.2
ي

اهشعتر مكر ه.
.3
ي
هتر متفتح ه.
 .4اهز ي

تيد :كلبف أيف المعتدأ يت عدم؟
العد :المعتدأ هك التت تعدأ عل العمه كيبكف مر كع م ؿ بهم ال مت ي ت الم تؿ اهكؿ.
تيد :إذف الخعر هك بهم حت ي كهك مر كع عتلضم أيضتن.

العد :ححيح كلبف امظر متذا يحدث نمدمت تدخؿ إف نهم العمه اال مي :
 .1إف ال مت ى حت ي ه.
الشمس مشر ه.
 .2إف
ى
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اهشعتر مكر ه.
 .3إف
ى
هتر متفتح ه.
 .4إف اهز ى

تيد :لاد تغيرت الحربتت يت عدم.

العد :متـ نمدمت تدخؿ إف نهم العمه اال مي فملت تحػدث تغييػ انر تمحػب المعتػدأ كيحػعح ا ػملت،
كتر ع الخعر كيحعح خعرهت.

تيد :ارف لمت الدرس شب انر يت عدم.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتهمت مف المشلد الدرامت؟ مت هت التالم احنراعي لبؿ مف المعتدأ كالخعر؟ عرض مجمكعة مف الجمؿ السمية كتكميؼ التالميذ بتحديد كؿ مف المبتدأ كالخبر هييا
ض خطان تحت المبتدأ كخطيف تحت الخبر ه الجمؿ اآلتية:

اهشعتر مكر ه
ي
هتر متفتح ه
اهز ي
ال مت ه حت ي ه
الشمس مشر ه
ه

 يطمب مف التالميذ مالحظة الحركة عمى آخر كؿ مف المبتدأ كالخبر
 يتـ إدخاؿ إف عمى الجمؿ السمية السابقة بمشاركة التالميذ كما يم :
إف
اهشعتر مكر ه
ى
هتر متفتح ه
إف اهز ى
إف ال مت ى حت ي ي
إف
الشمس مشر ه
ى

 تكضيح الت يير عمى الجممة السمية بعد دخكؿ إف عمييا بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ

التالميذ إلى ما يم :

العمه اال مي تتبكف مف المعتدأ كالخعر كنالم ر تلمت الضم
تدخؿ إف نهم العمه

اال مي

تمحب المعتدأ كيحعح ا ملت كتر ع الخعر كيحعح خعرهت.
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 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أدخؿ إف عمى الجمؿ السمية التالية:
محعكب
التتتكف
ه
ه
الاح ه ممتت ه
العمدم شعتعه
ي
معتلد
التهمي هذ
ه

 تنفيذ التدريب الراب ص16ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :

اختر اإلجابة ال حيحة مف بيف األقكاس:
العمدم شعتعي ك كم"
ا ـ إف ت العمه " إف
ى
خعر إف ت العمه "إف الاح ى م هي ه كمفيدةه"

( كم – العمدم – شعتع)
(الاح – مفيدة – م هي )

فر ممتعه)
فر ممتعي – إف ال فر ممتتتن – إف ال ى
العمه الححيح يمت يهت( :إف ال ي

 كاجب بيت :
أكمؿ كما ه المثاؿ:
الطتلرة ريت
متهر
ي
الطعيب ي
مفيد
البتتب ي
ي
المتهـ معدعي
ي

إف الطتلرةى ريت ي
إف..............
إف.............

إف..............
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الدرس الخامس

تأنيث الكممات المذكرة كتذكير المؤنثة
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم المذبر كالمؤمث.

 .2يؤمث البهمتت الدال نهم المذبر عفلحتؽ نالم التلميث الممت ع .
 .3يذبر البهمتت الدال نهم المؤمث عشبؿ ححيح.

 .4ي تمتر التغيير الحتحؿ نهم البهم الدال نهم المذبر عتد تلمي لت.
الكسائؿ التعميمية:
عطت ػػتت تتهيميػ ػ  .حع ػػؿ

ػػيؿ أحم ػػر كآخ ػػر أزرؽ  .ال ػػعكرة .كر ػ ػ نم ػػؿ .ال ػػمص ال ػػدرامت المت ػػد

لتدريس المذبر كالمؤمث .البتتب المدر ت .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت
التمييد:
التترؼ نهم المذبر كالمؤمث مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض خطان تحت المذكر كخطيف تحت المؤنث هيما يم :

عمؿ  -الح  -متهـ  -راش  -ر يؽ  -عمدم  -مم ه  -تهميذة -

تعدة

اإلجراءات كاألنشطة:
يتـ تليل التالميذ لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يؿ هدا المشلد مف

عت ت التالميذ متتعت الترض
المشيد األكؿ:

(تعهس حميف مع كالدتلت نهم متلدة اح طتر ،اهـ تخعر حميف علملت كؼ تاكـ عغ ؿ المالعس)
اهـ :الشمس مشر

كؼ أ كـ عغ ؿ المالعس.

حميف :أ تندؾ يت أمت ت مشر المالعس.

اهـ :ح متن كلبف ضتت مالعس إخكتؾ الحعيتف نهم الحعؿ اهزرؽ ،كمالعػس أخكاتػؾ العمػتت نهػم

الحعؿ اهحمر.

(تدخؿ عترة نهم اهـ كحميف أ مت نمهلف)
العترة :ال الـ نهيبف.
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حميف كأملت :كنهيؾ ال الـ تفضهت.

العترة :مت شت اهلل ..مت أرتب هذا الغ يؿ!
كلبف لمتذا تضتيف مالعس الحعيتف نهم الحعؿ اهزرؽ كمالعس العمتت نهم الحعؿ اهحمر؟

أـ حميف :الحعؿ اهزرؽ يم ؿ المذبر كالحعؿ اهحمر يم ؿ المؤمث.
العترة :ارف نر ت تميزيف عيف الذبكر كاحمتث.

أـ حميف :ال أميز عيملمت كلبمت أحب الترتيب كهمت نمدم كا ي .
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟ نف متذا يتحدث المشلد الدرامت؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان
المشيد الثان :
(حميف تترض عطت تت نهم شبؿ مالعس كتتحدث إلم العترة)

حميف :امظرم ،المذبر م ؿ :تهميذ ،متهـ ،أعيض.
المؤمث م ؿ تهميذة ،متهم  ،عيضت .

العػػترة :ش ػػب انر لبػػف لا ػػد أ ػػدت م ػػمبف كأ ػػتطيع أف أح ػػكؿ المػػذبر إل ػػم مؤمػػث كالمؤم ػػث إل ػػم

مذبر.

إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت هكؾ حميف؟

 اذبر بهمتت تدؿ نهم مذبر؟ اذبر بهمتت تدؿ نهم مؤمث؟ عرض بعض الكممات المذكرة
 عرض مؤنث الكممات المذكرة كالتال :
المذكر
متهـ

المؤنث
متهم

أعيض

عيضت

الح

الح
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 تكضيح تذكير المؤنث كتأنيث المذكر بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ
إلم مت يهت:
نمد تلميث المذبر يضتؼ لهمذبر التت المرعكط أك اهلؼ كاللمزة ت آخر البهم
 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
اكتب مؤنث الكممات التالية:
متهر

تلـ

حهيـ

أحمر

...................

...................

...................

...................

اكتب مذكر الكممات المؤنثة:
كدا

مظيف

تلي

خض ار

...................

...................

...................

...................

 تنفيذ التدريب السادس ص 17ه الكتاب المدرس
 التقكيـ الختام :

اختر اإلجابة ال حيحة مف بيف األقكاس:
البهم المؤم

يمت يهت:

(زاهر  -زه ار

 -زهتر)

البهم المذبرة يمت يهت:

(أ كد -

مذبر تلد

(يا ػ ػكد – تلدة  -يتدة )

مؤمث عميؿ

كاد  -ي ػكد)

(عمتؿ – عمػ ػؿ – عميهػ ػ ػ )

 كاجب بيت :
ابتب خمس بهمتت مذبرة مف إمشتلؾ.
ابتب خمس بهمتت مؤم مف إمشتلؾ.
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الدرس السادس

إسناد الفعؿ لممفرد كالمثنى كالجم
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم الفتؿ.

 .2يميز الفتؿ نف يرا مف البهمتت.

 .3ي مد الفتؿ لهمفرد كالم مم كالعمع إ متدان ححيحتن.

 .4ي تمتر التغيير الحتحؿ نهم الفتؿ عتد إ متدا لهم مم كالعمع.
الكسائؿ التعميمية:
عطت تت تتهيمي  .شرالح  .كرؽ نمػؿ  .ال ػعكرة  .البتػتب المدر ػت  .الػمص الػدرامت المتػد لتػدريس
إ متد الفتؿ لهمفرد كالم مم كالعمع  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التترؼ نهم الفتؿ مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض دائرة حكؿ الفعؿ هيما يم :
شعرة  .يلبؿ  .أكراؽ  .تمت  .عد  .نهم  .متر  .عتلع  .رعؿ  .يبتب  .نتمؿ  .ر ع .
اإلجراءات كاألنشطة:
 يتـ تليل الطهع لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يؿ هدا المشلد ،كيطهب مف
عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
( ت العيت يعهس أحمد مع كالدا كيتتعتتف اهخعتر ،أحمد يخعر كالدا نف حديال نتدؿ المريض)

أحمد :لزكر حديات المريض نتدؿ يت أعت.

اهب :ح متن إمل مريض كي تحؽ الزيترة.

أحمد :لبكف أمت مع ال مف زماللت يت أعت.

اهب :كمتم هذا الزيترة؟
أحمد :دان إف شت اهلل.

(يذهب أحمد مع زماللل إلم عيت نتدؿ كيطر كف العتب)

اهـ :تفضهكا
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أحمد كزماللل :ال الـ نهيبـ
اهـ :كنهيبـ ال الـ.

الزمال  :بيؼ حتلؾ يت نتدؿ؟
نتدؿ :الحمد هلل.

الزمال  :المتؾ

نتدؿ :كبيؼ حتؿ عت ت الزمال ت الفحؿ؟

الزمال  :عخير.

نتدؿ :هؿ تتهمتـ ت الفحؿ شيلتن عديدان؟

الزمال  :متـ تتهممت إ متد الفتؿ لهمفرد كالم مم كالعمع ،ك كؼ ماكـ عشرح هذا الدرس لؾ.

اهـ :تاحدكف عتلمفرد ،الكاحد ،كالم مم اال متف أك اال متتف ،كالعمع مت زاد نف ا متف أك ا متيف؟ م ؿ
راش  ،راشتتف ،راشتت.

الزمال  :متـ ،كلبف مكضكنمت نف إ متد الفتؿ لهمفرد كالم مم كالعمع.
اهـ :يعدك االعتلتد نهم زماللؾ يت نتدؿ.
نتدؿ :متـ يت أمت.

اهـ :دنلـ يتمتكلكف التحير كعتد ذلؾ ياكمكف عشرح الدرس.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت الترض الدرامت؟ اذبر أم ه نهم المفرد كالم مم كالعمع؟ تكجيو الطمبة لمقياـ بالمشيد الدرام الثان .

المشيد الثان :

الزمال  :إ متد الفتؿ لهمفرد م ؿ :درس.
كا متد الفتؿ لهم مم م ؿ :در ت.

كا متد الفتؿ لهعمع م ؿ :در كا.

نتدؿ :لاد لمت الدرس كأ تطيع أف أنطت أم ه أخرل م ؿ:

بتب

بتعت

بتعكا ،خرج

خرعت خرعكا ،ر ـ ر مت

ر مكا.

الػزمال  :أم هػ حػػحيح يػػت نػتدؿ كلبػػف هػػؿ تتػػرؼ مػت ا ػػـ اهلػػؼ التػػت اتحػهت عتلفتػػؿ الم ػػمد إلػػم

الم مم؟
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نتدؿ :ال.

الزمال  :ت مم ألؼ اال متف.
نتدؿ :إذف الكاك التت اتحهت عتلفتؿ الم مد لهعمع ت مم كاك العمتن .

الزمال  :ححيح يت نتدؿ.

نتدؿ :شب انر لبـ نهم الزيترة كنهم المتهكمتت الايم .

 إجراء مناقشة حكؿ مضمكف المشيد الدرام الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت هكؾ أحمد كزماللل؟ -اذبر أمكاع الفتؿ؟

 عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد الفعؿ هييا:
ض خطان تحت الفعؿ هيما يم :
 -ر ع الطتلب التهـ.

 نهت كر د ذهعت إلم ال كؽ. -التالميذ بتعكا الدرس.

 -نتد تدم مف المدر .

 الماتكمكف ر ضكا اال ت الـ. -ح ف كمعيؿ دخال الفحؿ.

 تكضيح الت يير عمى الفعؿ بعد إسناده لممثنى كالجم بمشاركة التالميذ بحيث يتـ التك ؿ إلى
ما يم :

 -نمد إ متد الفتؿ لهم مم تتحؿ عل ألؼ ت مم ألؼ اال متف كهت تبتب كتهفظ.

 -نمد إ متد الفتؿ لهعمع تتحؿ عل كاك ت مم كاك العمتن ألفلت تبتب كال تهفظ.
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 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أبمؿ بمت ت الم تؿ:
الطتلب
بتب

درس

الطتلعتف

الطالب

بتعت

بتعكا

كحؿ

..........

..........

..........

معح

..........

..........

..........

 تنفيذ التدريب األكؿ ص 18ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :
اختر اإلجابة ال حيحة مف بيف األقكاس:
 ........الفالح اهرض.

(زرنت _ زرع _ زرنكا )

تتال كملمد  .........الحهيب.

(شرعت _ شرعكا _ شرب )

التالميذ  .........متت عتلا ار ة.

(كعدكا _ كعد _ كعدا )

الماتكمتف  .........حتم الشلتدة.

( تكـ _ تكمت _ تكمكا )

 ........ال تعتف الدعتع .

المت تعاكف  .........عتلفكز ت الم تعا .

(اعتهتت _ اعتهع _ اعتهتكا )
( رح _ رحكا _ رحت )

 كاجب بيت :
أكمؿ كما ه المثاؿ:
عد
حتـ

..........
..........

عدا

عدكا

...........

...........

...........

تحد كا

انتم ار

...........
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الدرس الساب

تكظيؼ أسماء اإلشارة
األىداؼ :يتكق بعد تطبيؽ الدرس أف يككف الطالب قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم أ مت احشترة.

 .2يميز أ مت احشترة نف يرهت مف البهمتت.
 .3يتترؼ إلم ا تخدامتت أ مت احشترة.

 .4يكظؼ أ مت احشترة تكظيفتن ححيحتن.
الكسائؿ التعميمية:
عطت ػػتت تتهيميػ  .شػرالح  .كر ػ نمػػؿ  .البتػػتب المدر ػػت  .الػػمص الػػدرامت المتػػد لتػػدريس أ ػػمت

احشترة  .أمشكدة أ مت احشترة  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التترؼ نهم أ مت احشترة مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض دائرة حكؿ اسـ اإلشارة هيما يم :

أيف  .هؤال  .لـ  .بيؼ  .هذاف  .متم  .كؽ  .هذا  .نهم  .هتتتف  .متذا  .هذا
اإلجراءات كاألنشطة:
يتـ تليل الطهعػ لهمشػلد التم يهػت اهكؿ عحيػث يتاػدـ ريػؽ التم يػؿ هدا المشػلد ،كيطهػب مػف عػت ت
الطهع متتعت الترض.
المشيد األكؿ:
( ت المطع نعير تحمع البيؾ عممت ع نيد ميالدهت كتمتظر حػدياتتلت مػع أملػت ،تطػرؽ حػدياتتلت

العتب)

الحدياتت :ال الـ نهيبف.

اهـ :كنهيبف ال الـ تفضهف.
الحدياتت :بؿ نتـ كأمت عخير يت نعير كيادمف هدي ع يط .

نعير :كأمتف عخير إف شت اهلل شب انر لبف.

اهـ :نر يمت نهم حدياتتؾ يت نعير.

هف أ مت احشترة م ؿ :هذا ،هذا ،هذاف ،هتتتف ،هؤال .
نعيرٌ :
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اهـ :متت ب ي انر نف أ مت احشترة كلبمت ال أنرؼ طعيت نمهلف.
نعير :كؼ يتحد ف ً
متؾ يت أمت ت هذا المكضكع عتد أف يعلزف متت لهحفؿ.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟ مت اه مت التت يتحدث المشلد نملت؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .
المشيد الثان :

الحدياتت :ح متن يت ختلتت كؼ متر ًؾ نهم أمف مت كنهم طعيت نمهمت.
اهكؿ :أمت ا ـ احشترة هذا كأ تخدـ لهمفرد المذبر.
ال تمي  :أمت ا ـ احشترة هذا كأ تخدـ لهمفرد المؤمث.

ال تل  :أمت ا ـ احشترة هتتتف كا تخدـ لهم مم المؤمث.
الراعت  :أمت ا ـ احشترة هذاف كا تخدـ لهم مم المذبر.

الختم  :أمت ا ـ احشترة هؤال كا تخدـ لهعمع المذبر كالمؤمث.
الحدياتت :كارف كؼ مغمت ً
لؾ يت نعير هذا اه مي ؛ عممت ع نيد ميالدؾ:
هذاف تهميذاف  ...هتتتف تهميذتتف

هيت محفؽ

 ...مرتتف

هؤال متهمكف  ...هؤال متهمتت

هيت محفؽ

...

هيت محفؽ

 ...متتن مرة
 ...كملخذ نعرة

هذا بتتب

هيت ما أر

هيت مكا

الث مرات

 ...كهذا ح

...

مكا متمت

هذا  -هذا  -هتتتف  -هذاف – هؤال
تهؾ أ مت احشترة ال تم كا هذا التعترة

نعير :شب انر لبف أمت تيدة عزيترتبف هيت مطف الشمكع.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
-

مت أريؾ ت حدياتت نعير؟

أذبر أ مت احشترة التت تضمملت المشلد الدرامت؟
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 عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد أسماء اإلشارة هييا.

ض خطان تحت اسـ اإلشارة هيما يم :
 -هذا ممظر عميؿ.

 -هذا تهميذة معتلدة.

 -هذاف همتف عيداف.

 هتتتف حتتف مفيدتتف. -هؤال أطفتؿ أذبيت .

 تكضيح استخداـ أسماء اإلشارة بمشاركة التالميذ مف خالؿ ما يم :
التم يػػؿ عتلتالميػػذ عحيػػث ياػػؼ أمػػتـ الػػزمال تهميػػذ ،كتهميػػذة ،كتهميػػذاف ،كتهميػػذتتف ،كمعمكنػ تالميػػذ
كياكـ عاي التالميذ عت تخداـ ا ـ احشترة الممت ب.
 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أكمؿ الفراغ باسـ إشارة مناسب:
 .........البتتب مفيد.
 .........تبل لذيذة.

 .........تهميذات معتلدات.
 .........ماتكمتف شعتنتف.
 .........طعيعتتف متهرتتف.

 تنفيذ التدريب الراب ص 25ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :
اختر احعتع الححيح مف عيف اه كاس:

 .........رعؿ ظتلـ.

 .........هت شتمخ .

 .........الاتدة الشعتتف.

 .........طفهتتف عميهتتف.

(هذا _ هذا _ هؤال )

(هتتتف _ هذا _ هذا )

(هذاف _ هذا _ هؤال )

(هذا _ هتتتف _ هذا )

 كاجب بيت :

ابتب خمس عمؿ مف إمشتلؾ عت تخداـ أ مت احشترة التتلي :
(هذا _ هذا _ هؤال _ هذاف _ هتتتف)
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الدرس الثامف

تكظيؼ الضمائر المنف مة كالمت مة
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم الضمتلر الممفحه كالمتحه .

 .2يحدد الضمتلر الممفحه كالمتحه ت العمؿ.

 .3يتترؼ إلم ا تخدامتت الضمتلر الممفحه كالمتحه .
 .4يكظؼ الضمتلر الممفحه كالمتحه تكظيفتن ححيحتن.
الكسائؿ التعميمية:
عطت تت تتهيمي  .شرالح  .كر نمؿ  .ال ػعكرة  .البتػتب المدر ػت  .الػمص الػدرامت المتػد لتػدريس
الضمتلر الممفحه كالمتحه  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التترؼ نهم الضمتلر الممفحه كالمتحه مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
أ) ض عالمة (√) أماـ العبارة الت تشتمؿ عمى ضمير منف ؿ:
 هذا رعؿ نظيـ. هـ ماتكمكف عكا ؿ. أمت أحب عالدم.ب) ض دائرة حكؿ الضمير المت ؿ ه العبارات اآلتية:
 أمؿ ت تند كالدتلت ت العيت. حت ظ نهم ححتؾ. الغذا يممحمت الطت .اإلجراءات كاألنشطة:

 يػػتـ تييئػػػة الطمبػػة لممشػػػيد التمثيمػػ األكؿ بحيػػػث يتقػػدـ هريػػػؽ التمثيػػؿ ألداء المشػػػيد،
كيطمب مف باق الطمبة متابعة العرض.
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المشيد األكؿ:
( ت ال كؽ يتـ الاعض نهم أرعت أشػختص يشػتعل علػـ هملػـ رعػت نػف الدكلػ كيػؤتم علػـ مايػديف

إلم المهؾ مف خالؿ الحراس)

الحراس :ال الـ نهم مكالم المهؾ

المهؾ :كنهيبـ ال الـ

تلد الحرس :يت مكالم هؤال أ راب نف الممهب كمشبكؾ ت أمرهـ لذلؾ علمت علـ إليؾ.

المهؾ :ؾ يدهـ كدنلـ يتبهمكف لمترؼ حعتلـ.
تلد الحرس :متتن كطتن يت مكالم المهؾ.

اه راب :ال الـ نهم مكالمت المهؾ.

المهؾ :كنهيبـ ال الـ
المهؾ :مف أيف أمتـ؟

اه راب :محف مف ري الضمتلر الممفحه كالمتحه .

المهؾ :لتهبـ تضمركف أم انر ير ع يط.
اه راب :ال يت مكالم المهؾ.

المهؾ :إذف مت الذم أتم عبـ إلم عالدمت؟

اه ػراب :يػػت مػكالم محػػف ػكـ ضػػت ت علػػـ الػػدميت ،ك ػت ت عمػػت الحػػتؿ ،علمػػت إلػم عالدبػػـ ػػتيتن لطهػػب
الرزؽ تـ الاعض نهيمت.

المهؾ :إف بتمت مكايتبـ هيم هيحد مت بؿ رد ممبـ نف مف ل هتترؼ نهيبـ عيدان.

اه راب :ح متن لؾ مت تشت يت مكالمت المهؾ.

اهكؿ :أمت أم ؿ ضمتلر المتبهـ كهت (أمت ،محف).

ال تمت :أمت أمت لم ؿ ضمتلر المختطب كهت( :أمتً ،
أمت ،أمتمت ،أمتـ ،أمتف).
ال تلث :كأمت أم ؿ ضمتلر الغتلب كهت( :هك ،هت ،همت ،هـ ،هف).

ال ارعػػع :أمػػت أمػػت لم ػػؿ الضػػمتلر المتحػػه كهػػت( :بػػتؼ الخطػػتب :التػػت تتحػػؿ عػػآخر البهم ػ  ،ألػػؼ
اال متف :التػت تتحػؿ عتلبهمػ  ،مػت الفػتنهيف ،يػت المختطعػ  ،مػكف الم ػكة ،كاك العمتنػ  ،كاللػت التػت
تتحؿ عآخر البهم ).

المهؾ :يعدك أمبـ مف أهؿ التهـ ،أريد أف أتزكد مف نهمبـ أب ر.
 إع ار ممت ش شفكي حكؿ مضمكف المشلد اهكؿ مف خالؿ اه له التتلي :
 -مت رأيؾ ت الترض الدرامت؟
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 -اذبر أمكاع الضمتلر؟

 مت هت أ تـ الضمتلر الممفحه ؟ تكعيل التالميذ لهايتـ عتلمشلد ال تمت.
المشيد الثان :
اهكؿ :ضمتلر المتبهـ م ؿ:
أمت أحب المك يام.

شتب ممتضؿ.
محف
ه
ال تمت :ضمتلر المختطع م ؿ:
طعيب متهر.
أمت
ه
ى
ً
أمت متهم محتر .

أمتمت عمديتف شعتنتف.
أمتـ حمتة الكطف.

أمتف أملتت م تليتت.

ال تلث :ضمتلر الغتلب م ؿ:

هك يحب نمؿ الخير.
هت عمت عميه كملذع .

همت حدياتف مخهحتف.
هـ يحعكف برة الادـ.

هف يحععف ر ص العتليل.

الراعع :الضمتلر المتحه م ؿ:
اللت ت بهم حايعتل.

ألؼ اال متف ت بهم در ت.
كاك العمتن ت بهم عه كا.
مت الفتنهيف ت بهم بتعمت.

يت المختطع ت بهم تحت ظيف.
همؾ.
بتؼ الخطتب ت بهم ًن ى
مكف الم كة ت بهم در ف.
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المهػػؾ :لاػػد أ ػػدت مػػف نهمبػػـ أ ػػتدبـ اهلل ،حههػػتـ أهػالن كمػزلتـ ػػلالن ػػت ديترمػػت ،كلبػػـ اهمػػف كاهمػػتف،
امطهاكا ت رنتي اهلل.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت هكؾ اه راب نف الدكل ؟ كهؿ يتععؾ تحرؼ المهؾ؟ -متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟

 اذبر الضمتلر الممفحه التت تضمملت الترض الدرامت؟ اذبر الضمتلر المتحه التت تضمملت الترض الدرامت؟ عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد الضمائر المنف مة كالمت مة.
 .1ض خطان تحت الضمير المنف ؿ هيما يم :
 -أمت أحت ظ نهم مظت المدر .

 محف محب زيترة اهمتبف اه ري . أ ًمت تهميذة معتلدة.
أمت تهميذ معتلد.
ى
 أمتمت متهمتتف مشيطتتف. -أمتـ تالميذ معتلدكف.

 أمتف متهمتت مخهحتت. -هك لـ يزر يت ت.

 هت زارت الادس. -همت تعكال ت زة.

 -هـ يح مكف إلم الفا ار .

 -هف يتمهف ععد كاخالص.

 .2ض دائرة حكؿ الضمير المت ؿ هيما يم :
 حعتح الخير يت أحعتلت.-

تمت كضع بتتعل نهم الطتكل .

 حت ظ نهم الم نيميؾ. -الريتض تاكم أع تممت.

 -ذهعت تتد إلم ال كؽ مع أختلت.
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 تكضيح استخداـ الضمائر المنف مة كالمت مة بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما

يم :

 الضمتلر الممفحه تما ـ إلم الث أ تـ:
أكلن :ضمائر المتكمـ كى :
(أمت ،محف).

ثانيان :ضمائر المخاطب كى :
( ً
أمت ،أمتمت ،أمتـ ،أمت).
أمت ،ى
ثالثان :ضمائر ال ائب كى :

(هك ،هت ،همت ،هـ ،هف).

 الضمائر المت مة كى :
(تػػت الفتنػػؿ ،ألػػؼ اال مػػتف ،كاك العمتن ػ  ،يػػت المختطع ػ  ،مػػكف الم ػػكة ،يػػت المػػتبهـ ،بػػتؼ
الخطتب ،هت الغيع  ،مت الفتنهيف).
 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أ) أكمؿ الفراغ بالضمير المنف ؿ المناسب:
 .........از ار مديم عيت لحـ.

 .........أحب درس المك يام.
 .........ال تعيد احمعهيزي .

 .........تزكا ت الم تعا .
 .........ي تحؽ المبت لة.

 .........تمتمكف عتهخالؽ الحميدة.
 .........يلبهكف أمكاؿ اليتتمم.

ب) أكمؿ الكممة بالضمير المت ؿ المناسب:
م يت بتتعػ .....ت الفحؿ.

زارت رحتب حدياتػ .....المريض .
حت ظكا نهم مظت مدر تػ. ......

ذهب تيد مع نمػ .....إلم المحمع.
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 تنفيذ التدريب الخامس ص 25ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :
اختتر احعتع الححيح مف عيف اه كاس:

ال يلمؿ أحمد كاععتتػ......

 ........تحب الريتض .
 ........مبرا االحتالؿ.

( أمت _ ػل _ ػلت )

(همت _ هت _ هك )

 ........تعيديف الخط الترعت.

(محف _ هـ _ أمتمت )
(هت _ هف _ ً
أمت )

 ........ياتكـ المحتؿ.

(أمتـ _ هك _ هـ )

 كاجب بيت :
 تمفيذ التدريب ال تلث ص 32ت البتتب المدر ت.

178

الدرس التاس

تثنية كجم األسماء المفردة
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم المفرد كالم مم كالعمع.
 .2ي مت اه مت المفردة.

 .3يعمع اه مت المفردة.
 .4ي تمتر التغيير نهم اال ـ عتد ت ميتل كعمتل.

 .5يحمؼ المفرد كالم مم كالعمع ت معمكنتت.
الكسائؿ التعميمية:
عطت ػػتت تتهيميػ  .تيعػػتف كر يػ  .كر ػ نمػػؿ  .ال ػػعكرة  .البتػػتب المدر ػػت  .الػػمص الػػدرامت المتػػد

لتدريس المفرد كالم مم كالعمع  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التترؼ نهم المفرد كالم مم كالعمع مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ؿ:
مفرد
م مم
عمع

همتف
أكالد
شعرة

اإلجراءات كاألنشطة:
 يتـ تليل الطهع لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يؿ هدا المشلد ،كيطهب

كيطهب مف عت ت الطهع متتعت الترض.
المشيد األكؿ:

( ت مبتف يب ر يل التشب ي ير الرانت عخ ار ل ـ يهلك نملػت عػتلمكـ كيفاػدهت ،يمػر عػل رعػؿ ي ػللل
نف حتلل)

الرانت :كهك يحيح  ..آا خ ار ت  ..خ ار ت.

الرعؿ :مت عؾ أيلت الرانت؟

الرانت :كيهت لاد ضتنت خ ار ت.

الرعؿ :كبيؼ ضتنت خ ار ؾ؟

الرانت :فكت هيالن كا تياظت كلـ أعدهت.
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الرعؿ :نهيؾ أف تعحث نملت كلبف هؿ همتؾ مت يشير أك يدؿ نهيلت؟

الرانت :إملت ال ألكاف كتحمؿ ال أشيت  :المفرد ،كالم مم ،كالعمع.

الرعؿ :إف شت اهلل تعدهت.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت الترض الدرامت؟

 اذبر بهمتت تدؿ نهم المفرد؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .
المشيد الثان :
(ال ارنػت يعحػث نػػف خ ار ػل كيعػػدهت ػت هػذا الحػػتؿ يخػرج معمكنػ مػف الطهعػ تتػػرض معمكنػ مػػف
العطت تت محمف إلم مفرد كم مم كعمع كيرتعلت ت ال حفكؼ).
الرعؿ :أيلت الرانت بيؼ تتر ت نهم خ ار ؾ؟

الرانت :هت لؾ أملت ال ألكاف كتحمؿ المفرد كالم مم كالعمع.

الرعؿ :كضح لت أب ر بت أ لـ.

ال ارنػػت :الهػػكف اهعػػيض يحمػػؿ المفػػرد ،كهػػك مػػت دؿ نهػػم كاحػػد أك كاحػػدة ،كالهػػكف اهحػػفر يحمػػؿ

الم مم ،كهك مت دؿ نهم ا ميف أك ا متيف ،كالهكف اهحمػر ،يحمػؿ العمػع كهػك مػت دؿ نهػم أب ػر مػف
ا ميف أك ا متيف.

الرعؿ :هؿ مف أم ه لديؾ هزيدف متر ؟
الرانت :اهم ه م ؿ:
هـ

الح

رعؿ

متهـ

همتف

الحتتف

رعالف
متهمتف

أ الـ

الحتت
رعتؿ

متهمكف

الرعؿ :شب انر لؾ خ ار ؾ مميزة ك يم .

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت هكؾ الرانت؟

 -اذبر بهمتت تدؿ نهم الم مم كالعمع؟
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 عرض مجمكعة مف األسماء المفردة كتثنيتيا كجمعيا بمشاركة التالميذ.

المفرد
متهـ
زهرة
نهـ

الجم
متهمكف
زهرات
أنالـ

المثنى
متهمتف
زهرتتف
نهمتف

 تكضيح مفيكـ المفرد كالمثنى كالجم م الت يير الذم يحدث بعد تثنية كجم السـ المفرد
بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما يم :

 المفرد مت دؿ نهم كاحد أك كاحدة. الم مم مت دؿ نهم ا ميف أك ا متيف عزيتدة ألؼ كمكف أك يت كمكف نهم المفرد. العمع مت دؿ نهم أب ر مف ا ميف أك ا متيف عزيتدة كاك كمكف أك يت كمكف نهم المفرد المذبركألؼ كتت نهم المفرد المؤمث كيتم ؿ ت عمع المذبر ال تلـ كعمع المؤمث ال تلـ
 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أ) اكتب مثنى الكممات اآلتية:

............
............
.............

كر
بتتب
تهميذ

ب) اكتب جم الكممات اآلتية:

............
............
...........

ملمدس
ممرض
معتهد

 تنفيذ التدريب السادس ص 26ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :

حمؼ البهمتت ارتي ح ب العدكؿ:
زال  .مؤممتت  .متهمتف  .طعيب  .تعتف  .مرعتتف  .تالميذ  .همزتتف  .م همكف  .ب ار
المفرد

المثنى

 كاجب بيت :
هتت مف الذابرة ال أ مت مفردة ،ـ هتت الم مم كالعمع لبؿ مملت.
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الجم

الدرس العاشر

التمييز بيف السـ كالفعؿ كالحرؼ
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يذبر أ تـ البالـ.

 .2يتترؼ إلم اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.
 .3يميز عيف اال ـ كالفتؿ كالحرؼ.

 .4يحمؼ اال ـ كالفتؿ كالحرؼ ت معمكنتت.
الكسائؿ التعميمية:
عطت تت تتهيمي  .شرالح  .ال عكرة  .كر نمؿ  .البتتب المدر ت  .المص الدرامت المتد
لتدريس اال ـ كالفتؿ كالحرؼ  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
ذبر أ تـ البالـ مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:

أبمؿ:

مف أ تـ البالـ  ............ك  .............ك .............
اإلجراءات كاألنشطة:
 يػػتـ تليل ػ الطهع ػ لهمشػػلد التم يهػػت اهكؿ عحيػػث يتاػػدـ ريػػؽ التم يػػؿ هدا المشػػلد ،كيطهػػب
مف عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:

( ت حت شتعت ال مف العتن المتعكليف ،يتعكلكف ػت الحػت بػؿ حػعتح ،يحػتدؼ هػؤال العتنػ

مكاطف يريد الش ار ).

المكاطف :متذا تعيتكف؟

العتلع اهكؿ :أمت أعيع الحركؼ.
العتلع ال تمت :أمت أعيع اه مت .

العتلع ال تلث :كأمت أعيع اه تتؿ.

المكاطف :إذف أمتـ أ تـ البالـ ت لغتمت الترعي العميه .

العتن  :متـ كعبؿ خر.

المكاطف :كلبف متذا ماحد عتلحركؼ؟
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عتلع الحركؼ :الحرؼ ليس لل متمم م ؿ( ،مف ،ت ،نهم ،إلم ،نف).

المكاطف :كمت هك اال ـ؟

عتلع اه مت  :اال ـ مت دؿ نهم ذات م ؿ( :ا ـ احم تف ،الحيكاف ،المعتت ،العمتد ،كالحف ).

المكاطف :كمت هك الفتؿ؟

عتلع اه تتؿ :الفتؿ مت دؿ نهم حدث كيما ـ إلم( :متضت ،مضترع ،كأمر).

المكاطف :حاتن عضتنتبـ عيدة كلبف يعػدك أممػت م ػيت المحفظػ
همت.

ػلذهب هحضػرهت ،عيتػت ريػب مػف

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد التمثيم األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟ -اذبر أ تـ البالـ؟

 تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .

المشيد الثان :

المكاطف :عؿ أف أشترم أريد أف أ لـ عتض اهشيت .
العتن  :تفضؿ كأ لؿ مت تريد.

المكاطف :متم يحعح لهحرؼ متمم؟

عتلع الحركؼ :ؤالؾ عيد ،يحعح لهحرؼ متمم نمدمت يلتت ت عمه م ؿ:
 يذهب أحمد إلم المدر . -يايـ تيد ت زة.

المكاطف :كهؿ مف أم ه نهم اه مت هزيد لمتن؟
عتلع اه مت :

 ا ـ احم تف ،م ؿ :ختلد ،تطم . ا ـ الحيكاف ،م ؿ :ححتف ،أ د. -ا ـ العمتد ،م ؿ :هـ ،ممزؿ.

 -ا ـ المعتت ،م ؿ :مح ،طف.

 -أمت الحف  ،م ؿ :أعيض ،أعمؿ.

المكاطف :عات أف أنرؼ أب ر نف الفتؿ.

عتلع اه تتؿ :هت لؾ أف الفتؿ هك مت دؿ نهم حدث كالحدث يتمت الايتـ عتلتمؿ.
(يترض الطتلب معمكن مف الحكر تدؿ نهم اه تتؿ)
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عتلع اه تتؿ :أمظر إلم هذا الحكرة ،متذا يفتؿ الطفؿ؟

المكاطف :إمل يربض

عتلع اه تتؿ :كمتذا يفتؿ الطفؿ ت الحكرة ال تمي ؟

المكاطف :ا تياظ مف المكـ.

عتلع اه تتؿ :كمتذا ياكؿ شرطت المركر ت هذا الحكرة؟
المكاطف :أنعر مف ممر المشتة.

(يترض الطتلب الث عطت تت تدؿ نهم اه تتؿ ،يربض ،ا تياظ ،أنعر)
عػػتلع اه تػػتؿ :إف بػػؿ تػػؿ مػػف تهػػؾ اه تػػتؿ يػػدؿ نهػػم زمػػف محػػدد ،الفتػػؿ اهكؿ يػػدؿ نهػػم زمػػف

المضترع كال تمت يدؿ نهم زمف المتضت ،كال تلث يدؿ نهم اهمر.
عتلع اه تتؿ :أمت أعيع أ تتؿ تدؿ نهم الايتـ عتهنمتؿ.

المكاطف :عضتنتبـ مميزة لشترم حرك تن ،كأ مت ن ،كأ تتالن.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ اذبر أم ه نهم أ تـ البالـ؟ عرض مجمكعة مف الكممات كتكميؼ التالميذ بتحديد السـ كالفعؿ كالحرؼ هييا.
ض خطان تحت السـ كخطيف تحت الفعؿ هيما يم :

نعير  .يا أر  .أ د  .شرب  .يدرس  .بتتب  .يلبؿ  .تمت  .مدر

 .يغرد  .نحفكر

ض دائرة حكؿ الحرؼ هيما يم :
هذا  .ت  .أيف  .كؽ  .نهم  .بيؼ  .متم  .مف  .هؤال  .نمد  .لمتذا  .إلم.
 تكضيح المق كد بأقساـ الكالـ بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما يم :
يما ـ البالـ إلم ال أ تـ:

أكالن :اال ـ كهك مت دؿ نهم ذات م ؿ:
ا ـ إم تف :أحمد  .تيد  .أمؿ.
حيكاف :أ د  .ححتف  .ازؿ.
معتت :مح  .شتير  .طف.

عمتد :هـ  .بتتب  .بر ت.

حف  :أعيض  .طكيؿ  .كدا .
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تميتن :الفتؿ كهك مت دؿ نهم حدث كيما ـ إلم:

متض :درس  .بتب  .شرب

مضترع :يبتب  .يا أر  .يعهس

أمر :ابتب  .ا أر  .اعهس

تل تن :الحرؼ كهك الراعط م ؿ:

مف  .إلم  .ت  .نهم  .نف

 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أبمؿ الفراغ ح ب المطهكب:
 ..........الطفؿ الحهيب.

( تؿ )

يبتب المتهـ ......ال عكرة.

(حرؼ )

(ا ـ )

 ..........تهميذ معتلد.

 تنفيذ التدريب األكؿ ص 31ه الكتاب المدرس :
 التقكيـ الختام :

أ) ض دائرة حكؿ اإلجابة ال حيحة:
يحرث الفالح اهرض عتلمحراث " .الفتؿ ت العمه "

( الفالح _ اهرض _ يحرث _ المحراث )
عميع مت يهت أ مت متندا:

( ذرع _

نمر _

نعر

_

شتر)

( نمد _

_

همت

_

نهم )

الحرؼ يمت يهت:
ب)

مع

نؼ الكممات اآلتية حسب الجدكؿ:

خرج ،ت ،أر ،المدر  ،تتد ،إلم ،ال عكرة ،راش  ،بتب ،نهم ،مف ،رعم
أسماء

أهعاؿ

 كاجب بيت :
ا تخرج مف الفارة اهكلم مف درس الا ار ة الحركؼ كاه مت كاه تتؿ.
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حركؼ

الدرس الحادم عشر

التمييز بيف الجممة السمية كالجممة الفعمية
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم العمه اال مي كالعمه الفتهي .

 .2يذبر ربمت العمه اال مي كالعمه الفتهي .
 .3يميز عيف العمه اال مي كالعمه الفتهي .
 .4يحكؿ العمه الفتهي إلم عمه ا مي .
الكسائؿ التعميمية:
عطت تت تتهيمي

 .شرالح  .ال عكرة  .كر نمؿ  .البتتب المدر ت  .المص الػدرامت المتػد لتػدريس

العمه اال مي كالعمه الفتهي  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التمييز عيف اال ـ كالفتؿ مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض خطان تحت السـ كخطيف تحت الفعؿ هيما يأت :

مت  ،يشرب ،أحالـ ،عكد ،يحهت ،عتؽ ،تدم ،أر ،يزرع ،ممتؿ

اإلجراءات كاألنشطة:
 يػػتـ تليلػ الطهعػ لهمشػػلد التم يهػػت اهكؿ عحيػػث يتاػػدـ ريػػؽ التم يػػؿ هدا المشػػلد ،كيطهػػب مػػف
عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
( ت حتل االمتظتر لهم ت ريف تهتايتف م ت رتتف كيدكر عيملمت حكار)
الم ت رة اهكلم :مف أيف ً
أمت؟
الم ت رة ال تمي  :أمت مف زة.
الم ت رة ال تمي  :ك ً
أمت مف أيف؟

الم ت رة اهكلم :أمت مف اال بمدري .

الم ت رة اهكلم :مت ا مؾ؟

الم ت رة ال تمي  :العمه اال مي .
الم ت رة ال تمي  :ك ً
أمت مت ا مؾ؟
الم ت رة اهكلم :العمه الفتهي .
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الم ػػت رة اهكلػػم :ػػللت كالػػدم نػػف ػػعب ت ػػميتت عتلعمهػ الفتهيػ لعػػتعمت هممػػت أعػػدأ عتلفتػػؿ كأمػػت

أيتلت العمه اال مي  ،لمتذا ميت عذلؾ؟
العمه اال مي  :هممت أعدأ عتال ـ.

العمه الفتهي  :بؿ ممت لديلت عب لت ميتلت كبؿ ا ـ ت الهغ الترعي لل متمم.

العمه اال مي  :هذا ححيح ،دنيمت مذهب إلم البت تيريت متمتكؿ شيلتن مف الطتتـ ـ متكد لمتحدث.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟

 اذبر م تالن نهم العمه اال مي كآخر نهم العمه الفتهي ؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .
المشيد الثان :
العمه الفتهي  :أريد أف أنرؼ نمؾ المزيد حتم معام نهم تكاحؿ.
العمه اال مي  :ح متن ،العمه اال مي تعدأ عتال ـ كربمتهت المعتدأ كالخعر.
(يتـ نرض أم ه نهم ال تتت نف العمه اال مي )

الطتتـ لذي هذ)
فر ممتعه ،الم ت ي حت ي ه،
العمه اال مي  :امظرم اهم ه ( :ال ي
ي
العمهػ الفتهي ػ  :كأمػػت ػػلنر ؾ نهػػم مف ػػت أب ػػر ،العمهػ الفتهي ػ تعػػدأ عفتػػؿ كربمتهػػت الفتػػؿ كالفتنػػؿ،

ػمظـ الش ػػرطت حربػ ػ
ػذهب ػػتدم إل ػػم المدر ػ ػ  ،يتمػ ػ يؿ الطعي ػ ي
أمظ ػػرم اهم هػ ػ ( :ي ػ ي
ػب ػػت المش ػػفم ،ي ػ ي
المركر).

العمه اال مي  :لحتفظ علذا المتهكمتت

العمه الفتهي  :كأمت بذلؾ ك معام نهم تكاحؿ عفذف اهلل.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ اذبر ربمت العمه اال مي ؟ اذبر ربمت العمه الفتهي ؟ عرض مجمكعتيف مف الجمؿ األكلى تمثؿ الجممة السمية كالثانية تمثؿ الجممة الفعمية.
الجممة السمية

ال مت ي حت ي ه
أحمد تهميذ معتلد
المعتهد يدا ع نف الكطف

الجممة الفعمية

يحكـ الم همكف رمضتف
يتتلر الطعيب المرضم
يشرح المتهـ الدرس
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 تكضيح الفرؽ بيف الجممة السمية كالجممة الفعمية بمشاركة التالميذ بحيث يتك ؿ التالميذ

إلى ما يم :

 العمه اال مي هت العمه التت تعدأ عت ـ كربمتهت المعتدأ كالخعر. العمه الفتهي هت العمه التت تعدأ عفتؿ كربمتهت الفتؿ كالفتنؿ. تنفيذ النشاط الكتاب التال :

أكمؿ:

العمه اال مي تعدأ عػ...................
العمه الفتهي تعدأ عػ...................

تتبكف العمه اال مي مف  ..............ك ................
تتبكف العمه الفتهي مف  ................ك ................

 تنفيذ التدريب الراب ص 43ه الكتاب المدرس :
 التقكيـ الختام :

أ) هرؽ بيف الجمؿ اآلتية بكتابة نكع الجممة ه الفراغ:
تتفتح اهزهتر ت حؿ الرعيع

....................

يزرع الفالح اهرض

....................

....................

الممرضتت ماللب الرحم
المحؿ يتطيمت الت ؿ

....................

يمحر اهلل المؤمميف

....................

ب) حكؿ الجمؿ الفعمية إلى اسمية كما ه المثاؿ:
شرب الطفؿ الحهيب.
بتب عت ـ الدرس

ر ع التهميذ التهـ

ربب الم ت ر الطتلرة

 كاجب بيت :

الطفؿ شرب الحهيب

____ _____ _____
____ _____ _____

____ _____ _____

ابتب الث عمؿ ا مي ك الث عمؿ تهي مف إمشتلؾ.
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التمييز بيف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم العمه الفتهي .

 .2يذبر ربمت العمه الفتهي .

 .3يحدد الفتؿ كالفتنؿ ت العمؿ.
 .4يتترؼ إلم المفتكؿ عل.

 .5يميز عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ عل.
الكسائؿ التعميمية:
عطت ػتت تتهيمي ػ  .ش ػرالح  .كر ػ نمػػؿ  .البتػػتب المدر ػػت  .الػػمص الػػدرامت المتػػد لتػػدريس الفتػػؿ
كالفتنؿ كالمفتكؿ  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.

التمييد:
التترؼ نهم العمه الفتهي مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض عالمة (√) أماـ الجممة الفعمية هيما يم :
 -ممم تهميذة معتلدة.

 يدا ع العمدم نف الكطف. -يت ار تحب المك يام.

اإلجراءات كاألنشطة:

 يػػتـ تليل ػ الطهع ػ لهمشػػلد التم يهػػت اهكؿ عحيػػث يتاػػدـ ريػػؽ التم يػػؿ هدا المشػػلد ،كيطهػػب
مف عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:

( ت عرمتمر تهيفزيكمت يتـ ا تضت

ال أشختص كيعرم متلـ حكار)

مادـ العرمتمر :أهالن ك لالن عتلضيكؼ البراـ ،مرحب عبـ ػت عرمتمعمػت ملمػيف كملػتـ ،لمعػدأ عرمتمعمػت
عتلتترؼ نهيبـ.

مادـ العرمتمر :ال يد تؿ تفضؿ دـ مف ؾ لهمشتهديف.

الفتؿ :الفتؿ مت دؿ نهم حدث كيما ـ إلم ال أ تـ :متضت ،مضترع ،أمر.
مادـ العرمتمر :متذا تاحد عتلحدث؟
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الفتؿ :الحدث هك أم نمؿ أم أف الفتؿ هك الايتـ عتمؿ مت.

مادـ العرمتمر :شب انر له يد تؿ كممتاؿ إلم ال يد الفتنؿ.

مادـ العرمتمر :تفضؿ يت يد تنؿ ك دـ مف ؾ لهمشتهديف.

الفتنؿ :الفتنؿ ا ـ مر كع كيدؿ نهم مف تؿ الفتؿ أك تـ عتلفتؿ أم ال عد أف ي عؽ عفتؿ.

مادـ العرمتمر :شب انر يت يد تنؿ كارف مع ال يد المفتكؿ عل.

مادـ العرمتمر :تفضؿ يت يد مفتكؿ عل دـ مف ؾ لهمشتهديف.
المفتكؿ عل :المفتكؿ عل ا ـ ممحكب ك ع نهيل تؿ الفتنؿ.

مادـ العرمتمر :شب انر لضيك مت اهن از  ،متكد إليبـ مشتهديمت عتد الفتحؿ.
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت الترض الدرامت؟ -اذبر أم ه نهم الفتؿ؟

 تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .

المشيد الثان :

مادـ العرمتمر :نكدة إلم ال يد تؿ ،أنطمت أم ه نهم الفتؿ.

و
متض ،مضترع ،أمر.
الفتؿ :همت أف الفتؿ يما ـ إلم ال أ تـ:
 المتضت ،م ؿ :ذهب ،درس ،شرب.

 المضترع ،م ؿ :يلبؿ ،يمشت ،تغ ؿ.
 اهمر ،م ؿ :ابتب ،ا أر ،ازرع.

مادـ العرمتمر :بيؼ مميز عيف الفتؿ المتضت كالمضترع.

الفتػػؿ :الفتػػؿ المتضػػت مػػت دؿ نهػػم حػػدث امتلػػم ،أمػػت المضػػترع مػػت دؿ نهػػم تػػؿ أك حػػدث لػػـ يمتػػل
عتد.

مادـ العرمتمر :شب انر له يد تؿ كمتكد مرة أخرل له يد الفتنؿ.
مادـ العرمتمر :مريد أف مترؼ المزيد نمؾ أيلت الفتنؿ.

الكلد التفتح  ،تلكلد هك الفتنؿ.
الفتنؿ :الفتنؿ ا ـ مر كع كيدؿ نهم مف تؿ الفتؿ م ؿ :أبؿ ي
اهرض ،تلفالح هك الفتنؿ.
الفالح
كم ؿ :زرع
ى
ي

كم ؿ :يحكـ الم يهـ رمضتف ،تلفتنؿ هك الم هـ.
مادـ العرمتمر :شب انر له يد تنؿ كممتاؿ إلم ال يد مفتكؿ عل.
مادـ العرمتمر :هؿ مف تكضيح أب ر لهمفتكؿ عل؟
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المفتكؿ عل :همت أف المفتكؿ عل ا ـ ممحكب ك ع نهيل تؿ الفتنؿ كأم ه نهم ذلؾ:

العمؿ التت نرضلت حديات الفتنؿ:

اهرض ،يحكـ الم يهـ رمضتف.
الفالح
الكلد التفتح  ،زرع
أبؿ ي
ى
ي
فت العمه اهكلم المفتكؿ عل هك التفتح  ،ك ت العمه ال تمي المفتكؿ عل هك اهرض ،ك ت العمه
ال تل المفتكؿ عل رمضتف.

مادـ العرمتمر :شب انر له يد مفتكؿ عل ،كشب انر لعميػع الضػيكؼ اهنػ از نهػم تهػؾ المتهكمػتت الايمػ ،
متممم أف د ك امت ت عرمتمعمت هذا.

إلم الهات مشتهديمت ت حها عديدة مف عرمتمعبـ ملميف كملتـ.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ -اذبر ربمت العمه الفتهي ؟

 عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد الفعؿ كالفاعؿ هييا.
ضع خطتن تحت الفتؿ كخطيف تحت الفتنؿ ت العمؿ ارتي :
الحهيب
الكلد
يشرب ي
ى
ي
الدرس.
المتهـ
 شرىحى
ي
الكلد التفتح ى.
ى
أبؿ ي

 تعريؼ التالميذ بالمفعكؿ بو مف خالؿ الجمؿ السابقة.

 تكضيح الفرؽ بيف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بػو بمشػاركة التالميػذ بحيػث يتك ػؿ التالميػذ
إلى ما يم :

 الفتؿ مت دؿ نهم حدث كيما ـ إلم ال أ تـ :متضت ،مضترع ،كأمر. الفتنؿ ا ـ مر كع يدؿ نهم مف تـ عتلفتؿ أم العد أف ي عؽ عفتؿ. المفتكؿ عل ا ـ ممحكب ك ع نهيل تؿ الفتنؿ. تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أبمؿ الفراغ عبهم ممت ع ح ب المطهكب:
اهرض.
الفالح
............
ى
ي
ي ات نعداهلل .............
رأت  .............الاح ى

(

تؿ )

(مفتكؿ عل)
(
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تنؿ )

 تنفيذ التدريب الساب ص 45ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :

اختر احعتع الححيح مف عيف اه كاس:

معح التهميذ ت االمتحتف .الفتؿ ت العمه هك:
ياهـ الع تتمت اهشعتر.

الفتنؿ ت العمه هك:

(التهميذ _ معح _ االمتحتف )

(اهشعتر _ ياهـ _ الع تتمت )

شتهد محمكد الم رحي  .المفتكؿ عل ت العمه هك( :محمكد _ الم رحي _ شتهد )

 كاجب بيت :

رؽ عيف الفتؿ كالفتنؿ كالمفتكؿ بمت ت الممكذج:
أحب التهمي يذ الرحه ى
ى

الفعؿ

الفاعؿ

المفعكؿ

أحب
ى

التهمي يذ

الرحه ى

ىؿ عت يـ الفتبل ى

العتب
طرؽ نتد يؿ
ى
ى

الد الشترعى
مظؼ اهك ي
ى
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إدخاؿ كاف كأخكاتيا عمى الجممة السمية
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يتترؼ إلم العمه اال مي .

 .2يذبر ربمت العمه اال مي .

 .3يحدد المعتدأ كالخعر ت العمؿ.
 .4يدخؿ بتف كأخكاتلت نهم العمه اال مي .

 .5ي تمتر أ ر دخكؿ بتف نهم العمه اال مي .
الكسائؿ التعميمية:
عطت تت تتهيمي  .شرالح  .تيعتف كر ي  .ال عكرة  .البتتب المدر ت  .كر نمؿ  .المص الدرامت
المتد لتدريس بتف كأخكاتلت  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.

التمييد:
التترؼ نهم العمه اال مي مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض عالمة (√) أماـ الجممة السمية هيما يم :
 -يحب نهت الريتض .

هتر متفتح ه كعميه ه.
 اهز ي تتمؿ أمؿ كاععتتلت.اإلجراءات كاألنشطة:
 يتـ تليل الطهع لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يؿ هدا المشلد،
كيطهب مف عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
(ت ػػبف بػػتف كأخكاتلػػت ػػت عيػػت حػػغير مػػع كالػػدهت عع ػكار عيػػت العمه ػ اال ػػمي الػػذم يتبػػكف مػػف

شخحيف المعتدأ كالخعر ،يدكر حكا انر عيف الكالد كعمتتل).
الكالد :يت بتف اعمتت أخكاتؾ لت حديث هتـ متبف.

بتف :ح متن يت كالدم.

بتف :أحعح ،ظؿ ،حتر ،هيت عمت يدنكمت كالدم إلم الحديث ت مكضكع ملـ.
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الكال ػػد :ي ػػت عم ػػتتت التزيػ ػزات ،تتهم ػػف أمم ػػت أح ػػعبف ب يػ ػ انر كلبمم ػػت أخ ػػتؼ نه ػػيبف أب ػػر ػػلمتف إم ػػتث،
كضتيفتت ،امظرف إلم عيراممت المعتدأ كالخعر لـ أ كيت هملـ ذبكر ،كدالمت رؤك لـ مر كن .

كعتػػد ك ػػتة كالػػدتبف أشػػتر عػػلف العيػػت يماحػػل شػػت  ،رعمػػت دؼ كحمػػتف اهـ ،لػػذا ػػررت الػػزكاج مػػف

أخرل لتهلت تتكضبف حمتف اهـ كتمعب لبف أختن يبكف مدان كنكمتن لبف ت الحيتة.
بتف كأخكاتلت :عحكت ممخفض ال متمع لديمت يت كالدم.

(يذهب الكالد لهمكـ ،كتعتمع بتف مع أخكاتلت يتمت شف ت مكضكع زكاج كالدهف)
حتر :لف أتحدث مع زكع أعت.

ظؿ :لف أحعلت.

أحعح :ل تطتلت.

بتف :لف أ مح عزكع أب لت.

حتر ،ظؿ ،كأحعح :متذا مفتؿ إذف لممع هذا الزكاج.

بتف :الحؿ نمدم كؼ م عػت لكالػدم علممػت محػف احمػتث اه ػكل كاهذبػم مػف الػذبكر يحػرؼ مظػ انر
نف المكضكع.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟ -اذبر ربمت العمه اال مي ؟

 مت هت التالم احنراعي لبؿ مف المعتدأ كالخعر؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .

المشيد الثان :

حتر ،ظؿ ،كأحعح :متذا تفتهيف؟

بتف :لدنك المعتدأ كالخعر لهتشت  ،كأحتكؿ أف أ تكلت نهم الضم .
(تتـ دنكة المعتدأ كالخعر نهم التشت مف عؿ بتف)

بتف :أيلت المعتدأ أال يضتياؾ كعكد ضم نهم أر ؾ؟ هؿ أخذهت كأنطيػؾ عػدالن مملػت تحػ كأريحػؾ

مملت؟

المعتدأ :ال يت نزيزتت أمت ال أ رط عضمتت ك يعام أر ت مر كنتن.
(بتف تحتكؿ مع الخعر)

بتف :أيلت الخعر أال يضتياؾ كعكد ضمتيف نهم أر ؾ؟ بيؼ ت تطيع حمهلمت؟ دنمػت أريحػؾ مملػت

كأنطيؾ عدالن مملمت تمكيف الفتح كتحعح ممحكعتن دالمتن.
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الخعر :ح متن أ عؿ عت تراحؾ.

بتف :معحت خطتمت دخهمت نهم العمه اال مي  ،كأحعح المعتػدأ ا ػـ بػتف مر ػكع عتلضػم  ،كأحػعح

الخعر خعر بتف ممحكب عتلفتح  ،كأم ه نهم ذلؾ:
العك حت انر.

العك ه
حتر :أحعح ي
ي
طعيب مخهحتن.
الطعيب

مخهص :ظؿ ال ي
ي
ه

المتهـ مكعلتن.
المتهـ مكعله :حتر

ي
ي
حتر :هيت مخعر كالدم علذا احمعتز الرالع.

بتف :أمت لذهب كأخعرا هعيف لل أممت أ ضؿ كأذبم كأ كل مف الذبكر.

(تدخؿ بتف ر كالدهت لتخعرا نف احمعتز التظيـ)

بتف :تحيح كاح رتت.

حتر ،ظؿ ،كأحعح :مت ً
عؾ يت أيختتا؟

بتف :كيهمت ادمت أعت ،لف تبتمؿ رحتمت ك معام أ تتالن مت ح .
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان .
 متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟ -مت رأيؾ ت تحرؼ بتف؟

 اذبر أخكات بتف التت كردت ت المشلد الدرامت؟ عرض مجمكعة مف الجمؿ كتكميؼ الطمبة بتحديد المبتدأ كالخبر هييا.
 ال مت ي حت ي ههتر متفتح ه.
 اهز يالمتهـ مكعله.
ي
العك متتد هؿ.
ي

 يطمب مف التالميذ مالحظة الحركة عمى آخر كؿ مف المبتدأ كالخبر.
 يتـ إدخاؿ كاف كأخكاتيا عمى الجمؿ السابقة بمشاركة التالميذ كما يم :
 بتمت ال مت ي حت ي ن.هتر متفتح ن.
 أحعحت اهز يالمتهـ مكعلتن.
 حتري
العك متتدالن.
 -ظؿ ي
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 تكضيح الت يير عمى الجممة السمية بعد دخكؿ كاف كأخكاتيا عمييا بمشاركة التالميذ
بحيث يتك ؿ التالميذ إلى ما يم :

 -تتبكف العمه اال مي مف المعتدأ كالخعر كنالم ر تلمت الضم .

 تػدخؿ بػػتف كأخكاتلػػت نهػػم العمهػ اال ػػمي تر ػػع المعتػػدأ كي ػمم ا ػػملت كتمحػػب الخعػػركي مم خعرهت.

 تنفيذ النشاط الكتاب التال :

أدخؿ كاف كأخكاتيا عمى الجمؿ السمية اآلتية:
معتلد.
 التهمي يذه
التهـ مر كعه.
ي
 -الاح ه عميه ن.

متهر.
ه
الطعيب ه
 تنفيذ التدريب الثالث ص 53ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :
اختر احعتع الححيح مف عيف اه كاس:

الضعط الححيح لبهم الطفؿ ت عمه " بتف الطفؿ معتلدان" ( ً
الطفؿ )
الطفؿ -الطف يؿ-
ى
(ظتلـ _ و
ظتلـ _ ظتلمتن )
ؾ .......ك يلتن"
البهم الممت ع حبمتؿ الفراغ " ظؿ المه ي
ه
العمه الححيح يمت يهت:

مغرد)
التحفكر مغردان _ أحعح
مغرد _ أحعح
( أحعح
التحفكر ه
التحفكر ه
ي
ي
ى
 كاجب بيت :
أكمؿ كما ه المثاؿ:
بتف الطف يؿ حزيمتن
ظؿ
الحديؽ مخهحتن
ي

أحعح التهمي يذ معتلدان

بتمت الطفه ي حزيم ن

ظهت .................

أحعحت ...............
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جم األسماء المفردة جم مذكر كمؤنث سالميف
األىداؼ :يتكق مف الطالب بعد تطبيؽ الدرس أف يككف قاد ارن عمى أف:
 .1يميز عيف المفرد المذبر كالمفرد المؤمث.

 .2يعمع اال ـ المفرد المذبر عمع مذبر تلمتن.

 .3يعمع اال ـ المفرد المؤمث عمع مؤمث تلمتن.

 .4يفرؽ عيف عمع المذبر ال تلـ كعمع المؤمث ال تلـ.
الكسائؿ التعميمية:
عطت ػتت تتهيميػ  .كر ػ نمػؿ  .ال ػعكرة  .البتػتب المدر ػت  .تيعػتف كر يػ  .الػمص الػدرامت المتػد
لتدريس عمع المذبر ال تلـ كعمع المؤمث ال تلـ  .معمكن التم يؿ المدرع نهم المص الدرامت.
التمييد:
التمييز عيف المذبر كالمؤمث مف خالؿ االختعتر الاحير التتلت:
ض خطان تحت المذكر كخطيف تحت المؤنث هيما يم :

الح  .نتمؿ  .تهميذة  .ملمدس  .متهم  .مدرب  .حديؽ .عميه  .حتلح  .ريدة

اإلجراءات كاألنشطة:
 يتـ تليل الطهع لهمشلد التم يهت اهكؿ عحيث يتادـ ريؽ التم يؿ هدا المشلد،
كيطهب مف عت ت الطهع متتعت الترض.

المشيد األكؿ:
( ػػت إحػػدل الشػػربتت يتهػػف مػػدير الشػػرب نػػف مبت ػػلة لمػػف يهتػػزـ عػػتلاكاميف كيتميػػز ػػت نمهػػل ،كيشػػب

خال تن عيف عتض التتمهيف ،كالتتمالت)
التتمهيف :محف أ ضؿ ممبف.

التتمالت :عؿ محف اه ضؿ دالمتن.
التتمهيف :محف اه كل.

التتمالت :محف اهذبم.

التتمهيف :أحدمت يفكز عتلمبت لة.

التتمالت :إحدامت تفكز عتلمبت لة.

(يتهـ مدير الشرب عتلخالؼ ،كيدنك الفريايف العتمتع لحؿ المشبه )
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ريؽ التتمهيف :عهغمت أمؾ تبت

الذم يهتزـ عتلاكاميف كيتميز ت نمهل.

المدير :عهم كلبف مت الذم يميزبـ.

الفريؽ :محف مدؿ نهم أب ر مف ا ميف عزيتدة ألؼ كمكف أك يت كمكف نهم المفرد.

المدير :هذا مزايت عمع المذبر ال تلـ.
الفريؽ :متـ محف عمع المذبر ال تلـ.

الفريؽ ال تمت :محف مدؿ نهم أب ر مف ا متيف عزيتدة ألؼ كتت نهم المفرد.

المدير :هذا مزايت عمع المؤمث ال تلـ.

عمع المذبر ال تلـ :أال م تحؽ المبت لة؟

عمع المؤمث ال تلـ :أال م تحؽ المبت لة؟

المدير :ملخذ ا تراح ـ متكد لالعتمتع.

 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد األكؿ مف خالؿ األسئمة التالية:
 -مت رأيؾ ت المشلد الدرامت؟

 اذبر بهمتت تدؿ نهم المفرد المذبر؟ تكجيو التالميذ لمقياـ بالمشيد الثان .
المشيد الثان :
المدير :أريد أم ه حتم أ رر مف يفكز عتلمبت لة.
عمع المذبر ال تلـ :اهم ه :
 متهـ  ..متهمكف.

 ملمدس ..ملمد كف.
 مزارع  ..مزارنكف.

عمع المؤمث ال تلـ :اهم ه :
 عميه  ..عميالت.


الح  ..الحتت.

 زهرة  ..زهرات.

المدير :بؿ ممبمت ملـ كمميز كمهتزـ عتلاكاند كالاكاميف ،لذلؾ ت تحاتف المبت لة .
 إجراء مناقشة شفكية حكؿ مضمكف المشيد الثان مف خالؿ األسئمة التالية:
 -متذا تتتهـ مف المشلد الدرامت؟
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 -مت رأيؾ ت تحرؼ المدير؟

 اذبر بهمتت تدؿ نهم المفرد المؤمث؟ عرض مجمكعة مف األسماء المفردة المذكرة كمجمكعة مف األسماء المفردة المؤنثة كجمعيا

جم مذكر سالمان كجم مؤنث سالمان بمشاركة التالميذ.

جم مذكر سالـ

مفرد مذكر
معتهد

معتهدكف

ممتحر

ممتحركف

جم المؤنث السالـ

مفرد مؤنث
متهم

متهمتت

م هم

م همتت

 تكضيح مفلكـ عمع المذبر ال تلـ كعمع المؤمث ال تلـ مع التغيير الذم يحدث نهم اه مت

المفردة عتد عمتلت عمتتن مذب انر تلمتن كعمتتن مؤم تن تلمتن عمشترب التالميذ عحيث يتـ التكحؿ إلم

مت يهت:

عمع المذبر ال تلـ هك مت دؿ نهم أب ر مف ا ميف عزيتدة ألؼ كمكف أك يت كمكف نهم مفردا.
عمع المؤمث ال تلـ هك مت دؿ نهم أب ر مف ا متيف عزيتدة ألؼ كتت نهم مفردا.
 تنفيذ النشاط الكتاب التال :
أ) اجم الكممات التالية جم مذكر سالمان:
مؤمف

...............

مكاطف

................

محتمت

................

ب) اجم الكممات التالية جم مؤنث سالمان:
تحرة

تخرة

أ يرة

.................
..................

..................
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 تنفيذ التدريب الخامس ص 54ه الكتاب المدرس .
 التقكيـ الختام :
اختر اإلجابة ال حيحة مف بيف األقكاس:
عمع المذبر ال تلـ مف بهم "ممتحر"

عمع المؤمث ال تلـ مف بهم "ممرض "

(ممتحراف  -ممتحركف  -ممتحرات )

(ممرضتتف  -ممرضكف  -ممرضتت)

عكف  -متتمركف )

عمع المذبر ال تلـ ت البهمتت التتلي :

( متمكف -

عمع المؤمث ال تلـ مف بهم " م ت ر"

(م ت راف  -م ت رات  -م ت ركف )

 كاجب بيت :
اكتب الجم المناسب لمكممات اآلتية كما ه النمكذج:
مفرد

جم مذكر سالـ

جم مؤنث سالـ

مخهص

مخهحكف

مخهحتت

معتلد
معدع
مهحف
ملتعر
محب
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ممحؽ رقـ ()6
أسماء السادة محكم أدكات الدراسة
ـ

السـ

مكاف العمؿ

الدرجة العممية

.1

د .راشد أعك حكاكيف

دبتكراا ت الممتهر كطرؽ التدريس

عتمت اهزهر

.2

د .مدحت دردكم

دبتكراا ت الممتهر كطرؽ التدريس

عتمت الادس المفتكح

.3

د .أميف نمر

دبتكراا ت الممتهر كطرؽ التدريس

عتمت الادس المفتكح

.4

د .متعد الزيتف

دبتكراا ت الممتهر كطرؽ التدريس

عتمت اهزهر

.5

أ.محمد ح يف حتلح

متع تير لغ نرعي

عتمت اه حم

.6

أ.ع تـ ح يف حتلح

متع تير ممتهر كطرؽ تدريس

كبتل الغكث

.7

أ.ليهم إعراهيـ الحعتر

مشر ترعكي  -ك ازرة الترعي كالتتهيـ

مديري شمتؿ زة

.8

أ.ختلد محمد تلـ

مشرؼ ترعكم  -ك ازرة الترعي كالتتهيـ

مديري شمتؿ زة

.9

أ.نعد التزيز ح يف ترس رليس

 .10أ.عت ـ ح ف شحتدة

ـ  -ك ازرة الترعي كالتتهيـ

مديري شمتؿ زة

مشرؼ ترعكم -ك ازرة الترعي كالتتهيـ

مديري شمتؿ زة

 .11أ.أيمف نعد الهطيؼ يت يف مشرؼ ترعكم -ك ازرة الترعي كالتتهيـ

مديري شمتؿ زة

.12
.13

أ.محمكد بمتؿ حتلح

عبتلكريكس لغ نرعي

أ.محمد ال هفيتت

عبتلكريكس لغ نرعي
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مدر

شلدا

ععتليت

اه ت ي المشترب
مدر

بفر دير يت يؼ

اه ت ي المشترب

ممحؽ رقـ ()7
تسييؿ ميمة باحثة
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ممحؽ رقـ ()8
إهادة تطبيؽ الدراسة

225

ممحؽ رقـ ()9
كر التطبيؽ
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