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 شكز وتقذيز
 

بحكمتػػػل إ  الحمػػػد ل العظػػػيـ بسػػػمطانل إ الجزيػػػؿ احسػػػانل إ الوا ػػػي برهانػػػل إ قػػػدر األ ػػػيا 
وخمػػؽ الخمػػؽ بهدرتػػل إ عحمػػد  عمػػى مػػا عسػػبو مػػف نعمػػة المتػػواترة إ وسػػنتل الػػوافرة إ والصػػبلة والسػػبلـ 
عمػػػى المبعػػػوث رحمػػػة لمعػػػالميف محمػػػد بػػػف عبػػػد ال إ عرسػػػمل ال ببحسػػػف الم ػػػات وعفصػػػح ا إ وعبػػػيف 

صل ب ا دوف سائر العبارات وعو ح ا إ وعظ ر نور ف م ا عمى لسانل إ وجعم ا غاية التبييف إ وخ
المرسػميف إ صػموات ال عميػل وعمػى ولػل وصػحبل عجمعػيف إ ومػف اتبػه دربػل واهتػد  ب ديػل الػى يػػـو 

 الديف إ عما بعد ... 
( إ ومف منطمؽ قولل صمى  5) ابراهيـ:  [لئن شكرتم ألزيدنكم  ]يهوؿ سبحانل وتعالى : 

سعني بمهامي هذا اال عف عخر ساجدة سجدة ال عميل وسمـ " مف ال ي كر الناس ال ي كر ال " ال ي
 كر وعرفاف ل عمى ما عوال  عميِّ مف نعمة التي ال تعد وال تحصى معترفة ببف ذلؾ لـ يكف إ وما 

 كاف اال بنعمة مف العمي الهدير .
 وواجػػػل العرفػػػاف يػػػدعوني عف عتهػػػدـ بال ػػػكر الػػػوفير والتهػػػدير الكبيػػػر الػػػى الػػػدكتور ال ا ػػػؿ:

صػػواويف والػػدكتورة ال ا ػػمة : صػػديهة سػػميـ  حمػػس إل ػػراف ما  ودعم مػػا  لػػي فتػػرة را ػػد محمػػد عبػػو  
اعػػػداد الرسػػػالة ولسػػػعة صػػػدرهماإ ولمػػػا بػػػذال  مػػػف وقػػػت وج ػػػد فكػػػاف ل مػػػرة توجي ات مػػػا  السػػػديدة إ 
وتعميمات ما  المستمرة ما غرس في ن سي عمبًل كبيرًا إ وهمة عالية إ وععاناني لتخطػي تحػديات هػذ  

 عوبات ا إ وهَيئا لي فرصة النجاح فجزاهما ال خير الجزا  .الدراسة وص
كما ال ي وتني عف عوجل جزيؿ  كري وتهديري الى عالميف مف عمما  التربيػة والعمػـ الػدكتور 
ال ا ػػػؿ عبػػػد العظػػػيـ المصػػػدر  إ والػػػدكتور ال ا ػػػؿ احمػػػد المػػػوح ح ظ مػػػا ال إ اذ  ػػػرفني قبول مػػػا 

 ي ات ـ السديدة وممحوظات ـ الهيمة .مناق ة بح ي هذا إ وعت رؼ بتوج
كما ال يسعني اال وعف عتوجل بال ػكر والتهػدير الػى هػذا الصػرح ال ػامة جامعػة األزهػر التػي 
ت ػػرفت باالنتسػػال الي ػػا مم مػػة برئيسػػ ا وجميػػه العػػامميف في ػػا إ وعخػػص بالػػذكر كميػػة التربيػػة مم مػػة 

 بعميدها جعم ـ ال منارات ي تد  ب ا .
كر موصوؿ الى السادة المحكميف الػذيف عغػدقوا عمػّي بعطػا  عمم ػـ إ وعفػادوني بػ رائ ـ وال         

 العممية الهيمة ع نا  تحكيـ الدراسة جزاهـ ال خير الجزا  .
 وعتوجل بوافر ال كر والعرفاف لمدكتور عحمد الموح إ والدكتور حسف األسمر       

بػػػوافر عمم ػػػـ وتوجي ػػػات ـ فػػػي اعػػػداد النصػػػوص واألسػػػتاذة سػػػمر صػػػايمة  المػػػذيف مػػػدوا يػػػد  العػػػوف 
الدرامية إ وعدوات الدراسة إ وعغتنـ ال رصة ألتهدـ بال كر الجزيػؿ لمسػيد : خميػؿ مهػداد لمػا قدمػل لػي 

 مف عوف في التحميؿ اإلحصائي .



 د

 

كمػػا ال عنسػػى عف عسػػجؿ  ػػكري وتهػػديري الػػى زوجػػي العزيػػز وسػػاـ زايػػد إ الػػى عخػػي محمػػد         
تي إ وجميػه عفػراد عسػرتي إ وصػديهاتي إ الػذيف  ػاركوني العنػا  وسػاندوني بالدعػػػا  إ وزوجتػل وعخػوا

 و جعوني عمى مواصمة الدرل والعطا  إ فاستحهوا مني كؿ تهدير واحتراـ . 
وال ػكر مسػبوؽ الػػى مػف كانػا سػػببًا فػي وجػودي ف مػػا نػور عيػوني إ وم جػػة قمبػي إ و ػػمس         

  عمرهما ومتع ما بالصحة والعافية وعحسف خاتمت ما .دربي والدّي الحبيبيف عطاؿ ال
وال كر موصوؿ لمف قدـ نصحًا إ عو بذؿ ج دا إ عو عم ػى وقتػًا مػف قريػل عو بعيػد إ عمػى انجػاز 

 هذ  الرسالة إ فجز  ال الجميه عني عظيـ الجزا  .
جػػادة إ وقػػد يعتري ػػا وعخيػػرًا فػػذف هػػذ  الدراسػػة  ػػبن ا  ػػبف عي عمػػؿ انسػػاني إ قػػد يكػػوف فيػػل ا        

ذا كاف في ا تهصير عو قصور إ ف ذا  الهصور إ فذف كاف في ا اجادة فال  ؿ ل سبحانل وتوفيهل إ وا 
مػػا اسػػتطعت اليػػل سػػبيبًل إ وحسػػبي عننػػي اجت ػػدت إ والحمػػد ل الػػذي ت ػػرد لن سػػل بالكمػػاؿ إ وجعػػؿ 

وسػػمـ حػػيف قػػاؿ : " مػػف الػػنهص سػػمة تسػػتولي عمػػى جممػػة الب ػػر إ وصػػدؽ الرسػػوؿ صػػمى ال عميػػل 
 اجت د وعخطب فمل عجر إ ومف اجت د فبصال فمل عجراف " .

ليل عنيل  وما توفيهي اال بال عميل توكمت وا 
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 ممخص الدراسة
هػػػػػدفت الدراسػػػػػة الػػػػػى الك ػػػػػؼ عػػػػػف الم ػػػػػارات الحياتيػػػػػة المناسػػػػػبة لطالبػػػػػات الصػػػػػؼ الرابػػػػػه 

بيػػػة لمصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػيإ ة العر تحديػػػد الم ػػػارات الحياتيػػػة المتػػػوافرة فػػػي كتػػػال الم ػػػاألساسػػػيإ و 
الصػؼ الرابػه األساسػي  طالباتلد   في تنمية الم ارات الحياتية  توظيؼ الدراماالتعرؼ عمى ع ر و 

 بمحافظة  ماؿ غزةإ وتحددت م كمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
لصػػؼ الرابػػه ا طالبػػاتر توظيػػؼ الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لػػد   ع ػػمػػا 

 ؟بمحافظة  ماؿ غزة األساسي 
 : األسئمة الفرعية التاليةويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ 

 ؟المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي الم ارات الحياتيةعهـ ما  .0

 ما مد  توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟  .2

الصػػػػؼ الرابػػػػه األساسػػػػي  طالبػػػاتلػػػػد   ي تنميػػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػػةفػػػػ ع ػػػػر توظيػػػػؼ الػػػدرامامػػػا  .1
 ؟بمحافظة  ماؿ غزة

واسػػػتخدمت الباح ػػػة المن جػػػيف الوصػػػ يإ والتجريبػػػي والػػػذي يتم ػػػؿ فػػػي تصػػػميـ مجمػػػوعتيف 
احداهما تم ؿ المجموعة التجريبيػة واألخػر  تم ػؿ المجموعػة ال ػابطةس وُيسػتخدـ فػي تطبيػؽ عدوات 

عفػػراد العينػػة المختػػارةس لمعرفػػة ع ػػر الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  البحػػثإ والػػدراما عمػػى 
 طالبات الصؼ الرابه األساسيإ وتم مت عدوات الدراسة فيما يمي:

 قائمة الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابه األساسي. .0

 عداة تحميؿ المحتو . .2

 ابه األساسي.نصوص درامية في دروس الم ة العربية لمصؼ الر  .1

 اختبار الم ارات الحياتية. .2
ال ػيما  األساسػية مػف مدرسػة  طالبات الصؼ الرابه األساسػيوقد تكونت عينة الدراسة مف 

وتـ اختيارهف  ( طالبةإ 62إ والبالو عددهف ) الدنيا لمبنات ببيت الهيا والتابعة لوزارة التربية والتعميـ
موعتيف  ابطة وتجريبيةإ وتـ التبكد مف  بط المت يػرات بالطريهة الع وائية  وتـ تهسيم ف الى مج

وتحهيػػػؽ التكػػػافؤ بػػػيف المجمػػػوعتيفس لمعرفػػػة ع ػػػر المت يػػػر المسػػػتهؿ ) الػػػدراما ( بدقػػػةإ وقػػػد توصػػػمت 
 الدراسة الى النتائج التالية:

ت ػمنت لطالبات الصػؼ الرابػه األساسػي إ و المناسبة  الم ارات الحياتيةالتوصؿ الى قائمة مف  .0
 م ارة حياتية. ( 06) 

 توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي بدرجة كبيرة. .2
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 طالبػاتفػي متوسػط درجػات  (α ≥ 1013)توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو  الداللػة  .2
التطبيهػيف يتعممف باستخداـ الدراما في اختبار الم ارات الحياتيػة فػي  مواتيالية المجموعة التجريب

 .مي والبعدي لصالي التطبيؽ البعديالهب

طالبػات فػي متوسػط درجػات  (α ≥ 1013)توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو  الداللػة  .3
طالبػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة بالػػػدراماإ ومتوسػػػط درجػػػات  فيػػػتعمم مػػػواتيالالمجموعػػػة التجريبيػػػة 

ت الحياتيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي لصػػػالي ف بالطريهػػػة العاديػػػة فػػػي اختبػػػار الم ػػػاراميػػػتعم مػػػواتيال
  .المجموعة التجريبية

وفي  و  نتائج البحث عوصت الباح ة ب رورة استخدمت الدراما في تدريس الم ة العربيةس 
ال عػػاؿ فػػي تنميػػة التحصػػيؿ  ودورهػػاوذلػػؾ عػػف طريهػػة توعيػػة المعممػػيف ببهميػػة الػػدراما فػػي التػػدريسإ 

فػػي عػػرض بعػػض الػػدراما يل معمػػـ الم ػػة العربيػػة عمػػى اسػػتخداـ تػػدر الدراسػػيإ والم ػػارات المختم ػػةإ و 
يبيػة التػي تعهػد وذلؾ خػبلؿ الػدورات التدر إ حدود اإلمكانات المتاحة بالمدرسةمو وعات المهرر في 

تخػدـ  دروس مسجمة عمػى ع ػرطة ُاسػتخدـ في ػا الػدراما فػي التػدريسوذلؾ بعرض إ ل ـ ع نا  الخدمة
 ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة المرتبطػػة بػػالواقه الحيػػاتي فػػي منػػاهج الم ػػة إ واالهتمػػاـ بتالمهػػرر الدراسػػي

 العربية خاصةإ والمناهج الدراسية عامة في مرحمة التعميـ األساسي.
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Abstract 

The purpose of the study baseline is to discover the accurate life skills for 

students of primary fourth classes, identify the life skills available in the Arabic 

language book of this class, identifying the theory topics to a dramatic lectures in case 

of developing the life skills for the students of the fourth primary class (FPC), in North 

province of Gaza Strip, and identifying the studying troubles in the following question: 

What is the effect of the use of drama in teaching Arabic Language at developing some 

of life skills for the students of the (FPC) in North province of Gaza Strip?  

Sub-questions are ramifications from the above main question as indicated below: 

1. What are the most suitable important life skills for the (FPC)?  

2. What is the availability of life skills in the Arabic curriculum for the 

(FPC)?  

3. What is the availability drama in developing the life skills for the 

students of the fourth class in the North province of Gaza Strip?  

The researcher has used the Descriptive approaches and experiential approach 

which is indicated in designing two groups one of them occupy the experiential 

approach and the other occupy the control group, implementing the study baseline tools, 

drama as well on the members of the study target group for identifying the drama effect 

on developing the life skills for the students of the (FPC), indicated in the following 

tools: 

1. Suitable life skills list for the students of the (FPC). 

2. Content Analysis tool. 

3. Dramatic texts in the Arabic language lessons of the (FPC).  

4. Life skills test. 

The study sample of the (FPC) of Al Shayma primary school for females in Bait Lahya 

city underlying by the Ministry of Education consisted of 84 female student, divided 

into two groups control and experimental, as we checked the adjust the variables and 

achieve parity of the two target groups, identifying the effect independent variable 

(Drama) accurately, and the study baseline approached the following result: 



1. Discovering eighteen life skills in result list of the (FPC). 

2. Availability of life-skills in the Arabic language curriculum for (FPC) in a big 

ratio. 

3. There are several statistically significant differences at the significance average 

marks of target group of girl students who attend drama lectures in a life skill for 

applying the previous and the latter applications in a favor for the latter 

applications. 

4. Availability of different statistical significant in the significance in the average 

marks of  experimental target group and drama educated target group, and the 

average marks of the control group who study in the traditional way in life skills 

test by applying a previous and latter for the experimental target group. 

   



 و

 

In the light of the result the researcher recommended the importance of drama lectures 

by teaching Arabic language threw awareness the teachers by the importance of the 

drama in teaching, its role in the development of effective educational attainment, 

several skills, teaching Arabic teachers of using drama in teaching selected topics in the 

possibility of the school, threw training courses. By playing a record drama lectures to 

serve the Arabic curriculum, caring of life skills which are linked by the real life of the 

Arabic curriculum specially, and the curriculums generally in the primary level.   
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 الفصؿ األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمػػة : 
يمر العالـ اليـو بمنعطؼ معرفػي خطيػر تت ػاعؼ فيػل المعرفػة بطريهػة يصػعل حسػاب ا وتحديػد    

مداهاإ ويظ ر ذلؾ بو وح فيما ي  د  العصر الحديث مف تحوالت عالمية متصارعة وسرعة تدفؽ 
نتػػػػاج التكنولوجيػػػا المتهدمػػػة وال ائهػػػة إ ف ػػػػو بحػػػؽ عصػػػر ح ػػػػارة المعم ومػػػات واالن جػػػار المعرفػػػي وا 

المعمومػػػػاتإ عو عصػػػػر التنميػػػػة المعموماتيػػػػة كمػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػل إ وهػػػػو العصػػػػر الػػػػذي ستصػػػػبي فيػػػػل 
 المعمومات بم ابة بتروؿ وذهل وحديد الهرف الحادي والع ريف .

ل ائمػة التػي تصػاحل مجتمػه المعرفػة ال بػد مػف تػوفر وعماـ هذ  ال ورة العممية والتكنولوجيػة ا
نظاـ تعميمي يحهؽ الجػودةإ ويمػني ال رصػة لمحصػوؿ عمػى خبػرات تعميميػة تمبػي االحتياجػات ا نيػة 

(إ فمػػـ يعػػد كافيػػًا عف يعتمػػد التعمػػيـ عمػػى  27: 2112المسػػتهبمية لػػدفه عجمػػة التنميػػة ال ػػاممة ) مينػػاإ 
يػػاؿ الهادمػػةس فالمسػػتهبؿ يحمػػؿ الك يػػر مػػف التحػػدياتإ لػػذلؾ مػػف نهػػؿ الخبػػرة مػػف المعممػػيف الػػى األج

ال روري عف نسٌمي عبنا نا بالهدرات التي تمكن ـ مف التعامؿ مه م اكؿ وسيناريوهات لـ نعاصػرهاإ 
 ( .  Christin, 2009 : 158ولـ نتعامؿ مع اإ ولف نتخيؿ امكانية حدو  ا )

ية اعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ المسؤوليةإ وهنا يهه عمى عاتؽ ال عول والمجتمعات مسؤول
وتربيتػػل تربيػػة سػػميمة تجعػػؿ منػػل مواطنػػًا صػػالحًا ومنتجػػًاإ يسػػ ـ ب اعميػػة فػػي دفػػه عجمػػة الحيػػاة نحػػو 

(إ األمر الذي يتطمل اعادة النظر في العمميػة  16:  2116التهدـ والرقي واالزدهار ) عبد السبلـإ 
 ػػػكؿ خػػػاصس اذ يجػػػل عف تمت ػػػت المنػػػاهج الدراسػػػية الػػػى التعميميػػػة ب ػػػكؿ عػػػاـ والمنػػػاهج الدراسػػػية ب

المتعمـ بص تل األك ر تب رًا ب اإ بحيث تتمحور حوللإ وتراعي ميولل واهتماماتػل وقدراتػل واسػتعداداتل 
ال طريػػة إ وتؤكػػد عمػػى الػػدور الن ػػط وال اعػػؿ لػػل فػػي عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اتاحػػة 

(إ وممارسػة 513: 2101المحيطػة بػلإ باسػتخداـ حواسػل )وؿ عطيػةإ ال رصة لػل لمت اعػؿ مػه بيئتػل 
األن ػػػطة الصػػػ ية والبلصػػػ ية التػػػي مػػػف  ػػػبن ا تنميػػػة م ػػػارات الت كيػػػر العممػػػي لديػػػلإ ومسػػػاعدتل فػػػي 

 اكتسال الم اهيـ والميوؿ العمميةإ وترسية المعرفة العمميةإ وتحهيؽ التعمـ ذي المعني.
رعية لمنظػاـ التربػوي عمػى رعس المنظومػة التربويػةإ ف ػي وتبتي المناهج الدراسية كمنظومة ف

تمعػػػل دورًا عساسػػػيًا فػػػي العمميػػػة التعميميػػػةس ألن ػػػا مػػػف ج ػػػة عداة مػػػف عدوات المجتمػػػه لتحهيػػػؽ عهدافػػػل 
(إ ومػػف ج ػػة عخػػر  هػػي البوتهػػة التػػي يمجػػب الي ػػا المجتمػػه  013:  2116ومهاصػػد  ) عبػػو جبللػػة إ 

والم ػارات والهػيـ ألبنائػلإ لػذا يجػل عف تسػتجيل المنػاهج لتمػؾ  لتهديـ كؿ مػا هػو جديػد مػف المعػارؼ
التحػػػػػديات الػػػػػذي ي ر ػػػػػ ا مجتمػػػػػه المعرفػػػػػة سػػػػػوا  فػػػػػي فمسػػػػػ ت ا عو محتواهػػػػػا عو عسػػػػػاليل تن يػػػػػذها 

(Shlberg, 2010: 235.)  
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وبسػػػبل تعػػػػرض المػػػن ج دومػػػػًا لعمميػػػػات ت ييػػػر مسػػػػتمرةإ ت ػػػػمؿ حاجاتػػػل وم ػػػػكبلتل وقيمػػػػل 
يجعمل غير متكيؼ مه هذ  الحاجات والم كبلت ل ترات طويمة مما يعني  وتطمعاتل وطموحاتلإ مما

 رورة تطوير  في  و  الت يرات والمستجدات الحاد ة فػي المجتمػهإ ومػف ال ابػت عف هػذ  الت يػرات 
 تؤدي بدورها الى احداث ت ييرات مما مة في حاجات ومتطمبات األفراد.

طػوير مسػػتمرإ السػػيما فػي عصػػرنا الحػػالي ولػذا فػػذف مكونػات المنػػاهج هػػذ  فػي حاجػػة الػػى ت
الػػذي ي ػػ د تهػػدمًا غيػػر محػػدود فػػي العمػػـ والتكنولوجيػػا إممػػا يم ػػؿ تحػػديا عمػػاـ منػػاهج الم ػػة العربيػػة        

(إ وتتم ػػػؿ عبػػػرز مظػػػاهر  فػػػي مػػػد  قػػػدرت ا عمػػػى مواكبػػػة هػػػذ  المسػػػتحد ات  05:  2100) الناقػػػة إ 
ؾ مف يردد في عوساطنا التعميميػة وال هافيػة والعمميػة عف والتعبير عن ا بس ولة ويسر ال سيما وعف هنا

منػػػاهج الم ػػػػة العربيػػػػة لػػػـ تعػػػػد قػػػػادرة عمػػػى مسػػػػايرة العصػػػػر وال حمػػػؿ عممػػػػل ومعارفػػػػلإ وال اسػػػػتيعال 
مصػػطمحاتل التكنولوجيػػةإ وينب ػػي عف يرتكػػز هػػذا التطػػوير عمػػى معػػايير حدي ػػة لتمػػؾ المنػػاهج إممػػػا 

 يحهؽ عهداؼ الم ة العربية.
نػػاهج الم ػػة العربيػػة عمػػى رعس المنػػاهج الدراسػػية تػػب يرًا وتػػب رًا بال مسػػ ة السػػائدة فػػي وتعتبػػر م

المجتمػػػه إ وحاجاتػػػل االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة وال هافيػػػةإ لػػػذلؾ فػػػذف عي ت يػػػر فػػػي تمػػػؾ ال مسػػػ ات عو 
الحاجػػػات ال بػػػد عف يػػػنعكس عمػػػى تمػػػؾ المنػػػاهج مػػػف حيػػػث التنظػػػيـإ والمحتػػػو إ وعسػػػاليل التػػػدريسإ 

تنادت األصوات مف قبؿ الهائميف عمى عممية التربية بتبني عفكار طةإ وطرؽ التهويـس " ول ذا واألن 
س وذلػػػؾ ألف المدرسػػػة اليػػػوـ عصػػػبحت مكانػػػًا تػػػذول فيػػػل هػػػات ومػػػداخؿ وطرائػػػؽ تدريسػػػية جديػػػدةواتجا

هػف : المعمػـ الممرة عػف  ػالوث تهميػدي ونعنػي بػل هنػا خصية التمميذإ وعصبحت العممية التعميمية عبا
التبلميػػذ عمػػى التػػذكر ا لػػي مػػف خػػبلؿ  دوالكتػػال المدرسػػي والسػػبورةإ فبصػػبي التعمػػيـ هنػػا تمهينيػػًا يعػػوٌ 

حيػػػث ينت ػػػي المعمػػػـ  إإ فػػػالتمهيف يسػػػاعد المعمػػػـ ال المػػػتعمـ( 01:  2116) ع انػػػة والمػػػوح إ  الح ػػػظ
  التمميػػذإ مػػف الممهػػف مػػف المػػن ج الدراسػػي الطويػػؿ فػػي موعػػد إ وهكػػذا ُكرسػػت السػػمبية والتواكػػؿ لػػد

إ وهكػػذا عصػػبحنا عمػػاـ فػػي منػػاخ ي ػػعر فيػػل بالممػػؿ والسػػ مةخػػبلؿ فر ػػنا عميػػل متابعػػة المعمػػـ الممهػػف 
تعمػػيـ فػػي معظمػػل ال يتػػرؾ فرصػػة لممػػتعمـ لئلبػػداع والت كيػػر والتسػػاؤؿ والن ػػاطإ فيحػػـر مػػف ممارسػػة 

 انسانيتل.
إ تعتمػػػد عمػػػى ايجابيػػػة وهػػذا األمػػػر حػػػدا بتمػػػؾ األصػػوات لمبحػػػث عػػػف طريهػػػة جديػػدة لمتعمػػػيـ 

ومساهمًا ومؤديًا في ون اط المتعمـإ وتدريس يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميميةإ فيصبي م اركًا 
عمف سػهوط وانت ػا  ال ػالوث التهميػدي تلػ تجػا  كانػت الػدراما التعميميػة إ والتػيومف هنا تمؾ العمميةإ 

ممػػا يسػػاعد عمػػى درامػػيس دراسػػية فػػي قالػػل فػػي العمميػػة التعميميػػةإ فمػػف خبللػػل يػػتـ و ػػه المنػػاهج ال
تحهيػػػػػؽ الخبػػػػػرة المبا ػػػػػرةإ وجعػػػػػؿ المػػػػػواد الدراسػػػػػية تنػػػػػبض بالحيػػػػػاة والحركػػػػػةإ فينتهػػػػػؿ الطػػػػػبلل مػػػػػف 
االستظ ار الػى المعاي ػةإ فتنسػال المعمومػات والحهػائؽ والم ػاهيـ واالتجاهػات والم ػارات والهػيـ ... 

" فالػدراما التعميميػة  يتػوافر في ػا  محببػة لن وسػ ـإوبصورة  ائهة و في عذهاف التبلميذ بس ولة ويسرإ 
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 يعنصرا الم اهدة والتعميـإ مما يػوفر امكانيػة فػتي مجػاالت واسػعة لممناق ػة والبحػث واألن ػطةإ ف ػ
خاصػة والعػػالـ  س لكػػي يطػؿ من ػػا التبلميػذ عمػػى المجتمػه بصػػ ةنافػذة واسػػعة ن تح ػا عمػػى مصػراعي ا

" حسػيف إ  وسيمة عك ر جذبًا وعك ر  ػموالً  يواد الدراسية إ ف إ وعي ًا عمى الممف حولل بص ة عامة
2113  :25 .) 

ومػف خػبلؿ  لػدراميإيصبحوف م ػاركيف فػي العمػؿ االدراما التعميمية  فالمتعمموف مف خبلؿ 
هػػذ  الم ػػاركة يتمهػػوف دروسػػ ـ ويستك ػػ وف طبيعػػة المػػن ج الدراسػػي المهػػرر عمػػي ـإ بحيػػث ال ينػػدفه 

بالممؿإ ذلؾ الممؿ الذي يجعمل يجمػس داخػؿ الحجػرة الدراسػية نػاظرًا الػى عهػارل المتعمـ الى ال عور 
 ساعتل لحظة بمحظة منتظرًا ب ارغ الصبر انت ا  زمف الحصة التي عصبحت لديل مكانًا من رًا ب ي اً 

حجػػرات الدراسػػة عمػػاكف محببػػة  اتصػػبي مػػف خبلل ػػفالػػدراما التعميميػػة  إ (  63:  2110) الهر ػػي إ 
عمػػى ايجابيػػة وم ػػاركة ون ػػاط المػػتعمـإ هػػذا الن ػػاط هػػو جػػوهر  اس المتعممػػيفإ العتمادهػػالػػى ن ػػو 

المناهج الدراسيةإ وهو ما يمد التبلميذ بدافعية جديدة ال حدود ل ا مف خبلؿ تبديد الممؿ الذي ي عر 
جمػػػود  (س ألف الػػػدراما التعميميػػػة  حٌولُػػػت 20:  2116) المػػػوح وع انػػػة إ  بػػػل التبلميػػػذ ع نػػػا  التػػػدريس

مما يمني التػب ير المبا ػر فػي  إالحروؼ المكتوبة الى صورة حية ناطهة ن طة محببة الى المتعمميف
 . رة لممؤدي والمتمهي عمى حد سوا التبلميذ ويحهؽ الخبرة المبا

عل واالنطبلؽ وممارسة الن اطإ فبصػبي مه طبيعة المتعمـ وحبل لمٌ وتت ؽ الدراما التعميمية  
 ػػػرقة م ػػػيئة لػػػل تجمػػػه بػػػيف التعمػػػيـ والتربيػػػة والترفيػػػل والم ػػػاهدة وال ػػػف واإل ػػػارة بم ابػػػة ابتسػػػامة م

إ فالتبلميػػذ يػػروف مػػف خبللػػل علوانػػًا جديػػدة مػػف ( 020: 2113)  ػػكريإ والحركػػة واإلبػػداع والت كيػػر
الحيػاة قػػد تختمػػؼ اختبلفػػًا كبيػرًا عػػف الحيػػاة التػػي يعي ػػون اإ ف ػـ يمعبػػوف وي ػػاهدوف زمبل هػػـ يػػؤدوف 

رًا مختم ة من ا رجؿ ال رطة والطبيل ورجؿ الديف والعػالـ والعامػؿ وال ػبلح والممر ػة والم نػدس عدوا
والمعمـ وجنود الجيشإ فيعرفوف كؿ  ي  عف حياة هؤال إ ومف هنا يمكف ترسية الهيـ اإليجابية في 

 ن وس ـ.
المتعمـإ فبداًل مف يت ير الموقؼ التعميمي وعدوار المعمـ و الدراما التعميمية كما عنل مف خبلؿ 

قياـ المعمـ بتوجيل حدي ػل التمهينػي عػف  خصػية عو موقػؼ معػيف فػي الكتػال المدرسػي معتمػدًا عمػى 
لتمػؾ ال خصػيات والمواقػؼ دوف تػب ر ب ػا واالسػت ادة من ػا والتعػرؼ  التبلميػذ التكرار والتمهيف وح ػظ 

لتعميميػة هػذ  ال خصػية ن سػ ا الػدراما  اعمى جميه جوانػل ال خصػية والمواقػؼإ يصػبي التمميػذ فػي 
 مػػػف خػػػبلؿ محاكات ػػػا وتم يم ػػػا وعدا  عدوارهػػػاإ وع ػػػوًا م ػػػاركًا فػػػي صػػػياغة وتجسػػػيد هػػػذا الموقػػػؼ

ممػػػا يجعػػػؿ هنػػػاؾ فرقػػػًا  اسػػػعًا بػػػيف عف تػػػتمهف وتتعػػػرؼ عمػػػى ال خصػػػية (س  24:  2110)الهر ػػػيإ 
وي ػػػارؾ فػػػي صػػػنه والموقػػػؼ مػػػف خػػػبلؿ المعمػػػـإ وبػػػيف عف يتحػػػوؿ المػػػتعمـ ليصػػػبي تمػػػؾ ال خصػػػيةإ 

الذي لل تب ير في عف تدل الحياة والحركة والن اط في تمؾ المػواد  الن اط الدراميالموقؼ مف خبلؿ 
الدراسػػية التػػي تت ػػمف  خصػػيات ومواقػػؼ عػػدةإ فيصػػبي الػػتعمـ عبهػػى ع ػػرًا ونتائجػػل وا ػػحة المعػػالـ 
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الم ػػػاركة والػػػتعمـ ويتػػػرؾ فػػػي ن ػػػوس المتعممػػػيف خبػػػرات سػػػارة نتجػػػت عػػػف االعتمػػػاد عمػػػى الممارسػػػة و 
الذاتيإ فالنجاح الذي يحههل المتعمـ مف خبلؿ الن اط الذاتي والم اركة ي ػجعل عمػى االسػتمرار فػي 

 التعمـإ ألف النجاح يؤدي غالبًا الى مزيد مف النجاح.
إ هػػذ  فػػي م ػػمون ا تحتػػوي دراميػػةعمػػي مواقػػؼ وععمػػاؿ وعحػػداث وتعتمػػد الػػدراما التعميميػػة  

تعمـ فػػي حياتػػل اليوميػػة سػػوا  فػػي غرفتػػل عو فػػي منزلػػة عو فػػي الحديهػػة عو فػػي عمػػي مواقػػؼ تواجػػل المػػ
إ عو فػي مدرسػتل ومػا تت ػمن ا مػف لمؤسسػات عو وسػائؿ النهػؿ المختم ػةال ارع عو الدكاف عو بعض ا

إ فيتػدرل المػتعمـ عمػي فػف التعامػؿ المدرسػي غرفة فصؿ وغػرؼ اإلدارة واألن ػطة والمهصػؼ وال نػا 
 قد تواج ل مت اعبًل مه مف حولل دونما خوؼ عو خجؿ مف مواج ة ا خريف.مه المواقؼ التي 

المػػتعمـ ممارسػػة دور  الصػػحيي في ػػاإ والتػػي ال غنػػي لػػل وتتطمػػل م ػػارات الحيػػاة اليوميػػة مػػف 
إ ا  م امػػل عمػػي عكمػػؿ وجػػل دوف تهصػػيرإ مػػف عجػػؿ تكػػويف ال ػػرد المتكامػػؿ الهػػادر عمػػي عدعن ػػا بتاتػػاً 

لػػػدي المػػػتعمـ مػػػا يمػػػي : م ػػػارات التعامػػػؿ تنمي ػػػا الػػػدراما اتيػػػة اليوميػػػة التػػػي مػػػف عم مػػػة الم ػػػارات الحي
إ م ػػػػارات النظافػػػػة ال خصػػػػية والعامػػػػة إفإ م ػػػػارات اسػػػػت بلؿ عوقػػػػات ال ػػػػراغوالتواصػػػػؿ مػػػػه ا خػػػػري

إ والمجتمعيػػػػة إ والم ػػػػارات الم نيػػػػة وم ػػػػارات الت ذيػػػػة الصػػػػحيحة والمحافظػػػػة عمػػػػي البنيػػػػة المدرسػػػػية
إ وال ػرا  والبيػه ... وغيرهػا الك يػر الك يػر ممػا ستماعإ وم ارات عبور الطريػؽواالوم ارات التحدث 

 (. 074: 2116)ع انة والموحإ  يحتاجل ال رد في حياتل اليومية لتساعد  عمي التكيؼ واالستهرار
إ ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مسرحيات الدراما التعميمية  م ارة حؿ الم كبلت لد  المتعمميف وتنمي

إ وتتناوؿ المهترحات  ًا عو صراعًا عو تحديًا عو عزمةتماعية إ والتي تت مف تناقالم كبلت االج
 الم كمةاالجتماعية التي تتناول ا ي عف تكوف عميل األو اع والعبلقات وما ينب 
رؼ عمى لمتع عماـ تمؾ المسرحيات عف يعمؿ فكر  إ ويتطمل مف المتعمـ(53: 2110)الهر يإ 

الحهائؽ والمعمومات  إ وجمهؼ عمي عبعادها المختم ة وعسباب اوالتعر  إالجوانل المختم ة لمم كمة
ما الدرامية وتتناوؿ تمؾ المسرحيات لي الحموؿ المناسبة لتمؾ الم كمةإ إ ليتـ التوصؿ االمتصمة ب ا

إ فتتناوؿ الم كبلت العامة ذي يعيش فيل مف م كبلت قد تمر بلقد يواجل المتعمـ في المجتمه ال
عبلقات االجتماعية م ؿ م كبلت البطالة وعبور الطريؽ بطريهة ومنة إ وعوقات عو م كبلت ال
 ال راغ......الة.

لػػدي المػػتعمـ الهػػدرة عمػػي  تنمػػي دراميػػةمػػف مواقػػؼ وعحػػداث  تت ػػمنلومػػا فالػػدراما التعميميػػة 
 ػػا إ ومجتمعاتنػػا مميئػػة بالم ػػكبلت التػػي تواجػػل ال ػػرد فيصػػادفل مسػػتهببلً مواج ػػة الم ػػكبلت التػػي قػػد ت

ممػػا يسػػاهـ بطبيعػػة الحػػاؿ عمػػي تكػػويف  البيئػػة المدرسػػية عو بيئػػة المجتمػػهسوخاصػػة التبلميػػذ امػػا فػػي 
ال خصية الم الية لم رد الهادرة عمي الت اعؿ مه كؿ مػا يحػيط ب ػا مػف عجػوا  وظػروؼ وصػعال فػي 

 المستهبؿ.



4 

 

الحياتية لد   ومف خبلؿ ما سبؽ تت ي عهمية استخداـ الدراما التعميمية في تنمية الم ارات
المتعمميفإ ألف الم ارات التعميمية تعد عحد ع كاؿ الت يير المطمول احدا ل في التعميـس ب دؼ اعداد 
ال ػػرد تعميميػػًا لمحيػػاة فػػي المجتمػػه المحمػػي بصػػ ة خاصػػةإ والمجتمػػه العممػػي بصػػ ة عامػػة ) ق ػػطةإ 

خاصػػة فػػي المراحػػؿ (إ وفػػي  ػػو  ذلػػؾ يجػػل عف نعمػػؿ عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة  3: 2116
األولى مف حياة المتعمميف إ ذلؾ عف التبلميذ في هذ  المراحؿ يتمتعوف برغبة كبيػرة فػي الت اعػؿ مػه 
المجتمػهإ واكتسػال الخبػػرات الواقعيػةإ وهػػذا يػدعونا الػػى العمػؿ عمػى تنميػػة تمػؾ الم ػػارات مػف خػػبلؿ 

سة هذا النوع مف التعمـ كممػا تهػدـ التدريل عمي ا في سف مبكرةس مما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى ممار 
 (.200: 2112إ في المراحؿ التعميمية )غازي

 : مشكمة الدراسة وأسئمتيا
إ فػػذف الم ػػارات الحياتيػػة لمتبلميػػذ عمػػى اخػػتبلؼ مسػػتويات ـ التعميميػػةعمػػى الػػرغـ مػػف عهميػػة 

 ػػير الػػى افتهػػار ا يؤكػػد  الواقػػه الػػذي يوهػػذا مػػقصػػورًا كبيػػرًا فػػي تمكػػيف التبلميػػذ مػػف تمػػؾ الم ػػاراتإ 
إ وهػػػذا مػػػا لمسػػػتل الباح ػػػة مػػػف خػػػبلؿ خبرت ػػػا طالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػي لمم ػػػارات الحياتيػػػة

مػا خمصػت اليػل نتػائج  -عي ػًا  -إ وهػو ع نا  عمم ا كمعممةإ وفي فترة التدريل الميػدانيال خصية 
(إ  2115عطيػة )  عمػيم ؿ دراسة  إمن ا لتي تناولت هذ  الم ارات عو بعضالعديد مف الدراسات ا

(إ وبػدوي الطيػل  2116( إ وعحمػد ق ػطة )  2115(إ وهد  سعد الديف )  2115وسونيا قزامؿ ) 
(إ 2101(إ وها ـ المحاميد )  2101) (إ وعبد الرحمف وافي  2101(إ وسمر صايمة )  2117) 

(إ وحمػػػداف  2100(إ ودرويػػػش وعبػػػو حجػػػر )  2100( إ وريحػػػال نصػػػر ) 2100وميرفػػػت عمػػػي ) 
تناولػػت تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  الطمبػػة إ والتػػي ( 2102(إ ودعػػا  ال ػػحات )  2102ألغػػا ) ا

في مراحؿ تعميمية مختم ػةإ ومػف هػذا المنطمػؽ تحػاوؿ الباح ػة تعػرؼ ع ػر توظيػؼ  الػدراما التعميميػة  
فػػػي تنميػػػة  كذسػػػتراتيجية تػػػدريس فػػػي تنميػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػةس وذلػػػؾ ألف اسػػػتخداـ الػػػدراما التعميميػػػة

الم ػارات الحياتيػػة مو ػػوع لػػـ يػػتـ التطػػرؽ الي ػػا مػػف قبػػؿ عمػػى حػػد عمػػـ الباح ػػة إ ممػػا حػػدا بالباح ػػة 
 الكتابة في هذا المو وع .

الم ػػارات الحياتيػػةإ األساسػػي فػػي طالبػػات الصػػؼ الرابػػه  افتهػػارفػػي  دراسػػةتتحػػدد م ػػكمة الو 
الدراما تعمؿ عمى تنمية تمؾ الم ارات م ؿ إ وغيال استخداـ استراتيجيات تعميمية وحاجت ف لتنميت ا

 :الدراسة في السؤاؿ الرئيس التاليإ وفي  و  ذلؾ يمكف عف تصاغ م كمة التعميمية 
توظيؼ الدراما التعميمية  في تنمية الم ارات الحياتية في الم ػة العربيػة لػد  طالبػات ع ر ما 

 الصؼ الرابه في محافظة  ماؿ غزة؟
 :  األسئمة الفرعية التاليةيس السابؽ ويتفرع مف السؤاؿ الرئ

 ؟المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي الم ارات الحياتيةعهـ ما  .2

 ما مد  توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟  .3



5 

 

 الصػػػػؼ الرابػػػػه طالبػػػػاتلػػػػد   فػػػػي تنميػػػػة الم ػػػػارات الحياتيػػػػةالتعميميػػػػة  ع ػػػػر توظيػػػػؼ الػػػػدرامامػػػػا  .4
 ؟بمحافظة  ماؿ غزةاألساسي 

 :فروض الدراسة
 : ال ر يف التالييفتسعى الدراسة الى التحهؽ مف صحة 

طالبػات فػي متوسػط درجػات  (α ≥ 1013)توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو  الداللػة  .0
تيػة فػي في اختبار الم ارات الحيا التعميمية  يتعممف باستخداـ الدراما مواتيالالمجموعة التجريبية 

 .مي والبعدي لصالي التطبيؽ البعديالتطبيهيف الهب

طالبػات فػي متوسػط درجػات  (α ≥ 1013)توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو  الداللػة  .3
طالبػػػات المجموعػػػة إ ومتوسػػػط درجػػػات التعميميػػػة  بالػػػدراما فيػػػتعمم مػػػواتيالالمجموعػػػة التجريبيػػػة 

فػػي اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  ف بالطريهػػة العاديػػةميػػتعم مػػواتيالال ػػابطة 
 .لصالي المجموعة التجريبية

 :أىداؼ الدراسة

 : األهداؼ التاليةتسعى الدراسة لتحهيؽ  
 الك ؼ عف الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابه األساسي. .0

 .ابه األساسي ة العربية لمصؼ الر تحديد الم ارات الحياتية المتوافرة في كتال الم .2

الصػػؼ  طالبػػاتلػػد   فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةالتعميميػػة   توظيػػؼ الػػدراماالتعػػرؼ عمػػى ع ػػر  .1
 .بمحافظة  ماؿ غزةالرابه األساسي 

 : أىمية الدراسة
تكتسػػل هػػذ  الدراسػػة عهميت ػػا مػػف عهميػػة الم ػػارات الحياتيػػة ن سػػ اإ والتػػي ال غنػػى ألي تمميػػذ   .0

 مية.عن ا في حياتل اليومية والعم

ة وكتب ػا بعػض وف منػاهج الم ػة العربيػإ بحيػث ُي ػمنٌ هػذ  الدراسػة المعنيػيف فػي المنػاهجقد ت يػد  .2
 .دراميةالم اهد ال

تهػػديـ معمومػػات لمعػػدي بػػرامج الم ػػة العربيػػةإ مػػف مػػؤل ي الكتػػلإ والم ػػرفيف التربػػوييفإ ومعممػػي  .1
العمريػةإ التػي يجػل تنميت ػا الصؼ الرابه األساسػيإ بالم ػارات الحياتيػة المناسػبة لتمػؾ المرحمػة 

 لدي ـ.

قػػػػد تعػػػػرؼ معممػػػػي الم ػػػػة العربيػػػػة عسػػػػمول الػػػػدراما مػػػػف عجػػػػؿ تحسػػػػيف عسػػػػاليل التػػػػدريس المتبعػػػػة  .2
 وتطويرها في المدارس باستمرار.

 قد ت يد عوليا  األمور في متابعة ممارسة عبنائ ـ لمم ارات الحياتية وطرؽ اكتساب ا . .3

يمكف لممعمػـ عف لمصؼ الرابه األساسي الدروس المهررة مف  مف النصوص الدراميةتهديـ نماذج  .4
 .بطريهة درامية دروس عخر  صياغةيستر د ب ا في 
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مػف التبلميذ عمى اال تراؾ في الدرس ب ػكؿ عك ػر ايجابيػة  عمى حثٌ الدراما التعميمية  تعمؿ قد  .5
 .ينمي الم ارات الحياتية لدي ـإ وهذا خبلؿ ا تراك ـ في تم يؿ الدرس

حيػث تجعمػل يتحػرر مػف كػؿ ع ػكاؿ الخػوؼ  إهذ  الطريهة في صهؿ  خصية المػتعمـتساعد قد  .6
 .ج ة ا خريف واالعتماد عمى الن سوالخجؿ فتساعد  عمى موا

قػػد تتػػيي المجػػاؿ عمػػاـ البػػاح يفس إلجػػرا  بحػػوث حػػوؿ ع ػػر الػػدراما التعميميػػة  فػػي تنميػػة الم ػػارات  .7
 الحياتية في مراحؿ تعميمية عخر .

 ة: مصطمحات الدراس
 : التعميمية  الدراما .0

ي الػنص المسػت دؼ عو عمؿ ُيهاـ بلإ ول ظ دراما يعنػ رفي ي عؿإإ معناها الحكممة يونانية األصؿ -
عيػػًا كػػاف جنسػػل عو مدرسػػتلإ عو نوعيػػة ل تػػلإ ويتهمػػد عدوار  خصػػياتل مم مػػوف  إعر ػػل فػػوؽ المسػػرح

ي تعػالج م ػكمة هامػة عبلجػًا م عمػًا والمسػرحية الجػادة هػي التػ إونطػؽ الكػبلـ’ هوموف بتبديػة ال عػؿي
 .(00180772إ حمادة )مبساوي  بالعواطؼ عمى عال يؤدي الى خمؽ احساس محزف

ؽ إ ويت ػػػمف تحمػػػيبًل لػػػل عػػػف طريػػػعمػػػى عي موقػػػؼ عدبػػػي ينطػػػوي عمػػػى صػػػراعاصػػػطبلح يطمػػػؽ  -
ت ػػػابل فػػػي األسػػػمول عو فػػػي . عو ببن ػػػا مجموعػػػة مسػػػرحيات تافتػػػراض وجػػػود  خصػػػيتيف عمػػػى األقػػػؿ

وهي  كؿ مف ع كاؿ ال ف قائـ عمى تصػور ال نػاف لهصػة تػدور حػوؿ  خصػيات تتػورط  إ موفالم
إ ويمكػف يػؽ الحػوار المتبػادؿ بػيف ال خصػياتإ وهػذ  الهصػة تحكػي ن سػ ا عػف طر في عحداث معينة

 . ( Essit,2006 :10)عمميًا تهديـ قصة ب ذا ال كؿ في عرٍض صامت خاٍؿ مف الحوار 
دبية التي تؤد  تم يبًل في المسرح عو السينماإ عو التم زيوف عو اإلذاعةإ وهي نوع مف النصوص األ-

وت تـ الهصص الدرامية غالبًا بالت اعؿ اإلنسانيإ وك يرًا ما يصاحب ا ال نػا  والموسػيهىإ ويػدخؿ فػف 
 (. 12:  2102األوبرا  مف هذا التعريؼ ) زلطة وعبد العظيـإ 

 الدراما التعميمية : .3

المن ج المدرسي في  كؿ نصوص مسرحية درامية تدٌرس مف خبلؿ مواقؼ صياغة محتو     -
حوارية مصورةإ التي يتبلؼ من ا الموقؼ التعميميإ وتتحوؿ مف خبلل ا الخبرات التعميمية غير 
المبا رة الى خبرات مبا رة حيةإ تس ـ في استيعال المادة التعميمية تحهيهًا لؤلهداؼ التعميمية 

 (. 210: 2101المن ودة ) محمدإ 
سمسمة مف الن اطات التي يهـو ب ا الطالل بتوجيل مف المعمـإ محورها الن اط التم يمي عماـ بهية  -

الطبللإ بحيث يهدـ الطالل مف خبلؿ التم يؿإ معبرًا بالصوت والحركة والجسـ عف  خصياتإ عو 
في التعبير عػف ذاتػل  عحداثإ عو فكرة معينةإ بحيث تبعث في ن سل المتعة والسرورإ وت به حاجاتل

 (. 6:  2100) الطويؿإ 
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وتعػػػرؼ الػػػدراما التعميميػػػة  اجرائيػػػًا عمػػػى عن ػػػا طريهػػػة لتنظػػػيـ المحتػػػو  التعميمػػػي لممػػػادة الدراسػػػيةإ  -
وعسمول تدريس اإ تت مف اعادة تنظيـ المادة التعميميةإ وت كيم ا فػي مواقػؼ عمميػةإ والتركيػز عمػى 

وصيم اإ وتهوـ الطالبات  بتم يؿ تمػؾ األدوار المت ػمنة لممواقػؼإ العناصر واألفكار الم مة المراد ت
 .وذلؾ لخدمة المادة التعميمية وت سيرها وتو يح ا تحت ا راؼ المعمـ

 :  الميارة .2

الهػػدرة التػػي تت ػػمف مجموعػػة مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات والم ػػاهيـ واالتجاهػػات التػػي يتطمب ػػا  هػػي-
هػػي عبػػارة عػػف -عي ػػًا -وإ األدا  يمكػػف مبلحظتػػل وقياسػػل وهػػذاإ مػػا بحيػػث يػػؤد  عدا  م اليػػاً عمػػؿ 

لم بوطةإ بحيػث تػؤد  إ والممارسة المنظمة والخبرة اد يتطمل فترة مف التدريل المهصودن اط معه
 .( 065:  2116) ع انة والموحإ إ ومحؾ الحكـ هو السرعة والدقة بطريهة مبلئمة

إ مػه تػوفير الوقػت ا يتعممػل اإلنسػاف حركيػًا وعهميػاً إ الهائـ عمػى ال  ػـ لمػؿ والدقيؽاألدا  الس  هي -
 .( 101:  2111المهاني والجمؿإ  والج د )

إ سػوا  عكػاف ودقػة مػه اقتصػاد فػي الوقػت والج ػد  رل مػف األدا  يهػـو بػل ال ػرد بسػ ولة وك ػا ة -
 . ( 23: 2111بلويإ ذلؾ األدا  عهميًا عـ اجتماعيًا عـ حركيًا ) ال ت

الصػؼ الرابػه األساسػي عمػى عدا  الم ػارات الحياتيػة  طالبػات ببن ا " قػدرة  جرائياً وتعرؼ الم ارة ا -
إ ويعبػر بطريهة تتميز بسرعة األدا إ ودقتلإ ودوف ج د كبيرمف خبلؿ المواقؼ التي يتعر وف ل ا 

سػػػي فػػػي اختبػػػار الصػػػؼ الرابػػػه األسا اتعػػػف تمػػػؾ الهػػػدرة بالدرجػػػة الكميػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمي ػػػا طالبػػػ
 لحياتية.الم ارات ا

 : ميارات الحياتيةال .3

مجموعػػة مػػف الم ػػارات التػػي يحتاج ػػا التمميػػذ إلدارة حياتػػلإ وتكسػػبل االعتمػػاد عمػػى الػػن س  هػػي  -
وقبػػوؿ ورا  ا خػػريفإ وتحهػػؽ الر ػػا الن سػػي لػػلإ وتسػػاعد  فػػي التكيػػؼ مػػه مت يػػرات العصػػر الػػذي 

ؿ الم ػػػكبلتإ واتخػػػاذ الهػػػرار       يعػػػيش فيػػػلإ م ػػػؿ م ػػػارات التواصػػػؿإ والهيػػػادةإ والعمػػػؿ الجمػػػاعيإ وحػػػ
  (.132: 2114) حجازيإ 

مجموعػػة الم ػػارات األساسػػية التػػي ينب ػػي عف تت ػػمن ا المنػػاهج التعميميػػةإ وتسػػاعد التمميػػذ  هػػي  -
عمى ادارة حياتلإ والتعايش مه متطمبات اإ والتعامؿ بذيجابية مه م كبلت اإ ومواج ة التحديات التػي 

 . (150: 2102ال عاؿ مه ا خريف ) ال حاتإ  ي ر  ا العصرإ واالتصاؿ
السػػػموكيات والم ػػػارات ال خصػػػية واالجتماعيػػػة البلزمػػػة ن ػػػا تعػػػرؼ اجرائيػػػًا فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة  ببو  -

لطالبػػات الصػػؼ الرابػػه األساسػػيإ لمتعامػػؿ ب هػػة واقتػػدار مػػه عن سػػ فإ ومػػه ا خػػريفإ ومػػه المواقػػؼ 
الصحيحةإ وتكػويف عبلقػات ايجابيػة مػه ا خػريفإ وت ػادي الحياتيةإ وذلؾ باتخاذ الهرارات المناسبة و 

 حدوث األزمات والهدرة عمى الت كير السميـ في عمور الحياة المختم ة.
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 حدود الدراسة:  
 تهتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:

 تنمية بعض الم ارات الحياتيةإ والتي ينب ي توافرها لد  طالبات  الرابه األساسي. .0

مػػف طالبػػات  الصػػؼ الرابػػه األساسػػيإ وجػػا  اختيػػار الدراسػػة ل ػػذا الصػػؼ عمػػى عينػػة ع ػػوائية  .2
وجػػل التحديػػدس ألنػػل يم ػػؿ ن ايػػة المرحمػػة األساسػػية الػػدنياإ وهػػي مرحمػػة م مػػةس ألف الطالبػػة في ػػا 
تعتمد عمى ن س ا اعتمادًا كبيرًاإ وتحتاج الى امتبلؾ الم ارات الحياتيػة المختم ػةس حتػى تسػتطيه 

 جتمه المحيط ب ا.التكيؼ مه الم

تست رؽ مدة تطبيػؽ عدوات الدراسػة  سػتة عسػابيه عمػى عينػة الدراسػة التػي سػيتـ اختيارهػاس وذلػؾ  .1
 حتى يتسنى تنمية الم ارات الحياتية لد  طالبات  الصؼ الرابه األساسي.

ـ إ 2101 -2102توظيػػؼ النصػػوص الدراميػػة فػػي ال صػػؿ الدراسػػي ال ػػاني مػػف العػػاـ الدراسػػي  .2
 زارة التربية والتعميـ بمحافظة  ماؿ غزة .في مدارس و 

تػػـ اختيػػار سػػتة دروس مػػف الػػدروس المهػػررة عمػػى طالبػػات  الصػػؼ الرابػػه األساسػػي فػػي ال صػػؿ  .3
الدراسي ال اني وهي: الصديؽ الجاهػؿإ حػذار مػف ال ػرورإ ال ػذا  والصػحةإ باقػة وردإ األمومػة 

 عند الطيورإ ونادرة وطرفةإ وتـ صياغت ا بطريهة درامية.

اسػػتخداـ اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة فػػي الدراسػػة الحاليػػة إ لهيػػاس تمكػػف طالبػػات  الصػػؼ الرابػػه  .4
 األساسي مف تمؾ الم ارات الحياتية.

 إجراءات الدراسة:  
إ الػدراما التعميميػة  والم ػارات الحياتيػةمراجعة الكتلإ والبحوثإ والدراسات العممية التي تناولػت  .0

ب ػػدؼ اإلفػػادة دراما التعميميػػة إ عػػف طريػػؽ الػػوس الم ػػة العربيػػة در والوقػػوؼ عمػػى طريهػػة تهػػديـ 
 . الدرامامن ا في اعادة صياغة الدروس بطريهة 

نصػوص إ وقد تم ؿ ذلؾ في بنا  الدراما التعميمية باستخداـ  الم ة العربيةاعادة صياغة دروس  .2
 ة الم ػػة العربيػػةمػػادفػػي   ػػانيتعميميػػة تت ػػمف وحػػدة دراسػػية مػػف مهػػرر ال صػػؿ الدراسػػي ال دراميػػة

 وعرض الطريهة في دليؿ المعمـ.  الدراماإ األساسي مه مراعاة طريهة رابه لمصؼ ال
الصػديؽ الجاهػؿإ حػذار مػف ال ػرورإ ال ػذا  والصػحةإ باقػة وهػي )ستة إ عرض المو وعات ال .1

عمػػػى  دراميػػػة(إ فػػػي صػػػورت ا األصػػػمية وصػػػورت ا الوردإ األمومػػػة عنػػػد الطيػػػورإ ونػػػادرة وطرفػػػة 
ت ػػػػـ عسػػػػاتذة المنػػػػاهج وطػػػػرؽ التػػػػدريسإ ومػػػػوج ي الم ػػػػة العربيػػػػةإ إ مػػػػف المحكمػػػػيف  مجموعػػػػة

والهػػػائميف عمػػػى المنػػػاهج المدرسػػػيةإ ومػػػؤل ي كتػػػل الم ػػػة العربيػػػةإ والعػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة 
وعف م مون ا لػـ يت يػر  الدراما التعميمية إلتهويم ا مف حيث استخدام ا عف طريؽ إ المسرحية 
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إ مػنص الػدراميلؾ مناسبة العنواف والمحتو  العممػي والحبكػة والبنػا  الػدرامي لبعد المسرحةإ وكذ
 األساسي.  رابهالصؼ الطالبات الم ة لمستو   مةمبلئوكذلؾ 

 رابػػػػهالصػػػػؼ ال طالبػػػػات  مػػػػد  تمكػػػػفال ػػػػدؼ منػػػػل قيػػػػاس  فػػػػي الم ػػػػارات الحياتيػػػػةبنػػػػا  اختبػػػػار  .2
اما التعميمية  في تدريس الم ػة العربيػة توظيؼ  الدر س لمعرفة ع ر مف الم ارات الحياتية األساسي
 العينة مو ه التجريلإ والتبكد مف صدقل و باتل.  طالبات عمى 

 وصؼ عينة الدراسة و بط المت يرات.  .3
 ويتناوؿ:إ اجرا  تجربة الدراسة  .4

المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة وال ػػػابطة  طالبػػػات عمػػػى إ  اختبػػػار الم ػػػارات الحياتيػػػةتطبيػػػؽ  -ع
  )التطبيؽ الهبمي(.

التػي تػـ مسػرحت ا لممجموعػة التجريبيػة بطريهػة ريس المو ػوعات التػي تػـ تحديػدهاإ تد -ل
 ولممجموعة ال ابطة بالطريهة التهميدية.  الدراما التعميمية إ

المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة وال ػػػابطة  مػػػى  طالبػػػات ع اختبػػػار الم ػػػارات الحياتيػػػةتطبيػػػؽ  -ج
 )التطبيؽ البعدي(. م ارات الحياتية في تنمية اللمعرفة ع ر الطريهة المستخدمة 

 رصد النتائج ومعالجت ا احصائيًا وت سيرها.  .5
 تهديـ التوصياتإ والبحوث المهترحة.  .6
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 الفصؿ الثاني
 الدراسات والبحوث السابقة

 
 مقدمة. 

 بالدراما التعميمية : دراسات وبحوث تتعمؽ المحور األوؿ. 

 بالميارات الحياتيةوث تتعمؽ : دراسات وبحالمحور الثاني. 

 تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة. 
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 الفصؿ الثاني
 الدراسات والبحوث السابقة

 مقدمػة :
اسػتخداـ الػدراما التػي عجريػت فػي مجػاؿ دراسػات والبحػوث السػابهةإ ي دؼ هذا ال صػؿ الػى عػرض ال

لػؾ لئلفػػادة من ػا فػػي تبصػػيؿ س وذفػي التعمػػيـ والم ػارات الحياتيػػة ذات الصػمة بمو ػػوع البحػث الػػراهف
جرا ات ػػػا إ وعدوات ال نظػػػري فػػػي هػػػذا البحػػػثإ ودعػػػـ م ػػػكمتلإ واسػػػتخبلص عسػػػساإلطػػػار ال دراسػػػة وا 
 : ػكف تناولل عمى النحو التاليإ وهذا العرض يمالتلإ واإلجابة عف تساؤ البحث

 :والبحوث السابهة الى محوريف وهماتهسـ الدراسات  - 0
  ابالدرامدراسات وبحوث تتعمؽ. 

  بالم ارات الحياتيةدراسات وبحوث تتعمؽ. 
إ اً  باألحدثإ وانت مني إ إلجرائ ا بد ًا باألقدـ من اترتيل الدراسات والبحوث وفهًا لمتسمسؿ الز  – 2

 .لزمف يتـ مراعاة التسمسؿ ال جائيفذذا وجد ات اؽ في ا
 .نتائجرض كؿ دراسة وبحث عمى حدة مف حيث: ال دؼ إ واإلجرا اتإ واليتـ ع – 1
 .ـ التعهيل عمى  دراسات كؿ محوريت – 2
إ وجوانػػػل مػػػه بيػػػاف عوجػػػل االت ػػػاؽ واالخػػػتبلؼ إلتعميػػػؽ ب ػػػكؿ عػػػاـ عمػػػى محػػػوري البحػػػثيػػػتـ ا – 3

 . دة مف تمؾ الدراسات لمبحث الراهفاإلفا
 : مى هذ  الدراسات والبحوث مف خبلؿبلع عهذا وتـ اإلطٌ 
 والبحوث التي عجريت لدرجة عممية الدراسات. 

  المجبلت العممية. 

 بكة المعمومات الدولية . 

 إ  ـ 2102إ حتى عاـ ـ 2112 وقد روعي في اختيار هذ  الدراسات والبحوث عف تكوف مف عاـ
 :مي عرض الدراسات والبحوث السابهةوفيما ي

 المحور األوؿ: الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالدراما:
 :(3113دراسة صفاء عمي ) – 0

دراسة الى تنمية بعض م ارات التحدث بالم ة اإلنجميزية لد  تبلميذ الصؼ الخػامس هدفت ال      
االبتػػدائيإ والتعػػرؼ عمػػى ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما فػػي تنميػػة م ػػارة التحػػدث فػػي الم ػػة اإلنجميزيػػة لػػد  
تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج التجريبػػي مػػف خػػبلؿ اعػػادة صػػياغة 

ات الدراسػػية المهػػررة فػػي مػػادة الم ػػة اإلنجميزيػػة عمػػى تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي بعػػض الوحػػد
بطريهػػة الػػدراما كطريهػػة تػػدريسإ وتػػـ اعػػداد اختبػػار تحػػٌدث قبمػػي وبعػػديإ وتػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث 
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( طالبًا وطالبة مف طبلل  62وتهسمي ا ع وائيًا الى مجموعتيف متكافئتيفإ وبم ت عينة الدراسة  ) 
 لصؼ الخامس األساسيإ وتوصمت الدراسة الى ما يمي:ا
ع بتػػت الدراسػػة عف الػػدراما ل ػػا ع ػػر كبيػػر فػػي تنميػػة م ػػارة التحػػدث بالم ػػة اإلنجميزيػػة لػػد  تبلميػػذ  .0

 الصؼ الخامس االبتدائي.

كمػػا ع بتػػت عف الػػدراما طريهػػة تػػدريس مبلئمػػة لمطبيعػػة العمريػػة لتبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةإ ومػػا  .2
ل مف ن اط حركي وخياؿ خصل جعم ـ يهبموف عمى الم ػاركة فػي التم يػؿإ والتعبيػر يتمتعوف ب

عف الدور الذي يهوموف بل بتمهائيػة وا ػحة إ ممػا كػاف لػل  دور فعػاؿ فػي تنميػة م ػارة التحػدث 
 لدي ـ.

 : ( 3115دراسة: السيد عزت )  -3
عبػػل طريهػػة الػػدراما المبتكػػرة هػػدفت الدراسػػة الػػى الوقػػوؼ عمػػى الػػدور الحهيهػػي الػػذي يمكػػف عف تم     

كذحد   طرؽ مسرحة المناهج في العممية التعميمية داخؿ المدرسػةإ والك ػؼ عػف مػد  فاعميػة هػذ  
الطريهة في توصيؿ المعمومات لػد  تبلميػذ المجموعػة التجريبيػةإ واسػتخدـ الباحػث فػي هػذ  الدراسػة 

ادي واالجتمػاعيإ واختبػار التحصػيؿ المن ج التجريبي إ وعدوات تم مت في استمارة المسػتو  االقتصػ
الدراسي إ واختبار الذكا  غير الم ظيإ وتـ تطبيؽ تمػؾ األدوات عمػى عينػة الدراسػة التػي كانػت مػف 

( تمميػػػذًا  073المػػػدارس االبتدائيػػػة التابعػػػة إلدارة ميػػػت غمػػػر التعميميػػػةإ والعػػػدد اإلجمػػػالي لمعينػػػة ) 
التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف مػف حيػث ي إ وقد روعي وتمميذة يم موف عينة مف الصؼ السادس االبتدائ

السف إ والذكا  إ والمستو  االقتصادي واالجتماعيإ ومكاف التدريسإ وزمف التدريسإ والهائـ عمى )
 التدريس إ والتحصيؿ الهبمي(.

 وخمصت الدراسة الى نتائج إ وهي كا تي: 
ببسػػػػمول الػػػػدراما المبتكػػػػرة  توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة احصػػػػائيًا بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي تػػػػدرس .0

 والمجموعة ال ابطة التي تدرس بالطريهة التهميدية في التحصيؿ الدراسي.

توجػػد فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػط الػػدرجات التػػػي يحصػػػؿ عمي ػػػا التبلميػػػذ فػػػي المجموعػػػة  .2
التجريبيػػػة قبػػػؿ تػػػدريس الجػػػز  المختػػػار مػػػف المهػػػرر وبعػػػد  فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ المسػػػتخدـ فػػػي 

 سة.الدرا

توجد فروؽ دالػة احصػائيًا بػيف متوسػط الػدرجات التػي يحصػؿ عمي ػا عفػراد المجموعػة التجريبيػةإ  .1
ومتوسػػط الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمي ػػا عفػػراد المجموعػػة ال ػػابطةإ وذلػػؾ فػػي اختبػػار التحصػػيؿ 

 المستخدـ في الدراسة لصالي المجموعة التجريبية.

مبتكػػػرة كطريهػػػة جديػػػدة لمتػػػدريس قػػػد  بػػػت بالػػػدليؿ وبػػػذلؾ ت ػػػير الدراسػػػة الػػػى عف اسػػػتخداـ الػػػدراما ال
 اإلحصائي فعاليت ا في التحصيؿ الدراسي.
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 ( : 3116دراسة مريـ األحمدي )  – 2
ت ػػػدؼ الدراسػػػة الػػػى قيػػػاس ع ػػػر اسػػػتخداـ مػػػدخؿ الهصػػػة المصػػػورة ودرامػػػا الهصػػػة فػػػي تػػػدريس       

تجاهػات وبهػا  ع ػر التعمػيـإ ولتحهيػؽ الهواعد النحوية لتمميذات المرحمة االبتدائيػة عمػى التحصػيؿ واال
هذا  ال دؼ قامت الباح ة باستخداـ المن ج التجريبيإ وععدت عدوات تم مت في وحدة النواسػة معػدة 
بطريهػػة الهصػػة المصػػورةإ ودليػػؿ المعممػػة إ واختبػػار المعمومػػات النحويػػة السػػابهةإ واختبػػار تحصػػيمي 

( تمميػذة مػف تمميػذات  54ونت عينة الدراسة مػف ) لوحدة النواسةإ ومهياس االتجاهات النحويةإ وتك
الصؼ الخامس األساسػيإ وتػـ تهسػيـ تمػؾ العينػة الػى مجمػوعتيف متكػافئتيف )  ػابطة وتجريبيػة (إ 

 وعس رت نتائج الدراسة عما يمي:
حدوث تحسف كبير في تحصيؿ التمميذات عينة البحث في الهيػاس البعػدي لبلختبػار التحصػيمي  .0

 لوحدة النواسة.

دوث تحسػػػف كبيػػػر فػػػي اتجاهػػػات التمميػػػذات نحػػػو دراسػػػة الهواعػػػد إ وذلػػػؾ فػػػي الهيػػػاس البعػػػدي حػػػ .2
 لمهياس االتجاهات.

عد  اسػػتخداـ مػػدخؿ الهصػػة المصػػورة ودرامػػا الهصػػة الػػى بهػػا  ع ػػر التعمػػيـ لمػػدة عطػػوؿ ممػػا يػػدؿ  .1
 عمى فعالية هذا المدخؿ.

 Özdemir and Cakmak (2008  )دراسة  – 4
الػػػى فحػػػص ع ػػػر درامػػػا التعمػػػيـ عمػػػى اإلبػػػداع المحتمػػػؿ لممدرسػػػيف فػػػي داخػػػؿ  هػػػدفت الدراسػػػة    

ال صؿإ وكبسمول ل ذ  الدراسةس فهد تـ استخداـ تصميـ تجريبيإ يعتمد عمى اختبػار قبمػيإ واختبػار 
( طالبػػػػًا بالصػػػػؼ الرابػػػػه الػػػػذيف ح ػػػػروا برنػػػػامج التعمػػػػيـ  56بعػػػػديإ وتكونػػػػت عينػػػػة البحػػػػث مػػػػف ) 

 التربية االبتدائية بكمية التربية إ بجامعة كيركالي . االبتدائي لممدرس في قسـ
وتػػـ جمػػه المعمومػػات فػػي هػػذ  الدراسػػة بواسػػطة اختبػػار تػػورانس لمت كيػػر االبػػداعي لبلختبػػارات       

ال ػػكميةإ وقػػد تػػـ تطبيػػؽ هػػذا النمػػوذج عمػػى الم ػػاركيف بعػػد مسػػاؽ الػػدراماإ وطبهػػًا لػػذلؾس تػػـ مهارنػػة 
البعػػديس وعظ ػػرت نتػػائج الدراسػة عنػػل بن ايػػة برنػػامج الػػدراماس كانػػت نتػػائج  االختبػار الهبمػػيإ واالختبػػار

االختبػػػػػار اإلبػػػػػداعي الػػػػػذي عدا  الطػػػػػبلل قػػػػػد زاد الػػػػػى حػػػػػد  ػػػػػمؿ جميػػػػػه عبعػػػػػاد االختبػػػػػار اإلبػػػػػداعي           
) الطبلقػػةإ األصػػالةإ اإلعػػداد إ المهاومػػة لئلغػػبلؽ السػػابؽ ألوانػػلإ والتجريػػد مػػف العنػػاويف (إ ووجػػد   

عف درجات االختبار اإلبداعي لمم اركيف في االختبار الهبمي واالختبػار البعػدي لػـ تحػدث -ي ًا ع -
 فرقًا كبيرًاإ وفهًا لمت ير الجنس.

 :( 3117دراسة ىاروف الطورة )  – 4
هدفت الدراسة الك ؼ عف ع ر التدريس بالدراما في تطوير م ارات التعبير ال  وي لػد  طمبػة       

ألساسػػػي فػػػي األردفإ ولتحهيػػػؽ هػػػدؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػن ج التجريبػػػيإ الصػػػؼ ال ػػػاني ا
وتم مت عدوات الدراسة في قائمة م ارات التعبير ال  ويإ وبرنامج تعميمي قائـ عمى الدراماإ واختبار 
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( طالبػػًا وطالبػػة إ يدرسػػوف فػػي مدرسػػتيف متهػػاربتيف مػػف  41تحصػيميإ وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) 
(  10ا  ال ػػوبؾإ األولػػى تجريبيػػة وهػػي مدرسػػة المنصػػورة األساسػػية المختمطػػة وت ػػـ ) مػػدارس لػػو 

طالبػػػػًا وطالبػػػػة فػػػػي الصػػػػؼ ال ػػػػاني األساسػػػػي إ تمهػػػػت التػػػػدريس باسػػػػتخداـ عسػػػػمول الػػػػدراماإ وال انيػػػػة 
( طالبػًا وطالبػة فػي الصػؼ ال ػاني  27 ابطةإ وهي مدرسة ال وبؾ األساسية المختمطػةإ وت ػـ ) 

 هت التدريس بالطريهة السائدة التهميديةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا ما يمي:األساسي إ تم
توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا فػػي م ػػارات التعبيػػر ال ػػ وي بػػيف عفػػراد المجموعػػة التجريبيػػةإ الػػذيف  .0

تعر ػػػوا لمبرنػػػامج التػػػدريس الهػػػائـ عمػػػى الػػػدراماإ وعفػػػراد المجموعػػػة ال ػػػابطة الػػػذيف لػػػـ يتعر ػػػوا 
 امج التدريسإ وذلؾ لصالي عفراد المجموعة التجريبية.لمبرن

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي تطػػوير م ػػارات التعبيػػر ال ػػ وي لطمبػػة الصػػؼ ال ػػاني  .2
 األساسيإ تعز  لمت ير الجنس عند تدريس الدراما.

 (    3117دراسة  لطفي أبو موسى )  - 5
دراما عمػػى تحسػػيف مسػػتو  بعػػض الم ػػارات الهرائيػػة هػػدفت الدراسػػة الػػى معرفػػة ع ػػر اسػػتخداـ الػػ      

لػػػػد  طمبػػػػة الصػػػػؼ السػػػػابه األساسػػػػي فػػػػي محافظػػػػة خػػػػانيونسإ واتبػػػػه الباحػػػػث فػػػػي دراسػػػػتل المػػػػن ج 
التجريبي مستخدمًا األدوات التالية: قائمػة بم ػارات الهػرا تيف الصػامتة والج ريػةإ ومسػرحة الػدروسإ 

مـإ لتو يي ولية التدريس وخطواتػل بالطريهػة الدراميػةإ واختبار لمهرائتيفإ وبطاقة مبلحظةإ ودليؿ مع
( طالبًا وطالبةإ مف مدرستي رعس الناقورة األساسية العميا لمبنيفإ  021وتكونت عينة الدراسة مف ) 

 وجنيف األساسية العميا لمبنات بمحافظة خانيونس إ  وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
ية بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػةإ ومتوسػػط ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائ .0

 درجات المجموعة ال ابطة في االختبار الهرائي الهبمي.

وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة إ ومتوسػػػط  .2
 درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة ال ػػػابطة فػػػي االختبػػػار الهرائػػػي البعػػػدي وال ػػػروؽ لصػػػالي المجموعػػػة

 التجريبية .

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو  طمبػػة الصػػؼ السػػابه األساسػػي فػػي م ػػارة الهػػرا ة  .1
 الج رية تعز  لمجنس ولصالي اإلناث.

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو  طمبػػة الصػػؼ السػػابه األساسػػي فػػي م ػػارة الهػػرا ة  .2
 الصامتة تعز  لمجنس ولصالي اإلناث.

 Halim Ula (2008 : ) دراسة : - 7
 ن اطات توظيؼ عمى تعتمد التي األـ المُّ ة تعميـ دوراتكانت  اذا ما تحديد الى الدارسة ت دؼ      

 مػف إ االبتدائيػة المرحمػة لػد  طػبلل ال ػ وية االتصػاؿ م ػارات تنميػة فػي ك ػا ةً  عك ػر المبدعػة الدراما

ر م ارات االتصاؿ ال  وية لد  طبلل المرحمة إ وتـ اختيار عناصاألـ المُّ ة لتعميـ التهميدية الدورات



05 

 

االبتدائيػة فػي سػياؽ م ػارات الم ػظ والت سػيرإ وتكونػػت عينػة الدراسػة مػف مجمػوعتيف لطػبلل الصػػؼ 
إ وقػد  2115إ  2114الرابه في المدرسة االبتدائيػة فػي مدينػة ايػرزروـ بتركيػا خػبلؿ العػاـ الدراسػي 

إ وتػػـ و ػػه نمػػوذج المتابعػػة لتهيػػيـ م ػػارات االتصػػاؿ تػػـ اسػػتخداـ تهنيػػة ع ػػوائية لصػػياغة التجربػػة
ال  وي وجمه البياناتإ وتـ التحهؽ مف صحة هذا النموذج بذحالتل الى سبعة خبرا  مػف عجػؿ تبكيػد 
المصػػداقيةإ وطبهػػت هػػذ  األداة  عمػػى التجربػػةإ والمجموعػػة ال ػػابطة اختبػػارًا قبميػػًا وبعػػديًا عمػػى حػػد 

دراسػػةس فذنػػل تػػـ اسػػتخداـ الطريهػػة التهميديػػةإ  حيػػث قػػاـ الباحػػث سػػوا  إ وبػػالتوافؽ مػػه هػػدؼ هػػذ  ال
باسػػتخداـ الكتػػال كمحػػور رئيسػػي لممجموعػػة ال ػػابطةإ فػػي حػػيف تػػـ اسػػتخداـ عن ػػطة درامػػا لتن يػػػذ 

 دروس تعميـ الم ة األـ عمى المجموعة التجريبية.
 ػ وي بػيف المجمػػوعتيف وعظ ػر تحميػؿ البيانػػات عف هنػاؾ فرقػًا جوهريػػًا فػي م ػارات االتصػػاؿ ال      

التجريبيػػة وال ػػابطةإ حيػػث ع بػػت تطبيػػؽ عن ػػطة الػػدراما باسػػتخداـ الم ػػة األـ عنػػل قػػد طػػور م ػػارات 
 النطؽإ مهارنة بمناهج المعمـ التهميديةإ المرتكزة عمى الكتال فهط.

 :( 3118دراسة وليد أبو خوصة )  -7
يعتمػد عمػى الػدراما لتنميػة م ػاهيـ التربيػة هدفت الدراسة الى الك ؼ عف فاعمية برنامج مهترح       

البيئية واالتجا  نحوها لد  طبلل الصؼ السادس األساسي ب زة إ وقد اعتمػد الباحػث عمػى المػن ج 
التجريبػػي باختيػػار عينػػة قصػػدية تتكػػوف مػػف  ػػعبتيف فػػي مدرسػػة ذكػػور ال ػػاط  االبتدائيػػػة ) ل (إ 

 – 2115لى تجريبيػة و ػابطة لمعػاـ الدراسػي ) ( طالبًاإ قسمت بالتساوي ا 61وكاف حجـ العينة ) 
( إ وتم مػػت عدوات الدراسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيميإ ومهيػػاس لبلتجػػا  نحػػو البيئػػةإ ومسػػرحيات 2116

 تعميمية إ وقد عظ رت نتائج الدراسة ما يمي:
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػةإ ومتوسػػط  .0

 ال ابطة في الهياس البعدي لصالي التجريبية. درجات المجموعة

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط اسػػتجابات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط  .2
 استجابات طبلل المجموعة ال ابطةإ وذلؾ في مهياس االتجا  نحو البيئة لصالي التجريبية.

في المناهج الدراسية وجميه المواد  رورة عمؿ برامج وورش عمؿ تعميمية في الدراما وتوظي  ا  .1
 الدراسية  المراحؿ الدراسية كافة .

 :( 3118أميف الكخف ,لينا ىنية )  دراسة – 8
 الصػؼ طالبات تحصيؿ فيالدراما  عسمول باستخداـ التدريس ع ر معرفة الى الدراسة هذ  هدفت     

 مػف طالبػة ( 120 ) ت ػـ عينػة عمػى الدراسػة إ و عجريػتالعربيػة الم ػة قواعػد فػي األساسػي العا ػر

  مجمػوعتيف الػى الطالبػات تهسػيـ ـوتػ إ  ػعل عربػه عمػى األساسػي موزعػات العا ػر الصػؼ طالبػات

 .طالبػة ( 60 ) عفرادهػا عػدد بمػو  ػابطة ومجموعػة طالبػةإ ( 60 ) عفرادهػا عػدد تجريبيػة بمػو مجموعػة
 عمػا الػدراماإ عسػمول باسػتخداـ يػةالتجريب لممجموعػة العربيػة الم ػة قواعػد مػادة تػدريس تػـ ذلػؾ وبعػد
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 مػف بمجموعػة ةالتعميميػ المػادة تم مػتو  .التػدريس التهميػدي ببسػمول درسػت فهػد ال ػابطة المجموعػة

 وبعد . األساسي العا ر لمصؼ لعربيةا الم ة قواعد كتال مف ععدها الباح اف التي الدرامية النصوص

 والمجموعػة ال ػابطة التجريبيػة المجموعػة مػىع التحصػيمي االختبػار اجػرا  ـتػ مػف التجربػة االنت ػا 

 . بين ما الطريهة مت ير ع ر لهياس
وك  ت نتائج الدراسة الى وجود فرؽ ذي داللة احصائية بػيف المجموعػة التجريبيػة وال ػابطة       

 يعز  الى طريهة التدريس لصالي طالبات المجموعة التجريبية التي تعممت ببسمول الدراما.
 (: 3101موى البموى ) دراسة : س -01

هدفت الى استهصا  ع ر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف م  ـو الػذات لػد  طمبػة الصػؼ       
السػػادس األساسػػيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج التجريبػػيإ وتم مػػت عدوات الدراسػػة فػػي عداتػػيف وهمػػا 

هؽ مف صدؽ و بات عداتي مهياس تهدير الذاتإ وتكوف مف ع ريف فهرةإ وبطاقة مبلحظةإ وتـ التح
( طالبػة مػف الصػؼ السػادس األساسػي  23الدراسةإ وطبهت تمؾ األداتيف عمػى عينػة قصػدية مػف ) 

فػػي مدرسػػة قيسػػاريا األساسػػية المختمطػػةإ وتػػـ اختيػػار هػػذ  العينػػة بطريهػػة ع ػػوائية مػػف بػػيف  ػػعل 
 الصؼ السادس في هذ  المدرسة.

وجود فروؽ ذات داللة احصػائية لصػالي الطالبػات فػي وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:      
المجموعة التجريبية يعز  لمبرنامج الهائـ عمى الدراماإ عما النتائج المتعمهة بالمبلحظة الص يةإ فكاف 
المبلحػػظ انسػػجاـ الطالبػػات وت ػػاعم ف مػػه األن ػػطة الدراميػػةإ ونمػػو تهػػدير الػػذات لػػدي ف مػػف امػػتبلؾ 

عف اسػتخداـ الػدراما فػي  -عي ػاً  -الجمػاعيإ والهيػادةإ وعظ ػرت النتػائجم ارات صنه الهرارإ والعمػؿ 
التعمػػيـ عكسػػل الطالبػػات ذوات مسػػتو  الم ػػاركة الصػػ ية ) ال ػػعيؼإ والمتوسػػطإ والممتػػاز ( م ػػارة 
التعبيػػر عػػف الػػذات وعػػزز  هػػت ف ببن سػػ فإ وح ػػز الم ػػاركة لػػدي ف فػػي األن ػػطة المختم ػػة لممدرسػػةإ 

هػػػائـ عمػػػى الػػػدراما عمػػػى مجموعػػػة الطالبػػػات ذوات مسػػػتو  الم ػػػاركة ال ػػػعيؼ وبػػػدا ع ػػػر البرنػػػامج ال
 وا حًاس اذ عصبحف عك ر قدرة عمى تحديد ما يطمحف الى تحهيهل خبلؿ حيات ف.

 :( 3101دراسة : ىشاـ زغموؿ )  - 00
هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى مبلمػػي اسػػتخداـ الػػدراما والمسػػرح داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة فػػي      
ض التجارل الدولية في العالـ إ والخروج بخطػة مهترحػة فػي  ػو  االسػت ادة مػف بعػض التجػارل بع

الدوليػػة لت عيػػؿ اسػػتخداـ الػػدراما والمسػػرح داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة فػػي مصػػرإ واسػػتخدـ الباحػػث 
المػػن ج االسػػتهرائي فػػي مسػػي التػػراث العممػػي المتػػوفر ومراجعػػة عدبيػػات البحػػث مػػف دراسػػات وبحػػوث 

ة ذات صمة بمو ػوع اسػتخداـ الػدراما والمسػرح فػي التعمػيـ فػي مصػر وبعػض دوؿ العػالـإ كمػا سابه
استخدـ المن ج االستنباطيإ لدراسة كي ية االست ادة مف بعػض التجػارل الدوليػة السػابهة فػي الخػروج 

 بخطة مهترحة لتطوير استخداـ الدراما والمسرح في المؤسسات التعميمية المصرية.
 سة الى نتائج تم مت في ا تي:وتوصمت الدرا
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وجػػود فجػػوة بػػيف األهػػداؼ النظريػػة والواقػػه العممػػي الممػػارسإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عف معظػػـ عن ػػطة  .0
 الدراما والمسرح تو ه عمى هامش المن ج الدراسي الرسميإ لذا تبدو عن ا غير  رورية.

 صائي.غيال البرامج والدورات التدريبية الخاصة بذعداد وتدريل المعمـ عو االخ .2

هماؿ الجوانل ال نية  .1 ان صاؿ التربية عف اإلعبلـ وعف ال هافة واالست راؽ في الجوانل النظرية وا 
 وال كرية والروحية.

  عؼ الميزانية والتمويؿ الخاص باألن طة الدرامية والمسرحية في المدارس والجامعات. .2

عميمية مف جانل بعػض عوليػا  عدـ الوعي ببهمية ودور الدراما والمسرح في العممية التربوية والت .3
 األمور وبعض الهائميف عمى العممية التعميمية.

 :Yilmaz  Cokadar &  (3101 )دراسة  – 03
 فػي األساسػية الصػ وؼ طمبػة تحصػيؿ عمػى اإلبداعيػة الدراما ع ر عمى التعرؼ الى هدفت دراسة     

 وعجريػتلتحهيػؽ هػدؼ الدراسػةإ  إ وقػد اسػتخدـ الباحػث المػن ج التجريبػيتركيػا فػي البيئيػة الم ػاهيـ

إ و ػابطة تجريبيػة :مجمػوعتيف الػى تهسػيم ـ تػـ إ( طالبػاً  23مػف )  مكونػة عينػة عمػى الدراسػة
والتجريبية يػتـ تدريسػ ا عػف طريػؽ الػدراما اإلبداعيػةإ عمػا ال ػابطة فيػتـ تدريسػ ا بالطريهػة المعتػادةإ 

 عظ ػرت وقػد إبػار فػي الم ػاهيـ البيئيػةوتم مػت عدوات الدراسػة فػي اختبػار التحصػيؿ الدراسػيإ واخت

 ما يمي: النتائج
 الم ػاهيـ بتحهيػؽ يتعمؽ فيما إالمجموعتيف درجات متوسطي بيف داللة احصائية ذات فروؽ وجود .0

 .المعالجة بعد المجموعة التجريبية لصالي البيئيةإ

يتعمػػؽ  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فيمػػا .2
 باالختبار التحصيميإ لصالي المجموعة التجريبية والتي ُدرست بطريهة الدراما اإلبداعية.

 :( 3101عبير اليباش ) دراسة  – 02
ت دؼ هذ  الدراسة الى التعرؼ عمى ع  ر استخداـ مدخؿ الػدراما فػي اكتسػال بعػض الم ػاهيـ       

 تتحهيػػػؽ عهػػػداؼ الدراسػػػة قامػػػلظػػػة غػػػزةإ و لصػػػؼ السػػػابه األساسػػػي بمحافالج رافيػػػة لػػػد  طالبػػػات ا
بذعداد االختبار التحصيمي )قبمي وبعدي( عمى عف يت مف المستويات المعرفية ال بل ة وهي  ةالباح 

)التذكر وال  ـ والتطبيؽ(إ وتحميؿ محتو  الدروس المختارة مف من اج الج رافيا لمصؼ السابهإ وقد 
ةإ حيث تتكوف مف عربعة فصوؿ مف اإلنػاث مػف مدرسػتيف تـ اختيار عينة الدراسة بالطريهة الع وائي

اعػػػداديتيفإ فصػػػبلف من مػػػا لمػػػتعمـ ببسػػػمول الػػػدراماإ وال صػػػبلف ا خػػػراف لمػػػتعمـ بالطريهػػػة التهميديػػػةإ 
 فيما يمي النتائج التي توصمت الي ا الدراسة:و إ ( طالبة033وتتكوف عينة الدراسة مف )

درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة المػػػواتي  بػػػيف متوسػػػط توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية  .0
درسف بالطريهة التهميديػة ومتوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة المػواتي درسػف باسػتخداـ 
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وكانػػػت  مػػػدخؿ الػػػدراما عمػػػى االختبػػػار التحصػػػيمي فػػػي الم ػػػاهيـ الج رافيػػػة فػػػي الهيػػػاس البعػػػدي.
  .درسف باستخداـ مدخؿ الدراما المجموعة التجريبية مف الطالبات المواتي ال روؽ لصالي

بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة المػػػواتي  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية  .2
درسػػف باسػػتخداـ مػػدخؿ الػػدراما فػػي الهيػػاس الهبمػػي ومتوسػػط درجػػات ف عمػػى االختبػػار التحصػػيمي 

 .البعديالهياس  وكانت ال روؽ لصاليفي الم اهيـ الج رافية في الهياس البعديإ 
توجػػػد فػػػػروؽ دالػػػة احصػػػػائيًا بػػػيف متوسػػػػط درجػػػات الطالبػػػػات متوسػػػطات التحصػػػػيؿ العػػػاـ مػػػػف   .1

المجموعتيف ال ابطة والتجريبية في درجات ف عمى االختبار التحصيمي في الم ػاهيـ الج رافيػةإ 
 وكانت ال روؽ لصالي طالبات المجموعة التجريبية.

 :( 3100دراسة : رىاـ الطويؿ )  - 03
دفت الدراسػػة الػػى معرفػػة ع ػػر توظيػػؼ عسػػمول الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ العمميػػة إ وعمميػػات هػػ     

العمػػػـ بمػػػادة العمػػػـو لػػػد  طػػػبلل الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػيإ ولتحهيػػػؽ هػػػذا ال ػػػدؼ اسػػػتخدمت الباح ػػػة 
المن ج  بل التجريبيإ حيث تـ اختيار عينة الدراسة مف مدرسة )عمػواس( األساسػية لئلنػاث التابعػة 

حكومة لتكوف ميػدانًا لمدراسػةإ وتػـ اختيػار عينػة الدراسػة بصػورة قصػديةإ والتػي تكونػت مػف صػ يف لم
 ( كمجموعة  ابطة. 21( طالبة كمجموعة تجريبيةإ و)  21دراسييف مف طبلل الصؼ الرابه ) 

وقامت الباح ة بذعداد عدوات الدراسةإ والتي تكونت مف: عداة تحميؿ محتو  وحدة ) التصنيؼ ( مػف 
كتال العموـ لمصؼ الرابهإ واختبار لعمميات العمـإ واختبار الم اهيـ العمميةإ ومػف عهػـ النتػائج التػي 

 توصمت الي ا الدراسة:
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية البلتػي  .0

ة البلتػػي تعممػػف باألسػػمول تعممػػف ببسػػمول الػػدراما إ ودرجػػات قرينػػات ف فػػي المجموعػػة ال ػػابط
 .الختبار البعدي لمم اهيـ العمميةالمعتاد في ا

بية البلتػي توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجري .2
إ ودرجػػػات قرينػػػات ف فػػػي المجموعػػػة ال ػػػابطة البلتػػػي تعممػػػف باألسػػػمول تعممػػػف ببسػػػمول الػػػدراما

 .دي لبعض عمميات العمـختبار البعالمعتاد في اال

 :( 3100دراسة ميسوف النباىيف )  – 04
هدفت هذ  الدراسة الى معرفة ع ر توظيؼ المسرح والدراما بال يديو فػي اكتسػال م ػاهيـ ال كػر       

اإلسبلمي لد  طالبات الصؼ العا رإ واستخدمت الباح ة في هذ  الدراسة المن ج التجريبػيإ حيػث 
مػػػف كتػػػال التربيػػػة اإلسػػػبلمية لمصػػػؼ العا ػػػر التػػػي تحمػػػؿ عنػػػواف ال كػػػر  اختػػػارت الوحػػػدة السادسػػػة

اإلسػػبلميإ وقػػد  ػػمؿ مجتمػػه الدراسػػة طالبػػات الصػػؼ العا ػػر بمحافظػػة غػػزةإ وقػػد تػػـ اختيػػار عينػػة 
مهصػػودة مػػف مػػدارس المحافظػػة الوسػػطى إوهػػي مدرسػػة سػػكينة بنػػت الحسػػيف ال انويػػةإ وتػػـ اختيػػار 
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( طالبػػػة مػػػف  61 ػػػوائيإ وا ػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى ) فصػػػميف دراسػػػييف مػػػف المدرسػػػة ب ػػػكؿ ع
 طالبات الصؼ العا ر األساسي.

وتم مػػػت عدوات الدراسػػػة فػػػي عداة تحميػػػؿ محتػػػو  كتػػػال التربيػػػة اإلسػػػبلمية ) الوحػػػدة السادسػػػة (إ     
واختبػار اكتسػػال الم ػاهيـ لهيػػاس مػد  اكتسػػال الطمبػة لم ػػاهيـ ال كػر اإلسػػبلميإ وقػد عسػػ رت نتػػائج 

 اسة عما يمي: الدر 
 والمجموعػة التجريبيػة المجموعػة درجػات طالبػات متوسػط بػيف احصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد .0

 .لصالي المجموعة التجريبية الم اهيـ اكتسال اختبار في ال ابطة

 المجموعػة فػي التحصػيؿ مرت عػي طالبػات درجػات متوسػط بػيف احصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد .2

 لصػالي الم ػاهيـ اكتسػال اختبػار في المجموعة ال ابطة مف  ف قرانع درجات ومتوسط التجريبية

 .التجريبية المجموعة

 المجموعة في التحصيؿ منخ  ات طالبات درجات متوسط بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد .1

 لصػالي الم ػاهيـ اكتسػال اختبػار فػي المجموعػة ال ػابطة مػف عقػران ف درجات ومتوسط التجريبية

 0يبيةالتجر  المجموعة

 :( 3103 زلطة وميا عبد العظيـ ) :  عبد اهللدراسة -05
هدفت الدراسة تو يي الدور الذي تهوـ بل دراما السير الذاتية لمزعما  في امػداد المػراههيف مػف      

( عامػػًا بالمعمومػػات حػػوؿ األحػػداث  06 – 03طػػبلل المرحمػػة ال انويػػة ممػػف تتػػراوح ععمػػارهـ بػػيف ) 
المتعمهػػػة ( لػػػد  جم ػػػور  –عمػػػى مػػػد  اخػػػتبلؼ مسػػػتويات المعرفػػػة ) العامػػػة  التاريخيػػػة إ والوقػػػوؼ

العينة بالمعمومات التاريخية حوؿ ال خصيات المهدمة حسل المستو  االقتصادي واالجتماعي ونوع 
التعمػػػيـ والجػػػنس إ وتعػػػد هػػػذ  الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات الوصػػػ ية التػػػي تسػػػتخدـ مػػػن ج المسػػػي بالعينػػػة 

إ مسػػتخدمة صػػحي ة االستهصػػا  بػػالتطبيؽ عمػػى عينػػة عمديػػة مػػف م ػػاهدي  لتحهيػػؽ عهػػداؼ الدراسػػة
( م ػػػػردة مػػػػف طػػػػبلل وطالبػػػػات المرحمػػػػة ال انويػػػػة  231الػػػػدراما التػػػػي تعػػػػرض بػػػػالتمي زيوفإ قوام ػػػػا ) 

 بمحافظتي الهاهرة والهيموبيةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:
ههوف عينة الدراسة معرفة األحداث التاريخيػة يبتي اإلنترنت في مهدمة الوسائؿ التي ي  ؿ المرا .0

 مف خبلل اإ  ـ يميل التم زيوفإ  ـ الصحؼ والمجبلت.

كما ع بتت الدراسة تب ر المراههيف عينة الدراسة بم اهدة التم زيوف كمصدر لممعمومات التاريخيػة  .2
 %. 61عمى اتجاهات ـ نحو الهرا ة بنسبة 

عن ػػػى ( ومػػػد  حرصػػػل عمػػػى  –المبحػػػوث ) ذكػػػرع بتػػػت الدراسػػػة عػػػدـ وجػػػود عبلقػػػة بػػػيف جػػػنس  .1
 م اهدة دراما السير الذاتية لمزعما  التي تعرض بالتم زيوف.
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 :( 3103عبد الكريـ فرج اهلل ) دراسة  – 06
هػػػدفت الدراسػػػة الك ػػػؼ عػػػف ع ػػػر اسػػػتخداـ الػػػدراما فػػػي تنميػػػة الم ػػػاهيـ الريا ػػػية لػػػد  تبلمػػػذة       

ى بهطػػاع غػػزةإ واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ج التجريبػػي الهػػائـ الصػػؼ األوؿ األساسػػي بالمحافظػػة الوسػػط
عمػػى تصػػميـ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطةإ وتكػػوف مجتمػػه الدراسػػة مػػف جميػػه تبلمػػذة الصػػؼ 
األوؿ األساسي إ عما عينػة الدراسػة فتكونػت مػف  ػعبتيف دراسػيتيفإ تػـ اختيارهمػا بالطريهػة الهصػدية 

مدرسػػػة النصػػػيرات االبتدائيػػػة الم ػػػتركة ) و (إ بحيػػػث بمػػػو مػػػف بػػػيف ال ػػػعل الدراسػػػية الموجػػػودة فػػػي 
إ  اهيـ الريا يةإ مسرحيات تعميمية( إ وتم مت عدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لمم 60قوام ا ) 

 وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي بالمجموعة .0

التجريبيػػػة فػػػي نتػػػائج اختبػػػار الم ػػػاهيـ الريا ػػػية البعػػػديإ وهػػػذ  ال ػػػروؽ كانػػػت لصػػػالي متوسػػػط 
 درجات تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي بالمجموعػة التجريبية في االختبار البعدي.

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات التبلمػػذة مرت عػػي التحصػػيؿ فػػي الصػػؼ  .2
 ػػابطة ومتوسػػط درجػػات التبلمػػذة مرت عػػي التحصػػيؿ فػػي الصػػؼ األوؿ األساسػػي المجموعػػة ال

األوؿ األساسي بالمجموعة التجريبيػة فػي االختبػار البعػديإ وهػذ  ال ػروؽ كانػت لصػالي متوسػط 
 درجات التبلمذة مرت عي التحصيؿ بالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي.

منخ  ػي التحصػيؿ فػي الصػؼ  توجد فروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متوسػط درجػات التبلمػذة .1
األوؿ األساسي بالمجموعة ال ابطة ومتوسط درجات التبلمذة منخ  ػي التحصػيؿ فػي الصػؼ 
األوؿ األساسي بالمجموعة التجريبيػة فػي االختبػار البعػديإ وهػذ  ال ػروؽ كانػت لصػالي متوسػط 

 درجات التبلمذة منخ  ي التحصيؿ بالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي .

 :( 3103أمؿ المرسي ) دراسة  – 07
ت ػدؼ هػذ  الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى مػا اذا كانػت عن ػطة الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػػة       

يمكػػف عف تػػؤ ر فػػي اكسػػال طػػبلل المرحمػػة اإلعداديػػة بعػػض الهػػيـ ال هافيػػةإ واعتمػػدت الدراسػػة عمػػى 
واألخػػر  تجريبيػػة. وتكونػػت عينػػة الدراسػػة  المػػن ج التجريبػػي باسػػتخداـ مجمػػوعتيفإ احػػداهما  ػػابطة

( طالبًا وطالبةإ بمجموعتيف متكافئتيف في العمر الزمنػيإ والػذكا إ والمسػتو  االجتمػاعي  21مف ) 
واالقتصػػاديإ حيػػث يم ػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة فصػػؿ واحػػدإ والمجموعػػة ال ػػابطة فصػػؿ وخػػرإ وتػػـ 

يػػػة.  وتم مػػػت عدوات الدراسػػػة فػػػي مهيػػػاس اختيػػػار مدرسػػػة واحػػػدةإ وهػػػي مدرسػػػة سػػػعد زغمػػػوؿ اإلعداد
المستو  االجتماعي واالقتصاديإ ومهياس جود ونؼ هاريس لمذكا إ ومهياس الهيـ ال هافية المصور 

برنامج مهتػرح باسػتخداـ عن ػطة الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػةإ وعسػ رت نتػائج و  بببعاد  ال نائيةإ
 الدراسة عف ما يمي:
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توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػبلل المجموعػػة  ع بتػػت الدراسػػة عنػػل .0
التجريبية قبػؿ وبعػد التعػرض لبرنػامج الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػة لصػالي الهيػاس البعػدي 

 وذلؾ في مهياس الهيـ ال هافية المصور.

بيػػػػػة توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات طػػػػػبلل المجمػػػػػوعتيف التجري .2
وال ػػابطة بعػػد تعػػرض المجموعػػة التجريبيػػة لبرنػػامج الػػدراما اإلبداعيػػة بالم ػػة اإلنجميزيػػة لصػػالي 

 طبلل المجموعة التجريبيةإ وذلؾ في مهياس الهيـ ال هافية المصور.

توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات طػػػػبلل المجموعػػػػة ال ػػػػابطة بػػػػيف  .1
ال بعػػػض الهػػػيـ ال هافيػػػةإ وذلػػػؾ عمػػػى مهيػػػاس الهػػػيـ ال هافيػػػة التطبيهػػػيف الهبمػػػي  البعػػػدي فػػػي اكسػػػ

 المصور.

 :( 3103دراسة حسف دومي )  – 08
هػػػدفت الدراسػػػة الػػػى استهصػػػا  فاعميػػػة طريهػػػة الػػػدراما فػػػي تحصػػػيؿ عط ػػػاؿ الرو ػػػة لمم ػػػاهيـ       

 ػػػبًل ( ط 16العمميػػة والريا ػػيةإ واسػػػتخدـ الباحػػث المػػن ج التجريبػػػيإ وتكونػػت عينػػة الدراسػػػة مػػف ) 
وط مػػػة تػػػـ تػػػوزيع ـ الػػػى مجمػػػوعتيف: تجريبيػػػة تعممػػػت المػػػادة التعميميػػػة باسػػػتخداـ الػػػدراماإ و ػػػابطة 
تعممت المادة ن س ا بالطريهة التهميديةإ وتم مت عدوات الدراسة في مسرحياتإ واختبار لمم اهيـإ وقػد 

 عظ رت نتائج الدراسة ما يمي:
عط اؿ الرو ػة عمػى اختبػار الم ػاهيـإ تعػز  وجود فروؽ دالة احصائيًا في متوسطات عبلمات  .0

 الى طريهة التدريسإ لصالي طريهة الدراما.

 ال توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسط عبلمات الذكور ومتوسط عبلمات اإلناث. .2

 فاعمية الدراما في اكسال عط اؿ الرو ة بعض الم اهيـ العممية والريا ية. .1

 :( 3103دراسة : صييب عمواف )  - 31
هػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ الػػػى ع ػػػر توظيػػػؼ الػػػدراما عمػػػى التحصػػػيؿ واالحت ػػػاظ بػػػل فػػػي تػػػدريس       

النصوص األدبية لد  تبلمذة الصؼ الرابه األساسيإ ولتحهيؽ هذا ال دؼ استخداـ الباحث المػن ج 
  ػػبل التجريبػػيإ لمناسػػبتل لمدراسػػة الحاليػػة باعتبارهػػا تػػدريس ع ػػر الػػدراما عمػػى التحصػػيؿإ حيػػث تم ػػؿ
المجتمػػه األصػػمي لمدراسػػة فػػي طػػبلل الصػػؼ الرابػػه األساسػػي فػػي محافظػػة خػػانيونسإ وتػػـ اختيػػار 
عينػػة قصػػدية مػػف مػػدارس محافظػػة خػػانيونسإ وتػػـ اختيػػار فصػػميف مػػف كػػؿ مدرسػػة ب ػػكؿ عنهػػودي 

( تمميػػذ وتمميػػذة مػػف تبلمػػذة الصػػؼ الرابػػه األساسػػي لمعػػاـ  041حيػػث تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) 
إ وتم مػػػػت عدوات الدراسػػػػة فػػػػي اختبػػػػار تحصػػػػيمي فػػػػي النصػػػػوص األدبيػػػػة  2102_ 2100الدراسػػػػي 

 الممسرحة مف اعداد الباحث كبداة لمدراسة الحالية. وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:
 وال ابطة التجريبية المجموعة في الذكور درجات متوسطات بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد .0

 .التجريبية المجموعة لصالي التحصيؿ في الدراما توظيؼ الى تعز 



22 

 

 وال ابطة التجريبية المجموعة في االناث درجات متوسطات بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد .2

 . التجريبية المجموعة لصالي التحصيؿ في الدراما توظيؼ الى تعز 

 التجريبيػة المجموعػة فػي التبلمػذة درجػات متوسػطات يفبػ احصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد .1
 .التجريبية المجموعة لصالي التحصيؿ في الدراما توظيؼ الى تعز  وال ابطة

 :بالدراماالتعقيب عمى الدراسات والبحوث التي تتعمؽ 
اهتمػػػت الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابهة باسػػػتخداـ الػػػدراما فػػػي تنميػػػة م ػػػارات التحػػػدثإ وع رهػػػا فػػػي  .0

الهواعػد النحويػةإ ودرامػا التعمػيـ عمػى العممية التعميمية داخؿ المدرسةإ ودراما الهصة في تػدريس 
اإلبػػداعإ والػػدراما وتحسػػيف مسػػتو  الم ػػارات الهرائيػػة إ والػػدراما وع رهػػا عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػيإ 

 وتحسيف م  ـو الذات مف خبلؿ الدراماإ واكتسال الم اهيـ والهيـ مف خبلؿ الدراما.

بير ال  وي كدراسة :صػ ا  عمػي هدفت الدراسات السابهة الى تنمية بعض م ارات التحدث والتع .2
( فهػػد هػػدفت 2116(إ بينمػػا دراسػػة لط ػػي عبػػو موسػػى )  2116(إ وهػػاروف الطػػورة )  2112) 

الى معرفة ع ر استخداـ الدراما عمى تحسيف بعض الم ػارات الهرائيػةإ عمػا الدراسػات التػي هػدفت 
اسػػة مػػريـ األحمػػدي    الػػى تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ الػػدراما فػػي التػػدريس إ در 

(إ بينمػػػا دراسػػػة  2102(إ وصػػػ يل عمػػػواف )  2117(إ وعمػػػيف الكخػػػف ولينػػػا هنيػػػة )  2115) 
( فهد هدفت الك ؼ عف ع ر برنامج قائـ عمى الدراما فػي تحسػيف م  ػـو  2101سمو  البموي ) 

عبيػػػر الػػػذات لػػػد  الطمبػػػةإ عمػػػا الدراسػػػات التػػػي هػػػدفت الػػػى اكتسػػػال الم ػػػاهيـ المختم ػػػة  دراسػػػة 
( إ وحسف دومي  2102(إ وعبد الكريـ فرج ال )  2100(إ ورهاـ الطويؿ )  2101ال باش ) 

( فهػػد هػػدفت الػػى معرفػػة ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما  2100(إ عمػػا دراسػػة ميسػػوف النبػػاهيف )  2102) 
 في اكتسال م اهيـ ال كر اإلسبلمي .

ؿ فػػي الطمبػػة عينػػة لمدراسػػة م ػػؿ: تنوعػػت العينػػات المختػػارة فػػي الدراسػػات السػػابهة فمعظم ػػا تم ػػ .1
(إ وهػاروف  2115(إ ومػريـ األحمػدي )  2114(إ والسيد عػزت )  2112دراسة ص ا  عمي ) 

(إ وسػػػمو  البمػػػوي  2117(إ وعبػػػو خوصػػػة )  2116(إ ولط ػػػي عبػػػو موسػػػى )  2116الطػػػورة ) 
(  2100(إ وميسوف النباهيف )  2100(إ ورهاـ الطويؿ )  2101(إ وعبير ال باش )  2101)

(إ عمػا  2102(إ وصػ يل عمػواف )  2102(إ وعمؿ المرسػي )  2102إ وعبد الكريـ فرج ال ) 
 ( فهد تم مت في ا العينة مف األط اؿ قبؿ المدرسة. 2102دراسة حسف دومي ) 

(   2101اسػػػتخدمت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابهة المػػػن ج التجريبػػػيإ بينمػػػا دراسػػػة ه ػػػاـ زغمػػػوؿ )  .2
( فهػد  2100تهرائي فػي مسػي التػراث العممػيإ عمػا دراسػة رهػاـ الطويػؿ ) استخدمت المن ج االسػ

(  2102استخدمت المن ج  بل التجريبيإ واستخدمت دراسة عبد ال زلطة وم ا عبد العظػيـ ) 
 المن ج الوص ي.
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وتعػػػػددت عدوات الدراسػػػػات والبحػػػػوث السػػػػابهة فكم ػػػػا اسػػػػتخدمت النصػػػػوص الدراميػػػػة كػػػػبداة فػػػػي  .3
اسػػػػػات التػػػػػي تم مػػػػػت عدات ػػػػػا فػػػػػي اختبػػػػػار تحصػػػػػيمي دراسػػػػػة مػػػػػريـ األحمػػػػػدي             الدراسػػػػػةإ عمػػػػػا الدر 

(إ وصػػ يل عمػػواف  2101(إ وعبيػػر ال بػػاش )  2117(إ وعمػػيف الكخػػف ولينػػا هنيػػة )  2115) 
( تم مػػت عدات ػػا فػػي اختبػػار الػػذكا  غيػػر الم ظػػيإ  2114(إ بينمػػا دراسػػة السػػيد عػػزت )  2102)

بطاقة مبلحظة عو اختبار فػي م ػارات التحػدث دراسػة صػ ا  عمػي  عما الدراسات التي استخدمت
 2101( إ وسمو  البموي ) 2116(إ ولط ي عبو موسى )  2116(إ هاروف الطورة )  2112) 

(إ وليػد  2115(إ بينما الدراسات التي استخدمت مهياس لبلتجاهػات كدراسػة  مػريـ األحمػدي ) 
(إ  2102(إ وعبػد الكػريـ فػرج ال )  2100ؿ ) (إ عمػا دراسػة رهػاـ الطويػ 2117عبو خوصة ) 

 (  فكانت األداة عبارة عف اختبار في الم اهيـ. 2102وحسف دومي ) 

توصػػمت الدراسػػات السػػابهة الػػى نتػػائج مػػف عهم ػػا: عف الػػدراما ل ػػا ع ػػر كبيػػر فػػي تنميػػة م ػػارات  .4
ولة ويسػػرإوتنمي التحػػدث والتعبيػػر ال ػػ ويإ ولػػدي ا الهػػدرة عمػػى توصػػيؿ المعمومػػات لمطمبػػة بسػػ 

الػػدراما  التحصػػيؿ الدراسػػػي لمطمبػػة واالتجاهػػػات اإليجابيػػة نحػػػو المػػادة الدراسػػػيةإ تحسػػف الػػػدراما 
م  وـ الذات لد  الطمبة بمختمؼ مستويات ـ التعميميةإ فاعمية الدراما في تنمية الم اهيـ العمميػة 

 والريا ية.

 ت الحياتية:المحور الثاني: الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالميارا
 ( : 3116دراسة عمي عطية )  – 0

هػػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى الم ػػػػارات الحياتيػػػػة التػػػػي يجػػػػل تنميت ػػػػا لػػػػد  تبلميػػػػذ المرحمػػػػة       
االبتدائيةإ وو ه تصور مهترح لوحدة تعميمية قائمة عمى الن ػاط فػي الدراسػات االجتماعيػةإ لتنميػة 

بتدائيػػةإ والك ػػؼ عػػف فعاليػػة الوحػػدة الهائمػػة فػػي  الن ػػاط الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ المرحمػػة اال
عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةإ واسػػتخدـ الباحػػث المن جػػيف التجريبػػي 
والوص يإ وتم مت عدوات الدراسة  قائمة مف الم ارات الحياتيةإ ووحػدة قائمػة عمػى األن ػطةإ ودليػؿ 

 ػػارات الحياتيػػةإ وتم مػػت عينػػة الدراسػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػه االبتػػدائي المعمػػـإ واختبػػار فػػي الم
( تمميػػذًا وتمميػػػذة إ مهسػػمة بالتسػػػاوي بػػيف المجمػػػوعتيف بمدرسػػة السػػػيدة عائ ػػة ب ػػػبيف  21قوام ػػا ) 

 الكوفإ وقد تـ اختيارها بالطريهة الع وائية إ وتوصمت الدراسة الى ما يمي:
يف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة وال ػػػابطة فػػػي توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػ .0

 اختبار الم ارات الحياتية البعدي )ككػؿ وفي مكوناتل ال رعية ( لصالي المجموعة التجريبية.
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار الم ارات  .2

 وبعد دراسة الوحدة لصالي دراسة الوحدة. الحياتية ) ككػؿ وفي مكوناتل ال رعية( قبؿ
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 (: 3116دراسة سونيا قزامؿ )  – 3

هػػػدفت الدراسػػػة الػػػى الك ػػػؼ عػػػف فاعميػػػة اسػػػتخداـ مػػػدخؿ مسػػػرحة المنػػػاهج فػػػي تػػػدريس مػػػادة      
الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض الم ػارات الحياتيػة لػد  تبلميػذ الصػؼ الرابػه االبتػدائي وع ػر  

لدراسػػيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج الوصػػ ي التحميمػػي والمػػن ج التجريبػػيإ وتم مػػت عمػػى تحصػػيم ـ ا
عدوات الدراسػػػػة ببطاقػػػػة مبلحظػػػػةإ وقائمػػػػة بالم ػػػػػارات الحياتيػػػػة إ واختبػػػػار تحصػػػػيميإ وتػػػػـ اختيػػػػػار 

( تمميػذًا  20المجموعة التجريبية مف مدرسة ال بلؽ االبتدائية بهرية ال بلؽ ب ماؿ سينا  وقوام ا ) 
 ذةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:وتممي
توجد فػروؽ دالػة احصػائيًا بػيف متوسػطات درجػات األدا  البعػدي لتبلميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة  .0

 وال ابطة في اختبار الم ارات الحياتية لصالي التجريبية.
جريبيػة توجد فػروؽ دالػة احصػائيًا بػيف متوسػطات درجػات األدا  البعػدي لتبلميػذ المجمػوعتيف الت .2

 وال ابطة في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالي التجريبية.

توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطي درجات األدا  الهبمػي واألدا  البعػدي لتبلميػذ المجموعػة  .1
 التجريبية في اختبار الم ارات الحياتية لصالي األدا  البعدي.

 (: 3116دراسة ىدى سعد الديف )  – 2

الك ػػػؼ عػػػف مػػػد  ت ػػػميف الم ػػػارات الحياتيػػػة فػػػي مهػػػرر التكنولوجيػػػا لمصػػػؼ  هػػػدفت الدراسػػػة     
العا رإ و مد  اكتسال الطمبة ل اإ ولتحهيؽ هدفي الدراسةإ تـ استخداـ المن ج الوص ي التحميميإ 
واعتمػػدت الباح ػػة طريهػػة العينػػة العنهوديػػة فػػي اختيػػار عينػػة الدراسػػة وقػػد اختيػػر  مانيػػة مػػدارس فػػي 

( طالبػػػًا وطالبػػػةإ وقامػػػت الباح ػػػة بتصػػػميـ قائمػػػة  375مػػػو العػػػدد الكمػػػي لمعينػػػة ) مديريػػػة غػػػزة إ وب
بالم ارات الحياتية التي بنى عمي ا تصميـ عداة تحميؿ المحتو  وتطبيه ا عمى المهررإ  ـ تـ تصميـ 
اختبػػار الم ػػػارات الحياتيػػة وتطبيهػػػل عمػػػى عفػػراد العينػػػة بعػػػد التحهػػؽ مػػػف صػػػدقل و باتػػلإ وقػػػد عسػػػ رت 

 اسة عف النتائج التالية:الػدر 
 ػػعؼ تنػػاوؿ محتػػو  مهػػرر التكنولوجيػػا والعمػػـو التطبيهيػػة لمصػػؼ العا ػػر لمم ػػارات الحياتيػػةإ  .0

% (إ وهػػػػي نسػػػػبة  ػػػػعي ة اذا مػػػػا قورنػػػػت بالنسػػػػبة المحكيػػػػة        706حيػػػػث بم ػػػػت نسػػػػبة توافرهػػػػا ) 
 (51.) % 

 %(.61ى مستو  التمكف )اف مستو  الم ارات الحياتية لػد  طمبة الصؼ العا ر لـ يصؿ ال .2

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو  اكتسػػال طمبػػة الصػػؼ العا ػػر لم ػػاهيـ الم ػػارات  .1
 الحياتية تعز  لمجنس لصالي الذكور.

 Hanley‚et.al  (3116 :)دراسة  –3

هدفت الدراسة الك ؼ عف ع ر برنامج تعميمي مهترح في تطوير وتنمية الم ارات الحياتيػة لػد       
ط ػاؿ مػػا قبػؿ المدرسػػة ببمريكيػاإ واسػػتخدمت الدراسػػة المن جػيف الوصػػ ي و ػبل التجريبػػيإ وتحػػددت ع
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عدوات الدراسة في بطاقة مبلحظة خاصة بالمبلحظات الص ية وممارسػات األط ػاؿإ واسػتبانة لجمػه 
( ط ػػػبًل مػػػف عط ػػػاؿ مػػػا قبػػػؿ  04البيانػػػات قبػػػؿ وعنػػػد انت ػػػا  التهػػػويـإ وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) 

المدرسة الذيف يتعمموف في رياض األط اؿإ وتػـ تػدريل األط ػاؿ عمػى الم ػارات الحياتيػة مػف خػبلؿ 
األن ػػطة المهػػررة م ػػؿ: دائػػرة المعػػل الحػػرإ ووجبػػات الطعػػاـإ ولعػػل األدوارإ والنمذجػػةإ وغيرهػػا مػػف 

  ا:األن طة المختم ةإ التي ي ارؾ في ا األط اؿإ ومف عهـ النتائج التي توصمت الدراسة الي
فعالية البرنامج التعميمي المهترح في األن طة الترفي ية فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة لػد  عط ػاؿ  .0

 ما قبؿ المدرسة.
قػػدرة األط ػػاؿ عمػػى اقتػػراح الحمػػوؿ والبػػدائؿ المناسػػبة واختيػػار عف ػػم ا وفهػػًا لممواقػػؼ التػػي تػػتبل ـ  .2

 وقيـ متخذ الهرار والصالي العاـ لمط ؿ.

 (: 3117قشطة )  دراسة :  أحمد – 4
هػػػدفت الدراسػػػة الػػػى معرفػػػة ع ػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعرفػػػة عمػػػى تنميػػػة الم ػػػاهيـ       

العمميػػة والم ػػارات الحياتيػػة بػػالعمـو لػػد  طمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػيإ وقػػد اتبػػه الباحػػث المػػن ج 
ألساسػي فػي مدرسػة الوص ي والتجريبيإ حيث تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلل الصؼ الخػامس ا

( طالبػػػًاإ تػػػـ تهسػػػيم ـ الػػػى مجمػػػوعتيف  52ذكػػػور رفػػػي االبتدائيػػػة ) ل ( لبلجئػػػيف و بمػػػو عػػػددها ) 
تجريبيػػة و ػػابطة إ ولتحهيػػؽ عهػػداؼ الدراسػػة تػػـ اعػػداد قائمػػة بالم ػػاهيـ العمميػػةإ والم ػػارات الحياتيػػة 

يػؿ المعمػـإ وقػد عسػ رت النتػائج عمػا واختبارًا لمم اهيـ العمميػة إ وكػذلؾ اختبػار لمم ػارات الحياتيػة ودل
 يمي:
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الطبلل في المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط  .0

 درجات عقران ـ في المجموعة ال ابطة في اختبار الم اهيـ العممية لصالي المجموعة التجريبية.
في المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الطبلل  .2

درجػػػػات عقػػػػران ـ فػػػػي المجموعػػػػة ال ػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار الم ػػػػارات الحياتيػػػػة لصػػػػالي المجموعػػػػة 
 التجريبية .

 (: 3118دراسة بدوي الطيب )  – 5

هػػدفت الدراسػػػة الك ػػػؼ عػػػف فاعميػػػة اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ الن ػػػط عمػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي       
ارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيإ واسػػتخدمت الدراسػػة مهػػرر الم ػػة العربيػػة والم ػػ

المن ج التجريبي إ وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي 
( تمميذًا بمدرسة عبي بكر الصديؽ االبتدائية بذدارة قناإ ومجموعة  ابطة بمدرسة  61التي بم ت ) 
دائيػػة بػػذدارة قنػػػا التػػي ال تطبػػؽ اسػػتراتيجيات الػػػتعمـ الن ػػطإ وتم مػػت عدوات الدراسػػة فػػػي النحػػاؿ االبت

اختبار تحصيمي فػي مهػرر الم ػة العربيػة لمصػؼ الخػامس االبتػدائيإ واختبػار فػي الم ػارات الحياتيػة 
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لعينػػة الدراسػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي مػػف اعػػداد الباحػػث وعظ ػػرت نتػػائج الدراسػػة مػػا 
 ي:يم
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي  .0

التحصيؿ الدراسي لمهرر الم ة العربية لصالي المجموعة التجريبية ترجه السػتخداـ اسػتراتيجيات 
 التعمـ الن ط.

فػػي  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة .2
اختبػػػػار الم ػػػػارات الحياتيػػػػة لصػػػػالي المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ترجػػػػه السػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ 

 الن ط.

 Adewale  (3118  :)دراسة  – 6

هدفت الدراسة الى استهصا  فعالية برامج التعمػيـ غيػر النظاميػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة        
( مػػػف 167( مػػػف المتعممػػػيف بواقػػػه )  654اسػػػة مػػػف ) لػػػد  المتعممػػػيف بنيجيريػػػاإ وتكونػػػت عينػػػة الدر 

 ( عامًا. 27 -07( مف اإلناثإ وتراوحت معظـ األعمار ما بيف )  256الذكورإ و) 
وتحػػددت عدوات الدراسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيمي لمم ػػارات الحياتيػػةإ وتحديػػد مسػػتو  الك ػػا ة فػػي       

الباحث األساليل اإلحصائية المتم مة في % ( كمعيار وطنيإ وقد استخدـ  31الم ارات الحياتية ) 
المتوسػػط الحسػػابيإ واالنحػػراؼ المعيػػاريإ والنسػػبة المئويػػةإ واختبػػار) ت (إ ومػػف عهػػـ النتػػائج التػػي 

 توصمت الي ا الدراسة:
 % ( لد  عينة البحث ككؿ.31تدني مستو  الك ا ة في الم ارات الحياتيةإ وهو دوف )  .0
 الحياتية لد  المتعمميف الص ار مهارنة بالمتعمميف الكبار. تنمية مستو  الك ا ة في الم ارات .2

 (  3101دراسة سمر صايمة )  – 7
هدفت الدراسة الى تحديد الم ارات الحياتية المت منة في من اج الم ة العربية لمصؼ ال الث        

ارات الحياتية األساسيإ ومد  ممارسة التبلميذ ل ا في مدارس الوكالة إ وهدفت الى معرفة عهـ الم 
التي يمارس ا التبلميذ إ ومد  ممارست ـ ل ا مف وج ػة نظػر عوليػا  األمػور والمعممػيف إ وقػد عتبعػت 
الباح ة المن ج الوص ي التحميميإ حيث قامت بذعداد قائمة بالم ارات الحياتية المت منة في من اج 

رات الم ويػػػةإ والم ػػػارات الم ػػػة العربيػػػة لمصػػػؼ ال الػػػث األساسػػػيإ  ػػػمف عربعػػػة  محػػػاور هػػػي: الم ػػػا
الصحية إ وم ارة صنه الهرارإ وحؿ الم كمةإ وم ارة التعامؿ مه الذاتإ كمػا قامػت الباح ػة بذعػداد 
اسػتبانة لهيػاس مػد  ممارسػة التبلميػذ لمم ػارات الحياتيػػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػػؼ 

س مػػد  ممارسػػة التبلميػػذ لمم ػػارات ال الػػث األساسػػي مػػف وج ػػة نظػػر معممػػي ـ إ واسػػتبياف وخػػر لهيػػا
الحياتية المت منة في من اج الم ة العربية لمصػؼ ال الػث األساسػي مػف وج ػة نظػر عوليػا  األمػورإ 

( ولػػػي عمػػػرإ بالطريهػػػة الهصػػػديةإ  032( معممػػػًا ومعممػػػةإ و)  51حيػػث تػػػـ اختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة ) 
 وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
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% ( فػػي الجػػز  األوؿ إ عمػػا 31003ارات الحياتيػػة  عمػػى نسػػبة مهػػدارها ) حظيػػت مجموعػػة الم ػػ .0
% (إ فػػي حػػػيف نالػػت الم ػػارات الم ويػػػة مركػػز الصػػػدارة     27063الجػػز  ال ػػاني فكانػػػت النسػػبة ) 

% (إ وم ػػػػػػػػارة صػػػػػػػػنه الهػػػػػػػػرار وحػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػكمة 03030% (إ والم ػػػػػػػػارات الصػػػػػػػػحية ) 4106) 
 % (.01046ة ) %(إ وم ارة التعامؿ مه الذات بنسب01014)
ات اؽ كؿ مػف المعممػيف وعوليػا  األمػور حػوؿ تسمسػؿ الم ػارات الحياتيػة حسػل ممارسػة التبلميػذ  .2

 ل ا.

وجود فروؽ جوهرية ذات داللة احصائية بيف وج تي نظػر عوليػا  األمػور والمعممػيف حػوؿ مػد   .1
 ممارسة الم ارات لصالي عوليا  األمور.

 (: 3101دراسة عبد الرحمف وافي )  – 8

هدفت الدراسة الى معرفة مستو  الم ارات الحياتية وعبلقت ا بالذكا ات المتعددة لد  طمبة 
المرحمة ال انويةإ وقد استخدـ الباحث المن ج الوص ي التحميميإ وتكوف مجتمه الدراسة مف طمبة 

 وائية إ المرحمة ال انوية في مدارس مديرية خاف يونسإ واعتمد الباحث طريهة العينة العنهودية الع
( طالبًا وطالبةإ وتم مت عدوات الدراسة قائمة تيمي  242حيث بم ت عدد عفراد عينة الدراسة عمى ) 

 لمذكا ات المتعددة ومهياس الم ارات الحياتية واظ رت الدراسة النتائج التالية :       
 الػذكا ات المتعػددةو  بببعػاد إ الحياتيػة الم ػارات مسػتو  بػيف احصػائياً  داالً  ارتباطػاً  يوجػد ال عف .0

 ال انوية. المرحمة طمبة لد  بببعاد 
 النسل حيث كانت المتوسطةإ فوؽ ونسبة جيد ب كؿ حياتية م ارات  ال انوية المرحمة يمتمؾ طمبة .2

 كالتالي: المهياس عبعاد مف بعد كؿ حسل النسبي لموزف المئوية

قػػػدر               نسػػبي بػػوزف لػػىاألو  المرتبػػة عمػػى والتواصػػؿ االتصػػاؿ األوؿ: حصػػمت م ػػارات البعػػد
 لػدي ـ الهػدرة الطمبػة عف عمى يدؿ مما ال انويةإ المرحمة لطمبة بالنسبة جيدة نسبة % (إ وهذ 57020) 

 ال انيػة عمػى المرتبػة األكاديميػة حصػمت الم ػارات  :ال الػث البعػد ذلؾ يمى االجتماعيإ التواصؿ عمى

ال ػانوي م ػارات االسػتذكار  طمبػة المػتبلؾ بالنسػبة ةجيػد نسػبة % (إ وهػذ 53052قػدر  )  نسػبي بػوزف
 ال ال ة المرتبة عمى  الهرار الصحيي إ تمي ذلؾ البعد ال اني : حصمت م ارات حؿ الم كبلت واتخاذ

  جيدة. مرحمة في -عي ا - عنل اال نسبة األبعاد عقؿ البعد هذا عف % (إ رغـ52071قدر  )  نسبي بوزف

 (: 3101 دراسة صادؽ الحايؾ ) – 01
هدفت الدراسة الى التعرؼ الى الم ارات الحياتية المعاصرة المدمجة في مناهج كميات التربيػة       

الريا ػػػية فػػػي الجامعػػػة األردنيػػػة الرسػػػمية مػػػف وج ػػػة نظػػػر الطمبػػػة تبعػػػًا لمت يػػػر الجامعػػػة والمسػػػتو  
ة الدراسػػة مػػف طمبػػة األكػػاديميإ والجػػنسإ وتػػـ اسػػتخداـ المػػن ج الوصػػ ي التحميمػػيإ وتػػـ اختيػػار عينػػ

( طالبػػػًا  422كميػػػات التربيػػػة الريا ػػػية فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػةإ اذ بمػػػو عػػػدد عفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ) 



11 

 

وطالبة موزعيف عمى الكميات األربه إ والختبار فروض الدراسة تـ بنا  استبانة مكونػة مػف مجموعػة 
دمج ػػا فػي منػػاهج كميػات التربيػػة مػف ال هػػرات التػي تعكػػس عهػـ الم ػػارات الحياتيػة المعاصػػرة الواجػل 
 الريا ية في الجامعات األردنيةإ وعظ رت نتائج الدراسة ما يمي:

هناؾ  عؼ وا ي في مستو  الم ارات الحياتية المعاصرة التي يتعمم ا الطمبة خبلؿ دراسػت ـ  .0
عػة لممناهج التي تطرح ا كميات ـ في الجامعات األردنية الرسمية األربعػةإ وقػد سػجؿ طمبػة الجام

 األردنية ععمى متوسط عمى الم ارات الحياتية المدمجة في مناهج ـ.
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف وج ة نظر الطبلل الذكور والطالبات اإلناث. .2

 ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في وج ة نظر الطمبة تعز  الختبلؼ المستو  األكاديمي. .1

 (: 3101دراسة حسف عمراف حسف )  – 00

هػػدفت الدراسػػة الػػى اعػػداد قائمػػة لمعػػايير تعمػػيـ الم ػػة العربيػػةإ ومؤ ػػرات األدا  الدالػػة عمي ػػاإ        
عػداد برنػامج قػائـ عمػى معػايير  عداد قائمة بالم ػارات الحياتيػة البلزمػة لطػبلل المرحمػة ال انويػةإ وا  وا 

ة ال انويػػةإ وقيػػاس ع ػػر البرنػػامج تعمػػيـ الم ػػة العربيػػة لتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لطػػبلل المرحمػػ
المهتػرح فػي تنميػػة الم ػارات الحياتيػػة إ واسػتخدمت الدراسػة المػػن ج الوصػ ي التحميمػػيإ والمػن ج  ػػبل 
التجريبػػي إ وتم مػػت عدوات الدراسػػة فػػي اسػػتبانة لتحديػػد معػػايير تعمػػيـ الم ػػة العربيػػةإ واسػػتبانة لتحديػػد 

ير تعميـ الم ػة العربيػة لطػبلل المرحمػة ال انويػةإ واختبػار الم ارات الحياتية إ وبرنامج قائـ عمى معاي
الم ػػػارات الحياتيػػػػة لطػػػػبلل المرحمػػػػة ال انويػػػػةإ واختبػػػػار م ػػػػارات الت كيػػػػرإ واختبػػػػار الػػػػوعي ال هػػػػافيإ 

 ( طالبًاإ وقد توصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا: 041وتكونت عينة الدراسة مف ) 
سػػطي درجػػات مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متو  .0

والبعدي الختبار م ػارات التواصػؿ ككػؿ إ وهػذا مػا عكػد  حسػال حجػـ األ ػرإ الػذي بم ػت قيمتػل   
(إ وهػي قيمػة دالػة عنػد مسػتو  مرت ػهإ ممػا يػدؿ عمػى عف البرنػامج المهتػرح كػاف فػػاعبًل  2000) 

 في تنمية م ارات التواصؿ ككؿ.
لػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي توجػػد فػػروؽ ذات دال .2

والبعدي الختبار م ارات التواصؿ ككؿإ وهذا ما عكد  حسال حجـ األ ػرإ والػذي بم ػت قيمتػل ) 
( إ وهي قيمة دالة عند مستو  مرت هإ مما يدؿ عمى عف البرنامج المهترح كاف فاعبًل في  1066

 لد  طمبة المرحمة ال انوية.تنمية الم ارات الحياتية 

 (: 3101دراسة ىاشـ المحاميد )  – 03

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية نحػػو تػػدريس       
الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردفإ واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ج الوصػػ ي 

نة الدراسة مػف جميػه عفػراد مجتمػه الدراسػة وهػـ معممػو التربيػة الم نيػة والتربيػة المسحيإ وتكونت عي
-2116الريا ػػػية فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة التابعػػػة لمديريػػػة تربيػػػة الباديػػػة الوسػػػطى لمعػػػاـ الدراسػػػي 
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( معممًا ومعممػةإ وتم مػت  30إ الذيف تدربوا عمى برنامج الم ارات الحياتيةإ والبالو عددهـ ) 2117
الدراسػػػة فػػػي مهيػػػاس التجاهػػػات المعممػػػيف نحػػػو تػػػدريس الم ػػػارات الحياتيػػػةإ وهػػػو عمػػػى  ػػػكؿ  عدوات

 ( فهرةإ وعس رت نتائج الدراسة عما يمي: 11استبانة تكونت بصورت ا الن ائية مف ) 
اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة  .0

 وسطى في األردف كاف بدرجة مرت عة.تربية البادية ال
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية  .2

نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردف تعػػز  الػػى مت يػػر 
 الجنس.

التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اتجاهػػات معممػػي  .1
نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردف تعػػز  الػػى مت يػػر 

 المؤهؿ العمـ .

 ( : 3100دراسة ميرفت عمي )  – 02

هػػػدفت الدراسػػػة الػػػى تطػػػوير مػػػن ج الريا ػػػيات فػػػي  ػػػو  المػػػدخؿ البصػػػري المكػػػاني لتنميػػػة       
حياتيػػة لػػد  التبلميػػذ الصػػـ و ػػعاؼ السػػمه بالمرحمػػة االبتدائيػػةإ وقػػد ا ػػتممت مجموعػػة الم ػػارات ال

( تمميػػػذًا وتمميػػػذة مػػػف تبلميػػػذ الصػػػؼ ال ػػػامف االبتػػػدائي بمحافظػػػة اإلسػػػماعيميةإ  00الدراسػػػة عمػػػى ) 
واسػػػتخدمت الدراسػػػة األدوات التاليػػػة : قائمػػػة بالم ػػػارات الحياتيػػػة البلزمػػػة لمتبلميػػػذ الصػػػـ و ػػػعاؼ 

ه في المرحمة االبتدائية والمرتبطة بمادة الريا ػياتإ وتصػور مهتػرح لممػن ج المطػور فػي  ػو  السم
المدخؿ البصري المكاني إ واختبار المواقؼ الحياتيػةإ ومػف عهػـ النتػائج التػي توصػمت الي ػا الدراسػة 

 ما يمي:
مػػة االبتدائيػػة اعػػداد قائمػػة بالم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لمتبلميػػذ الصػػـ و ػػعاؼ السػػمه فػػي المرح .0

 والمرتبطة بمادة الريا يات.
تهػػػويـ محتػػػو  مػػػن ج الريا ػػػيات الحػػػالي الخػػػػاص بالتبلميػػػذ الصػػػـ و ػػػعاؼ السػػػمه بالمرحمػػػػة  .2

االبتدائيػػة فػػي  ػػو  قائمػػة بالم ػػارات الحياتيػػة لموقػػوؼ عمػػى نهػػاط ال ػػعؼإ ونهػػاط الهػػوة ب ػػذا 
 المحتو .

الصػػػػـ و ػػػعاؼ السػػػمه بالمرحمػػػػة و ػػػه تصػػػور مهتػػػرح لمػػػػن ج الريا ػػػيات الخػػػاص بالتبلميػػػذ  .1
 االبتدائية في  و  المدخؿ البصري المكاني.

فاعميػػة المػػدخؿ البصػػري المكػػاني فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة المرتبطػػة بمػػادة الريا ػػيات لػػد   .2
 التبلميذ الصـ و عاؼ السمه.
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 (: 3100دراسة أماني الحصاف )  – 03

كا  العممي إ والم ارات الحياتية ألط اؿ الرو ة مف هدفت الدراسة الى تنمية بعض قدرات الذ     
خبلؿ برنامج مهترح فػي العمػوـ قػائـ عمػى الػتعمـ بالم ػروع ونظريػة الػذكا ات المتعػددةإ تػـ بنائػل فػي 
 و  معايير تربوية وعمميةإ وفي  و  التوج ات الحدي ة ألن طة العمـو لمرحمة ريػاض األط ػاؿ إ 

هترحػة ) المػا إ عنػا وجسػمي إ وال ػذا  إ والحيوانػات( المهػررة عمػى وذلؾ مف خبلؿ وحدات العمـو الم
( ط ػبًل وط مػة إ تػػـ  21عط ػاؿ الرو ػة المسػتو  ال ػاني التم يػػديإ وقػد تكونػت عينػة البحػػث مػف ) 

توزيع ـ عمى مجموعتيفإ المجموعة التجريبية خ ػعت لمبرنػامج المهتػرح إ عمػا المجموعػة ال ػابطة 
لطريهػة المعتػادة فػي تػدريس وحػدات العمػـو المهترحػةإ وتػـ تطبيػؽ اختبػار خ عت لمتعمـ والتدريس با

قػػػػػدرات الػػػػػذكا  العممػػػػػيإ وبطاقػػػػػة تهػػػػػدير الم ػػػػػارات الحياتيػػػػػة المرتبطػػػػػة بػػػػػالعمـو بعػػػػػد التحهػػػػػؽ مػػػػػف 
 خصائص ما السيكومتريةإ وقد توصمت الدراسة الى ما يمي:

ت نسػػبة الكسػػل المعػػدؿ الكمػػي فعاليػة البرنػػامج فػػي تنميػػة بعػض قػػدرات الػػذكا  العممػػي حيػػث بم ػ .0
 ( في تنمية قدرات الذكا  العممي. 0021لببلؾ ) 

(إ وبػذلؾ تكػوف  0044بم ت نسبة الكسل لببلؾ في تنمية الم ارات الحياتية ألط اؿ الرو ة )  .2
(إ ممػا يػػدؿ عمػى فاعميػة كبيػػرة  002قػد فاقػت نسػبة الكسػػل المعػدؿ الحػد األدنػػى لم عاليػة وهػو ) 

 .لمبرنامج المهترح

 (: 3100دراسة بمقيس داغستاني )  – 04

هدفت الدراسة الى اقتراح برنامج قائـ عمى جداوؿ األن طة المصورة إ موجػل ألط ػاؿ الرو ػة      
الػذاتوييفس إلكسػاب ـ بعػض الم ػارات الحياتيػة اليوميػةإ ومعرفػة مػد  فاعميػة البرنػامج المهتػرح إ وقػػد 

اؿ الذاتيوييف بمركز والدة األمير فيصؿ بف ف د لمتوحد اختيرت عينة الدراسة مف مجموعة مف األط 
بمدينػػػة الريػػػاض فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةإ وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة الن ائيػػػة مػػػف عربعػػػة عط ػػػاؿ 

( سػػػنواتإ وعخ ػػػعوا لمبرنػػػامج المهتػػػرحإ واسػػػتخدـ  4-2كمجموعػػػة تجريبيػػػة تتػػػراوح ععمػػػارهـ مػػػف ) 
محمػػد عبػػد الػػرحمفإ ومهيػػاس الم ػػارات الحياتيػػة مػػف اعػػداد مهيػػاس ) جيميػػاـ لت ػػخيص التوحديػػة ( ل

الباح ة إ والختبار صحة فروض الدراسة استخدمت معادلة وولككوسػف لمعينػات الصػ يرة المترابطػةإ 
 وع ارت نتائج الدراسة الى ما يمي:

فاعميػػة البرنػػامج المهتػػرح فػػي اكسػػال عط ػػاؿ الرو ػػة الػػذاتوييف بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة التػػي  .0
 تاجون ا.يح

تحسػػػػف فػػػػي السػػػػموكيات النمطيػػػػة والم ػػػػارات االجتماعيػػػػةإ حيػػػػث جػػػػا ت نتػػػػائج الهيػػػػاس البعػػػػدي  .2
 والتتبعي عف ؿ مف نتائج الهياس الهبمي.
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 (: 3100دراسة ريحاب نصر )  – 05

هدفت الدراسة الى دراسة ع ر التدريس باسػتراتيجيات قائمػة عمػى الػذكا ات المتعػددة فػي تنميػة       
والم ارات الحياتية لد  تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائيإ بطيئي التعمـإ وتحديد الم ارات التحصيؿ 

الحياتيػػة التػػي يجػػل تنميت ػػا لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي إالتػػي تمكػػن ـ مػػف التعامػػؿ مػػه 
مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة بػػوعي وفعاليػػةإ تنميػػة بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس 

البتػػػدائيإ واعتمػػػدت الدارسػػػة عمػػػى المػػػن ج التجريبػػػيإ وتكونػػػت عدوات الدراسػػػة مػػػف اختبػػػار الػػػذكا إ ا
واختبار تحصيمي في المعارؼ العممية لوحػدة الطاقػةإ واختبػار الم ػارات الحياتيػةإ وتػـ اختيػار عينػة 

درستيف مػف ( تمميذًا وتمميذة مف م 010الدراسة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي وبمو عددهـ ) 
مػػػػػػدارس بمحافظػػػػػػة ببورسػػػػػػعيدإ وتػػػػػػـ تهسػػػػػػيم ـ الػػػػػػى مجمػػػػػػوعتيف األولػػػػػػى تجريبيػػػػػػة تػػػػػػدرس  الوحػػػػػػدة 
باسػػتراتيجيات قائمػػة عمػػى الػػذكا ات المتعػػددةإ وعخػػر   ػػابطة تػػدرس ن ػػس الوحػػدة بػػالطرؽ المعتػػادة 

 في تدريس العموـإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:
ي درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة وال ػػػابطة فػػػي يوجػػػد فػػػرؽ داؿ احصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػط .0

التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ يرجه الى األ ر األساسي الستخداـ اسػتراتيجيات قائمػة عمػى 
 الذكا ات المتعددة مهابؿ الطريهة المعتادة لصالي المجموعة التجريبية.

يف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمػػوعت .2
التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار التحصػػيؿ يرجػػه الػػى األ ػػر األساسػػي لخصػػائص المتعممػػيف ) بطيئػػي 

 التعمـ مهابؿ العادييف ( لصالي العادييف.

توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي  .1
الحياتيػػة يرجػػه الػػى األ ػػر األساسػػي السػػتخداـ اسػػتراتيجيات  التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الم ػػارات

 قائمة عمى الذكا ات المتعددة مهابؿ الطريهة المعتادة لصالي المجموعة التجريبية .

 (:  3100دراسة عطا درويش وفايز أبو حجر )  – 06

مػػة ريػػاض هػػدفت الػػى تحديػػد الم ػػارات الحياتيػػة الواجػػل توافرهػػا فػػي محتػػو  كتػػل العمػػوـ بمرح      
األط ػاؿ ب ػػزةإ ومػػد  ت ػػمين ا فػي المحتػػو إ واسػػتخدـ الباح ػػاف المػن ج الوصػػ ي التحميمػػيإ واختػػار 
الباح ػػاف كتػػال العمػػـو لمرحمػػة التم يػػدي مػػف ريػػاض األط ػػاؿإ وتحػػددت األدوات فػػي اعػػداد تحميػػؿ 

 كيػػر الناقػػدإ محتػػو  ت ػػمنت الم ػػارات الحياتيػػة التاليػػة: الم ػػارات الصػػحيةإ وم ػػارات التواصػػؿإ والت
واتخػػػاذ الهػػػرارإ والم ػػػارات البيئيػػػةإ وم ػػػارات السػػػبلمة واألمػػػفإ وحػػػؿ الم ػػػكبلت البسػػػيطةإ والػػػوعي 
بالػػذاتإ وقػػد اسػػتخدـ الباح ػػاف النسػػل المئويػػة كبسػػمول احصػػائيإ ومػػف عهػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت 

 الدراسة الي ا:
 ػػكمت الم ػػارات البيئيػػة مػػا نسػػبتل    % (إ و 22تػوافر مواقػػؼ الت كيػػر الناقػػد واتخػػاذ الهػػرار بنسػبة )  .0

 (0403. ) % 
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 % (.2% (إ و كمت مواقؼ حؿ الم كبلت ما نسبتل ) 2توافر م ارات التواصؿ بنسبة )  .2

 (: 3103دراسة حمداف األغا )  – 07

البنائيػػة فػػي تنميػػة  Seven E'sهػػدفت الدراسػػة الػػى استهصػػا  فاعميػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجية       
في مبحث العمـو العامة ال مسطيني لػد  طػبلل الخػامس األساسػيإ ولتحهيػؽ هػذا الم ارات الحياتية 

ال دؼ استخدـ الباحث المن ج التجريبيإ وتـ اعداد دليؿ معمـ العموـإ وكراسػة عوراؽ عمػؿ الطالػلإ 
وقائمة بالم ارات الحياتيةإ وبطاقة لهياس الم ارات الحياتية المتم مة في مهيػاس م ػارة اتخػاذ الهػرارإ 

بطاقػػػة مبلحظػػػة الم ػػػارات البيئيػػػة األدائيػػػةإ واختبػػػار م ػػػارات االتصػػػاؿ والتواصػػػؿإ وتكونػػػت عينػػػة و 
( طالبػػػًا مػػػف طػػػبلل الصػػػؼ الخػػػامس األساسػػػي فػػػي مدرسػػػة عحمػػػد عبػػػد العزيػػػز  60الدراسػػػة مػػػف ) 

 األساسػية ) ع ( لمبنػيف والتابعػة لمديريػػة التربيػة والتعمػيـ بخػانيونسإ وتوصػػمت الدراسػة الػى نتػائج مػػف
 عهم ا:

البنائيػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة فػي مبحػث العمػـو  Seven E'sفاعميػة توظيػؼ اسػتراتيجية  .0
 العامة ال مسطيني لد  طبلل الصؼ الخامس األساسي.

عػػدـ وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة فػػي الهيػػاس البعػػدي بػػيف درجػػات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى  .2
ة الم ػارات البيئيػة األدائيػة واختبػار م ػارات االتصػاؿ مهياس م ػارة اتخػاذ الهػرار وبطاقػة مبلحظػ

 والتواصؿ.

 (: 3103دراسة كاميميا عبد الفتاح والسيد زيداف )  – 08

هدفت الدراسػة الػى تنميػة بعػض الم ػارات الحياتيػة والم ػارات االجتماعيػة لط ػؿ الرو ػة مػف خػبلؿ 
يمكف عف نساعد عط اؿ هذ  المرحمة مػف  تطبيؽ برنامج التنمية ال اممة لمط ولة المبكرة الورتاج حتى

كسػػػػاب ـ بعػػػػض الم ػػػػارات الحياتيػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ ظػػػػروؼ خػػػػروج األـ وان ػػػػ اؿ األلإ  رعايػػػػة عن سػػػػ ـ وا 
( ط ػػػػبًل وط مػػػػة تتػػػػراوح  41واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػن ج التجريبػػػػيإ وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ) 

مارة المسػػػػتو  االجتمػػػػاعي سػػػػنواتإ وتم مػػػػت عدوات الدراسػػػػة فػػػػي اسػػػػت 4الػػػػى   3ععمػػػػارهـ مػػػػا بػػػػيف 
عػػػداد لجنػػػة تهنػػػيف البورتػػػاجإ ومهيػػػاس  واالقتصػػػاديإ وبرنػػػامج التنميػػػة ال ػػػاممة لمط ولػػػة المبكػػػرة إ وا 
الم ارات االجتماعية إ ومهياس الم ارات الحياتيػة المصػور مػف اعػداد البػاح تيفإ وتوصػمت الدراسػة 

 الى نتائج مف عهم ا:
متوسػط درجػػات عط ػاؿ المجموعػػة ال ػابطة عمػػى عدا  ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة احصػائية بػػيف  .0

 مهياس الم ارات الحياتية والم ارات االجتماعية المصور قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج بورتاج.
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات عط ػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى عدا   .2

قبػػػؿ وبعػػػد تطبيػػػؽ برنػػػامج بورتػػػاج مهيػػػاس الم ػػػارات الحياتيػػػة والم ػػػارات االجتماعيػػػة المصػػػور 
 لصالي التطبيؽ البعدي.
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توجد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف درجػات عط ػاؿ المجموعػة ال ػابطة والمجموعػة التجريبيػة  .1
عمػى عدا  مهيػاس الم ػارات الحياتيػة والم ػارات االجتماعيػة المصػور بعػد تطبيػؽ برنػامج بورتػػاج 

 لصالي المجموعة التجريبية.

 (: 3103اء الشحات ) دراسة دع – 31

هػػدفت الدراسػػة تحديػػد بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة الواجػػل تنميت ػػا لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس       
إ وقيػاس فعاليػة  الػتعمـ المتمركػز حػوؿ الم ػكمة فػي مػادة العمػـو  اسػتراتيجيةاالبتدائي فػي مػادة العمػـو

ي التحميمػػػيإ والمػػػن ج  ػػػبل لػػػد  تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائيإ وتػػػـ اسػػػتخداـ المػػػن ج الوصػػػ 
التجريبػػػيإ وتم مػػػت عدوات الدراسػػػة بهائمػػػة بػػػبعض الم ػػػارات الحياتيػػػة الواجػػػل تنميت ػػػا لػػػد  تبلميػػػذ 
عػػػػداد اختبػػػػار المواقػػػػؼ  عػػػػداد عوراؽ عمػػػػؿ التمميػػػػذإ  وا  عػػػػداد دليػػػػؿ المعمػػػػـإ وا  المرحمػػػػة االبتدائيػػػػةإ وا 

 لدراسة الى ما يمي:( طالبًاإ وتوصمت ا 56الحياتيةإ وتكونت عينة الدراسة مف ) 
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة وال ػػػابطة فػػػي  .0

 التطبيؽ البعدي في اختبار مواقؼ الم ارات الحياتية لصالي المجموعة التجريبية.
ت قيـ مربه )ايتا( عمى الم ارات الحياتية ككؿ وعمى الم ارات ال رعية دالػة احصػائيًاس حيػث بم ػ .2

(إ وهذا يدؿ عمى وجود فروؽ عممية ذات  ع ر مرت ه لصالي المت ير  1072قيمة مربه )ايتا( ) 
( مػػف التبػػايف الػػذي حػػدث فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة  1072المسػػتهؿ إ حيػػث ي ػػير الػػى عف ) 

 لد  تبلميذ المجموعة التجريبيػة يعػز  الػى المت يػر المسػتهؿ " اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػوؿ
 الم كمة ".

 :بالميارات الحياتيةالتعقيب عمى الدراسات والبحوث التي تتعمؽ 
اهتمػػػػت الدراسػػػػات والبحػػػػوث السػػػػابهة بالم ػػػػارات الحياتيػػػػة التػػػػي يجػػػػل تنميت ػػػػا لمطمبػػػػة بمختمػػػػؼ  .0

مسػػتويات ـ التعميميػػةإ ومػػد  ت ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة فػػي المنػػاهج الدراسػػيةإ واالسػػتراتيجيات 
ة التػػػي ل ػػػا دور فػػػي تنميػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػةإ وبمسػػػتو  الم ػػػارات الحياتيػػػة التعميميػػػة المختم ػػػ

وعبلقت ػػا بالػػذكا ات المتعػػددة لػػد  الطمبػػةإ واتجاهػػات المعممػػيف نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة 
 لمطمبة.

هػػدفت الدراسػػات السػػابهة الػػى التعػػرؼ عمػػى الم ػػارات الحياتيػػة التػػي يجػػل تنميت ػػا لػػد  التبلميػػذ  .2
(إ وبػػدوي الطيػػل  2116(إ وعحمػػد ق ػػطة )  2115سػػتويات ـ كدراسػػة عمػػي عطيػػة ) بمختمػػؼ م

( 2100(إ وميرفت عمي ) 2101راف ) (إ وحسف عم 2101( إ وعبد الرحمف وافي )  2117)
(إ  2100(إ وريحػػػػػال نصػػػػػر ) 2100(إ وبمهػػػػػيس داغسػػػػػتاني )  2100إ وعمػػػػػاني الحصػػػػػاف ) 

(إ بينمػػا هػػدفت دراسػػة ) سػػونيا قزامػػؿ (  2102(إ ودعػػا  ال ػػحات )  2102وحمػػداف األغػػا ) 
( الك ػػػػؼ عػػػػف فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ مسػػػػرحة المنػػػػاهج فػػػػي تنميػػػػة الم ػػػػارات الحياتيػػػػةإ عمػػػػا  2115)

الدراسػػات التػػي هػػدفت الػػى الك ػػؼ عػػف مػػد  ت ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة فػػي المنػػاهج الدراسػػية 
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(إ  2101لحايػؾ ) (إ وصػادؽ ا 2101(إ وسػمر صػايمة )  2115كدراسة هػد  سػعد الػديف ) 
( فهػػد هػػدفت  2101(إ عمػػا دراسػػة ها ػػـ المحاميػػد )  2100وعطػػا درويػػش وفػػايز عبػػو حجػػر ) 

 التعرؼ عمى اتجاهات المعمميف في تدريس الم ارات الحياتية.  

تنوعػػت العينػػات المختػػارة فػػي الدراسػػات السػػابهة فمعظم ػػا تم ػػؿ فػػي الطمبػػة عينػػة لمدراسػػة م ػػؿ  .1
(إ وعحمػد  2115(إ وهد  سعد الديف )  2115(إ وسونيا فزامؿ )  2115دراسة عمي عطية ) 

(إ وحسػػف عمػػراف  2101(إ وعبػػد الػػرحمف وافػػي )  2117(إ وبػػدوي الطيػػل )  2116ق ػػطة ) 
(إ  2102(إ ودعا  ال حات )  2102(إ وحمداف األغا )  2100(إ وريحال نصر )  2101)

(إ  2100(إ وميرفػت عمػي )  2101) ( إ وها ـ المحاميد  2101بينما دراسة سمر صايمة ) 
و تم مػػت عينت ػػا بػػالمعمميفإ عمػػا الدراسػػات التػػي تم مػػت عينت ػػا فػػي األط ػػاؿ م ػػؿ دراسػػة عمػػاني 

(إ وكاميميػػػػػػا عبػػػػػد ال تػػػػػاح والسػػػػػيد زيػػػػػػداف  2100(إ وبمهػػػػػيس داغسػػػػػتاني )  2100الحصػػػػػاف ) 
(2102 .) 

(إ  2117بػػػدوي الطيػػػل ) اسػػػتخدمت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابهة المػػػن ج التجريبػػػي م ػػػؿ دراسػػػة  .2
(إ وكاميميػػػػا عبػػػػد ال تػػػػاح والسػػػػيد زيػػػػداف  2102(إ وحمػػػػداف األغػػػػا )  2100وريحػػػػال نصػػػػر ) 

( إ بينمػػا الدارسػػات التػػي اسػػتخدمت المػػن ج الوصػػ ي التحميمػػي ف ػػي دراسػػة هػػد  سػػعد  2102)
(إ وصػادؽ الحايػؾ  2101(إ وعبػد الػرحمف وافػي )  2101(إ وسمر صايمة )  2115الديف ) 

(إ عمػا الدراسػات التػي اسػتخدمت المػن ج  2100( إ وعطا درويش وفايز عبػو حجػر )  2101) 
(إ عمػا الدراسػػات  2102( ودعػػا  ال ػحات )  2101 ػبل التجريبػي ف ػي دراسػػة حسػف عمػراف ) 

( إ وسػػونيا  2115التػػي اسػػتخدمت المن جػػيف الوصػػ ي والتجريبػػي معػػًا إ دراسػػة عمػػي عطيػػة ) 
 (. 2116ق طة )  ( إ وعحمد 2115قزامؿ ) 

وتعددت عدوات الدراسات والبحوث السابهة فمن ػا تم مػت عداتػل فػي اختبػار فػي الم ػارات الحياتيػة  .3
(إ  2116(إ وعحمػػد ق ػػطة )  2115(إ وهػػد  سػػعد الػػديف )  2115م ػػؿ دراسػػة عمػػي عطيػػة ) 

(إ عمػػػػا  2100(إ وريحػػػػال نصػػػػر )  2101(إ عبػػػػد الػػػػرحمف وافػػػػي )  2117وبػػػػدوي الطيػػػػل ) 
(إ وحسػػػف  2101(إ وصػػػادؽ الحايػػػؾ )  2101بانة فكانػػػت عداة لدراسػػػة سػػػمر صػػػايمة ) االسػػػت

(إ بينمػػػػػا الدراسػػػػػات التػػػػػي اسػػػػػتخدمت البػػػػػرامج  2101(إ وها ػػػػػـ المحاميػػػػػد )  2101عمػػػػػراف ) 
(إ بينمػػػا دراسػػػات  2100(إ وبمهػػػيس داغسػػػتاني )  2115)   Hanleyالمهترحػػػة م ػػػؿ دراسػػػة 

( استخدمت بطاقة  2102(إ وحمداف األغا )  2100)  (إ وميرفت عمي 2115سونيا قزامؿ ) 
 المبلحظة. 

توصمت الدراسات السابهة الى نتائج مف عهم ا:  عؼ تناوؿ محتو  مهػرر التكنولوجيػا والعمػـو  .4
التطبيهيػػػة لمصػػػؼ العا ػػػر لمم ػػػارات الحياتيػػػةإ فعاليػػػة البرنػػػامج التعميمػػػي المهتػػػرح فػػػي األن ػػػطة 

 ال انوية المرحمة طمبةيمتمؾ   لحياتية لد  عط اؿ ما قبؿ المدرسةإالترفي ية في تنمية الم ارات ا
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إ هنػاؾ  ػعؼ وا ػي فػي مسػتو  الم ػارات المتوسػطة فػوؽ ونسػبة جيػد ب ػكؿ حياتيػة م ػارات 
الحياتية المعاصرة التي يتعمم ا الطمبة خبلؿ دراست ـ لممنػاهجإ اتجاهػات المعممػيف نحػو تػدريس 

 ت عة. الم ارات الحياتية كاف بدرجة مر 
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 التعميؽ العاـ عمى الدراسات والبحوث السابقة: 
 : عمييا تبيف ما يمي أواًل : مف خالؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تـ االطالع

تعػػػددت اتجاهػػػات هػػػذ  الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابهةإ وتنوعػػػت عهػػػداف اإ واختم ػػػت عينات ػػػاإ اال عن ػػػا 
م ػػػػارات الحياتيػػػػةإ ودارت حػػػػوؿ مجػػػػاالت الػػػػدراما فػػػػي التعمػػػػيـإ ت ػػػػترؾ فػػػػي اهتمام ػػػػا بالػػػػدراماإ وبال

والم ارات الحياتيةإ وتدؿ ك رة الدراسات والبحوث التي تناولت الدراما في التدريسإ واالهتماـ بتنميػة 
الم ارات الحياتية عمى االهتماـ المتزايد ب ماإ ومف  ـ سار البحث الحالي ليحاوؿ عف ي يؼ جديدًا 

إ ويكمػػػػؿ مسػػػػيرة البػػػػاح يف الػػػػػسابهيف لمعالجػػػػة تمػػػػؾ اله ػػػػايا التػػػػي تتعمػػػػؽ بالػػػػدراما فػػػػي هػػػػذا الميػػػػداف
 والم ارات الحياتية.

 ثانيًا : أوجو االتفاؽ ما بيف البحث الحالي والدراسات والبحوث السابقة :
(  2114(إ والسػيد عػزت )  2112البحث الراهف يت ؽ مه دراسات وبحوث كؿ مف: صػ ا  عمػي ) 

( إ ووليػػد  2116(إ ولط ػػي عبػػو موسػػى )  2116(إ وهػػاروف الطػػورة )  2115دي ) إ ومػػريـ األحمػػ
(إ وعبيػػػػر ال بػػػػاش  2101(إ وه ػػػػاـ زغمػػػػوؿ )  2101(إ وسػػػػمو  البمػػػػوي )  2117عبػػػػو خوصػػػػة ) 

يـ فػػػػػػػرج ال (إ وعبػػػػػػػد الكػػػػػػػر  2100(إ وميسػػػػػػػوف النبػػػػػػػاهيف )  2100(إ ورهػػػػػػػاـ الطويػػػػػػػؿ )  2101)
(إ مػػف  2102(إ وصػػ يل عمػػواف )  2102حسػػف دومػػي ) (إ و  2102(إ وعمػػؿ المرسػػي ) 2102)

حيػػث اسػػتخداـ الػػدراما بب ػػكال ا المختم ػػة فػػي التػػدريسإ مػػه اخػػتبلؼ كػػؿ بحػػث عػػف ا خػػر حسػػل 
 طبيعة البحث.

(إ وهػد   2115(إ وسػونيا قزامػؿ )  2115كما يت ػؽ مػه دراسػات وبحػوث كػؿ مػف: عمػي عطيػة ) 
(إ وسػػػػػمر صػػػػػايمة  2117وبػػػػػدوي الطيػػػػػل )  (إ 2116(إ وعحمػػػػػد ق ػػػػػطة )  2115سػػػػػعد الػػػػػديف ) 

(إ  2101(إ وحسف عمراف )  2101(إ وصادؽ الحايؾ )  2101(إ وعبد الرحمف وافي )  2101)
(إ وبمهػػػػػيس  2100(إ وعمػػػػػاني الحصػػػػػاف )  2100(إ وميرفػػػػػت عمػػػػػي )  2101وها ػػػػػـ المحاميػػػػػد ) 

ي تنميػػة الم ػػارات ( فػػ 2102(إ ودعػػا  ال ػػحات )  2102(إ وحمػػداف األغػػا )  2100داغسػػتاني ) 
 الحياتية لد  الطمبة بمختمؼ مستويات ـ التعميمية.

 ما بيف البحث الحالي والدراسات والبحوث السابقة : ختالؼًا : أوجو االثالث
رغـ االت اؽ بيف الدراسات والبحوث السابهة والبحث الحاليإ فذنل يختمؼ في مو وعل وهدفػل       

جرا تػل عػػف الدراسػػات والبحػوث ال سػػابهلإ حيػػث يهػـو بذعػػداد نصػػوص دراميػة تعميميػػةإ وبيػػاف ع رهػػا وا 
فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  طمبػػة الصػػؼ الرابػػه األساسػػيإ وخمػػت الدراسػػات السػػابهة عمػػى حػػد 
عمػػػـ الباح ػػػة مػػػف الدراسػػػات التػػػي اسػػػتخدمت الػػػدراما  فػػػي تنميػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػة لمصػػػؼ الرابػػػه 

في تمكيف الطمبػة مػف الم ػارات الحياتيػة لحػاجت ـ ل ػا فػي حيػات ـ األساسيإ حيث عن ا مرحمة م مة 
العمميػػة والمدرسػػيةإ ووجػػل االخػػتبلؼ عف البحػػث الحػػالي طبػػؽ فػػي البيئػػة ال مسػػطينيةإ وتنػػاوؿ تنميػػة 

 الم ارات الحياتية مف خبلؿ الدراما.
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 :مف الدراسات والبحوث السابقةالبحث الحالي  إفادةًا : أوجو رابع
ست ادة مف األطر النظرية لمدراسات والبحوث السابهة في تكويف قاعدة معرفيػة قويػة عػف تـ اال      

الدراما إ وعهميت اإ والم ارات الحياتية إ وعهميت اإ  ـ االستراتيجيات التعميميػة المختم ػة التػي تناولػت 
ادة مػػػػف تنميػػػػة الم ػػػػارات الحياتيػػػػة لمطمبػػػػة بمختمػػػػؼ مسػػػػتويات ـ إ وا  ػػػػافة لػػػػذلؾ فهػػػػد تم مػػػػت االسػػػػت 

 الدراسات والبحوث السابهة فيما يمي:
اسػتطاعت الباح ػػة عف تسػػتخمص الم ػػارات الحياتيػػة والتػػي تناسػػل طمبػػة الصػػؼ الرابػػه األساسػػي  .0

(إ وعحمػػػد ق ػػػطة  2115(إ وهػػػد  سػػػعد الػػػديف )  2115مػػػف دراسػػػة كػػػؿ مػػػف: عمػػػي عطيػػػة ) 
ف وافػػػػػػػي (إ وعبػػػػػػػد الػػػػػػػرحم 2101(إ وسػػػػػػػمر صػػػػػػػايمة )  2117(إ وبػػػػػػػدوي الطيػػػػػػػل )  2116)
(إ  2100(إ وميرفت عمي )  2101(إ وها ـ المحاميد )  2101(إ وصادؽ الحايؾ ) 2101)

(إ والتػػػي  2102(إ ودعػػػا  ال ػػػحات )  2102(إ وحمػػػداف األغػػػا )  2100وعمػػػاني الحصػػػاف ) 
يمكػػػف االستر ػػػاد ب ػػػا عنػػػد اعػػػداد قائمػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػة المبلئمػػػة والمناسػػػبة والبلزمػػػة لطمبػػػة 

 به األساسي.الصؼ الرا

اسػػت ادت الباح ػػة مػػف تمػػؾ الدراسػػات والبحػػوث التػػي تناولػػت اسػػتخداـ الػػدراما فػػي التػػدريس لتنميػػة  .2
مت يػػرات مختم ػػة ومتنوعػػةإ حيػػث اسػػت ادت الباح ػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ مػػف دراسػػة كػػؿ مػػف: صػػ ا  

(إ ولط ػػػي عبػػػو موسػػػى  2116(إ وهػػػاروف الطػػػورة )  2114(إ والسػػػيد عػػػزت )  2112عمػػػي ) 
(إ  2101(إ وعبيػػر ال بػػاش )  2101(إ وه ػػاـ زغمػػوؿ )  2101(إ وسػػمو  البمػػوي )  2116)

(إ  2102(إ وعبػػػػد الكػػػػريـ فػػػػرج ال )  2100(إ وميسػػػػوف النبػػػػاهيف )  2100ورهػػػػاـ الطويػػػػؿ ) 
( فػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى طبيعػػػػػة الػػػػػدراماإ  2102(إ وصػػػػػ يل عمػػػػػواف )  2102وعمػػػػػؿ المرسػػػػػي ) 

رها التربوي في مجاؿ التعمػيـإ وع رهػا عمػى نػواتج الػتعمـإ والتػي وماهيت اإ وعهداف اإ عهميت اإ ودو 
 من ا الم ارات الحياتية.

معرفػػة بعػػض األدوات المسػػتخدمة فػػي تحديػػد وتهػػويـ الم ػػارات الحياتيػػةإ وهػػذا عفػػاد الباح ػػة فػػي  .1
 اعداد عدوات البحث وهي عبارة عف اختبار في الم ارات الحياتية.

بحػػوث السػػابهة فػػي اختيػػار العينػػةإ وتحػػدد ذلػػؾ فػػي عف تم يػػؿ التعػػرؼ عمػػى مػػن ج الدراسػػات وال .2
العينة المجتمه األصمي المراد اجرا  التجربة فيػلإ كػذلؾ عف كػوف العينػة مػف بػيف مػدراس التعمػيـ 

 العاـإ و رورة التبكد مف التكافؤ بيف عفراد العينة التجريبية وال ابطة.

لدراسات والبحوث السػابهةإ وكي يػة تحميػؿ تعرؼ بعض األساليل اإلحصائيةإ والتي استخدمت ا ا .3
 النتائج وت سيرها ت سيرًا عمميًا ومو وعيًا.

التعرؼ عمى العديد مف الكتل والمجبلت التربوية والعممية والمراجػهإ والتػي تخػدـ وت ػري البحػث  .4
 الراهف.
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 ػدؼ  رورة ت يئة الطمبة مف است ارة حػل االسػتطبلع لػدي ـ وزيػادة مسػتو  توقعػات ـ وتحديػد ال .5
مػػف الن ػػػاط لزيػػػادة دافعيػػػت ـ نحػػػو م ػػػاهدة النصػػوص الدراميػػػة والت اعػػػؿ مع ػػػا إ ومػػػه األن ػػػطة 

 المصاحبة ل ا.
 الدراسات والبحوث السابقة :عف  تميز البحث الحاليًا : أوجو خامس

 يتميز البحث الحالي عف الدراسات والبحوث السابهة فيما يمي:
بؽ الدراسة عميلس نظرًا ألف الطالل في هذ  المرحمػة اختارت الباح ة الصؼ الرابه األساسي لتط .0

 يبدع باالعتماد عمى ن سلإ ويهؿ في هذ  ال ترة اعتماد  عمى عهمل بدرجة كبيرة.

طبهت الباح ة الدراسة في البيئة ال مسطينية في ظؿ المن اج ال مسػطيني لمصػؼ الرابػه األساسػي  .2
 ـ. 2101إ 2102في ال صؿ الدراسي ال اني مف العاـ الدراسي 

االهتمػػاـ بالػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةإ كػػوف الػػدراما بنصوصػػ ا المختم ػػة تم ػػؿ صػػػورة  .1
 واقعية لمطالل في كي ية التعامؿ مه ما يواج ل في حياتل اليومية مه الوسط المحيط بل.
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 الفصؿ الثالث 
 اإلطار النظري 

 
 التعميمية : الدراما المبحث األوؿ

 

 مهدمة 
 التعميمة  ماهية الدراما  
   األسس ال مس ية لمدراما التعميمية 
  التعميمية عهداؼ الدراما 
  التعميمية األهمية التربوية لمدراما 
  التعميمي معايير صياغة العمؿ الدرامي 
  ونواتج التعمـ التعميمية الدراما 
  التعميمية ص ات معمـ الدراما 
  يمية التعمعدوار المعمـ في الدراما 
 

 
 الثاني: الميارات الحياتية  المبحث

 

  م  ـو الم ارات الحياتية 
  عهمية اكتسال الم ارات الحياتية 
  عوامؿ اكتسال الم ارات الحياتية 
  خصائص الم ارات الحياتية 
  عساليل تعميـ الم ارات الحياتية 
  عهداؼ تعميـ وتعمـ الم ارات الحياتية 
  تصنيؼ الم ارات الحياتية 
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 الفصؿ الثالث
 اإلطار النظري

 مقدمة :
ماهيػة  :يةإ والم ارات الحياتية متناواًل األفكار التالالتعميمية  يتعرض هذا ال صؿ الى الدراما

األهميػة التربويػة إ و التعميميػة  سس ال مس ية لمدراما التعميميػةإ وعهػداؼ الػدرامااألإ و التعميمية  الدراما
ونػػػواتج  التعميميػػػة  الػػػدراماإ و التعميمػػػي  ياغة العمػػػؿ الػػػدراميمعػػػايير صػػػإ والتعميميػػػة  لمػػػدراما
عهميػػػػة اكتسػػػػال إ و لم ػػػػارات الحياتيػػػػةم  ػػػػـو اإ و وعدوار  التعميميػػػػة  صػػػػ ات معمػػػػـ الػػػػدراماإ و الػػػػتعمـ

سػػاليل عإ و تسػػال الم ػػارات الحياتيػػةإ وخصػػائص الم ػػارات الحياتيػػةوامػػؿ اكعالم ػػارات الحياتيػػة إ و 
  .تصنيؼ الم ارات الحياتيةإ و ـ الم ارات الحياتيةعهداؼ تعميـ وتعمو إ تعميـ الم ارات الحياتية

الػذي ي ػدؼ الػى الك ػؼ إ السػت ادة فػي بنػا  برنػامج الدراسػةومف خبلؿ هذ  األفكار يمكف ا
مػػف إ لػػد  طالبػػات الصػػؼ الرابػػه األساسػػيفػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة  التعميميػػة  عػػف ع ػػر الػػدراما

 .في التدريس تعميمية ال خبلؿ استخداـ الدراما
 التعميمية : الدراما األوؿ المبحث

 : التعميمية  ماىية الدراما
دار مػا ت يرت نظرة التربية ا ف الى المػتعمـ فمػـ يعػد معيػار حكم ػا عمػى نجاحػل وت وقػل بمهػ

إ وبمهػػدار مػػا اسػػترجعل ودونػػل فػػي كراسػػة اإلجابػػةإ تمػػؾ النظػػرة ال ػػيهة تػػل مػػف معمومػػاتح ظتػػل ذاكر 
دار طاقػات ـإ وقػدرات ـ بت معظـ التبلميذ فػي قوالػل جامػدة مت ػاب ةإ والتػي سػاهمت فػي اهػالتي ص
إ وتحولػػت التمهائيػػة فػػي عػػف مكػػاف تػػذول فيػػل  خصػػية التمميػػذ التػػي جعمػػت المدرسػػة عبػػارةالعهميػػةإ 

ميػػذ عمميػػة الػػتعمـ الػػى معانػػاة فػػي التعمػػيـإ وهػػى النظػػرة التػػي جعمػػت التعمػػيـ تعميميػػا تمهينيػػا يعػػود التبل
عمػػى التػػذكر ا لػػى مػػف خػػبلؿ الح ػػظ واالسػػتظ ارإ وتحولػػت عهػػوؿ التبلميػػذ الػػى ونيػػة يصػػل في ػػا 
المعمـ كمماتػل وعفكػار إ دوف عف يتػرؾ التبلميػذ فرصػة لمت كيػر والتسػاؤؿإ وبالتػالي حرمػوا مػف ممارسػة 

 انسانيت ـ.
وتدريسػػيل  إ ومػػداخؿ وطػػرؽ تربويػػةبظبللػػل عمػػى تبنػػى عفكػػار واتجاهػػات األمػػر الػػذي علهػػى 
إ ومػػف تمػػؾ االتجاهػػاتإ االتجػػا  الػػذي ينػػاد  باسػػتخداـ قبػػؿ الهػػائميف عمػػى عمميػػة التربيػػة جديػػدة مػػف

إ " حيػث تعػد لل دراميإ وهػو اتجػا  لػل مػا يبػرر إ عي و ه المناهج الدراسية في قاالتعميمية  الدراما
يسػػػاعد عمػػػى تحهيػػػؽ الخبػػػرة إ والػػػذي ال عالػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف المػػػداخؿ التعميميػػػة  الػػػدراما

إ ويجعم ػػػػا ناب ػػػػة بالحركػػػػة إ فينتهػػػػؿ التبلميػػػػذ مػػػػف ويبعػػػػث الحيػػػػاة فػػػػي المػػػػواد الدراسػػػػيةالمبا ػػػػرةإ 
إ الػػى عذهػػاف والهػػيـهيـ واالتجاهػػات االسػػتظ ار الػػى المعاي ػػة إ فتنسػػال المعمومػػات والحهػػائؽ والم ػػا

إ وتحتػػػؿ ( 13 :2110هر ػػػيإ لػػػى ن وسػػػ ـ ) الإ وبصػػػورة  ػػػائهة ومحببػػػة اذ بسػػػ ولل ويسػػػرالتبلميػػػ
الػػى وسػػيمة  التعميميػػة  تتحػوؿ الػػدراماإ حيػػث يػػا موقعػػا م مػا فػػي الػػدوؿ المتهدمػػةحال التعميميػػة  الػدراما
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إ التعميميػة  عو فنيػةإ فمػيس ال ػدؼ مػف الػدراماإ ومدخؿ لمتدريس عك ر منل غاية عدبيػة تعميمية تربوية
العمميػة التعميميػة فػي توظيػؼ التم يػؿ الػدرامي  إ انما ال دؼ هػوف محترفيفتخريج مم ميف عو مخرجي

مكانية التبلميذ عمى نحو عف ؿ ب دؼ تنمية قدرات  إ والى عقصى مد .وا 
اليت ػا فػي عمميتػي التعمػػيـ مػف حيػػث طبيعت ػا وعهميت ػا وعهػداف ا ومػػد  فع التعميميػة  فالػدراما

لجديػػدإ فالمسػػرحية مسػػتحد ة ـ فكػػرة قديمػػة غيػػر عف الم ػػظ المسػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف ال كػػرة هػػو اوالػػتعم
إ معتمػد عمػى  خصػيات تنػبض درامػي مؤداها احيا  المػواد الدراسػية وتجسػيدها عمػى  ػكؿ مسػرحي

 مكتوبة عمى ص حات الكتل الدراسية.ود الكممات المبالحياةإ لمتخمص مف ج
إ فػالمتعمـ هػو ختم ة عمػى ايجابيػة ون ػاط المػتعمـومف هنا يجل عف تعتمد طرؽ التدريس الم

تدريس عك ر فعالية وعك ر إ ومداخؿ وطرؽ مف عجؿ ذلؾ عمينا تبني رؤ  جديدةور عممية التربية مح
إ وهػو نت ا  زمػف الحصػةاإ منتظرًا ب ارغ الصبر ندفه المتعمـ الى ال عور بالممؿ إ " بحيث الت ويهاً 

عند م ادرت ـ  إه ا معظـ التبلميذالممؿ الذي ي سر لنا عي ًا سماع صيحات الب جة وال رح التي يطم
إ وكػػبف حجػػرات الدراسػػة عصػػبحت مكانػػًا ب ي ػػًا اسػػة عنػػد سػػماع ـ لصػػوت جػػرس المدرسػةحجػرة الدر 

يجابيػة  من رًا لمعظـ التبلميذ إ فعمينا اعماؿ ال كر لتبني مداخؿ وطرائػؽ تػدريس تعتمػد عمػى ن ػاط وا 
 .( 16إ  2110تعمـ ". ) الهر ي إ الم

و مػا يمػػد التبلميػذ بدافعيػػة إ وهػالتعميميػػة  ؿ الػدرامالػػذي يمكػف تحهيهػل مػػف خػبلوهػو األمػر ا 
خػػروج  التعميميػػة  إ فالػػدراماف الػػتعمـ عك ػػر مػػف الرتابػػة والممػػؿس ألنػػل ال  ػػي  يعػػوؽ المػػتعمـ عػػجديػػدة

ة ناطهػة المجاالت ال يهة المحدودة الى صور متحركة وتحويم ا الػى صػورة حيػ بالمواد الدراسية مف
قناعػػاً ممػػ سمحببػػة الػػى ن ػػوس التبلميػػذ قػػد ي ػػعر بػػل إ تبعػػد وتبػػدد الممػػؿ الػػذي ا يجعم ػػا عك ػػر حيويػػة وا 

 ػرة لممػؤدي إ ويحهػؽ الخبػرة المبامػني التػب ير المبا ػر فػي التبلميػذإ وهػو مػا يالطبلل ع نا  التػدريس
إ معمومات تمؤل ب ػا عهػوؿ التبلميػذ س ألف العممية التعميمية خرجت مف كون اوالمتمهي عمى حد سوا 

 .رات يكتسب ا المتعمـنما هي خبوا  
تهػـو عمػى تحويػؿ حجػرة الدراسػة الػى ميػداف عممػي  هػافي ترفي ػي محبػػل  التعميميػة  الػدراماو 

ممػػػا ييسػػػر عمميػػػة ال  ػػػـ إ ة التعميميػػػة فػػػي صػػػورة  ػػػيهة وجذابػػػةالػػػى الن ػػػوس تنهػػػؿ عػػػف طريهػػػل المػػػاد
إ عمػػى التبلميػػذيػػة عديػػدة لػػل و ػػار ايجاب التعميميػػة  س وذلػػؾ ألف الػػدرس الهػػائـ عمػػى الػػدراماواالسػػتيعال

مػه الػنص الػدرامي بحواسػل  إ ويسػمه ببذنيػل إ فذنػل يت اعػؿالتمميػذ بعينػلف ي الوقت الذي ي ػاهد فيػل 
 .مهدمة راسخة مؤكدة لد  المتعمميفس مما يجعؿ المادة التعميمية الووجدانل

لعمميػػة هػػو عف المػػتعمـ يجػػل عف يكػػوف محػػور االتعميميػػة الػػدراما فاألسػػاس الػػذي تهػػـو عميػػل 
إ يمكػػف مػػف خبللػػل يهػػـو المػػتعمـ بن ػػاط مخطػػط بعنايػػة إ وعف الػػتعمـ الحهيهػػي يحػػدث عنػػدماةالتعميميػػ
إ وتحويػػؿ  ػػرورة جعػػؿ الػػتعمـ م ػػوقًا وفعػػاالً إ السػػتناد  عمػػى ة الم ػػاهيـ واالتجاهػػات والم ػػاراتتنميػػ
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عمػػـ مػػف ممهػػف ومعمػػـ إ والرقػػي بم نػػة الميف والجمػػود الػػى الت اعػػؿ والحيويػػةالػػدرس التعميمػػي مػػف التمهػػ
 .ادة دراسية الى مربي وقائد ومبدعم

فػػي تػػدريس المػػػواد الدراسػػية المختم ػػػة  التعمػػػيـ  الػػدراماومػػف هنػػا كػػػاف السػػعي نحػػو اسػػػتخداـ 
دل الحياة والن اط فػي تمػؾ المػوادإ وت ػيه الب جػة فػي س حتى تتهديـ نصوص درامية تعميمية هادفةو 

 .ن وس التبلميذ
ف  يهػػوـ بػػل التبلميػػػذ ي فػػي المجػػػاؿ الم ػػوي هػػي نػػوع مػػػف الن ػػاط المدرسػػة التعميميػػ الػػدراماوا 

ويسػػتخدموف فيػػل الم ػػة اسػػتخداما موج ػػًا ناجحػػًا فػػى المواقػػؼ الحيويػػة الطبيعيػػة التػػي تتطمػػل الحػػديث 
ياسػػا دقيهػػا لمسػػتو  واالسػػتماع والهػػرا ة والكتابػػة إ وهػػو طريهػػة تعميميػػة ناجحػػة فػػي تػػدريس الم ػػة ومه

طريهػة لتنظػيـ المحتػو  العممػي لممػادة الدراسػية لمتػدريس وتت ػػمف  التعميميػة  الػدرامافإ" التبلميػذ في ػا
اعادة تنظيـ الخبرة وت كيم ا فػي مواقػؼ إ والتركيػز عمػى العناصػر واألفكػار الم مػة المػراد توصػيم ا 

المػادة ؾ لتيسػير وتو يي عمى عف يهوـ التبلميذ بتم يؿ األدوار الرئيسية المت منة في المواقؼإ وذل
 . ـ وتوجي ل المستمرإ تحػت رعاية المعمالعممية

الػػى الصػػؼ الدراسػػي بتحويػػػؿ المواقػػؼ التعميميػػة الػػى ععمػػػاؿ  التعميميػػػة الػػدراماويػػتـ ادخػػاؿ 
إ ويػؤد  المتعممػوف تمػؾ األدوار الدراميػة فترسػة فػي عذهػان ـ امية بسػيطةإ تم ػؿ فػي حجػرة الػدرسدر 

 .بمة لممسرحةإ فالدروس معظم ا قاكمم ميف ومت رجيف
إ طػػت مػػف حيػػث الم ػػة بالروايػػة والهصػػةإ ارتباؿ األدل ػػكؿ فنػػي مػػف ع ػػك التعميميػػة فالػػدراما
 التعميميػػة  الػػدراما إ وقػػد تبخػػذفػػي تصػػوير الصػػراعإ وتجسػػيد الحػػدثإ وتك يػػؼ العهػػدة واختم ػػت عن مػػا

 (. 202: 2113) سميمافإ لهيديف وتبخذ  كؿ الن رإ عو تتحرر مف هذيف ا كؿ ال عر وزنًا وقافية
ة تػدور حػوؿ  خصػيات وهي  ػكؿ مػف ع ػكاؿ ال ػف األدبػي الهػائـ عمػى تصػور ال نػاف لهصػ

ؿ الحػوار المتبػادؿ بػيف ال خصػياتإ ومػف إ وتتسمسػؿ عحػداث هػذ  الهصػة مػف خػبلتدخؿ في عحػداث
حة عو ال صػػػػؿ بػػػػيف الهػػػػو  إ  ػػػػـ يتػػػػبـز  ػػػػـ ينت ػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ المصػػػػالخػػػػبلؿ الصػػػػراع الػػػػذي ين ػػػػب

بػػػس واإل ػػػا ة والموسػػػيهى تجسػػػد هػػػذ  الصػػػورة عػػػف طريػػػؽ المم مػػػيف والػػػديكور والمبلإ وتالمتصػػػارعة
 .( 02:  2111)العنانيإ 
إ مػف المنػاهج الدراسػية فػي قالػل درامػي يهصد ب ا في هذ  الدارسة و هالتعميمية  الدراما ف

 .سةي داخؿ حجرة ال صؿ عو في المدر خبلؿ تجسيد المواقؼ واألحداث التي بداخم ا وتم يم ا ف
 :التعميمية لمدرامااألسس الفمسفية 
ومػف خػبلؿ هػذ   دراميم ػاركيف فػي العمػؿ الػ التعميمية  ف مف خبلؿ الدراماالمتعممو يصبي 

الم اركة يتمهوف دروس ـ ويستك  وف طبيعة المن ج الدراسي المهرر عمي ـإ بحيث ال ينػدفه المػتعمـ 
ؿ الحجػرة الدراسػية نػاظرًا الػى عهػارل سػاعتل الى ال عور بالممؿإ ذلؾ الممؿ الذي يجعمػل يجمػس داخػ

لحظػػة بمحظػػة منتظػػرًا ب ػػارغ الصػػبر انت ػػا  زمػػف الحصػػة التػػي عصػػبحت لديػػل مكانػػًا من ػػرًا ب ي ػػػًاإ 
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العتمػاد   ستصػبي مػف خبللػل حجػرات الدراسػة عمػاكف محببػة الػى ن ػوس المتعممػيفالتعميمية  فالدراما 
وهو ما يمد التبلميذ  لن اط هو جوهر المناهج الدراسيةإعمى ايجابية وم اركة ون اط المتعمـإ هذا ا
 التعميميػػة  إ " ألف الػػدراماديػػد الممػػؿ الػػذي ي ػػعر بػػل التبلميػػذبدافعيػػة جديػػدة ال حػػدود ل ػػا مػػف خػػبلؿ تب

ممػػا س ناطهػػة ن ػػطة محببػػة الػػى المتعممػػيف المكتوبػػة الػػى صػػورة حيػػةواألرقػػاـ جمػػود الحػػروؼ  تحولػػ
          تبلميػػػػػذ ويحهػػػػؽ الخبػػػػػرة المبا ػػػػرة لممػػػػػؤدي والمتمهػػػػي عمػػػػػى حػػػػد سػػػػػوا  يمػػػػني التػػػػب ير المبا ػػػػػر فػػػػي ال

 .( 64 : 2110إ ) الهر ي
مه طبيعة المتعمـ وحبل لمعل واالنطبلؽ وممارسة الن اطإ فبصػبي  التعميمية  وتت ؽ الدراما

ارة والحركة اإل ة والترفيل والم اهدة وال ف و بم ابة ابتسامة م رقة م يئة لل تجمه بيف التعميـ والتربي
 .( 46: 2113) حسيفإ  واإلبداع والت كير

يت يػػر الموقػػؼ التعميمػػي وعدوار المعمػػـ والمػػتعمـإ فبػػداًل  التعميميػػة  الػػدراماكمػػا عنػػل مػػف خػػبلؿ 
مػػف قيػػاـ المعمػػـ بتوجيػػل حدي ػػل التمهينػػي عػػف  خصػػية عو موقػػؼ معػػيف فػػي الكتػػال المدرسػػي معتمػػدًا 

دوف تػػب ر ب ػػا واالسػػت ادة واألرقػػاـ بلل لتمػػؾ ال خصػػيات والمواقػػؼ عمػػى التكػػرار والتمهػػيف وح ػػظ الطػػ
هػػذ   التعميميػػة  الػػدرامامن ػػا والتعػػرؼ عمػػى جميػػه جوانػػل ال خصػػية والمواقػػؼإ يصػػبي التمميػػذ فػػي 

ن سػػ ا مػػف خػػبلؿ محاكات ػػا وتم يم ػػا وعدا  عدوارهػػاإ وع ػػوًا م ػػاركًا فػػي صػػياغة  واألرقػػاـ ال خصػػية
مما يجعؿ هنػاؾ فرقػًا  اسػعًا بػيف عف تػتمهف وتتعػرؼ  س( 26إ  2111إ ) حمس وتجسيد هذا الموقؼ

عمى ال خصية والموقؼ مف خبلؿ المعمـإ وبيف عف يتحوؿ المتعمـ ليصبي تمؾ ال خصيةإ وي ػارؾ 
الػذي لػل تػب ير فػي عف تػدل الحيػاة والحركػة والن ػاط فػي  العمؿ الػدراميفي صنه الموقؼ مف خبلؿ 

تت مف  خصيات ومواقؼ عدةإ فيصبي التعمـ عبهػى ع ػرًا ونتائجػل وا ػحة  تمؾ المواد الدراسية التي
ويترؾ في ن وس المتعمميف خبرات سارة نتجت عف االعتماد إ ( 042إ  2112إ )  كري إ المعالـ 

عمػػػى الممارسػػػة والم ػػػاركة والػػػتعمـ الػػػذاتيإ فالنجػػػاح الػػػذي يحههػػػل المػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ الن ػػػاط الػػػذاتي 
إ ويمكػف االستمرار في التعمـإ ألف النجاح يؤدي غالبًا الػى مزيػد مػف النجػاح والم اركة ي جعل عمى

 لنا مػف خػبلؿ مػا سػبؽ تمخػيص عهػـ األسػس ال مسػ ية التػي يعتمػد عمي ػا التػدريس الممسػرح فيمػا يمػي
 : ( 02:  2116)ع انة والموحإ 

 ن اط وفعالية المتعمـ وم اركتل ب كؿ ايجابي كمحور العممية التعميمية. .0
إ تعتمد عمػى الحػوار والن ػاط دراميةيؿ ومعالجة المهرر الدراسي عو بعض محتوياتل بطريهة تحو  .2

تتحوؿ مف خبللل األحداث والمواقؼ المتنوعة الى وقائه حية ممموسةإ يتـ التعبير عن ا  دراميال
 بصورة ناب ة بالحركة والحياة.

متعمـ ع نػا  عمميػة التػدريسإ نظػرًا عمى است بلؿ عك ر مف حاسة لد  ال التعميمية  الدرامااعتماد  .1
لتركيػػز  عمػػى الحػػواس المختم ػػة المتم مػػة فػػي حاسػػة الكػػبلـ والسػػمه والرؤيػػة والممػػسإ ممػػا يجعػػؿ 

 الخبرات التعميمية المهدمة عك ر مهاومة لمنسياف.
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تحويؿ الحجرة الدراسية مف مكػاف من ػر ب ػيض لػد  المتعممػيف يحػد مػف ن ػاط وحركػة وانطػبلؽ  .2
ـ مانعػًا ايػا  مػف التسػاؤؿ والت كيػر واإلبػداعإ الػى مكػاف محبػل الػى الن ػوس يه ػى وحرية المػتعم

 فيل المتعمـ معظـ وقتل دونما  جر عو ممؿ.

دور  فبداًل مف كونل ممهنًا لممعمومات يصػبي موج ػًا ومخططػًا  التعميمية  الدراماالمعمـ في يت ير  .3
تعميميػػة والخبػػرات والمواقػػؼ التػػي تت ػػمن ا وميسػػرًا لمعمميػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ تهديمػػل لممػػادة ال

 .درامية  بصورة

األخذ بعيف االعتبار طبيعة المتعمـ ومراحؿ نمو  العهمي والن سػي واالجتمػاعي والم ػوي وحاجاتػل  .4
الن سػػية واالجتماعيػػة كونػػل هػػو الم ػػارؾ والمتمهػػي فػػي وف واحػػدإ وحبػػل لمعػػل والمحاكػػاة والتم يػػؿ 

 النطبلؽ.وممارسة األن طة والم اركة وا

 إ دورة كوسػػيمة اتصػػاؿ حيػػة ومبا ػػرة مػػؤ رة فػػي السػػموؾ ونهػػؿ المعػػارؼ وتنميػػة السػػموؾ اإلبػػداعي .5
 مما يجعؿ لل دورًا اتصاليًا اعبلميًا عمى درجة كبيرة مف األهمية.

لمك يػػر مػػف المو ػػوعات واله ػػايا ذات الطػػابه الػػديني والروحػػيإ فعػػف  التعميميػػة  الػػدراماتنػػاوؿ  .6
كسػػػال المتعممػػػيف طريػػػؽ التوجي ػػػات  الدينيػػػة والروحيػػػة يػػػتـ تػػػدعيـ الهػػػيـ األخبلقيػػػة اإليجابيػػػةإ وا 

 السموكيات التي ترفه  بف المجتمهإ وتعمؿ عمى تهوية الروابط بيف عفراد .

فػػي تزويػػد المػػتعمـ بػػالخبرات واالتجاهػػات والمعمومػػات التػػي تسػػاعد  عمػػى النجػػاح فػػي  امسػػاهمت  .7
 مستهبؿ.الحياة ومواج تل م كبلت الحا ر وال

وتبل ػػػي دور المعمػػػـ الممهػػػف الػػػذي بػػػدع يخػػػرج مػػػف  إ اسػػػتخداـ مسػػػتحد ات تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ .01
اطار العصرإ وتجمد في اطار عصر قديـ انت ى بما فيل مف عساليل تعميمية بطيئة ومممػةإ ال 

 تتناسل والعصر الذي نعيش فيل.

غزونػا  هافيػًا ب ػرض  هافت ػا مواج ة ال هافات المكتسبة التي قد تصؿ الينا عبػر دوؿ تحػاوؿ  .00
عمينػػاإ وهػػو مػػا يجػػل عف نهاومػػلإ ح اظػػًا عمػػى هويتنػػا المتم مػػة فػػي  هافتنػػا الهائمػػة عمػػى ال وابػػتإ 

 م ؿ الم ة والمهدسات الدينية والوطنية والهومية واألسرية.

 :التعميمية  أىداؼ الدراما
الدراسػػػية مػػػف المجػػػاالت هػػػو الخػػػروج بػػػالمواد  التعميميػػػة  يعتبػػػر ال ػػػدؼ الػػػرئيس مػػػف الػػػدراما

قناعػاً  ممػا ييسػر اسػتيعاب ا إ لػذلؾ كػاف مػف الم ػـ  سالمحدودة الى صور حيػة متحركػة عك ػر حيويػة وا 
فػي عذهػاف الهػائميف عمػى تخطػيط وتن يػذ  التعميمية  عف تت ي األهداؼ التي يمكف عف تحهه ا الدراما

ـ بػػػل عف درجػػػة و ػػػوح ال ػػػدؼ األعمػػػاؿ الدراميػػػة مػػػف عجػػػؿ تحهيػػػؽ عهػػػداؼ المػػػن جإ ألنػػػل مػػػف المسػػػم
 تتناسل تناسبًا طرديًا مه درجة تحهيهل.
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 التعميميػػػػة  لتحهيه ػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ توظيػػػػؼ الػػػػدراما التعميمػػػػة  فاألهػػػػداؼ التػػػػي تسػػػػعى الػػػػدراما
(  2111( ) حمػػػػػسإ  2110الهر ػػػػػيإ  ) وعن ػػػػػطت ا المنوعػػػػػة داخػػػػػؿ المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة كػػػػػا تي

 : ( 2116( ) ع انة والموح إ  Essit,2006( ) 2113إ ( ) حسيف 2112) كريإ 

تنمية قدرات المتعمميف في مجاؿ استخداـ الم ة العربية ال صحى الس مة الهريبة مػف واقػه المػتعمـ  .0
كساب ـ حسف  .البياف بالمساف واإللها  السميـ وا 

 تنويه وتحسيف طرائؽ التدريس المستخدمةإ والبعد عف التهميدية من ا. .2

التػػي من ػػا مػػا يتسػػـ بالصػػعوبة وج ػػاؼ األسػػمول الػػى مواقػػؼ وخبػػرات تحويػػؿ المنػػاهج الدراسػػية و  .1
 .ولة ويسر وبصورة محببة الى الن سذات معنى يمكف لممتعمـ ف م ا بس 

 الجماؿإ لما ينطوي عميل العمؿ الػدراميتنمية التذوؽ ال ني لد  المتعمميف مف خبلؿ اإلحساس ب .2
 ي والت كيؿ والموسيهى.مف فنوف متعددة تتم ؿ في فف األدا  الم وي والحرك

صػهؿ مواهػل الطػبللإ مػف خػبلؿ الك ػؼ عػف قػدرات ـ المتنوعػة والعمػؿ عمػى تنميت ػا وتوجي  ػا  .3
 م ؿ الخطابة والتم يؿ والرسـ وتصميـ الديكور واإلدارة والتوجيل ... وغيرها مف الهدرات.

واالجتماعيةإ التي تنادي اكسال المتعمميف الهيـ المتنوعة التي تتم ؿ في الهيـ الدينية واألخبلقية  .4
 ب ا التربية ال اممة لممتعمـ.

تنمية قدرة المتعمميف لم ارات السػرعة فػي التعبيػر والت كيػرإ ونهػؿ األفكػارإ وجػودة النطػؽ وحسػف  .5
بػػدا  الػػرعيإ والجػػرعة األدبيػػةإ والعمػػؿ الجمػػاعيإ واالن ػػباط والنظػػاـ وتحمػػؿ  األدا إ واالسػػتنتاج وا 

 المسؤولية.

التصاؿ ال  وي لممتعمميف متم مة في مجمم ا بم ارات االستماع وودابلإ وم ارات تنمية م ارات ا .6
التحدث وتمؾ الم ارات مف عهـ الم ارات الم مة لممػتعمـ داخػؿ وخػارج حجػرة ال صػؿإ وهػي التػي 

 تعطيل الهدرة ال ائهة عمى التواصؿ مه ا خريف بصورة مميزة.

االجتماعيػػةإ وتعػػرؼ طبػػائه مػػف حولػػل وم ػػاعرهـ اتاحػػة ال رصػػة عمػػاـ المتعممػػيف لتعػػرؼ الحيػػاة  .7
وعػادات ـ وتهاليػدهـإ ومػػا يعتنهونػل مػف ديانػػاتإ ممػا يسػػاعد عمػى زيػادة المعرفػػة ب ػعول و هافػػات 

 العالـ مف حول ـإ مما يجعم ـ قادريف عمى الت اعؿ مع ـ.

 العهمية. ا ارة وتنمية الخياؿ لد  التبلميذ باعتبار ذلؾ مف  روريات اإلبداع ونمو الهدرات .01

تزويد المتعمميف بالخبرات الجديدة والتي توسه مدارك ـ وتجعم ـ عك ر قدرة عمى ف ـ عن س ـ  .00
وذوي ـ ب  ؿ مػا ت يػر فػي ـ مػف التسػاؤالت التػي تزكػي فػي ـ روح البحػث والتنهيػل السػتطبلع مػا 

 .عل عمي ـ ف مليص

عمى تحهيؽ رغبػات ـ بطريهػة  تساعدهـ التعميمية  درامات ريو  حنات المتعمميف االن عالية فال .02
تعوي ػيةإ وتنميػة قػدرات ـ عمػى الػتخمص مػف ال ػيؽ والسػخط وال  ػل وال ػ وط الن سػية التػي 

 ت ر  ا البيئة مف حول ـ.
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هػدـ ل ػـ مجموعػة مػف ت التعميميػة  س ألف الػدرامايف عمػى الت كيػر االبتكػاريتنمية قدرة المتعممػ .01
 بتكار.ال رص التي تساعدهـ عمى الت كير المنظـ واال

 ػ ؿ عوقػػات فػػراغ الطػػبلل فػػي عن ػػطة تربويػػة هادفػػة تحػػت ا ػػراؼ ذوي الخبػػرةإ لمت مػػل مػػف  .02
خبلل ا عمى االنطوائية والعدوانية واألنانية وحل الػذات والبلمبػاالة وتعميػؽ البعػد االجتمػاعي فػي 

 سموؾ الطبلل.

مسػػػػئوليات تػػػدريل التبلميػػػػذ عمػػػى العمػػػػؿ الجمػػػاعي التعػػػػاونيإ مػػػف خػػػػبلؿ توزيػػػه األدوار وال .03
 عمي ـإ في اطار مف الت اهـ واالنسجاـ والتعاوف وتنمية الهدرات ال ردية والجماعية.

تعتمػػػد عمػػػى الحػػػوار والحركػػػة والن ػػػاط  دراميػػػةمعالجػػػة محتويػػػات المػػػن ج الدراسػػػي بطريهػػػة  .04
التم يمػػيإ بحيػػث تتحػػوؿ األحػػداث والمواقػػؼ المختم ػػة الػػى وقػػائه حيػػة ممموسػػةإ يػػتـ التعبيػػر عن ػػا 

 ناب ة بالحركة والحياة. بصورة

تزويد المتعمميف بالتجارل الحية الجديدةإ والتي تحوؿ المعمومات الجافة الى حياة وممارسػة  .05
بػؿ إفتصػبي المدرسػة اعػدادًا لمحيػاة إ وتطبيؽإ والتي تػربط المدرسػة بػالمجتمه والبيئػات المختم ػة 

 هي الحياة ن س ا.

لن سػػية م ػػؿ: )النطػػؽ واالنطػػوا  والخجػػؿ المسػػاهمة فػػي عػػبلج بعػػض الم ػػكبلت السػػموكية وا .06
 .( هة والعدوانية والتوتر الن سيوفهداف ال

فػػي تحهيػػؽ عهػػداؼ المن ػػاج الدراسػػيإ وتيسػػير  التعميميػػة  ويمكػػف لنػػا ايجػػاز عهػػداؼ الػػدراما
التعمػػػيـإ وجعمػػػل م ػػػوقًا ووظي يػػػًاإ وتطػػػوير طرائػػػؽ التػػػدريسإ واسػػػتراتيجياتلإ وتعميػػػؽ الم ػػػاهيـ والهػػػيـ 

هػػػػػػاتإ وتهريػػػػػػل الظػػػػػػواهر الطبيعيػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػة واألحػػػػػػداث والم ػػػػػػاهيـ وتنميػػػػػػة العبلقػػػػػػات واالتجا
االجتماعيػةإ والتػدريل عمػى العمػػؿ الجمػاعي التعػاوني وعػبلج بعػػض الم ػكبلت السػموكية والن سػػيةإ 
بداعاتلإ وتنمية  واكت اؼ قدرات التبلميذ وتنميت ا وتوجي  ا الوج ة الصحيحة وتنمية خياؿ الط ؿ وا 

ارات االتصػػاؿ ال ػػ ويإ وتنميػػة الػػذوؽ ال نػػي والجمػػاليإ وا  ػػاعة الحػػل والػػود بػػيف عفػػراد المجتمػػه م ػػ
 المدرسي جميع ـ وتوفير جو مف الصداقة بيف التبلميذ فيما بين ـ مف ج ة والمعمـ مف ج ة عخر .

 :التعميميةلمدراما األىمية التربوية 
مؤ ػر بميػو عمػى تهػدـ وازدهػار األمػـإ  المسرح مػف عقػدـ ال نػوف التػي مارسػ ا اإلنسػافإ وهػو

س وألنػل فػف وألنل مدرسة ومؤسسػةإ ومعمػـ ومربػيألنل يحتوي كؿ ال نوفإ  سا افة الى عنل عبو ال نوف
إ فرجاؿ التربية ( 00:  0763)عبد النبيإ الت اعؿ والم اركة س وألنل األقدر في التب ير عمى الناس 

تعمـ ألنل محور العمميػة التعميميػةإ فبخػذوا يولػوف بعنايػة عصبي محط اهتمام ـ في هذ  األياـ هو الم
خاصة المتعمـ في كافة المجاالت معتبريف عف المسرح مف عهـ األدوات التي يمكف عف توظؼ لتهديـ 

المهدمػة لممتعممػيف تسػاهـ فػي مواقػؼ ك يػرة فػي تػوفير  النصوص الدراميػةالمعرفة والتسمية معًاإ ألف 
 رل المتعمـ مف الخبرات الحهيهية. الخبرات البديمة التي ته
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عهـ المداخؿ التدريسية التي توفر لممػتعمـ بيئػة  ريػةإ تجعمػل  التعميمية  استخداـ الدراماولعؿ 
يػتعمـ بن سػل عػف طريػؽ بػذؿ الج ػد والم ػاركة ال عالػة فػي عن ػطة عمميػة التعمػيـ والػتعمـإ كمػا تجعمػل 

الهػػيـ المجػػردة عو األحػػداث التاريخيػػة التػػي م ػػى  يػػتعمـ مػػف خػػبلؿ الخبػػرات البديمػػة م ػػؿ األفكػػار عو
عمي ػػػا الػػػزمفإ وهػػػو يسػػػمي بتحهيػػػؽ عهػػػداؼ تعميميػػػة متعػػػددةإ تتحهػػػؽ بحػػػذؼ بعػػػض العناصػػػر غيػػػر 
الم مػة مػف المػػادة التعميميػة التػػي قػد ت ػػتت انتبػا  المػػتعمـإ عػف طريػػؽ اعػادة تنظػػيـ الخبػرة وت ػػكيم ا 

 .( 25: 2116) ع انة والموحإ  دؼ التعميميوالتركيز عمى األفكار الم مة التي تخدـ ال 
مومػات كمدخؿ مؤ ر وفعاؿ في توصيؿ المع التعميمية  الدراماومف هنا تبتي عهمية استخداـ 

إ ف و يتيي ال رص عماـ التمميػذ ليعبػر عػف امكانياتػل الجسػمية والحركيػة الى المتعمـ في س ولة ويسر
لمعمومػات والحهػائؽ عمامػل يزيػد ذلػؾ مػف و ػوح ا والعهمية مف خبلؿ عمؿ ي يػر اهتمامػلإ وتجسػيد ا

ومػػػف الهػػػدرة عمػػػى اسػػػتيعاب اإ والهػػػدرة عمػػػى اسػػػترجاع وتػػػذكر تمػػػؾ المعمومػػػاتس ألن ػػػا ارتبطػػػت بخبػػػرة 
 ( .Lewis and Rainer , 2005 عا  ا التمميذ في اطار مسرحي )

يػة وصػهؿ مواهبػل نمي قدرات المتعمـ اإلدراكت يدور تربوي ممحوظ ف  ال  التعميمية  والدراما
عػداد  ل  ػـ العػالـ مػف حولػلإ تالعهمية والحسية واالجتماعيةإ كما  عمؿ عمى تنمية  خصية المتعمـ وا 

عممل ودال الحديث والمناق ػة واحتػراـ تمي ت كير  و تن يلمتمميذ الذي يهـو باألدا  ف  ة ب ذا نافع يوه
عطيػل مػف صػور الحيػاة التػي يعي ػ ا وت ورةهػدـ لػل خبػرة حيػة وصػرعي ا خرإ عما التمميذ الم ػاهد تال

بػذلؾ يػػوفر عميػل وقتػػًا  ي بع ػًا مػف طرائػػؽ الت مػل عمػػى الم ػكبلت التػػي قػد يواج  ػا فػػي الحيػاة وهػػ
هدـ لل ن اطًا جديػدًا م ػوقًا لتبلميػذ  يسػتطيه عف ي ػترؾ فيػل كػؿ تمميػذ ي  ت يد المعمـ اذ توج دًاإ وه

مكاناتل.  بحسل قدراتل وا 
س  مػف المػداخؿ التعميميػة األخػر  فػي التػب ير عمػى التبلميػذ اغيرهػ تعميميػة ال وت ػوؽ الػدراما 

ذا ت األن ػػػ  ػػػه عمػػػام ـ الوقػػػائهإ واأل ػػػخاصإ واألفكػػػار ب ػػػكؿ مجسػػػد ومممػػػوس ومرئػػػي ومسػػػموعإ وا 
كانت هناؾ مهولة   يرة لجوف ديو  تهوؿ: "اف عرض صورة خير مػف علػؼ كممػة"إ فمػاذا يمكػف عف 

طهػة تعتمػد عمػى الت اعػؿ والتػب ير والتػب رإ لػذا يعػد الػدور التعميمػي الػذي يهاؿ عف صورة متحركػة ونا
يهوـ بل التدريس الممسرح دورًا فعااًل ومؤ رًا في العممية التربوية عند استخدامل في مناهجنػا الدراسػية 

إ ) عبػػػػو الخيػػػػر إ ويت ػػػػي هػػػػذا الػػػػدور فيمػػػػا يمكػػػػف تحهيهػػػػل بػػػػل فيمػػػػا يمػػػػي( 36:  0770) اسػػػػكندرإ 
 :( 2116إ إ ) ع انة والموح( 2110الهر يإ (إ ) 0766

وسػػيمة فعالػػة لتبسػػيط المػػن ج الدراسػػيإ ومسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى اسػػتيعال الػػدروس بطريهػػة فعالػػة  .0
 .التعميمية  الدراماغير تهميدية عساس ا 

يهدـ صورًا حية وناطهة ومحسوسة وممموسة ومرئية ومسػموعة كبن ػا تحػدث عمػاـ المتعممػيف فػي  .2
 ة.عالـ الحهيه
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تحويؿ حجرة ال صؿ الى ميداف عممي  هافي ترفي ي بتهديـ المادة العممية في صورة  يهة جذابة  .1
ي ػػاهدها التبلميػػذ ويسػػمعون ا ويت ػػاعموف مع ػػا بحواسػػ ـ ووجػػدان ـإ ممػػا يجعػػؿ المػػادة المهدمػػة 

 مسرحيًا راسخة في عهول ـ.

فيما بين ـ مف ناحية وبيف التبلميذ  توفير جو مف الصداقة والود والت اهـ واالحتراـإ بيف التبلميذ .2
والمعمـ مف ناحية عخر إ ع نػا  قيػاـ الجميػه بالم ػاركة فػي تخطػيط وتن يػذ جميػه مراحػؿ الن ػاط 

 .دراميال
يمني المتعمـ طريهًا لمتعبير عف ذاتل في المجتمػه المحػيط بػلإ ويعػود  عمػى مجاب ػة الصػعوبات  .3

يػل حػدة ال ػعور بػاالنطوا  والػنهص واإلهمػػاؿ ومواج ػة ا خػريف دونمػا خػوؼ عو تػرددإ فتخػػؼ لد
 واالتكاؿ وسائر النهائص.

مساعدة المتعمـ عمى االرتها  مف ل تل العاميػة الدارجػة الػى الم ػة ال صػيحة السػامية التػي تمكنػل  .4
 مف ال  ـإ مف خبلؿ اكسابل م ردات وجمؿ معبرة.

س ليصػػبي عك ػػر قػػدرة عمػػى ا ػػرا  قػػدرة المػػتعمـ عمػػى التعبيػػر بصػػورة ل ويػػة صػػحيحة عمػػا بداخمػػل .5
 التب ير عمى ا خريف وتوجي  ـ مف عجؿ تمبية احتياجاتل وحؿ م كبلت ـ.

تدريل المتعمـ عمى التعبير الحػر الصػادؽ عػف ن سػل وتطػوير مػا لديػل مػف معػاٍف خػبلؿ ارتجالػل  .6
 ألدوار  المعبرة عف رغباتل وعفكار  عو م اعر  ال خصية.

يحهػؽ لػل التعبيػر عمػا بداخمػل مػف عفكػار وم ػػاعر  دراميؿ الػم ػاركة المػتعمـ اإليجابيػة فػي العمػ .7
وعحاسيس متنوعػةس ألف المػتعمـ يحتػاج الػى عف يعبػر عػف ن سػل بػبي صػورة مػف صػور االتصػاؿ 

 مما يعمؽ ال عور بتحهيؽ الذات.
تخمص المتعمـ مف الكبت واالن عاالت ال ارة وال  وط الن سية التي ت ر  ا بيئتػل ويعرفػل  .01

 قدراتل ومواهبل مما يساعد في تنمية  خصيتل.بن سل وذاتل و 

 إ الدرامياكتسال المتعمـ الصحة الن سية السميمةإ فمف خبلؿ ممارستل وم اركتل في العمؿ  .00
وعن ػػطتل يسػػتطيه الت مػػل عمػػى حػػاالت االنطػػوا  والخجػػؿ والتػػرددإ ومختمػػؼ النهػػائص السػػموكيةإ 

زالػػة التػػوتر ويكتسػػل بػػذلؾ ال هػػة بػػالن سإ وا بػػات الػػذاتإ والهػػدرة ع مػػى الػػتحكـ فػػي االن عػػاالت وا 
 الن سي.

اإلبداعيػػةإ والتػػي ال تػػرتبط  دراميػػةتسػػاعد المػػتعمـ عمػػى اإلبػػداعإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ األعمػػاؿ ال .02
 معيفإ والتي تعمؿ عمى ا ارة الت كير والخياؿ واإلبداع لد  المتعمميف. دراميبنص 

ع رغبػػات ـ وتوسػػيه ممكػػة الخيػػاؿ اكت ػػاؼ المواهػػل لػػد  المتعممػػيف وتنميت ػػا مػػف خػػبلؿ ا ػػبا .01
 وال كر والذكا  لدي ـ.
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 :التعميمي معايير صياغة العمؿ الدرامي
 :              عنصريف وهما التعميمية  يت مف صياغة الدراما
 أواًل عنصر المنيج:

الػػذي سػػوؼ  التعميميػػة  ويهصػػد بػػل المحتػػو  التعميمػػي عو المهػػرر الدراسػػي المهػػدـ فػػي الػػدراما
إ فيعتبػػػػر ( 036:  2111) المهػػػػاني والجمػػػػؿ إ  التعميميػػػػة  يسػػػػل لمتبلميػػػػذ مػػػػف خػػػػبلؿ الػػػػدرامايػػػػتـ تدر 

مػػػف عجمػػػل بحيػػػث ُيعػػػالج  التعميمػػػي  العمػػػؿ الػػػدرامي عنصػػػر المػػػن ج العنصػػػر األساسػػػي الػػػذي و ػػػه
المحتػػػػو  التعميمػػػػي عو جػػػػز  منػػػػل مت ػػػػمنًا األفكػػػػار الم مػػػػة والمعمومػػػػات األساسػػػػية المػػػػراد توصػػػػيم ا 

اسػػػت نا  المعمومػػػات ال ام ػػػية غيػػػر م مػػػةإ ل ػػػذا يراعػػػى عػػػدـ ت ييػػػر المعمومػػػات والحهػػػائؽ لمتبلميػػػذ و 
لمتبلميػػذ بصػػورة مبتػػورة عو  التعميميػػة  والم ػػاهيـ المت ػػمنة بػػالمحتو  الدراسػػيس حتػػى ال تهػػدـ الػػدراما

 م و ة.
 : يالتعميم ثانيًا: العنصر الدرامي

 ني الػػذي ُي ػػتـ بػػل عنػػد صػػياغة الػػدراماهػػو العنصػػر ال ػػاالتعميمػػي  يعتبػػر العنصػػر الػػدرامي 
والتػػػػي  التعميمػػػػي  إ ف نػػػػاؾ بعػػػػض المعػػػػايير التػػػػي يجػػػػل توافرهػػػػا فػػػػي العنصػػػػر الػػػػدرامي التعميميػػػػة 

بعػػيف االعتبػػار عنػػد كتابتػػل لمنصػػوص الدراميػػة ويمكػػف  التعميميػػة  يسػػتخدم ا وي ػػع ا كاتػػل الػػدراما
المهػدـ لمتبلميػذ فػي  التعميمػي  لعمؿ الػدراميتو يي تمؾ المعايير األربعة إ التي وفه ا يتـ صياغة ا

 فيما يمي: التعميمية  الدراما
 :    المعيار األخالقي – 0

التػػي تهػػدـ  التعميميػػة  المعيػػار األخبلقػػي هػػو المعيػػار الػػذي يجػػل عف يمتػػـز بػػل كاتػػل الػػدراما
خػبلؽ الكريمػة التػي تحمػؿ فػي طيات ػا مػف األل يختػار المسػرحية المناسػبة ل ػـإ لمتبلميذإ فعمى عساسػ

مػػػا تػػػود المدرسػػػة عو المنػػػزؿ عو المجتمػػػه عو الػػػديف عف يعممػػػل ل ػػػـ م ػػػؿ: ال ػػػجاعة واألمانػػػة والصػػػدؽ 
 .( 202:  2116) ع انة والموح إ  والصبر واإلخبلص والعدؿ واحتراـ ا خريف والوفا 

 :المعيار المغوي – 3
إ فب ػا يسػتطيه التعميميػة  مايجل عف يعتمد عمي ا كاتػل الػدراُتعد الم ة مف األساسيات التي 

قنػػػاع الم ػػػاهديف ب ػػػاإ وعػػػف طريه ػػػا وصػػػياغة جمم ػػػا يمكػػػف عف يؤكػػػد عف هػػػذ   رسػػػـ ال خصػػػياتإ وا 
ال خصػػػية متعممػػػة عو غيػػػر متعممػػػةإ ري يػػػة عـ ح ػػػريةإ فػػػذف اسػػػتطاع عف يبػػػرز ذلػػػؾ فهػػػد نجػػػي فػػػي 

ال فهد عخ ؽ في رسـ  خصياتل بؿ في اقناع الم اهديف بال إ ذات ا  التعميمية  درامااستخداـ الم ةإ وا 
المهدمػػػة لمتبلميػػػذ ب ػػػرض التعمػػػيـ البػػػد مػػػف اسػػػتخداـ الم ػػػة ال صػػػحىإ ولكػػػف  التعميميػػػة  وفػػػي الػػػدراما

 ال صحى البسيطة الميسرة الس مة التي يستطيه التبلميذ ف م ا.
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 :معيار المالءمة – 2
درامػػا تعميميػػة تحهػػؽ  إ فم متػػل كتابػػةالتعميميػػة  لية كبيػػرة عمػػى عػػاتؽ كاتػػل الػػدراماتهػػه مسػػئو 

الك يػػر مػػف األهػػداؼ المن ػػودة بطريهػػة تبلئػػـ التمميػػذ وتمتعػػلإ فعميػػل عف يراعػػي عنػػل يخاطػػل وجػػداف 
 ذو  وعهؿ التمميذ وينطمؽ بخياللإ ويزود  بالمعمومات والم ارات والخبػرات المتنوعػةإ فػالنص الػدرامي

مػى م ػموف مػا ُيكتػل لمتبلميػذ بحيػث ال ع ر بالو في تربية وت ذيل التمميذإ ل ذا البد مف التركيػز ع
 .( 76: 2113) حسيفإ  نهدـ لمتمميذ عي م موف خاط  عو مسي 

عف تبلئػػػـ نصوصػػػل الدراميػػػة عمػػػريف  التعميميػػػة  فمعيػػػار المبل مػػػة يتطمػػػل مػػػف كاتػػػل الػػػدراما
 دراماإ واألمػػػر ال ػػػاني مبلئمػػػة الػػػالتعميميػػػة  ة العمريػػػة التػػػي كتبػػػت ل ػػػا الػػػدرامام مػػػيف عول مػػػا: المرحمػػػ

 مه طبيعة المادة الدراسية. التعميمية 
 :التعميمي  معيار البناء الدرامي – 3

البنػػا  الػػدرامي التعميمػػي هػػو عمميػػة صػػياغة المو ػػوع فػػي مواقػػؼ وعحػػداث يت ػػمف صػػراعًا 
هػي بيف قػوتيف عو عرادتػيف عو عك ػر وتتم ػؿ فػي ال خصػياتإ ويتصػاعد هػذا الصػراع فػي تسمسػؿ منط

   إ والػذي ينت ػي لصػالي عحػد األطػراؼ منت يػًا بن ايػة منطهيػة متوقعػةاعؿ عطرافػلألحدا ل مف خبلؿ ت 
لممسػػرحية يعتمػػد عمػػى عناصػػر فنيػػة ال يمكػػف التعميمػػي  إ فالبنػػا  الػػدرامي ( 231: 0772) حمػػادةإ 

نمػػا عميػػل عف يسػػير  التعميميػػة  بػػبي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ مػػف كاتػػل الػػدراما تجاوزهػػا عو تجػػاوز عحػػدها وا 
التعميمػػي يسػػتطيه عف ينجػػز عمػػبًل دراميػػًا م اليػػًا وتتم ػػؿ العناصػػر ال نيػػة لمبنػػا  الػػدرامي  وفه ػػا حتػػى
 .ما يمي فيالداخمي 

  :الموضوع -0

ويهصػػػد بالمو ػػػوع الحػػػدث العػػػاـ الػػػذي سػػػنحاوؿ مػػػف خبللػػػل عػػػرض ال كػػػرة المػػػراد اعػػػدادها         
مبا ػرإ يعتمػد عمػى الهػدرات إ ب كؿ يسمي بعر  ا عمى التبلميذ داخؿ ال صؿ ببسمول غيػر ياً درام

إ لػذلؾ يجػل عف يكػوف المو ػوع معػاداًل مو ػوعيًا لم كػرة التعميميػة  الػدراماالدرامية ل ف الكتابة وفف 
اويًا و ػػػارحًا ل ػػػذ  ال كػػػرة التػػػي نريػػػد عبلج ػػػاإ بمعنػػػي عف يكػػػوف الحػػػدث الػػػذي ي ػػػكؿ المو ػػػوع مسػػػ

لمنصػػوص مو ػػوع الجيػػد وفيمػػا يمػػي سنسػػتعرض خصػػائص الإ ( 025 - 024:  2113إ )حسػػيف
 :( 56:  2116ية ) ع انة والموحإ الدرامية التعميم

عف يت ػػػمف المو ػػػوع قصػػػة عو حكايػػػة م ػػػوقة لمتبلميػػػذ ومػػػف خبلل ػػػا تهػػػدـ الحهػػػائؽ والم ػػػاهيـ  .0
 والمعارؼ المطمول اكساب ا لمتبلميذإ وذلؾ عف طريؽ األحداث المترابطة لمهصة.

ألجػػؿ تحهيػػؽ ال ػػدؼ المن ػػود منػػذ البػػد  فػػي كتابػػة  سكامػػؿ وتناسػػهلوحػػدة المو ػػوع وانسػػجامل ال .2
 .دراميالنص ال

 التي تؤ ر فيل ويؤ ر في ا.اقه ومف بيئة الطالل المحيطة بل عف يكوف في حدود الو  .1



31 

 

 عف يجيل المو وع تساؤالت واست سارات التمميذ وي به لديل حل االستطبلع والمعرفة. .2

 اكي والمعرفي بالنسبة لمتمميذ.عف يكوف المو وع في مستو  النمو العهمي واإلدر  .3

 ًا بهدر اإلمكانيات البسيطة المتاحة.دراميعف يكوف مف الس ؿ اعداد  وتن يذ   .4

 عف يرتبط المو وع ارتباطًا و يهًا بمحتو  المن ج الدراسي. .5

 يجمه كافة المعمومات والحهائؽ وال وابت حوؿ المو وع المطروح ليحهؽ المصداقية. .6

 ا ر مه عدـ تكرارها.يعرض المو وعات ب كؿ مب .7

 ينمي التمميذ معرفيًا مف خبلؿ الحوار والمعمومة البسيطة. .01

  :الشخصية – 3
مم مػػة  ال خصػػية ويجػػل عف تكػػوف هػػذ  إ األفكػػار الػػواردة فػػي المو ػػوع العنصػػر الػػذي يحمػػؿ هػػي و 

ل ػػػذ  األفكػػػار ب ػػػكؿ جيػػػدإ حتػػػى يمكػػػف مػػػف خبلل ػػػا تعميػػػؽ ال كػػػرةإ عو األفكػػػار التػػػي تحمم ػػػا خػػػبلؿ 
إ بمعنى عنل لو كاف م بًل التمميذ عصبيًا ونحي ًا دائـ ال كو  مف بطنلإ سنعرؼ مف دراميلعرض الا

 .(027: 2113طعمة الممو ة )حسيفإ عنل ععتاد عمى األ

وعػػف طريه ػػا يهػػدـ الكاتػػل  إلػػنص الػػدراميوال خصػػية احػػد  العناصػػر ال نيػػة الرئيسػػة فػػي ا
مو وع الجيد يصبي كائنًا ال حياة فيل ما لػـ تػدخؿ إ ويكسل الم اهيـ والعلفكرتل إ ويعرض مو و 

وتتميز ال خصيات الجيدة إ ( 62: 0770إ لحركة والصوت واالن عاؿ ) اسكندرعميل ال خصيات با
بكون ػػػا مهنعػػػةإ ذات ح ػػػور فنػػػي متميػػػز تمتمػػػؾ الهػػػدرة عمػػػى التػػػب ير عمػػػى  النصػػػوص الدراميػػػة فػػػي

فرديػػة فػػي تصػػويرهاإ ونعنػػي بػػذلؾ عف تكػػوف هػػذ  جم ػػور الهػػرا  والم ػػاهديفإ مم مػػة لمنػػوعإ وليسػػت 
ال خصية نمطية عي نموذجية بالنسبة لمسموؾ الذي تم مػلإ فػذذا كػاف مو ػوع المسػرحية يػدور حػوؿ 
م نة مف الم فإ فذف ال خصية الرئيسة يجل عف تعكػس نمطيػة الم نػة وخصوصػيت اإ كػذلؾ تتميػز 

المظ ػػر الخػػارجي لم خصػػيةإ وجعػػؿ هػػذا  بالعنايػػة برسػػـ نصػػوص الدراميػػةال خصػػيات الجيػػدة فػػي ال
 .(21 -17: 0771خمي ل ا )العنانيإ المظ ر متناغمًا مه السموؾ الدا

ف و وح ال خصية في تصرفات ا وحوارات ا ول ت ا عمػر م ػـس حتػى تصػؿ ال كػرةإ ويصػؿ و  ا 
ي ال دؼ الى التمميػذ المتمهػي بيسػرإ وكػذلؾ ينب ػي عف تكػوف ال خصػية مهنعػة ل ػا وظي ػة وا ػحة فػ

نمػػػو األحػػػداث وليسػػػت مهحمػػػةإ يرف ػػػ ا المتمهػػػي وال يتهبم ػػػاإ وعف تظ ػػػر األبعػػػاد األساسػػػية المكونػػػة 
وكػذلؾ يجػل عال تػزدحـ المسػرحيات بال خصػػياتإ  إمػف عبعػاد ن سػية وجسػمية واجتماعيػةلم خصػية 

بؿ البد مف اإلقبلؿ مف ال خصيات في المسرحيةإ وعف تكوف لكؿ  خصية سمة تميزها عػف غيرهػا 
ى يسػػػ ؿ عمػػػى الط ػػػؿ المتمهػػي معرفت ػػػا والتمييػػػز بين ػػػاإ وال ي هػػد الخػػػيط الػػػذي يربطػػػل بالمسػػػرحية حتػػ

                          الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراماخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػائص  خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات إ وفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػرض ل(220: 2111) ػػػػػػػػػػػػػػػػػحاتةإ 
 :( 61: 2116) ع انة والموح: 
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الواحدة قدرًا كبيرًا مف  التمايزإ وخاصة في المسرحية الواحدةإ بحيث تحهؽ ال خصية المسرحية .0
 الحيوية والت رد.

لهائ ا. .2  الو وح في ال كؿ والم موفإ مف خبلؿ عفعال ا وزي ا وا 
 عف تظ ر األبعاد األساسية المكونة لم خصية مف حيث األبعاد الن سية والجسمية واالجتماعية. .1
 لم اهديف.عف تكوف مهنعةإ ذات ح ور فني متميز تمتمؾ الهدرة عمى التب ير عمى جم ور ا .2
 قريبة مف واقه وبيئة التمميذإ وبسيطة يمكف التعرؼ عمي ا بس ولة ويسر. .3
 تتميز بالحس ال كاهي والمرح وتخمؽ لد  التمميذ جوًا مف اإل ارة والت ويؽ والمتعة. .4
االختصػػار عمػػى العػػدد الهميػػؿ من ػػاإ وي  ػػؿ التركيػػز عمػػى  خصػػية رئيسػػة ليػػتمكف التمميػػذ مػػف  .5

 قؼ المناسل من ا.متابعت ا واتخاذ المو 
 تهديـ ال خصيات التي تجسد الخصاؿ النبيمةإ كال جاعة والصدؽ وال  امة... الة . .6

المهدمة لمتبلميذ  خصية حية ومهنعة وقادرة عمى  دراميةوهذ  السمات تجعؿ مف ال خصية ال   
 التب ير ويرتبط ب ا التمميذ المؤدي والمتمهي ويت اعؿ مع ا.

 : اعالصر  – 2
إ م ػؿ درامياع هو منا مة بيف قوتيف متعار تيف ينمػو بمهت ػى تصػادم ا الحػدث الػفالصر     

الصػػراع بػػيف الخيػػر وال ػػرإ والهمػػل والواجػػلإ والعػػدؿ والظمػػـإ والصػػراع ب ػػذا الم  ػػوـ جػػوهر العمػػؿ 
المسػػػرحي المبػػػدعس ذلػػػؾ ألف الصػػػراع هػػػو العنصػػػر الػػػذي ي ػػػدنا الػػػى مهاعػػػدنا طػػػواؿ فتػػػرة العػػػرضإ 

ولػػػيس فػػػي الػػػنص المسػػػرحي المهػػػرو إ وهنػػػا يتوجػػػل  إدراميحًا فػػػي العػػػرض الػػػفالصػػػراع يكػػػوف وا ػػػ
اسػػت مار الصػػراع لخدمػػة الػػنص المسػػرحيإ والمحافظػػة عمػػى نمػػو الصػػراع طػػواؿ عػػرض المسػػرحية 

ب كؿ مناسلإ ويمكف تهديـ صراع  انوي يعوض النهص في الصراع الرئيس  دراميلخدمة الحدث ال
يحهػػػػؽ روح اإل ػػػارة والجػػػػذل  درامير مػػػػف عناصػػػر البنػػػػا  الػػػلممسػػػرحيةإ فاالهتمػػػاـ بالصػػػػراع كعنصػػػ

والت ويؽإ ومف خبللل يستطيه المؤلؼ عف يهدـ ال كرة التي يريدهاإ وُيرغػل التمميػذ فػي الخيػر وين ػر  
 ( .223 -222: 2111مف ال رإ ويحهؽ المتعة وال ائدة لمتمميذ الم اهد ) حاتةإ 

ت ػويؽ الػذي يػؤدي الػى  ػد انتبػا  التمميػذ الػى وي ير الصراع لد  التمميػذ الم ػاهد عنصػر ال
األحػػداثإ وا  ػػارة رغبتػػل الممحػػة فػػي معرفػػة مػػا ستك ػػؼ عنػػل األحػػداثإ فمػػف خػػبلؿ الت ػػويؽ ُيصػػبي 
التبلميذ منخرطيف ومركزيف ومنتب يف في المسرحية التي تعػرض عمػام ـ وكػبن ـ فػي موقػؼ حهيهػيإ 

 .( 63: 2116والموحإ  ) ع انة األمر الذي يحهؽ عغراض التعميـ المطموبة
 : دةػالعق – 3

ة لتعاقل األحداث وتحػرؾ هي الذرو العهدة هي هنا الذروة التي تبم  ا األحداث في التم يمية 
 –إ وفػي هػذ  النهطػة هطة حاسمة معهدة تحتاج الػى ت جيػرإ وفي ا تصؿ المسرحية الى نال خصيات
رجيفإ ويػػػزداد التػػػب ير مػػػاـ لػػػد  المت ػػػالتػػػي يصػػػؿ في ػػػا التػػػبـز الػػػى قمتػػػل يعظػػػـ االهت –عو المو ػػػه 
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نص . والعهد عساس بنا  المجر  الحدث بعد بموغل ذروة تبزملإ وعادة ما يحدث تحوؿ في االن عالي
احػدة إ وتهه في ال صؿ ال اني حيث تصؿ األحداث الى قمت ا إ ومسرحية الط ؿ ل ػا عهػدة و الدرامي

مه ابطال ا ويتوقه الحؿ  إل ارة ويتوحد الط ؿإ تجعؿ الط ؿ يعيش جوًا مف اتس ـ في ت كيؿ الحبكة
إ ويرت ػه حي حيػث تتػبـز األحػداث عنػد العهػدةإ وفي ا يحدث الربط بيف المتمهي والعمؿ المسر وينتظر 

ومػػف إ ( 223:  2111مسػػتو  الجػػذل لينحػػدر بعػػدها الحػػدث هابطػػًا الػػى ن ايػػة مرتهبػػة )  ػػحاتل إ 
:  2116إ ) ع انػة والمػوح التعميميػة مػا يمػيالدراميػة نصػوص عهـ ما يجل عف تتميز بل العهدة فػي ال

64 ): 
دراك ـ العهمي. -0  عف تكوف في مستو  ف ـ التبلميذ وا 
 عف تكوف بعيدة عف ال موض والتعهيد. -2
 عف ت د وت ير انتبا  وعواطؼ التبلميذ. -1
 وا حة يمكف لمتمميذ متابعت ا. -2
 صياغت ا تبلئـ الهاموس الم وي لمتبلميذ. -3
 في تجميه وربط وتنظيـ  تات األحداث. ذات فعالية وع ر -4
 عف تكوف مف البيئة المحمية لمتمميذإ كي ي عر ب ا وعن ا قريبة منل. -5
ل ػػا عبلقػػة بػػػالمحتو  التعميمػػي بمػػا يت ػػػمنل مػػف الم ػػاهيـ والمعمومػػػات واالتجاهػػات المػػػراد  -6

 اكساب ا لمتبلميذ.
 . المسرحية والحؿ زمف طويؿ عال ي صؿ بين ا وبيف ن اية -7
 كؿ التساؤالت المتعمهة بالمو وع. عفل ا يمكف اإلجابة مف خبل -01

 الحبكػة :  – 4
إ ان ػػا عمميػػة هندسػػية وبنػػا  حبكػػة هػػو التنظػػيـ العػػاـ لمتم يميػػةإ ككػػائف متوحػػدوالمهصػػود بال

 يرات فنيػػة وان عاليػػة األجػػزا  التم يميػػة إ وربط ػػا ببع ػػ ا الػػبعض إ ب ػػدؼ الوصػػوؿ الػػى تحهيػػؽ تػػب
ي مػػف اال ػػتماؿ المرتػػل عمػػى  خصػػياتإ إ عتم يميػػة ال تخمػػو مػػف الحبكػػةا فكػػؿ إ وعمػػى هػػذمعينػػة
إ ومػف  ػـ فػذف الحبكػة ال يمكػف فصػم ا عػف جسػـ  ةإ وحركةإ مو وعة في  ػكؿ معػيفإ ولوعحداث

 .( 71: 0772التم يمية اال نظريًا فهط إألن ا روح العممية الدرامية ) حمادة إ 
وهى سمسمة مف الحػوادث وتعنػى التنظػيـ  إوص الدراميةلنصتعتبر الحبكة الجز  الرئيسي في ا      

والػػػػذاكرةإ العػػػاـ ألجػػػػزا  التم يميػػػػة ككػػػؿ متكامػػػػؿ قػػػػائـ بذاتػػػل إ وتتطمػػػػل الحبكػػػػة مػػػف الكاتػػػػل الػػػػذكا  
إ وم  وم ػا عف تكػوف حػوادث الهصػة ويصحب ا    مف ال موضإ وهى الهصة فػي وج  ػا المنطهػي

       حػػػػددة  ف المسػػػػرحية وحػػػػػدة متماسػػػػكة ذات داللػػػػة مو خصػػػػيات ا مرتبطػػػػة ارتباطػػػػًا منطهيػػػػًا يجعػػػػػؿ مػػػػ
و خصػيات ا ربطػًا منطهيػًا  إمسػرحيةوالحبكة هي الػربط بػيف حػوادث الإ ( 11:  0762) عبو معاؿإ 

إ ولبنػػا  الحبكػػة الجيػػدة عمػػى الكاتػػل عف يرسػػـ يػػة وحػػدة متماسػػكة ذات داللػػة محػػددةيجعػػؿ مػػف التم يم
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تمػػدًا عمػػى المهدمػػة إ حيػػث يػػنظـ الحػػوادث وال خصػػيات معيميػػةهيكميػػًا وا ػػحًا لهصػػة التم  تصػػميماً 
لحبكػػة الجيػػدة طبهػػًا لتسمسػػؿ منطهػػيإ ولػػيس إ وتتػػرابط الحػػوادث فػػي المسػػرحية ذات اوالعهػػدة والحػػؿ

                  يةالرئيسػػػػػػػػػػػػ نص الػػػػػػػػػػػػدرامي إو تعػػػػػػػػػػػػد الحبكػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػحسػػػػػػػػػػػػل التسمسػػػػػػػػػػػػؿ الزمنػػػػػػػػػػػػي
 . (07: 0772)موسىإ 

دراكػػل هػػي الحبكػػة البسػػيطة المحكمػػة التػػي ل ػػا تػػب ير ايجػػابي فػػاألقرل الػػى التمم يػػذ وف مػػل وا 
يعمػػػو عمػػػى مسػػػتو  التبلميػػػذ مػػػه ال عميػػػلإ ل ػػػذا يجػػػل االبتعػػػاد بالحبكػػػة عػػػف التعهيػػػد وال مػػػوض بمػػػا 

 مراعاة قدرة التبلميذ عمى التنبؤ والتذكر وال  ـ واالستيعال والربط والهدرة عمى تركيز االنتبا .
 : الحػوار – 5

يمكػػف عف يطمػػؽ عمػػى كػػبلـ  الحػػوار هػػو الكػػبلـ الػػذي يػػتـ بػػيف  خصػػيف عو عك ػػر إ وبػػالتجوز      
              عميميػػػػػػػةإ عو نحوهػػػػػػػػا إ عو تـ صي ػػػػػػػػة الحػػػػػػػػوار لعػػػػػػػرض ورا  فمسػػػػػػػػ يةإ وقػػػػػػػد تسػػػػػػػػتخد ػػػػػػػخص واحػػػػػػػػد

ينطػػػؽ ب ػػػا المم ػػػؿ عمػػػاـ  هػػػو مجموعػػػة الجمػػػؿ التػػػي دراميالحوار الػػػإ فػػػ(  010:  0772إ ) حمػػػادة
        ؿ األدا  عف يوصػػػػػػػؿ م  ومػػػػػػػػًا معينػػػػػػػًاإ عو معمومػػػػػػػات لمم ػػػػػػػػاهدليسػػػػػػػتطيه مػػػػػػػػف خػػػػػػػبلس  ػػػػػػػاهديفالم

 .(66: 0770إ )عسكندر
ول ػػذا ينب ػػػي عف يكػػوف الحػػػوار مبلئمػػػًا لطبيعػػة األ ػػػخاص الػػػذيف يظ ػػروف فػػػي الػػػنص او           

كاتػػػل يػػػنجي اذا  ػػػعر إ والوالن سػػػية واالجتماعيػػػة وال هافيػػػة رحي إ ولمسػػػتويات ـ العهميػػػةالعمػػػؿ المسػػػ
إ ول ػذا كمػل فذنػل يوصػي دائمػًا مـ ب ػا ال خصػيات هػي ل ػت ـ الخاصػةالم اهدوف ببف الم ة التي يػتك

إ  كػرة التػي يريػدها الكاتػل )  ػحاتةإ والموصػؿ لملحػوار الس ػؿ البعيد عف التعهيدب ػرورة استخػداـ ا
 14: 0772) محمدإ عميمية ومف عهـ خصائص الحوار في النصوص الدرامية الت(  227:  2111

 :( 72:  2116) ع انة والموح إ إ(  26: 0771) العنانيإ إ ( 15 –
 في التعبير عف طبائه ال خصيات عمى المسرح ع نا  العرض. اً صادقعف يكوف  -0
 ارتباط الحوار بمستويات التبلميذ الم وية. -2
التبلميػػذ بسػػ ولة  يت ػػؽ والهػػاموس الم ػػوي لمتبلميػػذإ وذو ل ػػة عربيػػة فصػػحى بسػػيطة ي  م ػػا -1

 ويسر.
عال تطوؿ فهراتل عف البلـز حتى ال يصعل ح ظ ا عمػى التبلميػذإ فيجػل عف تكػوف قصػيرة  -2

 ذات معنى وا يإ فطوؿ الحوار يسبل نسياف عجزا  منل.
يبتعػد الحػػوار عػف الركػػود والسػرد الػػذي تتوقػؼ معػػل الحركػة عمػػى المسػرح فيبعػػث الممػؿ فػػي  -3

 ن وس التبلميذ.
ةإ بمعنػػي عف يسػػير الحػػوار باتجػػا  العهػػدة والحػػؿ فػػي المسػػرحية وتطػػوير اتجاهػػل نحػػو غايػػ -4

 الحبكة.
 يحهؽ  بل ة عمور وهي: تو يي الموقؼإ سرد الهصةإ ابراز ال خصيات. -5
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 يعتمد عمى الحيويةإ والحركة والصوت بمختمؼ مستوياتل. -6
 يساعد الم اهديف عمى معرفة ال خصية صاحبة الحوار. -7
 المستهبؿ في المسرحية.يصؿ بيف الما ي والحا ر و  -01
ذو موقػػه مػػؤ ر عمػػى األذف يصػػاحب ا حركػػة حيػػة تػػؤ ر عمػػى العػػيف ممػػا يجعم ػػا ذات واقػػه  -00

 فعاؿ عمى الم اهد.
 عف يكوف في م مونل ما يدفه بجممة الحوار مف تمميذ  خر. -02
عف يكػػػوف الحػػػوار واقعيػػػًا ومرتبطػػػًا بال خصػػػيات بحيػػػث يػػػبتي معبػػػرًا عػػػف عفكارهػػػا ومسػػػتواها  -01

 ي.االجتماع
حسف اختيار  وتركيز إ فبل تكتل العبارات اال ال روريةإ واسػتبعاد الجمػؿ الحواريػة التػي ال  -02

 قيمة من اإ وذلؾ لجعؿ ال خصيات عقرل الى الواقه.
التعميميػة كونػل الم ػة المنطوقػة المسػتخدمة  نصػوص الدراميػةفالحوار م ـ بدرجة كبيرة في ال

م ػػاهيـ والهػػيـ والمبػػادج واالتجاهػػات والخبػػرات الػػى عػػف طريػػؽ ال خصػػياتإ لتوصػػيؿ المعمومػػات وال
 المتمهي في س ولة ويسرإ مما يساهـ بدرجة كبيرة في تحهيؽ األهداؼ التعميمية المن ودة.

 : الحػػؿ – 6
معمنػػًا عػػف  مسػػرحيةهػػو الحػػؿ الػػذي يػػبتي فػػي ن ايػػة ال نص الػػدرامييعتبػػر العنصػػر الن ػػائي لمػػ     

 وقي      عمػػر الدسػػ   إ ويػػر ه المواقػػؼ التػػي وردت خػػبلؿ الحػػوارجميػػ ت سػػير األحػػداث المت ػػابكة م سػػراً 
ذلػؾ عف يخصػص هػذا ال صػؿ  إ ولػيس معنػيادة فػي ال صػؿ األخيػر مػف المسػرحيةعف الحؿ يبتي عػ

إ بػػؿ يجػػػل عف يحتػػاط المؤلػػػؼ ويػػدع ل ػػػذا ال صػػؿ عهػػػـ منػػاظر المسػػػرحية وعقواهػػا إ وفػػػى كمػػل لمحػػػؿ
إ المسػػرحية مػػف غيػػر تو ػػيي عو ت سػػير يئًا ممػػا م ػػى فػػيال صػؿ األخيػػر يجػػل عال يػػدع المؤلػػؼ  ػػ
إ ومف المسموح بػل عف تػبتى بلؿ السطور طبيعيًا ع نا  الحوارولكف هذا الت سير يجل عف يبتي في خ

          ؼ مػػػػف حػػػػدة التػػػػوتر لػػػػد  الم ػػػػاهديفإ وذلػػػػؾ يخ ػػػػل ادئػػػػة بعػػػػد الموقػػػػؼ العصػػػػيل الم يػػػػرالن ايػػػػة ا
 .(134: 0751) الدسوقىإ 

إ وتحػؿ اله ػايا  عتبر الحؿ هو المنظر األخير الذي تظ ر فيل األ ػيا  التػي ظمػت مج ولػةوي     
هػػو باختصػار الجػػز  المكمػؿ لمتعهيػػدإ والبػػد عف يكػوف الحػػؿ معهػػواًلإ إ عي عف الحػػؿ التػي كانػػت معهػدة

ف يكػوف سػعيدًا يجمػل السػرور لمط ػؿإ وين ػر إ مناسبًا لؤلحػداث وقػدرات المتمهػي إ وي  ػؿ عوا حاً 
إ وعف يكػػوف الحػؿ منطهيػػًا بمػا فيػػل الك ايػة يتػدرج فيػػل الحػدث مػػف العهػدة وصػػواًل الب جػة وروح الت ػاؤؿ

 ػػحاتةإ الخطابػػة والػػوعظ المبا ػػر ) الػػى الحػػؿ إ عػػف طريػػؽ الحػػوارات والنمػػو والحػػدث ال عػػف طريػػؽ
حة والحؿ ينجي اذا كانت األحداث وال خصيات وعبعادها وعبلقات ا وا إ ( 224 – 223:  2111

النصػوص كػوف وا ي ومحدد في ذهف الكاتػل وخػبلؿ الم ػاهد التػي تُ  المسرحيةكما عف ال دؼ مف 
والم ػػـ عال يكػػوف الحػػؿ م ػػتعبًل وليػػد الصػػدؼ والمهػػادير ولكنػػل إ (37:  0763)عبػػو حجمػػػة إ  الدراميػػة
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المؤلػؼ إ وعف تتهبمل عهوؿ الم اهديف مف غير عنا  وعف يم ػد لػل  اومنطهيت نتيجة تسمسؿ الحوادث
 .(141:  0751بيعيًا )الدسوقىإ تم يدًا يجعمل ط

إ هذا اذا لـ ي دؼ المؤلؼ الى ا ارة ن ايات عادلة لمتبلميذ النصوص الدراميةوغالبًا ما تنت ي       
إ ولػػػػد  األط ػػػػاؿ احسػػػػاس قػػػػوي بالعدالػػػػة مسػػػػكيفمػػػػى ي خطػػػػب عو ا ػػػػارة ال ػػػػ هة عالمت ػػػػرجيف لتصػػػػحي

ل                             حهونفي ػػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػػوال والعهػػػػػػػػػػػػػػال عمػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػػػػػتلمتم يميػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػوزع  ويرتػػػػػػػػػػػػػػاحوف
إ وعف ي  ػػؿ عف تكػػوف منطهيػػة وا ػػحة سػػعيدةعمػػا ن ايػػة المسػػرحية فإ ( 011:  0777إ ) اسػػماعيؿ

صػػػية عو باعتبػػػار عف الن ايػػػة هػػػي النتيجػػػة األخيػػػرة التػػػي تصػػػؿ الي ػػػا ال خ -عي ػػػاً  -تكػػػوف م ػػػوقة
حهػػػؽ لمط ػػػؿ إ وتتجمػػػل الب جػػػة لػػػن س الط ػػػؿ المتمهػػػي المر ػػػية إ عػػػف الن ايػػػة خصػػػيات المسػػػرحية

                    التعميميػػػػػػة  نصػػػػػػوص الدراميػػػػػػةخصػػػػػػائص ن ايػػػػػػة الل إ وفيمػػػػػػا يمػػػػػػي عػػػػػػرضت ري ػػػػػػًا لعاط ػػػػػػة جيا ػػػػػػة
 :(72:  2116)ع انة والموح إ 

 عف تكوف منطهية وا حة سعيدة عادلة. -0
 يتوقع ا التمميذ منذ تصادـ األحداث. -2
 قة ومر ية تجمل الب جة لن س التمميذ.عف تكوف م و  -1
 ينتصر في ا الخير والعدؿ عمى ال ر والظمـ. -2
 تجيل عف جميه التساؤالت التي يمكف عف تدور في ذهف التمميذ. -3
 تحهؽ لمتمميذ ت ري ًا لعاط تل الجيا ة. -4
 ال ت ير لدي المتعمـ الحزف واأللـ. -5
 لصدؼ والمهادير.الحؿ البد عف يكوف نتيجة لتسمسؿ األحداث وليس وليد ا -6
 عف تتهبمل عهوؿ التبلميذ بدوف عنا . -7
تت ػػػمف ممخػػػص لممحتػػػو  التعميمػػػي المػػػراد اكسػػػابل لمتبلميػػػذ مػػػف معمومػػػات وم ػػػاهيـ وقػػػيـ  -01

 واتجاهات وخبرات.
 ونواتج التعمـ : التعميمية  الدراما
تعمـ يمكػػف الحكػػـ عمػػى مػػد  فعاليػػة مػػدخؿ عو طريهػػة مػػف طػػرؽ التػػدريس مػػف خػػبلؿ نػػواتج الػػ       

التػػي تظ ػػر فػػي الت يػػرات اإليجابيػػة التػػي تطػػرع إ تخداـ هػػذا المػػدخؿ عو هػػذ  الطريهػػةالمترتبػػة عمػػى اسػػ
إ ومػف خػبلؿ مػد  عمػؽ وتكامػؿ لمتعمـ سوا  فػي النػواحي المعرفيػةإ عو الم اريػة عو الوجدانيػةعمى ا

إ وباإل افة الى مد  فالنسيا إ ومد  مهاومت ا لعوامؿالتعميمية التي اكتسب ا المتعمـ وتنوع الخبرات
سػػبيؿ  عمػػى إ فمػػيس مختم ػػة لتطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ عو ذلػػؾم ػػاركة وفعاليػػة المػػتعمـ خػػبلؿ المراحػػؿ ال

المبال ػػػة الهػػػوؿ بػػػبف الػػػدراما تممػػػؾ مػػػف قػػػوة التػػػب ير بحيػػػث تػػػؤ ر بصػػػورة ايجابيػػػة فػػػي معظػػػـ جوانػػػل 
ى تميػػػز  بتنػػػوع نػػػواتج الػػػتعمـ باإل ػػػافة الػػػإ المػػػتعمـإ وعف هػػػذا التػػػب ير يمتػػػد ل تػػػرة طويمػػػة مػػػف الوقػػػت 

 :لإ والتي يمكف اجمال ا فيما يميالمترتبة عمى استخدام
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فػػػي التعميميػػػة التػػػي تناولػػػت الػػػدراما  لهػػػد عو ػػػحت نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابهة :التحصػػػيؿ الدراسػػػي .0
ألف المػػتعمـ يهبػػؿ عمػػى  نظػػراً  إ  الدراسػػي لػػد  التبلميػػذإ عن ػػا تنمػػي مسػػتو  التحصػػيؿ التػػدريس
ف خػػػبلؿ إ وهػػػو مػػػا يتحهػػػؽ مػػػتػػػرتبط لديػػػل بخبػػػرات تعميميػػػة سػػػارة إ التػػػيدة الدراسػػػيةالمػػػاتحصػػػيؿ 

إ والتػػي تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تكػػويف اتجاهػػات ايجابيػػة نحػػو التعميميػػة  التػػدريس باسػػتخداـ الػػدراما
وسيمة فعالة فػي التعميمية إ فالدراما التي تـ تحويم ا الى نصوص دراميةتحصيؿ المواد الدراسية 

 .لدراسي لد  المتعمميفمية التحصيؿ ازيادة وتن

التػػي تعمػػؿ عمػػي ت سػػيرها عمػػي اختبلف ػػا بالم ػػاهيـ تزخػػر المنػػاهج الدراسػػية   :تنميػػة المفػػاىيـ .2
ف ام ا وتنميت ا التػي  الم اهيـ المجردة  عمى  النصوص الدرامية المهدمة لممتعمميفوتت مف إ وا 

وم اؿ ذلػؾ إ وي عر ب اإ  ايتعامؿ مع الي م اهيـ محسوسة قريبة مف الطالل بدرجة عف تحول ا
من ػػػا فػػػي مػػػادة النحػػػو العربػػػي لػػػو عردنػػػا تعمػػػيـ م  ػػػوـ ) الم عػػػوؿ بػػػل( يهػػػـو التبلميػػػذ بػػػبدا  عدوار 

ويعػػرؼ عنػػل ن سػػل وخواصػػل والصػػ ات الم ػػتركة فيػػل مػػف إ  ػػخص يتم ػػؿ  خصػػية الم عػػوؿ بػػل
 ومواقؼ مختم ة. دراميةخبلؿ عحداث 

إ التعميميػة ارات التػي يمكػف عف يكتسػب ا المػتعمـ مػف خػبلؿ الػدراما تتنػوع الم ػ تنمية الميػارات : .1
إ فػذذا عمعنػا إ والتي تتم ؿ في م ارات االتصػاؿإ والحركية الم ارات العهميةإ واالجتماعية ف ناؾ

إ ميػػه عناصػػر عمميػػة االتصػػاؿ مػػف مرسػػؿالنظػػر فػػي النصػػوص الدراميػػة نجػػد عنػػل يتػػوفر ب ػػا ج
إ ول ػة اإل ػارات مػد عمػى الم ػة الم ظيػة ول ػة الجسػـالتػي تعت ػاهـ مستهبؿ ورسػالة إ ووسػيمة التو 

التػػي ت ػػمؿ ًً م ػػارات الم ػػة -عي ػػا–إ ومػػف الم ػػارات ( 060:  2110يمػػا ات ) الهر ػػيإ واإل
إ والواقػػػه ي ػػػير الػػػى عف الػػػدراما م ػػػارات الم ػػػة األربعػػػة: التحػػػدثإ واالسػػػتماعإ والهػػػرا ةإ والكتابػػػة

 .تساعد عمى تنميت ا لد  المتعمميفإ وبالتالي األربعةارات تعتمد في جوهرها عمى تمؾ الم 

كسا التعميمية  الدراماعتمد ت  :تنمية القيـ المرغوب بيا .2 ل المتعمميف الهػيـ المرغػول في تنمية وا 
ا تجسػػػيد التػػػي في ػػػ دراميػػػة إواألحػػػداث الإ ب ػػػا المن ػػػاج الدراسػػػي عمػػػي المواقػػػؼالتػػػي يزخػػػر في ػػػا 

إ لي والهػػػػدوة الحسػػػػنة عمػػػػاـ التبلميػػػػذوالتػػػػي تم ػػػػؿ النمػػػػوذج الم ػػػػاإ لػػػػبعض ال خصػػػػيات التاريخيػػػػة
سػػاهـ فػػػي تومػػػا تت ػػمنل مػػػف قػػيـ ايجابيػػػة فػػي عبلقػػػات اجتماعيػػة طبيعيػػػة  فالنصػػوص الدراميػػة

مصػاغة بطريهػة كممػا كانػت النصػوص الدراميػة إ و بطريهػة غيػر مبا ػرة الهػيـ  متعممػيفكسال الا
 ر المػػػػتعمـ بػػػػالهيـ ذلػػػػؾ الػػػػي تػػػػب   دا  الجيػػػػد عدجيػػػػدة متناسػػػػهة فػػػػي عناصػػػػرها المختم ػػػػة مػػػػه األ

نما عف اقتناعإ إ ومزاولت ا في حياتل بدوف ترددالموجودة في ا  .(076: 2116إ )ع انة والموح وا 

عي تكػػويف  إ نحػػو عمميػػة ت ييػػر االتجػػا التعميميػػة تسػػعى الػػدراما  تنميػػة االتجاىػػات اإليجابيػػة : .3
ومواقػؼ  اً لممػتعمـ عحػدا  تهػدـإ حيػث ؿ اتجػا  قػديـد ومتعمد إلحبللل محاتجا  جديد ب كؿ مهصو 

واقػػػػؼ تتوافػػػػؽ مػػػػه معتهداتػػػػل إ وت ػػػػعل فػػػػي موحهػػػػائؽ تتهػػػػارل وم ػػػػاعر  ومهاصػػػػد إ ومعمومػػػػات
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إ وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ ر فػػػػي ـعمػػػػي اسػػػػتمالة المتعممػػػػيف والتػػػػب ي ابهػػػػدرت  وتتميػػػػز الػػػػدراماإ ورغباتػػػػل
 .اإ وقوت اإ وجاذبيت اتميز ب ا وتتم ؿ في مصداقيت تالخصائص التي 

الدافعيػػة لمػتعمـ مػف خػػبلؿ ا ػارة اهتمػػاـ  التعميميػة  تنمػي الػػدراما :تنميػة الدافعيػػة لػدى المتعممػػيف .4
تعميميػة جيػدة إ  نصػوص دراميػةـ فيلإ وذلؾ مف تهػديـ  التبلميذ بمو وع الدرس وحصر انتباه

حػػػداث ت ييػػػرا  ػػػاطات زيػػػادة فعاليػػػة النالتػػػي تسػػػ ـ فػػػي ت فػػػي الظػػػروؼ الماديػػػة ب رفػػػة الصػػػؼ وا 
إ ويتم ػػػؿ ذلػػػؾ بذتاحػػػة ال ػػػرص عمػػػاـ التبلميػػػذ ا ػػػتراؾ التبلميػػػذ فػػػي ن ػػػاطات الػػػدرسإ و التعميميػػػة
 إ والعمؿ في جماعات ص يرة.بتم يؿ بعض المواقؼ المناسبة ل ـليهوموا 

تعممػيف عمػى تحهيػؽ ا ػباع ـ تسػاعد الم التعميميػة  : فالػدراماعيتحقيؽ التوافؽ الذاتي واالجتمػا .5
لى قدراتػل سػوؼ س ألف نظرتل الى ن سل و تي نتيجة  عورهـ بالنجاح والتميزالذاإ والر ا الن سي ا 

مػػا يكسػػبل ال هػػة إ مقػػد ك ػػ ت المواهػػل الكامنػػة لديػػل التعميميػػة  ماس ألف الػػدراتتميػػز الػػى األف ػػؿ
إ وهػذا فػي مجممػل يسػاعد عمػى  خػريف ومخػاطبت ـإ وفي قدرتل عمى مواج ة ابن سل وفي قدراتل
التوافؽ تحهيؽ التوافؽ إ ويترتل عمى هذا ( 61: 0771فؽ الذاتي ) م دادإ واتحهيؽ وحدوث الت

الرهبة والتػردد لػد  إ فم اركت ـ في العمؿ الدرامي يساعد عمى كسر حاجز الخوؼ و االجتماعي
ظ ار ذاتلإ حيث يحؿ مكانل التنافس في ابعض التبلميذ  .لم اركة وا 

 : التعميمية  صفات معمـ الدراما
بػػبعض المواصػػ ات التػػي  فػػي العمميػػة التعميميػػة  التعميميػػة  الػػدراماالػػذي يختػػار  المعمػػـيتسػػـ 
ف كانت هذ  السمات والمميزات الزمل لكؿ معمـ اال عن ػا  ػرورية فػي مجػاؿ  النجاحتعينل عمي  إ وا 

: 0772(إ ) موسػػػى ووخػػػروفإ 52-51: 0770إ ومن ػػػا عف يكػػػوف المعمػػػـ ) الزنػػػاري بالػػػذات الػػػدراما
 42: 0771) عبػد النبػيإ إ( 71: 0771) الع ػريإ إ (035-034: 0770إ ندر(إ ) اسك12-13
- 43): 
س ممػا يجعمػل يتحمػؿ كػؿ الم ػهات بسػرور إ وحبػل لتبلميػذ  معنػا  محبا لعممػل ومادتػل وتبلميػذ  -0

 حبل لؤلن طة المتنوعة وخاصة الن اط المسرحي.

ميػػل التنػػوع فػػي اسػػتخداـ هػػذا يسػػ ؿ عمػػف المحتػػو  الػػذي سػػيهـو بتدريسػػلإ  و  عف يكػػوف متمكنػػا -2
 .المداخؿ و الطرؽ وفؽ نوعية الدرس

خطػػػة بمػػػا إ فيعػػػدؿ مػػػف الالمسػػػتجدات التػػػي قػػػد يطرح ػػػا الطػػػبللإ وذلػػػؾ بالتػػػبقمـ مػػػه المرونػػػة  -1
 .يتناسل مه هذ  المستجدات

ى تحهيه ػػا حتػػى يسػػتطيه عف يعمػػؿ عمػػإ عف تكػػوف األهػػداؼ وا ػػحة فػػي ذهنػػل كػػؿ الو ػػوح   -2
 .بتنويه الطرؽ والمداخؿ

مػادة باألسػمول الػذي إ األمػر الػذي يجعمػل يهػدـ ل ػـ العمى معرفة عفكار وميوؿ التبلميػذ قدرتل  -3
 .مراعيًا كذلؾ امكانات ـ وقدرات ـإ يت ؽ وميول ـ
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مامػل بحيػث يظ ػر ذلػؾ فػي اهتإ الػدراما وهػى  إ  عف يؤمف بالطريهػة التػي سػيهوـ باسػتخدام ا  -4
 . بالطريهة وعدـ السخرية من ا

إ فػػػبل يرهػػػؽ ن سػػػل فػػػي اعػػػداد المبلبػػػس كانػػػات المتاحػػػة داخػػػؿ حجػػػرة الدراسػػػةمعف يسػػػت ؿ اإل  -5
 .ج إ وغير ذلؾ مف األ يا  المكم ةوالمكيا

إ لديػػل قػػدرة عمػػى المبلحظػػة الدقيهػػة لسػػموكيات التبلميػػذ وحػػركت ـ داخػػؿ ال صػػؿ وفػػى ال سػػحة   -6
مكاناتلكما يبلحظ الس د البػد  فػي لل عنػ ألف ذلؾ سوؼ يكوف م يداً س مات المميزة لكؿ تمميذ وا 

 .توزيه عدوار ال خصيات
لديل حاسة قوية الكت اؼ احتياجات التبلميذ ويعمؿ مف خبلؿ العروض عمػى ا ػباع ا ومػف   -7

 .دإ وحل التهميافإ وحل التممؾػإ واألمات الحاجػة الى الحريةإ والحنافهذ  الحاج
 ػػاعة جػػو مػػف االرتيػػاح بػػيف لديػػل االسػػتعداد إلدارة حػػوار ومناق ػػة التبلميػػذ بػػروح ديمهراطيػػة وا   -01

 .بلميذ مبتعدًا عف الروح التسمطيةالت
يسػػت ير األط ػاؿ كممػػا دعػػت ويعػػرؼ كيػؼ  إ  يتصػؼ بال طنػػة وال ػدو  والرقػػة وقػوة المبلحظػػة  -00

 .ك يرًا عمى هدو  التمميذ واتزانلإ وعميل عف يعػرؼ عف حالتل الن سية يمكف عف تساعد ال رورة
وكذلؾ ذو  الهدرات المتوسطة وبطيئي التعمـ فػي جمػه إ لهيمة يست ؿ التبلميذ ذو  المواهل ا -02

وهػػذا إ صػػور مػػف المجػػبلت والجرائػػد ورسػػـ الصػػور المختم ػػة وعمػػؿ بطاقػػات ووسػػائؿ تعميميػػة 
 .ؽ عهداؼ الدرس الذي يهـو بتدريسليساعد  عمى تحهي

األدوار ة يهػػـو بتهسػػيـ التبلميػػذ الػػى مجموعػػات يتحػػدد عػػددها فػػي  ػػو  العػػدد المطمػػول بتبديػػ  -01
 .في النص المراد تم يمل

وبطيػ  الػتعمـ إ  ػـ يعطػى فرصػة لمتبلميػذ المتوسػطيفإ يبدع بمجموعة مف الطبلل المت ػوقيف   -02
 .طمل هذا اعادة الدرس عك ر مف مرةحتى لو تإ في تم يؿ الدرس 

 .األدوار حتى يتسـ الدرس بالجديةي ارؾ تبلميذ  في تم يؿ   -03
جػذل الطػبلل دائمػًا إ وتوخي مبدع العدالة بين ـ والعمػؿ عمػى ذين ر روح التعاوف بيف التبلمي  -04

 .بوسائؿ متنوعة
إ وذلػؾ بذ ػارة األسػئمة التػي تك ػؼ مػد  ت اعػؿ الطػبلل مػه مه الطبلل دراميتهويـ الن اط ال -05

إ ومػد  قػدرت ا عمػى الك ػؼ تعػرؼ عمػى خبػرات جديػدةإ ومد  اس ام ا فػي الدراميةالتجربة ال
 .وعحاسيس ـ ف مكنونات ن وس الطبللع

بسػػػيطة تتسػػػـ  دراميػػػةإ حيػػػث عميػػػل عف يراعػػػى اختيػػػار م ػػػاهد يتجنػػػل  ػػػعور التبلميػػػذ بالممػػػؿ  -06
النػػص إ وعميػػل عف يسػػرد قصػػة عك ػػر مػػف ع ػػريف دقيهػػة سػػت رؽ عر ػػ ا بحركػػة دائبػػة إ وال ي

وكػػذلؾ ال يحػػاوؿ السػػخرية مػػف ل جػػات إ ليهػػرل عحػػدا  ا لؤلط ػػاؿ إ عواًل قبػػؿ عر ػػ ا  الػػدرامي
عيػػػول فػػػي إ ووجػػػود مػػػاتإ بسػػػبل تعػػػدد البيئػػػات عحيانػػػاً عو طريهػػػة نطه ػػػـ لػػػبعض الكم التبلميػػػذ
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إ منعػًا النظاـ وال دو  فػي الصػوت والحركػةإ ويراعى التزاـ األط اؿ بج از النطؽ عحيانًا عخر 
 لحدوث عي مظ ر مف مظاهر ال و ى.

منمػو والتطػور الػذاتي إ وعف يكػوف الػدرس قػاببًل لعف يتيي لتبلميػذ  فرصػة المناق ػة عمى المعمـ  -07
جميػػػه األطػػػراؼ  ويجػػػل عف ي ػػػه نصػػػل عينيػػػل عف نجػػػاح دروس الػػػدراما تعتمػػػد عمػػػى تعػػػاوف

إ وكذلؾ عمى المعمـ عف يطمػؽ الحريػة لمتبلميػذ لمتعبيػر دوف خػوؼ ليصػموا الم تركة في العمؿ
 عمػى جوانػل إ وعميػل عف يعطػي ـ ال هػة وعف يسػاعدهـ عمػى التركيػزالخمػؽ واإلبػداعالػى مرحمػة 

إ وينػاقش مػه تبلميػذ  التجربػة كمػا عميػل عف يحػدد كيػؼ ين ػى درسػل إالمو وع لموصوؿ لم  ػـ
 ألف هذا سوؼ يحدد معنى ما يتعممونل.إ عو المو وع الذي يدرسوف 

 :التعميمية  في الدراماأدوار المعمـ 
مهػػـو ببنػػل مخطػػط ومن ػػذ و  عنػػد اسػػتخدامل لمػػدراما التعميميػػة فػػي التػػدريسوتتميػػز عدوار المعمػػـ 

إ )عبػد النبػي(   64: 0771) م ػدادإ : فيمػا يمػيوتتم ػؿ عدوار المعمػـ فػي الػدراما إ  لمدراما التعميمية
) ع انػػػػػػػػػػػة ( 077-075: 2110( ) الهر ػػػػػػػػػػػيإ 017-014: 2110( ) المػػػػػػػػػػػوح  71-77:  0771
 (:023-022: 2116والموحإ 

إ دراميػاً سػيهوـ بمسػرحت ا يهوـ المعمػـ بتحديػد الػدروس والمو ػوعات عو الوحػدة الدراسػية والتػي  -0
ويمكػػػف لممعمػػػـ اختيػػػار الػػػدروس والمو ػػػوعات التػػػي يػػػر  عف المػػػتعمـ ي ػػػعر في ػػػا بالصػػػعوبة 

 .س التي يمكف مسرحت ا بس ولة ويسروج اؼ األسمول عو الدرو 

إ والوقػػػػػت ؽ طبيعػػػػة األهػػػػػداؼ التربويػػػػػةإ وخصػػػػػائص المػػػػػتعمـوفػػػػػيػػػػتـ تػػػػػبليؼ الػػػػػنص الػػػػػدرامي  -2
تكػوف  التي يمكف عفإ واإلمكانات المتاحة ة الدراسية العامةلدروس في الخطالمخصص لتمؾ ا

 .متوفرة لممتعمـ بدوف صعوبة

قرا ة ما يراد مسرحتل قرا ة متبنية فاهمػة ودقيهػة لتحديػد األهػداؼ التعميميػة المػراد تحهيه ػا مػف  -1
 .التعميمية  الدراماخبلؿ 

) المعرفيػػة جميػػه الجوانػػل  م ػػتممة عمػػىالتعميميػػة   لػػدرس الػػدراماصػػياغة األهػػداؼ التعميميػػة  -2
بمػا يمكػف تحهيهػل وفػؽ إ ( قػدر اإلمكػاف والتنظػيـ المنطهػي لتمػؾ األهػداؼ والم ارية والوجدانيػة

إ وعف تكػوف األهػداؼ وا ػحة وم ػتممة عمػى نػاتج قدرات وحاجات واستعدادات التمميذطبيعة و 
 .ه مف المتعمميف عند انت ا  الدرستعميمي واحد وتعبر عف األدا  المتوق

والتركيز عمى العناصر الم مػة فيػل واألفكػار الرئيسػة إ المحتو  التعميمي المراد مسرحتل تحميؿ -3
كساب ا لممتعمميفوتحديد الم اهيـ والحهائؽ والتعميمات والمبادي  والنظريات ال  .مراد اف ام ا وا 

ك ػػر مػػف ار عواختيػػ الػػدرامي تحديػػد قػػوائـ بػػالطرائؽ المتنوعػػة التػػي يمكػػف اسػػتخدام ا فػػي الػػدرس -4
إ وال ننسى تهنيات الدراماالتي تصاحل وعي ًا قوائـ لموسائؿ التعميمية إ طريهة تكوف مناسبة لل

يكػػور وموسػػيهى ومنػػاظر وغيرهػػا مػػف مبلبػػس ود دراميوالمصػػاحبة لمعػػرض الػػ دراميإ العمػػؿ الػػ
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إ ويمكػػف الحصػػوؿ عمي ػػا مػػف ألهػػداؼ وطبيعػػة المحتػػو  التعميمػػي إ عمػػى عف تكػػوف مبلئمػػة...
 .لبيئة المدرسية ببقؿ ج د وتكاليؼئة المحمية عو االبي

وحاجػػػات إ مػػػف عن ػػػطة تراعػػػي ال ػػػروؽ ال رديػػػة لمػػػدرامااختيػػػار األن ػػػطة التعميميػػػة المصػػػاحبة  -5
وتبعػػث روح إ هـ فػػي تحهيه ػػاإ وعف تخػػدـ األهػػداؼ التعميميػػة وتسػػاوميػػوؿ واهتمامػػات التبلميػػذ

 .التعاوف بيف المتعمميف

التػػػي تناسػػػل الػػػدرس الػػػذي سػػػتتـ مسػػػرحتل هػػػؿ هػػػي مسػػػرحية إ يػػػةالنصػػػوص الدرامتحديػػػد نػػػوع  -6
تاريخيػػػة عـ تم يػػػؿ األدوار عـ مسػػػرحية العػػػرائس عـ مسػػػرحية الم ػػػكبلت االجتماعيػػػة و الن سػػػية 

حتػى ي ػه المعمػـ فػي اعتبػار  عف لكػؿ إ الدراما وغيرها مف عنواع المسرحيات والمستخدمة في 
جرا ات تهوـ عمي اخبلؿ ع نوع مف تمؾ المسرحيات طريهة في األدا  مف  .دوار وخطوات وا 

وا حة فػي ذهػف المعمػـ لتتحػوؿ بعػد ذلػؾ الػى  خصػيات  نص الدرامي خصيات العف تكوف  -7
 .دراميما يتبل ـ وطبيعة الدرس التحدث وتتطور وتت اعؿ مه األحداث بتتحرؾ وت

يػز التمميػذ عمى  خصيات محدودة العػدد س حتػى ال يت ػتت انتبػا  وترك درامياقتصار النص ال -01
حتػػػى يسػػػ ؿ عمػػػى المعمػػػـ ادارة وتن يػػػذ س دراميالػػػالتمميػػػذ المػػػؤدي لمعػػػرض  -عي ػػػاً -الم ػػػاهد و
التي تحد مف نجػاح العػرض إ وال يجد عمامل بعض المعوقات في س ولة ويسر  دراميالعمؿ ال

 .ـ لممتعمميفالمهد دراميال

عوراؽ عمؿ و  اً درامي اً وعر التي تت مف عن طة متنوعة تماـ بتنظيـ زمف الحصة الدراسية االه -00
 .وعن طة متنوعة ومتعددة

ي الػى ععمػاؿ حركيػة اختيار جماعة التم يؿ والتػي سػتهوـ بتحويػؿ الكممػات فػي الػنص المسػرح -02
عي اختيػػار الطالػػل الػػذي  إ  دراميالػػإ ويػػتـ االختيػػار وفػػؽ  خصػػيات الػػنص منطوقػػة ممموسػػة

 .مى عدا  ال خصية المحددة باقتدارلديل الهدرة ع

التي تهوـ بم ػاـ إمف مجموعات مف األفراد  دراميالعض التبلميذ في اإلعداد لمعرض اؾ با ر  -01
إ موكمة ل ا بالتحديد م ؿ مجموعة تعػد الػديكور وعخػر  تج ػز وتبحػث عػف المبلبػس المناسػبة 

ومنػاظر  وغيػر ومجموعة تعاوف هنا وهنػاؾ فػي و ػه األقنعػة وتنظػيـ مكػاف العػرض ونظافتػل 
 إ وعفػػػراد احتيػػػاط ليػػػؤدوا األدوار لػػػو ت يػػػل طالػػػل عساسػػػي عػػػف العػػػرض.ذلػػػؾ مػػػف األعمػػػاؿ ..

 .ربؾ العمؿ والعرض المسرحي وت  ملوال تكوف هناؾ م اج ت غير سارة تدراميإ ال

إ دراميالػػوالطػػرؼ المتمهػػي لمعمػػؿ  إميدراالػػتحديػد الم ػػاـ المطموبػػة مػػف الطػػرؼ المػػؤدي لمعمػؿ  -02
إ وعمػى المعمػـ هنػا تحديػد مػا هػو مطمػول مػف ب ػال واجبات دقيهة عميل عف يهـو فكؿ من ـ عمي

فمػ بًل الطالػل المػؤدي عميػل عف يعػرؼ  إ ما يهومػوف بػل كؿ طالل عمى وجل التحديد ومتابعة 
ًً توجيػػػػل -عي ػػػػا-دور  بال ػػػػبط والطالػػػػل المتمهػػػػي عميػػػػل عف ي ػػػػارؾ فػػػػي األن ػػػػطة المهدمػػػػة و

 .داتل وتسجيؿ مبلحظاتل وانطباعاتلانتها
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إ إ ومه طبيعة المحتو  التعميميالدرس الدرامييـ التي تتناسل مه عهداؼ تحديد عساليل التهو  -03
لتعتمػػد إ إ باإل ػػافة الػػى التنػػوع فػػي عسػػاليل التهػػويـ اة ال ػػروؽ ال رديػػة بػػيف المتعممػػيفمػػه مراعػػ

 .يهـو بل التبلميذ عمى األدا  التم يمي الذي

ف عف تنتابػل عنػد ادارتػل ينب ي عمى المعمـ عف يت مل عمى م اعر الخوؼ مف ال  ؿ التي يمك -04
جرا اتػػل وفػػؽ نظػػاـ متسمسػػؿ كػػؿ خطػػوة  باسػػتخداـ الػػدرامالمتػػدريس  إ فعميػػل عف يػػنظـ خطواتػػل وا 

 .دراميالحتى ي مف المعمـ النجاح في ن اية العمؿ إ تبنى عمى الخطوة التي تسبه ا 

تهػحتػى إ االهتماـ بحرفية الطالل المم ؿ وتنميت ػا  -05 س ألنػل افيػؤدي العػرض المسػرحي بت ػوؽ وا 
إ باإل ػػافة الػػى الك ػػؼ حتػػو  التعميمػػي المػػراد اف امػػل ل ػػـالمؤلػػؼ والم ينهػػؿ لمم ػػاهديف فكػػرة 

عػػف الهػػدرات الكامنػػة لػػد  الطػػبلل وتنميت ػػا وتوظي  ػػا التوظيػػؼ الصػػحيي إ وتت ػػمف حرفيػػة 
وع والتنػػوع فيػػل إ والتحػػدث بصػوت مسػػمريهػػة وقػػوف ـ ع نػا  العػػرض المسػػرحيالطالػل المم ػػؿ ط

 .م ميف متى يتكمموف ومتى ينصتوف د مف معرفة التبلميذ المػإ والتبكيعة الحوارحسل طب

بوقػت كػاِؼإ ألف البروفػات تػربط كافػة عناصػر اإلخػراج  دراميالػتنظيـ البروفات قبؿ العػرض  -06
 إ ف ػػي البروفػػات تنػػدمج كػػؿ مػػف المسػػرحية وفكػػرة المخػػرج عن ػػامتكاممػػة لتكػػوف وحػػدة دراميالػػ

 .مطمول منلوف ـ كؿ مم ؿ لدور  ال

إ ويمكػػػف ـ ال هػػػة واالطمئنػػػاف وت دئػػػة روع ػػػـإ ويبػػػث فػػػي  بػػػد لممعمػػػـ عف يحظػػػى ب هػػػة الجميػػػهال -07
 إ ومعرفتػػللمعمػػـ عمػػى معرفػػة مػػا ي عمػػل بال ػػبطالحصػػوؿ عمػػى  هػػة الجميػػه مػػف خػػبلؿ قػػدرة ا

ف معرفتػػل الدقيهػػة بالمػػادة التػػي يريػػد عو إ  خصػػيات ا -عي ػػاً -بالمسػػرحية مػػف كػػؿ نواحي ػػاإ و
 .ل ا في كؿ بروفة يهـو ب ايتناو 

لمت مػػػل عمػػػى إ نػػػة فػػػي ادارة المواقػػػؼ التػػػي تواج ػػػلعمػػػى المعمػػػـ عف يتميػػػز بالهػػػدرة عمػػػى المرو  -21
الصػػػعوبات والعهبػػػات التػػػي يمكػػػف عف تعتػػػػرض طريهػػػل ع نػػػا  تخطيطػػػل وتن يػػػذ  وتطبيهػػػل لمعمػػػؿ 

 المسرحي.

لػؾ يحػد مػف انطػبلؽ ذ س ألف دراميالػعمى المعمـ عال يسيطر عمى جميه خطوات تن يػذ العمػؿ  -20
إ لػذلؾ اسبة لنمو اإلبداع لد  المتعممػيفوال يساعد عمى توفير بيئة تعميمية من وحرية التبلميذإ

األدوار التػػػػػي تتناسػػػػػل وقػػػػػدرات ـ  عمػػػػػى المعمػػػػػـ اتاحػػػػػة نوعػػػػػًا مػػػػػف الحريػػػػػة لتبلميػػػػػذ  الختيػػػػػار
عطائ ـ ال رصة إلبػدا  ورائ ػـ حػوؿ العمػؿ واستعدادات ـ وميول ـ منػذ بدايتػل وحتػى  دراميالػإ وا 

 . ن ايتل

س حتػى دراميالهياـ بعممية التهػويـ بصػورة مسػتمرة عهػل كػؿ خطػوة مػف خطػوات تن يػذ العمػؿ الػ -22
ؾ مف خػبلؿ المناق ػة وعوراؽ إ ويتـ ذل ودةيتبكد مف نجاحل في تحهيؽ األهداؼ التعميمية المن

حػػداث  ـ بطبيعػػة األإ وتوجيػػل األسػػئمة بصػػورة متنوعػػة لكافػػة التبلميػػذ لمعرفػػة مػػد  وعػػيالعمػػؿ
 .والمواقؼ والمحتو  التعميمي



43 

 

إ ل متحميػًا بال طنػة وقػوة المبلحظػةإ وال ػػدو يجػل عمػى المعمػـ عف يكػوف محبػًا لعممػل مخمصػًا لػ -21
مػػػػى ن ػػػػر روح التعػػػػاوف بػػػػيف إ قػػػػادرًا عالتبلميػػػػذ بػػػػدوف ان عػػػػاؿ عو غ ػػػػلبحيػػػػث يهػػػػـو بتوجيػػػػل 

 ادارتل لممواقؼ التعميمية المختم ة. تبلميذ  في لة ع نا  تعاممل مه إ ومطبهًا لمبدع العداتبلميػذ 

ومف خبلؿ ما سبؽ يت ي لنا تنوع وتعدد األدوار والمسئوليات التػي ينب ػي عمػى المعمػـ الهيػاـ 
      يػػػاـ بم مػػػة مزدوجػػػة إ األمػػػر الػػػذي يتطمػػػل مػػػف المعمػػػـ الهدراميب ػػػا عنػػػد تخطيطػػػل وتن يػػػذ  لمعمػػػؿ الػػػ

إ وعميػػل مراعػػاة تمػػؾ األدوار سػػيةإ ومخػػرج لممسػػرحيات التعميميػػةإ معمػػـ لممػػواد الدرا) معمػػـ ومخػػرج (
 ون ة الذكر وو ع ا نصل عينيل حتى ينجي في العمؿ المراد الهياـ بل وتذليؿ كافة الصعوبات التي

 .يمكف عف تواج ل
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 : الميارات الحياتية المبحث الثاني
 :مفيـو الميارات الحياتية

وجود  لمم ارات الحياتية إ وهذا التعدد يرجه الى عدـالت سيرات هناؾ العديد مف التعري ات و         
إ وهنػاؾ العديػد  ػعل اسػتخداماتل النظريػة والعمميػةس ولمرونػة التعريػؼ وتقائمة محددة ل ذ  الم ػارات

إ رات الحياتيػػة م ػػؿ التعمػػيـ لمحيػػاةإ التعمػػيـ السػػموكيإ م ػػارات مػػف عجػػؿ الحيػػاةمػػف المسػػميات لمم ػػا
لبعض  إ تعميـ الم ارات الحياتية إ وفيما يمي عرضإ التعميـ مف عجؿ المواطنةمحياةم ارات التعميـ ل

 :تعري ات الم ارات الحياتية
لم ػػرد لمتعػػايش فػػي الحيػػاة مجموعػػة مػػف االحتياجػػات العهميػػة عو الوجدانيػػة عو األدائيػػة البلزمػػة  هػػي -

 والهػػومي  الػػوطني و   وإ حتػػى يحهػػؽ عهدافػػل سػػوا  عمػػى المسػػتو  ال خصػػي عـ الجمػػاعي اليوميػػة
 .( 210:  2101إ العالمي )حسف

مجموعػػة مػػف الم ػػارات المرتبطػػة بالبيئػػة التػػي يعػػيش في ػػا المػػتعمـ إ ومػػا يتصػػؿ ب ػػا مػػف معػػارؼ  -
طريػؽ األن ػطة والتطبيهػات العمميػةإ إ يتعمم ا المتعمـ بصػورة مهصػودة ومنظمػة عػف هات وقيـواتجا

صية المتكاممة بالصورة التي تمكنل مػف تحمػؿ المسػؤولية س ب دؼ بنا  ال خعو بصورة غير مهصودة
 .( 06:  2116) عبد المعطي ومصط ىإ إ والت اعؿ مه مهت يات الحياة اليومية 

إ ؿ بنجػػػاح مػػػه مواقػػػؼ الحيػػػاة اليوميػػػةمجموعػػػة مػػػف األدا ات التػػػي تسػػػاعد التبلميػػػذ عمػػػى الت اعػػػ -
إ والسػػيطرة ت المرتبطػػة بالم ػػارات الحياتيػػةالوتػػزودهـ بالهػػدر الػػبلـز مػػف المعرفػػة العمميػػة فػػي المجػػا

إ وت ػػمؿ هػػذ  الم ػػارات ) الم ػػارات ج  ـ فػػي حيػػات ـ ومجػػتمع ـ وبيئػػت ـعمػػى الم ػػكبلت التػػي تػػوا
 .( 1:  2114ارات الح اظ عمى الحياة ( ) صبحيإ إ والم ارات البيئية إ وم ة والتكنولوجيةالعممي

مػػػػى تعمػػػـ كي يػػػة التعامػػػػؿ والت اعػػػؿ مػػػه المجتمػػػػه األدوات التػػػػي تسػػػاعد الطػػػبلل عوتعػػػرؼ ببن ػػػا  -
إ وُتحسػػػف مػػػػف عبلقػػػت ـ مػػػػه ا خػػػريفإ والتعامػػػؿ مػػػػه ال ػػػ وطإ والػػػػروابط األسػػػريةإ وال هػػػػة المحػػػيط

                              هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية إ وتحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات وا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفإ والتواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـإ وابػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن س
 (.222:  2113إ ) منصور وال ربيني

إ وهػػذ  مػػه م ػػكبلتل الحياتيػػةإ  خصػػية عو اجتماعيػػةقػػدرة الطالػػل عمػػى التعامػػؿ بذيجابيػػة  و هػػي -
إ وقائيػػػػةإ والم ػػػارات الرات الصػػػػحيةإ والم ػػػارات ال ذائيػػػػةإ والم ػػػاالم ػػػارات ت ػػػػـ: الم ػػػارات البيئيػػػػة

 .( 6:  2116رات اليدوية ) ق طة إ والم ا
اج ػػػة تحػػػديات إ عو مو ال ػػػرد مػػػف حػػػؿ م ػػػكبلتدرات العهميػػػة والوجدانيػػػة والحسػػػيةإ التػػػي تمكػػػف الهػػػ -

رات : الم ػػػاعمػػػى عسػػمول حيػػػاة ال ػػػرد عو المجتمػػػهإ وت ػػػـإ عو اجػػػرا  تعػػػديبلت تواجػػل حياتػػػل اليوميػػػة
                البيئيػػػػػػػػة إ والم ػػػػػػػػاراتالم ػػػػػػػػارات الوقائيػػػػػػػػةإ والم ػػػػػػػػارات اليدويػػػػػػػػةإ و ال ذائيػػػػػػػػةإ والم ػػػػػػػػارات الصػػػػػػػػحية

 .( 44: 2113) المولوإ 
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تيػػة إ ون ػػاطات ـ الحيازمػػة ل ػػـ لمممارسػػة حيػػات ـ اليوميػػةـز لممتعممػػيف مػػف الم ػػارات البلالهػػدر الػػبل -
دارة الوقػت والج ػد والمػاؿ دارة مواقػؼ الصػراع م ؿ: م ػارات اتخػاذ الهػراراتإ وا  جػرا  عمميػات إ وا  إ وا 
عداد وتناوؿ ال ذا إ واخالت اوضإ وم ارات االتصاؿإ والت اعؿ الناجي مه ا خريف الصحيإ  تيار وا 

إ وعدواتػل وعج زتػل وم ػارات التعامػؿ مػه البيئػة واالهتمػاـ بتنسػيؽ ورعايػة المسػكف إوالعناية بػالمبلبس
 .( 122:  2112المختم ة ) مازفإ  بمعطياتل

لتػػػي تسػػػاعد ال ػػػرد عمػػػى ادارة حياتػػػلإ والتعػػػايش مػػػه متطمبات ػػػاإ والتعامػػػؿ بذيجابيػػػة مػػػه الم ػػػارات ا -
                   تصػػػػػػػػاؿ ال اعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػه ا خػػػػػػػػريف التػػػػػػػػي ي ر ػػػػػػػػ ا العصػػػػػػػػر واال إ ومواج ػػػػػػػػة التحػػػػػػػػدياتم ػػػػػػػػكبلت ا

 .( 31:  2110مسعودإ )
ه بيئتلإ ومواج ة إ وذلؾ لمت اعؿ الناجي مالبلزمة لم رد في الحياة اليوميةمجموعة مف الم ارات   -

                 فػػػػي مجتمعػػػػلإ وكعنصػػػػر م ػػػػارؾ وفعػػػػاؿ وتحسػػػػيف عسػػػػمول ونوعيػػػػة حياتػػػػل ك ػػػػرد إم ػػػػكبلت الحيػػػػاة
 .(222: 2115) محمدإ 

عدوات وممارسات الطالل تجا  مػا يتعػرض لػل مػف مواقػؼ ع نػا  ممارسػتل لحياتػل اليوميػة إ والتػي  -
إ وعدا  األعمػػاؿ رة عمػػى عػػرض عفكػػار  وورائػػلإ والهػػداالتصػػاؿ الم ػػوي ال عػػاؿ بػػا خريف تسػػاعد  عمػػى

والهػػػدرة عمػػػى مواج ػػػة الم ػػػكبلتإ ومػػػف هػػػذ  ك ػػػا ة عاليػػػةإ والتكيػػػؼ االجتمػػػاعيإ المطموبػػػة منػػػل ب
               لتمخػػػػيصإ وم ػػػػارات اعػػػػداد التهػػػػاريرإ وم ػػػػارات الحػػػػوارإ وم ػػػػارات الت ػػػػاوض: م ػػػػارات االم ػػػػارات

 (  015: 2111عبد الر يدإ )
 :حثة مف التعريفات السابقة ما يميمما سبؽ يتضح لمبا

 .لمجتمهي الزمة لحياة كؿ فرد في اعف الم ارات الحياتية ه .0

 .ـو ب ا ال رد لتحهيؽ عهداؼ معينةعف الم ارات الحياتية هي األدا ات والممارسات التي يه .2

فإ وحػػؿ : التحػدث والحػػوار مػه ا خػريي عمػؿ يهػوـ بػػل ال ػرد م ػؿيػة فػػي عتػدخؿ الم ػارات الحيات .1
 .ناقدإ واتخاذ الهرارإ والت اوضإ والتعامؿ مه ا خريفإ والت كير الالم كبلت

إ وبخاصػة فػي حياتػل يتطمػل منػل قػدرًا مناسػبًا فػي الم ػارات ال رد وتكي ل مػه المجتمػه ف ت اعؿا .2
 الحياتية .

اف نجاح ال رد في مواج ة الم كبلت التي يتعرض ل ا فػي حياتػل اليوميػة يتوقػؼ الػى حػد كبيػر  .3
 .ما لديل مف م ارات حياتية متنوعةعمى 

 .ستل اليومية ك يرةال رد في ممار  اف الم ارات الحياتية التي يحتاج ا .4

 .مل مه األ يا  والمعدات واأل خاصاف الم ارات الحياتية يستخدم ا ال رد عند ت اع .5

 .بك ا ة عالية اف الم ارات الحياتية تساعد ال رد عمى عدا  األعماؿ المطموبة منل .6

 : ات الم ارات الحياتية الى ما يمييمكف تصنيؼ تعري  -عي اً -ومف خبلؿ التعري ات     
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: ويعػػػرؼ الم ػػػارات الحياتيػػػة ببن ػػػا مجموعػػػة مػػػف األدا ات واالختبػػػارات ال خصػػػية األوؿ تصػػنيؼ ال
 التي تسبل عو تزيد مف سعادة وفائدة وراحة ال رد .

فػػي تحهيػػؽ : ويعػػرؼ الم ػػارات الحياتيػػة ببن ػػا الهػػدرات العهميػػة والحسػػية المسػػتخدمة ال ػػاني التصػػنيؼ 
 .عهداؼ مرغوبة لد  ال رد

: ويعػػرؼ الم ػػارات الحياتيػػة ببن ػػا مجموعػػة العمميػػات واإلجػػرا ات التػػي مػػف خبلل ػػا الػػثالتعريػػؼ ال 
 .و ادخاؿ تعديبلت في مجاالت حياتلإ عال رد حؿ م كمةإ عو مواج ة تحديستطيه 

: هػي الهػدرة جرائػي التػالي لمم ػارات الحياتيػةوبنا  عمى ما سبؽ تـ التوصؿ الى التعريؼ اإل
متطمبػػات  إ التػػي تسػاعد المػتعمـ عمػى التعامػؿ مػهجػابي لممواقػؼ المختم ػةلسػموؾ اإليعمػى التكيػؼ وا

لم ويػػػةإ : الم ػػػارات ات الحياتيػػػة التػػػي يحتاج ػػا المػػػتعمـإ ومػػػف عبػػرز الم ػػػاراوتحػػديات الحيػػػاة اليوميػػػة
 .لهرارإ وم ارة التعامؿ مه الذاتإ وم ارة حؿ الم كبلت إ وم ارة اتخاذ اوالم ارات الصحية

 :ميارات الحياتيةالاكتساب أىمية 
مػػػف االهتمػػػاـ بالمعمومػػػات  إ فبػػػدالً ة لمتعمػػػيـ فػػػي العصػػػر الحػػػالي تت يػػػربػػػدعت النظػػػرة التهميديػػػ

التػي تؤهػؿ ال ػرد لمنجػاح فػػي إ ظ ػر االتجػا  الػذي ينػادي بػال  ـ والتحميػػؿ واكتسػال الم ػارات والح ػظ
إ ة عمؿ تناسػل قدراتػليجد لن سل فرصإ طيه عف يتعايشإ يذهل لسوؽ العمؿإ فبالم ارات يستحياتل
إ وعهػـ هػذ  الم ػارات هػي الم ػارات الحياتيػة إ والتػي تظ ػر عممل يتميز بك ػا ة انتاجيػة عاليػةتجعؿ 

الػػذي يتطمػػل وجػػود نوعيػػة مػػف األفػػراد مػػف إ يتسػػـ بػػالت ير المسػػتمرعهميت ػػا فػػي هػػذا العصػػر الػػذي 
لتعامػػؿ مع ػػا واالختراعػػات إ واإ والتػػبقمـ مػػه المسػػتجدات ال كر المبػػدعإ واإلنتػػاج المبتكػػريتصػػ وف بػػ

إ والتطمه الى المسػتهبؿ إ والهػدرة عمػى عدا  األدوار االجتماعيػة التػي يتطمب ػا بكؿ  هة وس ولة ويسر
إ والتػي تبػدو عهميػة اكتسػاب ا مػتبلؾ األفػراد لمم ػارات الحياتيػةالمجتمه منل إ وهذا يكوف مػف خػبلؿ ا

(إ  25: 2116ةإ إ ) ق ػػػػػػط( 03: 2115(إ ) سػػػػػػعد الػػػػػػديفإ  40:  2115) عطيػػػػػػةإ  فيمػػػػػػا يمػػػػػػي
: 2101إ (إ ) حسػف 16:  2101(إ ) صايمةإ  22:  2101(إ ) الص يرإ  21: 2101إ )محمد
 :(55:  2102إ (إ ) األغا 12:  2101إ ) وافي إ (210
يف اف الم ارات الحياتية هي التي تجعؿ ال رد قادرًا عمى ادراؾ الت اعؿ الصحي بينل وبيف ا خر  .0

إ تكػوف لديػل م ػارة االتصػاؿ الم ػوي إ وم ؿ ذلػؾ عف ال ػرد ال بػد عفبيف البيئة والمجتمهإ وبينل و 
إ وتهػديـ وهذا األمر يساعد  عمى عرض عفكار  وورائل بذيجاز وو وح دوف حاجة الى االستطراد

 .ت اصيؿ هو في غنى عن ا

بػال خر واالعتػزاز ؼ ت ػعر  إ وممارسػت ا فػي مختمػؼ المواقػتمكف ال رد مف الم ارات الحياتيػةاف  .2
فػذف هػذا ي ػعر  إإ دوف مػا يطمػل منػل عف يػؤدي عمػبًل مػف األعمػاؿ وتػيهف مػا طمػل منػلبػالن س

 .المزيد مف ال هة بالن س يعطيل إ و خريف بال هة فيلا 
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ارة مػػف اف تمكػػف ال ػػرد مػػف م ػػارة مػػا عمػػى عي مسػػتو  ي ػػجعل دائمػػًا عمػػى االرتهػػا  بمسػػتو  الم ػػ .1
إ بػؿ اكتسػال ال ػرد لم ػارة مػا بالتالي تحهيؽ مكاسل وموارد عك ػرإ و عجؿ فتي وفاؽ جديدة لمعمؿ

عمى االنتهاؿ مف م نة حتى يصؿ الى التمكف مف الم ارة الكمية يساعد  إ في مستويات متتالية 
 .الى األخر 

مػػػى إ والهػػػدرة عمػػػى مواج ػػػة مواقػػػؼ الحيػػػاة المختم ػػػةتمكػػػف الم ػػػارات الحياتيػػػة ال ػػػرد مػػػف الهػػػدرة ع .2
 .التعامؿ مع ا بحكمة وطريهة الئهةإ و الم كبلت الحياتيةالت مل عمى 

إ فال ػػػركات عمػػى اسػػتيعال التكنولوجيػػا الحدي ػػةاف تمكػػف ال ػػرد مػػف الم ػػارات الحياتيػػة تسػػػاعد   .3
إ كمػػػا تحػػػرص عمػػػى عف يسػػػتوعل مػػػًا تحػػػرص عمػػػى امػػػتبلؾ التكنولوجيػػػاوالبنػػػوؾ والمصػػػانه دائ

س ولػذلؾ ي ػعر الػذيف يعممػوف فػي مسػتو  العػالميالتكنولوجيػا عمػى الالعامموف ب ػا كػؿ مػا تهدمػل 
إ ومػػف  ػػـ مسػػتو  تمكنػػل مػػف يػػا الحدي ػػةتمػػؾ التكنولوج ؿ م ػػارة معينػػة بػػالعجز والهصػػور فػػي ظػػ

 .ديدة ت ر  ا التكنولوجيا الحدي ةم ارات معينة تؤهمل دائمًا لتعمـ م ارات عخر  ج

ت عهميػػة كبػػر  فػػي بػػؿ ان ػػا ذا ةإحياتيػػة عمػػى عمػػور الحيػػاة الماديػػال تهتصػػر عهميػػة الم ػػارات ال .4
قامػة عبلقػات طه ا خػريفإ اذ تمكػف هػذ  الم ػارات ال ػرد مػف التعامػؿ مػاألمور العاط يػة يبػة إ وا 

 .قائمة عمى الحل والمودة مع ـ

يػػػه مجػػػاالت حياتػػػلإ سػػػوا  فػػػي ك يػػػرة ومتعػػػددة يحتػػػاج الي ػػػا ال ػػػرد فػػػي جماف الم ػػػارات الحياتيػػػة  .5
إ ومػػػف  ػػػـ يمكػػػف الهػػػوؿ عف ال ػػػرد فػػػي حاجػػػة إ عو فػػػي العبلقػػػات مػػػه ا خػػػريفسػػػرةإ عو األالعمػػػؿ

وبالتػػػالي ف ػػػي السػػػبيؿ الػػػى  إرسػػػ ا فػػػي كافػػػة مجػػػاالت حياتػػػلالمػػػتبلؾ م ػػػارات يسػػػتطيه عف يما
 .إ وكذلؾ حل ا خريف وتهديرهـ للإ وتهبمل لآلخريف والحياة مع ـسعادتل

اصػػؿ اإلنسػػاني والتكامػػؿ يسػػاعدهـ عمػػى التو اف تسػػمي جميػػه عفػػراد المجتمػػه بالم ػػارات الحياتيػػة  .6
 .االجتماعي

لػػيس فهػػط إل ػػباع  إإ والمجتمػػه معػػاغنػػى عن ػػا لم ػػرداف الم ػػارات الحياتيػػة م ػػارات عساسػػية ال  .7
إ مػف عجػؿ تحهيػؽ تهدمػل -عي ػا–مف عجؿ مواصمة بها  النوع والجنسإ ولكف حاجاتل األساسية 

 . هعساليل معي تل في الحياة والمجتموتطوير 

رض التهدـ العممػي والتكنولػوجي المعاصػر عمػى المجتمعػات الحدي ػة  ػرورة اكتسػال هػذ  ف .01
إ والهػادر عمػى التعامػؿ النػاجي ال لتنمية المواطف الم هػؼ عمميػًاإ والمتنػور تكنولوجيػاً إ الم ارات 
 .معي ية حدي ة في المجتمعات ظروؼ  ظ ور سيما مه

  العاممػػػة فػػػي المجتمػػػه لمواج ػػػة الت يػػػرات تكمػػػف عهميػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػة فػػػي تنميػػػة الهػػػو  .00
 .السريعة في العصر في ميداف العمؿ

إ فحسـ المواقؼ واتخاذ الهرارات المناسبة في الوقػت درة عمى اتخاذ الهرارتنمي لد  ال رد اله .02
 .مية ال بد مف اكتساب ا وممارست االمناسل م ارة حياتية عمى درجة كبيرة مف األه
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عمػػػؽ فػػػي إ ومػػػيبًل الػػػى العمػػػـ والتعدا  األعمػػػاؿ فػػػي سػػػ ولة ويسػػػرعمػػػى  تكسػػػل ال ػػػرد الهػػػدرة .01
 .سير ك ير مف الظواهر الطبيعيةإ وت دراستلإ وو ه خطط لحياتل

تك ػػػؿ لػػػل الحيػػػاة  التػػػي كتسػػػل كػػػؿ مػػػتعمـ الم ػػػارات الحياتيػػػةإوممػػػا سػػػبؽ نػػػر   ػػػرورة عف ي
عامػػػػؿ بك ػػػػا ة مػػػػه كػػػػؿ التإ و الحيػػػػاة بكػػػػؿ مواق  ػػػػا إ ومت يرات ػػػػاإ كمػػػػا تمكنػػػػل مػػػػف مواج ػػػػة السػػػػعيدة

إ كمػػػػا عف امػػػتبلؾ ال ػػػػرد ل ػػػذ  الم ػػػػارات تحهػػػؽ لػػػػل التعػػػايش النػػػػاجي والتكيػػػؼ والمرونػػػػة مسػػػتحد ات ا
 .لنجاح في حياتل العممية وال خصيةوا

 : عوامؿ اكتساب الميارات الحياتية
 إ ومػػػف تمػػػؾزيػػػادة امػػػتبلؾ الم ػػػارات الحياتيػػػة توجػػػد ك يػػػر مػػػف العوامػػػؿ والمػػػؤ رات التػػػي تسػػػاعد فػػػي

(إ 21: 2101يمةإ صاإ )( 27:  2116إ (إ ) ق طة67: 0777ا حددها )خميؿ والبازإ ؿ مالعوام
 :( 16: 2101) وافيإ 

عػؿ : عي وجود ما يدعـ اكتسال الم ارات إ وغيال هذ  العبلقػات الداعمػة تجالعبلقات المدعمة .0
 ارة .إ ووجود المدعـ يؤ ر ايجابيًا في تعمـ الم ال رد يميؿ الى اهماؿ الم ارة

 .اذج تهـو ببدا  تمؾ الم ارة: يتب ر قوة عو  عؼ الم ارة بمبلحظة ال رد لنمالنماذج .2

تسػاعد فػي إ والحناف ا ابة عساسػية تتابه اإل ابة: يم ؿ الحصوؿ عمى التعزيزإ والت جيهإ وال نا  .1
 .ت كيؿ الم ارة الحياتية

عو مػػف عسػػئمة الط ػػؿ لػػؤلل  م ػػارات الحياتيػػة مكتسػػبة مػػف البيػػتإ: معظػػـ تعميمػػات الالتعميمػػات .2
تعمم ػػا بطريهػػة صػػحيحة  إ ينب ػػيراسػػةإ والح ػػاظ عمػػى الصػػحة والعمػػؿإ وهنػػاؾ تعميمػػات لمدواألـ

 .في المدرسة

إ لػػذا يجػػل اتاحػػػة بسػػبل صػػػعوبة فػػي اإللمػػاـ بالم ػػارة : االعتمػػاد عمػػى ا خػػريفاتاحػػة ال رصػػة .3
 .ال رصة لمتبلميذ لممارسة الم ارة

طبيعػة الم ػاراتإ كػوف تعمػـ الم ػارات مػف األفػراد م يػدًا و ػارًا حسػل : قد يالت اعؿ مه ا خريف .4
 .وعولئؾ األفراد

 .بية في اكتسال الم ارات األساسية: وهي تس ـ بذيجام ارات الت كير .5

 : يؤ ر نوع الجنس عمى اكتسال نوعية معينة مف الم ارات الحياتية .نوع الجنس .6

 .تواجل ال رد إ والمستو  االجتماعيإ ووجود تحدياتال هافة  .7

الم ػػارات الحياتيػػة بطريهػػة  إ ويمػػارسعف يكػػوف المعمػػـ قػػدوة لتبلميػػذ  : مػػف ال ػػروريالهػػدوة .01
 .اط التبلميذ بل وتهميدهـ ل خصيتلإ ويتسـ بالهيـ واألخبلؽ التي تزيد مف ارتبسميمة

ميػػػػه إ ومناق ػػػػت ا ببسػػػػمول عممػػػػي دقيػػػػؽ لجدالئؿ والبػػػػراهيف المنطهيػػػػةالػػػػ  : بعػػػػرضاإلقنػػػػاع .00
 .ات البلزمة لحياة عف ؿالم ار 
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م ػػػؿ: حػػػؿ الم ػػػكبلتإ ولعػػػل األدوارإ والمناق ػػػةإ إ ـ عسػػػاليل حدي ػػػة فػػػي التػػػدريس اسػػػتخدا .02
ويعتمػػد إ بحيػث يمػػارس التمميػػذ العمػؿ بن سػػلإ  إ والدراسػات الميدانيػػة والعمميػػةواأللعػال التعميميػػة

 .عمى ذاتل في كافة المواقؼ

 :خصائص الميارات الحياتية
اختبلؼ طبيعػة بيعة الم ارات الحياتية البلزمة لم رد والمجتمه مػف مجتمػه  خػر بػتختمؼ ط        

ال ػػػرد والمجتمػػػه  بػػػيف إ كمػػػا عن ػػػا تخ ػػػه لطبيعػػػة العبلقػػػة التب يريػػػة التبادليػػػة هػػػذا المجتمػػػه عو ذاؾ
ذا كانت هناؾ بعض الم ارات الحياتية التي تت ابل في طبيعت ا في المجتمعػات المتنوعػة المعيف إ وا 

عف هنػػاؾ قػػدرًا كبيػػرًا من ػػا يختمػػؼ بػػاختبلؼ طبيعػػة المجتمػػهإ وكم ػػاؿ عمػػى ذلػػؾ نجػػد عف م ػػارات  اال
التعامػػػػؿ مػػػػه األدوات الك ربائيػػػػػة واألج ػػػػزة التكنولوجيػػػػػة المعهػػػػدة مػػػػف الم ػػػػػارات األساسػػػػية البلزمػػػػػة 

ةإ حػػػػيف عف م ػػػػارات التعامػػػػؿ مػػػػه المطػػػػبفػػػػي " إ زة والمتهدمػػػػة عمميػػػػًا وتكنولوجيػػػػاً لممجتمعػػػػات المح ػػػػ
ي المجتمعػػات المتهدمػػة عو إ ومواج ػػة م ػػكبلت الحيػاة فػػلجماعػػة المحيطػة بػػال ردإ واوال ػارعإ والحػػي

إ هذا ف بًل عف الم ارات الحياتية البلزمة لم رد في مجتمه ما تختمؼ مف فتػرة زمنيػة ألخػر  النامية
إ " ) مازفرها نتيجة الختبلؼ معطيات كؿ فترة مف ال ترات في حياة المجتمعات وخبلؿ مراحؿ تطو 

 :  ارات الحياتية عمى النحو التاليإ وفي هذا السياؽ يمكف تحديد خصائص الم(22: 2112
إ ببساليل ا ػباع ال ػرد الحتياجاتػل الجوانل المادية وغير المادية المرتبطة مف تتنوع وت مؿ كبلً  .0

 .(02: 2110عمرافإ ل مه الحياة وتطوير  ل ا )ولمتطمبات ت اعم

إ عًا لطبيعة كؿ مجتمه ودرجة تهدملإ وتختمؼ مف فترة زمنية ألخر  خر تب تختمؼ مف مجتمه .2
يػة تسػجيؿ تاريخػػل تابػة لػـ تظ ػر اال عنػدما است ػعر عهمفاحتياجػات اإلنسػاف البػدائي لمهػرا ة والك

                   بكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف المكػػػػػػػػػاف والزمػػػػػػػػػاف إ والم ػػػػػػػػػارات الحياتيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػذا النحػػػػػػػػػو تتػػػػػػػػػب راإلنسػػػػػػػػػاني
 .( 24: 2101) الص يرإ 

إ وعمػى بيف ال رد والمجتمهإ وبيف المجتمػه وال ػردتعتمد عمى طبيعة العبلقات التبادلية التكاممية  .1
 .رجة تب ير وتب ر كؿ من ما با خرد

إ وهػذا رد عمػى الت اعػؿ النػاجي مػه الحيػاةإ وتطػوير عسػاليل معاي ػة الحيػاةتست دؼ مساعدة ال ػ .2
 .جديدة ومتطورة لتهميدية ببساليليعني  رورة الت اعؿ مه مواقؼ الحياة ا

هػػي الم ػػارات األساسػػية التػػي ال غنػػى لم ػػرد عن ػػا فػػي ت اعمػػل مػػه مواقػػؼ إ الم ػػارات الحياتيػػة  .3
 حياتل اليومية.

 سػياف مػا لػـ يػتـ تعزيزهػا بالتػدريلإ واالسػتخداـ المسػتمر الم ارات بعد اكتساب ا تكوف عر ػة لمن .4
 .(11:  2101) ناجيإ 
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تػػػاج الػػػى ياتيػػة فػػػي مجمم ػػا م ػػػارات م نيػػة تؤهػػػؿ التبلميػػذ ل ػػػ ؿ ععمػػاؿ تحتعتبػػر الم ػػػارات الح .5
عو وخػر حسػل مجػاؿ التخصػص إ كما عن ا نوعية تختمؼ مػف فػرد مستو  متوسط مف الم ارات

 .عو العمؿ

 .ببن ا م ارات متجددة عمى الدواـ تتسـ هذ  الم ارات .6

ميػة ركة التبلميػذ فػي مواقػؼ تعميإ وذلػؾ مػف خػبلؿ م ػات الحياتية تحاكي الواقػه الحيػاتيالم ارا .7
 .(42: 2115إ عطيةتحاكي الواقه الحياتي )

إ ومعرفيػػػة تتم ػػػؿ فػػػي كي يػػػة الهيػػػاـ الحياتيػػػة تراكميػػػة كمػػػا عن ػػػا متصػػػمةإ ومترابطػػػةالم ػػػارات  .01
 .فيًاإ وتساير التطور التكنولوجيإ وتن يذ ال عؿ تن يذًا حر بالعمؿ

ًً عن ػػا -عي ػػا–الحياتيػػة  ص الم ػػاراتباإل ػػافة الػػى مػػا سػػبؽ تػػر  الباح ػػة عف مػػف خصػػائ
ف عبػػر التػػاريةإ وحتػػى ا ف إ فػػبل يمكػػف عف تتصػػور عف الم ػػارات التػػي اكتسػػب ا اإلنسػػاليسػػت  ابتػػة

ى عوامػػؿ طبيعيػػة خاصػػة ي ػػكؿ إ وهػػذا األمػػر يرجػػه لطبيعػػة الحػػاؿ الػػ ابتػػةإ وال بػػد عف تظػػؿ كػػذلؾ
ال تػرتبط  إ وهػذ  المسػبلة بلؿ مواردهػامػف اسػتإ وما تتطمبل مػف م ػارات جديػدة تمكػف اإلنسػاف البيئة

ن سػلإ وانتهالػل مػف مكػاف الػى وخػرإ واتسػاع ًً اإلنساف -عي ا–إ ولكف هناؾ بالعوامؿ الطبيعية فهط
إ ومػا قػد يػرتبط وكذلؾ انتهالل مف م نػة الػى عخػر  إواتصالل با خريف في عماكف عخر  إنطاؽ تنهمل

إ والم ػف لسػكانية لممكػافإ والم ػف السػائدةيطػة ار فػي الخر يػبذلؾ مػف حػراؾ اجتمػاعي يػؤدي الػى ت ي
 .مة التي ال تزاؿ باقية حتى اليوـالهدي

 : أساليب تعميـ الميارات الحياتية
بنػت العديػد مه تزايد االهتماـ بالم ارات الحياتية خاصة في مطمه الهرف الحادي والع ػريف ت

ة فػػػي المراحػػػؿ الم ػػػارات الحياتيػػػس لتنميػػػة مسػػػتهمةإ وقػػػدمت مهػػػررات دراسػػػية مػػػف الػػػدوؿ هػػػذا االتجػػػا 
رات بػػػالمهررات الدراسػػػية إ وهنػػػاؾ مػػػف الػػػدوؿ اعتمػػػدت عمػػػى ت ػػػميف هػػػذ  الم ػػػاالتعميميػػػة المختم ػػػة

 .المختم ة
إ حيث يبنى هذا التعمـ عمى استخداـ عساليل التعمـ بالم اركةويتـ تعميـ الم ارات الحياتية ب

إ  ػـ  رح لمم ارة المهصودةإ ومبلحظة الم ػارة ع ت سير عوعممية التعمـ االجتماعي الذي ي مؿ سما
الراجعػػة عػػف عدا  إ والت ذيػػة مواقػػؼ مختم ػػة فػػي بيئػػة تعمػػـ داعمػػة) نمذجػػة ( عو ممارسػػة الم ػػارة فػػي 

إ ويػػتـ تسػػ يؿ ممارسػػة الم ػػارات بواسػػطة لعػػل دور فػػي سػػيناريوهات نمطيػػة بػػالتركيز ال ػػرد لمم ػػارات
" عدوات إ ويتـ تعمػـ الم ػارات باسػتخداـ الموقؼ ال ر ي وتب يرها عمى مرورإ  اراتعمى تطبيؽ الم
ـ تصػميـ تعمػيـ إ وينب ػي عف يػتبلؿ خطػوات فػي عمميػة اتخػاذ الهػرارإ عي العمؿ مػف خػتعمـ الم ارات

إ وفػػي مواقػػؼ تنطػػوي عمػػى ذ مػػف ممارسػػة الم ػػارات ب ػػكؿ متهػػدـس ليػػتمكف التبلميػػالم ػػارات الحياتيػػة
 .(Haggerty & Smith,2005:155متطمبات عك ر )
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تيػػػػة عمػػػػى العمػػػػؿ الجمػػػػاعي والمناق ػػػػةإ وت ػػػػتمؿ األسػػػػاليل األخػػػػر  لػػػػتعمـ الم ػػػػارات الحيا
إ روعات التنميػػػة المجتمعيػػػة العمميػػػةإ وم ػػػهصػػػصإ والػػػتعمـ الػػػذي يدعمػػػل ال ريػػػؽإ وسػػػرد الوالجػػػداوؿ

 .بال ي  الذي نعر ل باإل افة الى قدرة ال رد عمى جعؿ الم ارة ذات صمة
إ ف ػػي ليسػػت سػػاس المعمومػػات عو المناق ػػة وحػػدها ػػارات الحياتيػػة عمػػى عوال يمكػػف تعمػػـ الم

ت لػػد  كػػؿ فػػرد فػػي بيئػػة إ ودعػػـ الم ػػاراًا خبراتيػػ اً ال عن ػػا يجػػل عف ت ػػمؿ تعممػػعمميػػة تعمػػـ ن ػػطةإ ا
تبػػاع مػػا يمػػي ) عبػػد إ وذلػػؾ بانسػػيؼ مػػدخؿ ف ػػـ الم ػػارات الحياتيػػةإ ودعمػػت هيئػػة اليو تعمػػـ داعمػػة

 :( 223: 2117إ ) ر واف والنجدي(إ 004:  2116المعطي ومصط ىإ 
إ والتبادليػػػػة مػػػػف الم ػػػػارات الن سػػػػية واالجتماعيػػػػةمجموعػػػػة   : وت ػػػػمؿتحديػػػػد الم ػػػػارات الحياتيػػػػة .0

 تمؿ عمى صنه الهرار كمكػوف الت كيػر قد ت إإ فم بلصؿ مه بع  اال خصية ب كؿ يجعم ا تت
 .التهديري واإلبداعي وتحميؿ الهيـ

إ وذلػؾ مػف خػبلؿ اختبػار محتػو  لػل عبلقػة بالم ػارة لمم ػارات الحياتيػةتحديد المحتػو  المعرفػي  .2
 .(إ والم اراتالمعرفةإ واالتجاهاتهي ) إ رػف  بل ة عناصػمه مراعاة التوازف بي

 إ حيػث ال يحػدث الػتعمـ المبنػي عمػى الم ػارات دوف وجػود ت اعػؿ بػيفتحديد األساليل التدريسية .1
 .الم تركيف في العممية التعميمية

يػػػد مػػػف التجػػػارل ( مػػػف خػػػبلؿ اطبلع ػػػا عمػػػى العد 44-43: 2101ر  سػػػمر صػػػايمة ) وتػػػ
إ وجػػدت عػػدة اتجاهػػات حياتيػػةإ ورجوع ػػا الػػى األدل التربػػوي فػػي تعمػػيـ الم ػػارات الالعالميػػة والعربيػػة
 : الحياتية وذلؾ عمى النحو التالي لتعميـ الم ارات

 :االتجاه المباشر .0

إ ويػػػدعـ ذلػػؾ بػػػبف تعمػػػيـ ذات ا ك يرهػػػا مػػف المػػػواد الدراسػػيةهمة بػػػتعمػػيـ الم ػػػارات الحياتيػػة كمػػػادة مسػػت
االهتمػػاـ  إ وتعميمػػل كمػػادة مسػػتهمة يعطػػيولياتػػل وطرقػػل وعن ػػطتل الخاصػػة بػػل الم ػػارات الحياتيػػة لػػل
 الكافي ب ذ  الم ارات.

 :اتجاه التجسير .3

نػل بمػد ولكػف ي ػرؽ عإ ات الحياتية في مهرر مسػتهؿ بذاتػلوهو يت ؽ مه االتجا  السابؽ بتعميـ الم ار 
إ يعني بتطبيؽ الم ارات الحياتية التي جسور تربط بيف هذا المهررإ وبيف المهررات الدراسية األخر 

 .لمستهؿ في محتو  المهررات األخر تعمم ا في المهرر ا

 :اتجاه الصير .2

يحة ر إ حيػػث ُتعمػػـ الم ػػارات الحياتيػػة بصػػورة صػػالتجػػا  المبا ػػرإ واتجػػا  التجسػػيروهػػي تجمػػه بػػيف ا
مػػػا يحهػػؽ تعمػػػيـ إ ويتطمػػل هػػػذا االتجػػا  اعػػادة بنػػػا  محتػػو  الػػدرس بع نػػا  تعمػػيـ عي محتػػػو  دراسػػي

إ ويتطمل كذلؾ وجود المعمـ المدرل جيدًا عمى استعماؿ األساليل واالستراتيجيات الم ارات الحياتية
 .اعد عمى تنمية الم ارات الحياتيةالتي تس
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 :االتجاه اإلثرائي .3

لم ارات الحياتية مػف خػبلؿ عن ػطة ا رائيػة متعػددة داخػؿ عو خػارج المدرسػة وهو يعني بتعميـ ا
ا ة إ والهػػػر يػػػة المهننػػػة فػػػي الم ػػػارات الحياتيػػػة: عهػػػد البػػػرامج التدريبومػػػف غيػػػر ا ػػػراف ا م ػػػؿبذ ػػػراف ا 

 .اإللكترونية الت اعمية وغير ذلؾ إ والمواقهالموج ةإ واألن طة البلص ية
راتإ والحػػػد يػػػد متطمبػػػات ال ػػػريحة المسػػػت دفة مػػػف الم ػػػاوهػػػذا يتطمػػػل دقػػػة وم ػػػارة فػػػي تحد 

إ ويمكف الجمه بيف  ارات ونحو ذلؾإ وكذلؾ البنا  الممتد والتراكمي ل ذ  المالمطمول في كؿ م ارة
اختيػػار االتجػػا  األنسػػل ) السػػوطريإ اتجػاهيف عو عك ػػر مػػه  ػػرورة مراعػػاة ظػػروؼ بيئػػة الػػتعمـ عنػػد 

2101  :25 ). 

إ ودعػػػـ األقػػػراف ونمذجػػػة اتيػػػة ي ػػػترؾ في ػػػا الػػػتعمـ التعػػػاوني ػػػارات الحيوعسػػػاليل اكتسػػػال الم
ل الم ارات الحياتية لعػإ كما تت مف األساليل الممكنة الكتسال م ارات بواسطة األقراف والبال يفال

 . يرة والمناظرات وممارسة األلعالإ والعمؿ في مجموعات صالدورإ وتحميؿ الموقؼ الحياتي
ارات الحياتية لد  المتعمميف مػف خػبلؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات تدريسػية كما يمكف تنمية الم 

إ ذلؾ مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة سػػموؾ ا خػػريفإ وكػػمميػػة التعميميػػةتعمػػـ عمػػى فاعميػػة دور المػػتعمـ فػػي الع
 .جل عف توفرها المؤسسات التعميميةوالخبرات العديدة التي ي

 :ؼ تعميـ وتعمـ الميارات الحياتيةأىدا
لعربيػة ة لت ميف الم ارات الحياتيػة فػي المنػاهج الدراسػية فػي بعػض الػدوؿ الهد برزت الدعو 

ية فػػػي المممكػػػة إ فهػػػد تػػػـ ت ػػػميف هػػػذ  الم ػػػارات فػػػي المنػػػاهج الدراسػػػعمػػػى سػػػبيؿ الم ػػػاؿ ال الحصػػػر
يجػة لمحاجػة الممحػة ل ػذ  إ وذلػؾ نتماف كمادة دراسية ل ا خطػة دراسػيةإ وسمطنة عاألردنية ال ا مية
عطيػػةإ إ ومػػف األهػػداؼ األساسػػية لمم ػػارات الحياتيػػة ) يػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة من ػػاالم ػػاراتس ولتحه

2115 :40 ): 
ؿ اإليجػػػابي مػػػه البيئػػػة تزويػػػد المػػػتعمـ بالمعػػػارؼ والم ػػػارات واالتجاهػػػات التػػػي تمكنػػػل مػػػف الت اعػػػ .0

 .المحيطة بل

 .م ارات وقيـ العبلقات اإلنسانية اكتسال .2

 .ؿ وقت ال راغ في األعماؿ الم مرةواست بلإ سال م ارات ادارة الوقت واحتراملاكت .1

 .ميؽ م  ـو الم اركة اإليجابيةإ وتعم ارة اتخاذ الهرار لد  التمميذ تنمية .2

ة ب ػػدؼ اكتسػػال الم ػػارات اعتبػػار المدرسػػة مركػػز عمػػـ وتعمػػـ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ عن ػػطة متنوعػػ .3
 .الحياتية

 .ترات الت كير العممي وحؿ الم كبلت دؼ الى اكتسال التمميذ م ا .4
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 : تصنيؼ الميارات الحياتية
إ تياجػػػات ال ػػػرد لمتعامػػػؿ مػػػه ا خػػػريفإ واحياتيػػػة متنوعػػػة بتنػػػوع مواقػػػؼ الحيػػػاةالم ػػػارات الح

إ وك ػرد إ وفػي مجتمػهالتي تتعمؽ بمواق ل ك رد في عسػرةإ وفػي جماعػةومتنوعة تبعًا لطبيعة الموقؼ 
ت الم ارات الحياتيةإ وذلؾ لتنوع ا تعددت تصني اإ ولهد م نة تتطمل م ارات وقدرات معينة يمارس

إ وعدبيػػات خػػبلؿ اطبلع ػػا عمػػى البحػػوث السػػابهةإ ل ػػذا قامػػت الباح ػػة مػػف و ػػموليت اإ وتنػػوع مواق  ػػا
عبػػد الوهػػالإ )إ (21-17: 2112إ ) مػػازفالدراسػػة بتصػػنيؼ الدراسػػات السػػابهة عمػػى النحػػو التػػالي

إ ( 26: 2116(إ ) ق ػػػطةإ 05: 2115إ (إ ) سػػػعد الػػػديف 42:  2115إ عطيػػػة)إ (023: 2111
: 2101إ ) وافػػي إ (211: 2101إ ) حسػػفإ (20:  2101إ ) صػػايمة إ(25:  2101إ الصػػ ير)

21:) 
 :ارات الحياتية المصنفة حسب النوع: الميأوالً 

: الم ػػارات المتعمهػػة بػػالت كير واإلبػػداع والج ػػد الػػذي يبذلػػل وتنهسػػـ الػػى م ػػارات عهميػػة وهػػي
تػػي يسػػػتخدـ في ػػا ال ػػػرد إ وم ػػارات يدويػػػة وهػػي الم ػػػارات الوقػػؼ التعميمػػػيد فػػػي التعامػػؿ مػػػه المال ػػر 

دارة ماكينػة إ عو اسػبات ا ليػةإ عو ا لػة الكاتبػةإ عو الكتابػة عمػى الحع بلتل م ؿ: قيادة السػيارة إ وا 
و صػػػػناعة قطعػػػػة مػػػػف السػػػػجاد وغيػػػػر ذلػػػػؾإ وم ػػػػارات عمػػػػؿ قطعػػػػة نسػػػػيج عو غػػػػزؿ خيػػػػوط معينػػػػة ع

لتعامػػؿ مػػه ا خػػريف : االػػذي يعي ػػل ال ػػرد م ػػؿ البلزمػػة لمتعامػػؿ مػػه الواقػػه : الم ػػاراتاجتماعيػة وهػػي
تكػػػوف  إ وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الم ػػػارات التػػػية والتعػػػاوفإ والحيػػػاد والمو ػػػوعيةإ والمناق ػػػواتخػػػاذ الهػػػرار

 .وظي ت ا التعامؿ االجتماعي
التػي  إ والبحػوثبنظريػات النمػو العهمػي والوجػداني ويبلحظ عمى هذا التصنيؼ عنل قد ارتػبط

 .ؿ ال خصيةإ والهدرة عمى التكيؼ وغيرهاعجريت حوؿ تكام
 :الميارات الحياتية العامة –أ 

نػػػػة المعػػػػاقيفإ إ وم ػػػػارات اعاوت ػػػػمؿ: م ػػػػارات الصػػػػحة لمحيػػػػاةإ وم ػػػػارات الصػػػػحة واألسػػػػرة
إ هيفإ وم ارات اإلسعافات األوليػةر اد لممراهإ وم ارات اإلتصاؿإ وم ارات االوالعمؿ ب كؿ مستهؿ

جتماعيػػػة إ والم ػػػارات االعمػػػيـإ وم ػػػارات األمػػػاف فػػػي الحيػػػاةإ وم ػػػارات اإلنهػػػاذارات لمتػػػدريل والتوم ػػػ
إ ارات الهيادة في العمػؿ االجتمػاعيإ وم البلزمة لمعمؿ االجتماعيإ وم ارات منه تعاطي المخدرات

رهػػال إلإ وم ػػارات منػػه اوالم ػػارات البلزمػػة لمنمػػو الم نػػي إالتطػػوع فػػي العمػػؿ االجتمػػاعي وم ػػارات
 .م ارات التوجيل الناجي في الحياةإ و والتحرش والعنؼ في المدارس
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 :التعامؿ مع مواقؼ الحياة اليوميةميارات  –ب 
 : وتنهسـ الى نوعيف رئيسييف وهما

 : ميارات ذىنية – 0
 ةإ والكتابػػػػػةإ والحسػػػػػالإ واالتصػػػػػاؿإ وصػػػػػناعة الهػػػػػرارإ وحػػػػػؿ الم ػػػػػكبلتإ : الهػػػػػراوت ػػػػػمؿ
دارة الوقػػػت والج ػػػدوالتخطػػػيط ألدا   دارة إ و ػػػباألعمػػػاؿإ وا  ط الػػػن س والسػػػيطرة عمػػػى االن عػػػاالتإ وا 

دارة مواقػػػؼ األزمػػػات والكػػػوارثإ وممارسػػػة الت كيػػػر  جػػػرا  عمميػػػات الت ػػػاوضإ وا  مواقػػػؼ الصػػػراعإ وا 
 .ممارسة الت كير المبدعإ و الناقد

 :الميارات الحياتية العممية – 3
عػػػداد المبلبػػػس وت ػػػمؿ: العنايػػػة ال خصػػػية ببع ػػػا  الجسػػػـإ عػػػداد إ والعنايػػػة بػػػالممبسإ وا  وا 

ليػةإ والعنايػة بػاألدوات واستخداـ األدوات واألج ػزة المنز إ األطعمةإ وتناوؿ األطعمةإ وح ظ األطعمة
إ وترتيػل ألدوات واألج زة المنزليةإ واسػتخداـ األ ػاث المنزلػيإ واختيػار السػكفإ والعناية باال خصية

جػرا  بعػض اإلسػعافات األو يػات الصػيانة المنزليػةدا  بعػض عممإ وعوتنسيؽ المسػكف ليػةإ وحسػف إ وا 
عادة استخداـ الن ايات  .استخداـ موارد البيئةإ وتر يد االست بلؾإ وا 

ويت ي مف هذا التصنيؼ عف الم ارات الحياتية م ارات عساسية ال غنى ألي فرد عن ػا فػي  
 .مه مواقؼ وم كبلت الحياة اليوميةت اعمل 

 :امؿ مع مجاالت الحياة االجتماعيةعميارات الت –ج 
دارة إ وم ػػػارات التعامػػػؿ المػػػاليالتصػػػاؿإ وم ػػػارات اوت ػػػمؿ: م ػػػارات تحمػػػؿ المسػػػؤولية  إ وا 
دااتخاذ الهرارإ وم ارات ال خصيةالعبلقات  دارة إ وم ارات حؿ الم كبلت وا  رة الصراع والت اوض وا 
سػػػتخداـ الكمبيػػػوترإ والتعامػػػؿ مػػػه رات اختيػػػار التخصػػػص واختيػػػار العمػػػؿإ وم ػػػارات اإ وم ػػػاالوقػػػت

 . بكات المعمومات
 : الالزمة لمطفؿ في عمر أربع سنواتالميارات الحياتية  –د 

عم مت ػا إ ومػف مػة لمط ػؿ فػي هػذ  المرحمػة العمريػةهناؾ بعض عنواع الم ارات الحياتيػة البلز  
 :ما يمي
 .م ارات التعامؿ مه األلعال .0

 .م ارات الت ذية لمط ؿ .2

 .لط ؿم ارات صحة ا .1

 .م ارات م اهدة التم زيوف .2

 .م ارات اكسال الط ؿ المعرفة .3

 .م ارات تهديـ الهصص لؤلط اؿ .4

 .م ارات تنمية الخياؿ لد  الط ؿ .5
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 .تعميـ الط ؿ النوـ م ارات .6

 .م ارات التربية ال نية لد  الط ؿم ارات تنمية  .7

 .نمية الم ارات الم وية لد  الط ؿم ارات ت .01

 .م ارات التربية الصحية .00

 .ارات التربية االست بلكيةم  .02

 .م ارات التعبير .01

 .الم ارات اإلبداعية .02

الػى تمكػف ال ػرد  وي ير هذا التصنيؼ الى عف كؿ مجاؿ مف مجاالت الت اعؿ االجتمػاعي يحتػاج
 .مف م ارات معينة

 :تتعد مجاالت الم ارات الحياتيةإ وذلؾ عمى النحو التالي
 : واًل : مجاالت الميارات الحياتيةأ

 مة مجاالت الم ارات الحياتية التي يجل ت مين ا في المن ج الدراسي ما يمي :مف عم 
 .نؼ والجريمةمنه الع مجاؿ .0

 .التعامؿ مه البيئة المحيطة جاؿم .2

 .التعامؿ االجتماعي مجاؿ .1

 .االتصاؿ با خريف مجاؿ .2

 .النما  المعرفي مد  الحياة جاؿم .3

 .الح اظ عمى الصحة مجاؿ .4

 .الت ذية الصحية مجاؿ .5

 .الت كير االقتصادي مجاؿ .6

 .ال را  واالست بلؾ الذكي مجاؿ .7

 .عالـ الماؿ والحياة اليومية عف جاؿم .01

 .التربية الجنسية مجاؿ  .00

 .األمومة مجاؿ  .02

 .ال بال مجاؿ  .01

 .المراههيف مجاؿ  .02

 .األط اؿ العادييف مجاؿ  .03

 .التعامؿ مه المعاقيف مجاؿ  .04

 .االقتصاد المنزلي مجاؿ  .05

 .وميةالنجاح في الحياة الي مجاؿ  .06
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 .الوقاية مف المخدرات مجاؿ  .07

 .البها  والتطوير مجاؿ  .21

 .التعميـ الخاص مجاؿ  .20

 .المعرفة مد  الحياة مجاؿ  .22

 .ادارة الوقت مجاؿ  .21

 .الريا ة المنزلية مجاؿ  .22

 .التعامؿ مه الحاسول مجاؿ  .23

 .الوقاية مف الحرائؽ مجاؿ  .24

 .الن اط البيتي مجاؿ  .25

 .الن اطات التجارية مجاؿ  .26

 .في ععماؽ الميا ال وص  مجاؿ  .27

 .منه التحرش والعنؼ في المدارس مجاؿ  .11

 .انهاذ ال رقى والمصابيف مجاؿ .10

وتػػر  الباح ػػة مػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ لمم ػػارات الحياتيػػة عن ػػا تعػػد مػػف الم ػػارات العامػػة 
إ عي عن ػا ال تهػدـ فػي اطػار مػا يعػرؼ بالتربيػة ؿ قنػوات اعبلميػة و هافيػة متنوعػةمف خبلالتي تهدـ 

 .ـ النظاميية عو التعميالرسم
  : ات الحياتية التي تقدميا المدارسثانيًا : مجاالت الميار 

تحػػت مسػػمى مػػادة الم ػػارات الحياتيػػةإ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـإ ويػػدرس الطالػػل توجػػد مػػادة        
ي يتعمم ػػػا الطالػػػل فػػػ التػػػي  إ ومػػػف عم مػػػة المجػػػاالت التػػػي تت ػػػمن ا تمػػػؾ المػػػادة الدراسػػػيةهػػػذ  المػػػادة
 :سية مختم ةمراحؿ درا

 .الحرؼ التهميدية والتراث الوطني .0

 .مة في الدراسات الحياتية البيئيةمهد .2

 .اإلنساف والبيئة .1

 .الممارسات التجارية .2

 .الحياة النباتية والحيوانية .3

 .م روعات في الحرؼ التهميدية .4

 .الموارد الطبيعية الوطنية .5

 .م ارات الت ذية السميمة والصحية .6

دارة الوقت  م ارات التواصؿ .7  وا 

 .م روعات التراث ال هافي .01
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 .ت الصحة األسرية والسبلمة العامةم ارا .00

 .م ارات الصناعات المختم ة .02

 :التي تقدميا بعض الجامعاتياتية : الميارات الحثالثاً 
تهدـ بعض الجامعات برنامجًا كامبًل تحػت مسػمى الم ػارات الحياتيػة البيئيػة لطػبلل الجامعػة        

إ وتػورد الباح ػة عم مػة لممهػررات التػي تػدرس لمطالل الػذي يػدرس فػي هػذ  الجامعػةص لبرنامج تخص
 :مسمى الم ارات الحياتية البيئية تحت
 .م ارات ادارة الوقت .0

 .م ارات تنظيـ المعمومات .2

 م ارات تكنولوجيا المعمومات .1

 .بيؽ التكنولوجيا في مواقؼ مختم ةم ارات تط .2

 .لمصادرم ارات تهديـ المعمومات وا .3

 .م ارات التنميةإ والتكيؼ وتطبيؽ االستراتيجيات .4

 . ارات تهويـ استخداـ التكنولوجيام .5

 .تكيؼ مه البيئة المتعددة المصادرم ارات ال .6

ممػػػا سػػػبؽ يت ػػػي مػػػف التصػػػنيؼ ألنػػػواع ومجػػػاالت الم ػػػارات الحياتيػػػة عف بع ػػػ ا قػػػد عخػػػذ 
عخػػذ  إ وبع ػػ ا قػػدة بصػػ ة عامػػةش فػػي الحيػػايػػرتبط بالم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لمتعػػاي اً عامػػ منحػػىً 
إ النظػػػر عػػػف المجتمػػػه الػػػذي يعػػػيش فيػػػل إ ومعاي ػػػة لمحيػػػاة بصػػػرؼيػػػرتبط باإلنسػػػاف اً انسػػػاني منحػػػىً 

إ وبع ػ ا قػد عخػذ الت التعامػؿ االجتمػاعي فػي الحيػاةيػرتبط بمجػا اً وبع  ا قد عخػذ منحػى اجتماعيػ
ي تهػديم ا ألفػػراد المجتمػػه مػػف متبكػػد مػػف بعػض مجػػاالت وعنػػواع الم ػػارات الحياتيػة التػػي ينب ػػمنحػى ل

إ وبع ػ ا قػد عخػذ منحػى التبكيػد عمػى عي خارج التعميـ الرسمي إ الرسمية خبلؿ وسائؿ التربية غير
ي عامة إ ولطبلل التعميـ الجامعلحياتية التي تهدـ ألط اؿ الرو ةبعض مجاالت وعنواع الم ارات ا
إ وعمػػى ت الحياتيػػة تػػدؿ عمػػى تنوع ػػامم ػػاراإ وكػػؿ هػػذ  التصػػني ات لوطػػبلل كميػػات التربيػػة خاصػػة
مػى عهميػة اكسػاب ا ألفػػراد إ وكػذلؾ عئؿ التربيػة الرسػمية وغيػر الرسػميةعهميػة تهػديم ا مػف خػبلؿ وسػا

 .مواج ة كافة معطيات العصر الحاليس لالمجتمه
التي اعتمدت ا الدراسة الحالية إ والتي ا تممت ي عرض لمحاور الم ارات الحياتية  وفيما يم

 : عة محاور لمم ارات الحياتية وهيبعمى عر 
 : أواًل: الميارات الصحية

 :ج تحت ا الم ارات الصحية التاليةويندر 
 .الوقاية مف األمراض .0

 .العناية بالت ذية .2



61 

 

 .المحافظة عمى البيئة مف التموث .1

 .المحافظة عمى نظافة الجسـ .2

 .تجنل سموكيات  ارة .3
 : ويةثانيًا :  الميارات المغ

 :  وية في  بلث م ارات وهي كالتاليلموتتم ؿ الم ارات ا
 : األل اظ والتراكيل .0
 :األساليل الم وية .2
 : الهيـ واالتجاهات .1

 :ثالثًا : ميارات حؿ المشكالت
 .تحديد الم كمة .0

 .جمه المعمومات .2

 .اختيار الحؿ المناسل .1

 .تهويـ الحؿ .2

 .تطوير الحؿ .3
 :اترابعًا : ميارات تقدير الذ

 .الهدرة عمى ابدا  الرعي .0

 .باستهبللية التصرؼ .2

 .تحمؿ المسؤولية .1

 .التعمـ مف عخطا  ا خريف .2

 .ل هة بالن س والبعد عف االتكاليةا .3

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



60 

 

 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
 إجراءات الدراسة

 
 مقدمػػة  
  منيج الدراسة 
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 الفصؿ الرابع
 إجراءات الدراسة

 مقدمػػة : 
ي ػػدؼ هػػذا ال صػػؿ الػػى بيػػاف الخطػػوات واإلجػػرا ات التػػي تمػػت فػػي المجػػاؿ الميػػداني مػػف الدراسػػةإ   

عينػػػةإ وعدوات الدراسػػػة والتبكػػػد مػػػف صػػػبلحيت ا مػػػف وتت ػػػمف تحديػػػد من ج ػػػاإ والمجتمػػػه األصػػػمي وال
جػػرا ات تطبيػػؽ الدراسػة الميدانيػػةإ وتحديػػد األسػػمول اإلحصػػائي المسػػتخدـ  حيػث الصػػدؽ وال بػػاتإ وا 

 في تحميؿ البيانات لموصوؿ الى النتائجإ وفيما يمي وصؼ ل ذ  اإلجرا ات:
 : منيج الدراسة
 :ف إ وذلؾ عمى النحو التاليمن جي الباح ة في  و  طبيعة الدراسة استخدمت 

ويستخدـ في اإلطبلع عمى الدراسات والبحػوث السػابهة ذات الصػمة بمو ػوع  :المنيج الوصفي .0
الدراسػػػة إ وكػػػذلؾ فػػػي األدبيػػػات التػػػي تتنػػػاوؿ الػػػدراما التعميميػػػة والم ػػػارات الحياتيػػػة  إ واسػػػتخداـ 

 الدراما  التعميمية في التعميـ .

صػػػػميـ مجمػػػػوعتيف إ  احػػػػداهما تم ػػػػؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ويتم ػػػػؿ فػػػػي ت :المػػػػنيج التجريبػػػػي .2
واألخر  تم ؿ المجموعة ال ابطةس وُيسػتخدـ فػي تطبيػؽ عدوات الدراسػةإ الػدراما التعميميػة عمػى 
عفػػراد العينػػة المختػػارة س لمعرفػػة ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  طالبػػات 

 الصؼ الرابه األساسي.
 :راسةمجتمع الد
يتكػػػوف مجتمػػػه الدراسػػػة مػػػف جميػػػه طالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػيإ المػػػواتي يدرسػػػف فػػػي         

مػػػػدارس وزارة التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ بمحافظػػػػػات غػػػػػزة فػػػػػي ال صػػػػؿ الدراسػػػػػي ال ػػػػػاني مػػػػػف العػػػػػاـ الدراسػػػػػي            
 ـ. 2101 -2102

 : عينة الدراسة
الرابه األساسي بمدرسة ال يما  األساسية الػدنيا تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ         

( طالبػةإ تػـ تهسػيم ف الػى  84لمبنات ببيت الهيا  التابعة لوزارة التربية والتعميـإ وقد بمو عددهف )  
( طالبػة إ ومجموعػة تجريبيػة تكونػت مػف  42مجموعتيف متكافئتيفإ مجموعة  ابطة تكونت مف ) 

 ( طالبة. 42) 
 : أدوات الدراسة

 د اعتمدت الدراسة عمى األدوات التالية:له
 عداة تحميؿ المحتو . .0

 مسرحيات درامية تعميمية. .2

 اختبار الم ارات الهرائية . .1
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دوات الدراسػػة فػػي وفيمػػا يمػػي عػػرض لمخطػػوات التػػي قامػػت بيػػا الباحثػػة لموصػػوؿ إلػػى تصػػميـ أ
 .صورتيا النيائية

المتعمهػة بمو ػوع الدراسػةإ قامػت الباح ػة بعد اإلطبلع عمى الدراسػات والبحػوث السػابهةإ واألدبيػات 
 بذعداد عدوات الدراسة عمى النحو التالي: 

 :خطوات بناء أداة تحميؿ المحتوى أواًل: 
 بناء قائمة الميارات الحياتية: – 0

المراجه والدراسات والبحػوث التػي تـ بنا  قائمة الم ارات الحياتية مف خبلؿ اإلطبلع عمى          
(إ  2115(إ وهػد  سػعد الػديف )  2115الحياتية  التي من ا دراسة عمي عطيػة )  صن ت الم ارات
(إ وريحػػػػال  2101(إ وعبػػػػد الػػػػرحمف وافػػػػي )  2117(إ وبػػػػدوي الطيػػػػل )  2116وعحمػػػػد ق ػػػػطة ) 

(إ وحسػػػػػػػف عمػػػػػػػراف  2101ايػػػػػػػؾ ) (إ وصػػػػػػػادؽ الح 2101(إ وسػػػػػػػمر صػػػػػػػايمة )  2100نصػػػػػػػر ) 
(إ  2115(إ وسػػونيا قزامػػؿ )  2100داغسػػتاني )  (إ وبمهػػيس 2101(إ وها ػػـ المحاميػػد ) 2101)

 (.  2102(إ وحمداف األغا )  2100وميرفت عمي ) 
 : قائمة الميارات الحياتيةاليدؼ مف  – 3

تحديػػد الم ػػارات الحياتيػػة األساسػػية التػػي يجػػل ت ػػمين ا فػػي من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ         
ب ػػاإ ومػػف  ػػـ اسػػتخداـ هػػذ  الهائمػػة فػػي الحكػػـ عمػػى  الرابػػه األساسػػي إ والم ػػارات ال رعيػػة المرتبطػػة

مد  توفر عو غيال هذ  الم ارات في من اج الم ة العربيػة لمصػؼ الرابػه األساسػيإ ومػف  ػـ يمكننػا 
 في  وئ ا التعرؼ عمى مد  اكتسال الطالبات ل ا مف خبلؿ استخداـ الدراما التعميمية.

األساسػػػيةإ والم ػػػارات ال رعيػػػة فػػػي صػػػورت ا  وفػػػي  ػػػو  مػػػا سػػػبؽ تػػػـ التوصػػػؿ الػػػى قائمػػػة الم ػػػارات
(إ وذلػؾ إلبػدا  الػرعي 0األوليةإ التي تػـ عر ػ ا عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف ) ممحػؽ رقػـ 

 في ا مف حيث: 
 .ال مولية لمم ارات الحياتية 

 .ارتباط الم ارات ال رعية بالمجاالت 

 .الصحة العممية والسبلمة الم وية 

 واإل افة. امكانية الحذؼ والتعديؿ 

وبعد اجرا   التعديبلت كافة  بنا  عمى توصيات السادة المحكميفإ تـ التوصؿ الػى الهائمػة الن ائيػة 
(إ التي عصبحت جاهزة بدورها لمتطبيػؽ عمػى من ػاج الم ػة العربيػة  2لمم ارات الحياتية ) ممحؽ رقـ 

 لمصؼ الرابه األساسي.

 :مف التحميؿيدؼ تحديد ال - 2
تحميؿ الك ؼ عف مد  توافر الم ارات الحياتيػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة ي دؼ ال       

 لمصؼ الرابه األساسي ) ال صؿ الدراسي ال اني (.
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 تحديد عينة التحميؿ: – 3
 ػػممت عينػػة التحميػػؿ سػػتة دروس مػػف كتػػال ل تنػػا الجميمػػة لمصػػؼ الرابػػه األساسػػي ) ال صػػؿ       

 ة التحميؿ عمى الدروس ا تية:الدراسي ال اني (إ واحتوت عين
 ( 0جدوؿ رقـ ) 

 رقـ الصفحة اسـ الدرس الدرس
 36 ال ذا  والصحة الدرس األوؿ 
 44 الصديؽ الجاهؿ الدرس ال اني
 52 حذار مف ال رور الدرس ال الث
 61 باقة ورد الدرس الرابه 
 71 األمومة عند الطيور الدرس الخامس
 76 نادرة وطرفة الدرس السادس

 
 :تحديد فئات التحميؿ – 4

تم مػػت فئػػات التحميػػؿ فػػي هػػذ  الدراسػػة فػػي الم ػػارات الحياتيػػة الػػواردة فػػي بنػػود قائمػػة الصػػورة        
 (. 2الن ائية لمم ارات الحياتية ) انظر ممحؽ رقـ 

 :تحديد وحدة التسجيؿ – 5
بػل عو تكػرار  داللػة معينػة هو عص ر جز  يختار  الباحث لمعد والهيػاسإ ويعتبػر ظ ػور  عو غيا       

فػػي رسػػـ نتػػائج التحميػػؿإ م ػػؿ: الكممػػةإ عو الجممػػةإ عو ال هػػرةإ وفػػي هػػذ  الدراسػػة تػػـ اعتمػػاد الجممػػة 
 كوحدة تسجيؿ  .

 :تحديد ضوابط عممية التحميؿ – 6
 .جا  التحميؿ بنا  عمى التعريؼ اإلجرائي لمم ارات الحياتية 

 ػػػػػمنة فػػػػػي من ػػػػػاج الم ػػػػػة العربيػػػػػة لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي         تػػػػػـ االقتصػػػػػار عمػػػػػى الم ػػػػػارات الحياتيػػػػػة المت 
 ـ الصادر عف وزارة التربية والتعميـ العاليإ وهو بعنواف ) ل تنا الجميمة( . 2101 – 2102

  ( 0يهتصر التحميؿ عمى الدروس السػتة المو ػحة فػي الجػدوؿ رقػـ  )( مػف كتػال) ل تنػا الجميمػة
 لمصؼ الرابه األساسي.

 و  الػػػدروس السػػػتةإ األن ػػػطةإ وعسػػػئمة التهػػػويـإ والصػػػورإ اإلمػػػبل إ الن ػػػيدإ ي ػػػتمؿ التحميػػػؿ محتػػػ
 الخط.
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 :قوائـ الرصد – 7
تػػـ اعػػداد جػػدوؿ خػػاص إلجػػرا  عمميػػة التحميػػؿ ويت ػػمف: عنػػواف الم ػػارةإ ورقػػـ الصػػ حةإ         

 (. 1وعنواف الدرسإ ال هرةإ ومجاؿ الم ارةإ كما في ممحؽ رقـ )
 :ؿخطوات عممية التحمي - 8

اعتمػػدت الباح ػػة فػػي هػػذ  الدراسػػة عمػػى عسػػمول تحميػػؿ المحتػػو  إ الػػذي يسػػتند اليػػل المػػن ج         
الوص ي التحميمي إ كبساس لمك ػؼ عػف  الم ػارات الحياتيػة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػؼ الرابػه 

فػػي  األساسػػي إ وعسػػمول تحميػػؿ المحتػػو  هػػو عسػػمول مػػف عسػػاليل البحػػث التربػػوي إ  يتبعػػل الباحػػث
دراسة م موف المادة المراد تحميم اإ بذتباع خطػوات عمميػة منظمػةس ب ػدؼ تحميػؿ م ػموف المػادةإ 

 ووص ل كمًا وكي ًا في  و  معيار محدد مسبهًا.
 وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي:

  قرا ة واعية متبنية. –الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي  –قرا ة المن اج المراد تحميمل 

 هسيـ المن اج الى فهرات.ت 

  تحديػد الم ػػارات الحياتيػة المت ػػمنة فػػي المن ػاجإ ورصػػدها فػي قػػوائـ خاصػػة ععػدت ا الباح ػػة ل ػػذا
( إ وهػذ  الم ػارات قػد تكػوف صػريحة ظػاهرة عو  ػمنية ت  ػـ مػف 1ال رض إ ) انظػر ممحػؽ رقػـ 

 خبلؿ معنى الجممة إ وقد اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية .

 صدؽ التحميؿ : – 01
صدؽ األداة هو عف تهػيس األداة مػا و ػعت لهياسػل إ بحيػث ُيعطػى صػورة كاممػة ووا ػحة         

لمهػدرة األداة عمػى قيػاس الخاصػػية المػراد قياسػ اإ وقػػد تػـ تهػدير صػػدؽ األداة باالعتمػاد عمػى صػػدؽ 
(س 0يف ) ممحؽ رقـ المحكميفإ حيث ُعر ت األداة في صورت ا األولية عمى مجموعة مف الُمختص

وذلػػؾ لمتبكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاهري لػػؤلداةإ ومراجعػػة فئػػات التحميػػؿإ وفػػي  ػػو  ذلػػؾإ قامػػت الباح ػػة 
بتعػػػديؿ مػػػا ُطمػػػل تعديمػػػل بحسػػػل ات ػػػاؽ المحكمػػػيفإ وتػػػـ التوصػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ لمصػػػورة الن ائيػػػة لهائمػػػة 

 (.2الم ارات الحياتيةإ كما في ممحؽ رقـ ) 
 : ثبات التحميؿ – 00

لمتبكػػد مػػف  بػػات عمميػػة التحميػػؿ قامػػت الباح ػػة بتحميػػؿ من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ الرابػػه         
األساسيإ وقاـ  بل ة مف زمبلئ ا بتحميؿ لمػدروس المػراد تحميم ػا مػرة عخػر إ دوف النظػر الػى تحميػؿ 

اح ػة الزمبل  ع نا  عممية التحميػؿإ كمػا عف كػؿ زميػؿ تنػاوؿ درسػيف مػف الػدروس السػتةإ  ػـ قامػت الب
باحتسال نسبة االت اؽ بػيف نتيجػة التحميػؿ فػي المػرتيف باسػتخداـ معادلػة ) هولسػتي ( إ والتػي تبخػذ 

 الصورة التالية:
 
 



64 

 

 011× معامؿ ال بات= نهاط االت اؽ / نهاط االختبلؼ + نهاط االت اؽ 
 والتي تنص عمى:

R=2(C1.2) 

C1+C2 

 حيث :
 R معامؿ ال بات 

 2يؿ األوؿ والتحميؿ ال انيعدد مرات االت اؽ بيف التحم(C1.2) 
 مجموع التكرارات في التحميؿ ال انيC1 
 مجموع التكرارات في التحميؿ ال انيC2 

مبلحظة: تـ احتسػال عػدد مػرات االت ػاؽ بػيف التحميػؿ األوؿ والتحميػؿ ال ػاني ببقػؿ قيمػة لمتكػرار فػي  
 .(5182110ف ) العرجاإ كما ير  الك ير مف الباح ي إ وذلؾ لهرب ا مف الصوال إ التحميميف

 ( 3) رقـ جدوؿ
 لمميارات الرئيسة والفرعية معامؿ الثبات بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني

 الميارة الفرعية الرقـ الميارات
التحميؿ 
 االوؿ

التحميؿ 
 الثاني

 الثبات

ميارة صنع القرار 
 وحؿ المشكمة

 0.94 7 8 ار الحؿ األنسليختا 1

 5930 71 19 تحديد الم كمة 2

 5920 4 3 تطوير الحؿ 3

 5930 5 6 تهويـ الحؿ 4

 5930 8 7 جمه المعمومات مف مصادرها 5

 5930 12 11 و ه عدة حموؿ ممكنة 6

 9900 53 54 المجموع 

 الميارات الصحية

 5930 00 21 الح اظ عمي البيئة مف التموث 1

 5920 4 3 الح اظ عمي نظافة الجسـ 2

 5930 24 22 بالت ذية العناية 3

 0.97 18 19 تجنل سموكيات  ارة 4

 5932 28 27 وقاية مف األمراض 5

 0.97 97 92 المجموع 

 الميارات المغوية

 5933 95 93 اساليل 1

 5934 40 45 قيـ واتجاهات 2

 0.96 62 67 م ردات وتراكيل 3

 9900 197 205 المجموع 
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ميارة التعامؿ مع 
 الذات

1 
تصرؼ باستهبللية في مختمؼ ال

 موراأل
35 33 5931 

 0.83 10 15 عخطا  ا خريفالتعمـ مف  2

 5930 43 40 عف االتكالية ال هة بالن س والبعد 3

4 
بدا  الرعي والتعبير عمي االهدرة عمي 

 كارفاأل
31 25 0.90 

 5930 30 35 طائلعختحمؿ المسؤولية عف  5

 9900 141 156 المجموع 

 0.98 488 507 مجموع لممحاور األربعةال

 
      عظ ػػػرت النتػػػائج المو ػػػحة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ بػػػبف معامػػػؿ ال بػػػات لمم ػػػارات الكميػػػة بمػػػو 

ممػا يطمػئف الباح ػة عمػى س دؿ عمى عف عداة الدراسة تتمتػه بمعػامبلت  بػات مرت عػة(إ وهذا ي1076) 
فهػػد  مػػا بخصػػوص الم ػػارات الرئيسػػيةإعةإ لكػػي تخػػدـ عهػػداؼ الدراسػػ إ  صػػبلحية األداة السػػتخدام ا

إ حيػػث تراوحػػت معػػامبلت ال بػػات ( 1075 ) بمػػو معامػػؿ ال بػػات لم ػػارات صػػنه الهػػرار وحػػؿ الم ػػكمة
صػػنه الهػػرار وحػػؿ ( وهػػذا يػػدؿ عمػػى عف الم ػػارات ال رعيػػة لم ػػارة 1076- 1064لمم ػػارات ال رعيػػة ) 

(إ 1075صػػحيةإ فهػػػد بمػػو معامػػػؿ ال بػػػات ) الم ػػػارات ال إ بينمػػػالػػػدي ا درجػػات  بػػػات مرت عػػة الم ػػكمة
مػػا بخصػوص الم ػػارات ع(إ 1076 – 1064حيػث تراوحػػت معػامبلت ال بػػات لمم ػارات ال رعيػػة بػيف ) 

 1072وتراوحت معامبلت ال بات لمم ارات ال رعية بػيف ) (إ  1076 ) الم ويةإ فهد معامؿ ال بات ل ا
وتراوحػػت معػػامبلت ( إ  1073)عامػػؿ ال بػػات م ػػارات التعامػػؿ مػػه الػػذات بمػػو م إ وعخيػػراً ( 1077 –

لنػا بػبف األداة تتمتػه بمعػامبلت  (إ وممػا سػبؽ يت ػي 1075- 1061بػيف ) ال بات لمم ارات ال رعية 
  بات مرت عةإ وينصي باستخدام ا في الدراسة.

 : الميارات الحياتيةثانيًا : بناء اختبار 
م ػػػارات الحياتيػػػة إ مػػػف نػػػوع االختيػػػار مػػػف قامػػػت الباح ػػػة بذعػػػداد اختبػػػار مو ػػػوعي فػػػي ال        

( سػػؤااًلإ ُخصصػػت لكػػؿ م ػػردة درجػػة واحػػدة س لتصػػبي  21متعػػددإ تكونػػت صػػورتل الن ائيػػة مػػف ) 
( درجةإ واستخدمتل الباح ة س لهياس تكافؤ المجمػوعتيف ال ػابطة  21الدرجة الكمية لبلختبار مف ) 

روؽ بيف المجموعتيف ال ابطة والتجريبيػة بعػد والتجريبية قبؿ تطبيؽ التجربةس ولمعرفة مد  وجود ف
 انت ا  التجربةإ ويسير االختبار في بنائل في الخطوات التالية: 
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 :اليدؼ مف االختبار -0
حػػػدد ال ػػػدؼ مػػػف االختبػػػار فػػػي عنػػػل يهػػػيس مػػػد  اكتسػػػال طالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػي 

مػػى ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة ل ػػف إ األمػػر الػػذي يك ػػؿ التعػػرؼ ع
 الم ارات الحياتية ب كؿ مو وعي ال دخؿ لمذاتية فيل.

 : محتوى االختبار – 3
تػػـ اختيػػار محتػػو  االختبػػار مػػف المن ػػاج المدرسػػي لمصػػؼ الرابػػه األساسػػيإ الػػذي تعممنػػل 

 تبار ما يمي: الطالبات اما بالطريهة العاديةإ عو عف طريؽ الدراما التعميميةإ وروعي في االخ
 . ما عس رت عنل الدراسات والبحوث السابهةإ وما عوصت بل 

 .يتناسل ومستو  طالبات الصؼ الرابه األساسي مف حيث: الم موفإ الم ةإ األسمول 

 .عف ي تمؿ عمى خبرات سبؽ لمطالبات عف تعر ف ل ا مف قبؿ في دراست ـ 

 .يمبي حاجات واهتمامات وميوؿ الطالبات 

 ال روؽ ال ردية لد  الطالبات. يراعي االختبار 

  يكػػػوف االختبػػػار صػػػالحًا لهيػػػاس الم ػػػارات الحياتيػػػة مو ػػػه الهيػػػاسإ بمعنػػػى عف تت ػػػمف األسػػػئمة
 الم ارات مو ه الهياس.

 : مفردات االختبار وصياغة أسئمتو – 2
 عخذت الدراسة الحالية في االعتبار عند صياغة م ردات االختبار األسس التالية:

 رة السؤاؿ إ  بحيث ال يحتمؿ التبويؿإ وتكوف اجابتل محددة.الو وح في عبا .0

 عدـ اتاحة ال رص لمتخميف في اإلجابة. .2

 التوازف والتكامؿ بيف البدائؿ التي تختار من ا الطالبات مف حيث الطوؿإ والتركيل الم وي. .1

 توزيه اإلجابة الصحيحة بطريهة منتظمة إ  لتهميؿ فرص التخميف. .2

 احدة رئيسة عو مو وعًا واحدًا.تناوؿ كؿ سؤاؿ فكرة و  .3

مراعػػاة تبػػايف درجػػة الصػػعوبة والسػػ ولة فػػي الم ػػردات التػػي يتكػػوف من ػػا االختبػػار تبعػػًا لتػػدرج إ  .4
 وتنوع الم ارات المهاسة.

وقد جػا ت عسػئمة االختبػار متنوعػةإ ومت اوتػة بػيف فهػرات ذات اإلجابػة المنتهػاةإ وتتم ػؿ فػي     
( سؤااًلإ تناولت الم ارات الحياتيػة التػي  21بم ت عسئمة االختبار ) فهرات االختيار مف متعددإ وقد 

 عظ رها تحميؿ المحتو إ وقد اتسمت عسئمة االختبار با تي: 
 مرتبطة بمو وع دروس الم ة العربية. .0

 الصياغة بم ة س مة ووا حة تحدد المطمول بدقة. .2

 تهيس الم ارات المحددة لمم ارات الحياتية. .1

 الس ؿ الى األصعل. التدرج الكي ي مف .2
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 التوافؽ والتجانس مه المستو  التعميمي والم وي عند الطالبات. .3

 االتساؽ مه عهداؼ الدراسة. .4

 :صياغة تعميمات االختبار – 3
لكػػؿ اختبػػار تعميماتػػل التػػي تسػػاعد الم حوصػػيف عمػػى اإلجابػػة الدقيهػػةإ وتم ػػد ل ػػـ الظػػروؼ 

ؼ االختبػاري الهػائـإ وهػذ  التعميمػات ينب ػي عف تكػوف ليكونوا مستعديف لمحالة العهميػة المناسػبة لمموقػ
وا حة وكافية ومحػددة بهدر اإلمكافإ بحيث تبيف لمم حوص ما هو المطمول منػلإ وكي يػة تسػجيؿ 
اجابتل عمى فهرات االختبارإ وعيف عميػل عف يسجؿ هػػذ  اإلجابػات ؟إ والػزمف المتػاح لبلخػػتبار ككػؿإ 

 معمومػات عف ال رض مف االختبار.  كما يجل عف تت مف هذ  التعميمات
 :مف االختبار ومعيار التصحيح لوز  – 4

بحسػال الػزمف المناسػل لبلختبػار عػف  –مػف خػبلؿ التجربػة االسػتطبلعية  –قامت الباح ػة 
طريؽ حسال المتوسط بيف زمف اجابػة عوؿ طالبػة إ وزمػف اجابػة وخػر طالبػة إ بحيػث بػدع االختبػار 

نت ت عوؿ طالبة  مف اجابت ا في الساعة التاسعة وخمس و بل ػيف دقيهػةإ الساعة التاسعة صباحًاإ وا
بينمػػػا انت ػػػت وخػػػر طالبػػػة  مػػػف االختبػػػار فػػػي السػػػاعة العا ػػػرة وخمسػػػة دقػػػائؽإ وبػػػذلؾ يكػػػوف الػػػزمف 

 ( دقيهة عي ساعة اال ع رة دقائؽ. 31المناسل لبلختبار هو ) 
ف عسػػئمة االختبػػارإ وبالتػػالي عمػػا معيػػار التصػػحيي لبلختبػػار فهػػد حػػددت درجػػة لكػػؿ سػػؤاؿ مػػ

 ( درجة. 21يصبي مجموع درجات األسئمة ) 
 وفي  و  ما سبؽ يتـ عرض عسئمة االختبار عمى مجاالت الم ارات الحياتية فيما يمي: 

 ( 2جدوؿ رقـ ) 
 جدوؿ مواصفات اختبار الميارات الحياتية 

 
 الوزف النسبي عدد األسئمة توزيع األسئمة المجاؿ الرقـ
 % 23 01 01حتى  0  ارات الصحيةالم 0
 % 23 01 21حتى  00 الم ارات الم وية 2
 % 23 01 11حتى  20 م ارات حؿ الم كبلت 1
 % 23 01 21حتى  11 م ارات تهدير الذات 2

 % 011 31 المجموع
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 التأكد مف صدؽ اختبار الميارات القرائية : – 5
 متبكد مف صدؽ اختبار الم ارات الحياتيةإ وهي: اتخذت الدراسة الحالية  بلث  طرؽ ل        
 عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف. .0

 تطبيؽ االختبار استطبلعيًا. .2

 صدؽ االتساؽ الداخمي. .1

 تناوؿ ذلؾ عمى هذا النحو التالي :
 :صدؽ المحتوى -0

ف األكػاديمييف تـ عرض اختبار الم ػارات الحياتيػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المتخصصػي    
والتربػػوييف فػػي الم ػػة العربيػػة وطػػرؽ تدريسػػ اإ وم ػػرفي الم ػػة العربيػػةإ ومعممػػي الم ػػة العربيػػةإ وبمػػو 

(س ب دؼ التبكد مف صدؽ االختبارإ وصػبلحيتل كػبداة  6( محكمًا ) انظر ممحؽ رقـ  02عددهـ ) 
جػػػا ت عهػػػـ ورا   لهيػػػاس مػػػد  اكتسػػػال طالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػي لمم ػػػارات الحياتيػػػةإ وقػػػد

 المحكميف عمى النحو التالي: 
 .بعض التعديبلت في الصياغة الم ويةإ وعي ًا تعديبلت في طرح بعض األسئمة 

 .التعميمات سميمة ووا حة إ وتتبل ـ مه طالبات الصؼ الرابه األساسي 

 .عسئمة االختبار صالحة لهياس الم ارات الحياتية المحددة 

 مبلئـ لمسػتو  طالبػات الصػؼ الرابػه األساسػيإ ويتناسػل وقػدرات ف  المستو  الم وي في االختبار
 الم ويةإ وقاموس ف  الم وي.

وبنػػػػػا  عمػػػػػى توصػػػػػيات وتوجي ػػػػػات السػػػػػادة المحكمػػػػػيف إ قامػػػػػت الباح ػػػػػة بػػػػػذجرا  التعػػػػػديبلت     
 ( سؤااًل. 21المطموبةس ليصبي االختبار في صورتل الن ائية مكونًا مف ) 

  :التجربة االستطالعية – 3
تعد التجربة االستطبلعية الطريؽ ال اني الذي سمكتل الباح ػة لمتبكػد مػف صػدؽ االختبػار بعػد    

التحكيـإ ف ي ت دؼ الػى الوصػؿ باالختبػار الػى عف ػؿ صػورة يمكػف يكػوف عمي ػا لصػبلحية تطبيهػل 
 عمى عينة الدراسةإ وهذا يتـ عف طريؽ:

 م ارات الحياتية.التبكد مف صحة األسس التي روعيت في بنا  اختبار ال .0

التبكد مف مد  مناسبة عسئمة االختبػار لطالبػات الصػؼ الرابػه األساسػي ) عينػة الدراسػة (إ مػف  .2
 حيث م رداتل إ ومعانيل إ وتدرجل الكمي والكي ي إ وعسمول عر ل.

 التبكد مف مد  مناسبة عسئمة االختبار لهياس الم ارات الحياتية مو ه الهياس. .1

 مات االختبار.التبكد مف صبلحية تعمي .2

 التوصؿ الى الزمف المناسل إلجرا  االختبار. .3
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( طالبػة مػف  16وقد عجريت التجربة االستطبلعية في بداية   ر مارسإ عمى عينة قوام ا )   
 طالبات الصؼ الرابه األساسيإ وقد عس رت نتائج التجربة االستطبلعية عف النتائج التالية:

بار مف حيث التعػديؿ لػبعض األل ػاظ والصػيوإ واإل ػافة اف ورا  المحكميف حوؿ مكونات االخت .0
 لبعض الصيوإ كاف ل ا عكبر األ ر عمى ف ـ الطالبات ألسئمة االختبار.

اف ما ذهل اليل المحكموف ونصحوا بل فػي  ػرورة التػدرج الكمػي والكي ػي فػي عػرض األسػئمةإ  .2
 قد استجابت  لل  الطالباتإ وتجاوبف معل.

االختبػػار لمعظػػـ الطالبػػاتإ ولػػـ تكػػف هنػػاؾ است سػػارات مػػف قبػػؿ  تبػػيف و ػػوح التعميمػػات عمػػى .1
 الطالباتإ األمر الذي عد  الى عدـ وجود حاجة إلجرا  عية تعديبلت في ا.

التعرؼ عمى الزمف المست رؽ في تطبيػؽ االختبػارإ الػذي يتم ػؿ فػي الػزمف المسػت رؽ فػي قػرا ة  .2
عطا  فرصة زمنيػة لمت كيػر فػي بػدائؿ تعميمات االختبارإ ومكونات  عسئمة االختبار وعددها  إ وا 

 اإلجابةإ واختيار اإلجابة الصحيحةإ نظرًا لجدة الموقؼ وت ابل البدائؿ.

 : صدؽ االتساؽ الداخمي – 2
وإليجاد صدؽ االختبار احصائيًا باستخداـ طريهة االتساؽ الداخمي إ تـ حسال معامؿ ارتباط   

(  2بػػػار والدرجػػػة الكميػػػة لبلختبػػػارإ وجػػػدوؿ رقػػػـ ) بيرسػػػوف بػػػيف درجػػػات كػػػؿ سػػػؤاؿ مػػػف عسػػػئمة االخت
 يو ي ذلؾ:
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 ( 4جدوؿ )
 والدرجة الكمية لالختبار معامالت االرتباط بيف أسئمة االختبار

رقـ 
 السؤاؿ

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستوى الداللة معامؿ االرتباط

1 .901 10110**  21 0.35 *0.050 

2 .751 10110**  22 0.29 *0.015 

3 .871 10110**  23 0.46 *0.014 

4 0. 41 *0.045 24 0.40 *0.028 

5 0.50 *0.002 25 0. 23 *0.049 

6 .321 .0461 26 0. 41 *0.045 

7 .841 10110**  27 0.50 *0.002 

8 .851 10110**  28 0.41 *0.026 

9 .571 10110**  29 0.26 *0.016 

10 .841 10110**  30 0.23 *0.029 

11 0.46 *0.014 31 0.42 *0.022 

12 0.40 *0.028 32 0.56 **0.001 

13 0. 23 *0.049 33 0.48 **0.007 

14 0. 41 *0.045 34 0.44 **0.015 

15 0.50 *0.002 35 0.57 *0.022 

16 .321 .0461 36 .881 10110**  
17 .421 .0201* 37 .851 10110**  
18 .471 .0091** 38 .841 10110**  
19 .291 .0241* 39 .851 10110**  
20 .261 .0191* 40 .421 .0201* 

 // غير دالة            1013* دالة عند             1010** دالة عند 
يت ػػي مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عف جميػػه فهػػرات اختبػػار الم ػػارات الهرائيػػة دالػػة احصػػائيًا عنػػػد 

(إ وهػذا يػدؿ عمػى 0.90إ 0.23رتباط ما بيف )( إ حيث تراوحت معامبلت اال0.01مستو  داللة )
تجعؿ الباح ة مطمئنة الى صبلحية  إ  يتمته بدرجة عالية مف الصدؽ الحياتية اختبار الم اراتعف 

 تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
 :حياتيةالتأكد مف ثبات اختبار الميارات ال – 6

نتيجة لو تـ اعػادة توزيػه االختبػار عك ػر يهصد ب بات المهياس عف يعطي هذا المهياس ن س ال   
مف مرة تحت ن س الظروؼ وال روطإ عو بعبارة عخر  عف  بات المهياس يعني االستهرار في النتائج 
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وعدـ ت ييرها ب كؿ كبير فيمػا لػو تػـ اعػادة توزيعػل عمػى عفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زمنيػة 
الم ارات الحياتية مف خبلؿ طريهة معامؿ عل ا كرونباخ معينةإ وقد تحههت الباح ة مف  بات اختبار 

 والتجزئة النص يةإ والنتائج مو حة مف خبلؿ التالي:
 كرونباخ:  –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -أ 

تػػـ حسػػال معامػػؿ عل ػػا كرونبػػػاخ لهيػػاس ال بػػاتإ فهػػد وجػػػد عف قيمػػة عل ػػا كرونبػػاخ  الختبػػػار 
ا دليؿ كاٍؼ عمى عف المهياس يتمته بمعامؿ  بات عاٍؿإ وبذلؾ (إ وهذ0.87الم ارات الهرائية بم ت )

 ينصي باستخدامل لئلجابة عمى فر يات الدراسةإ كما هو مو ي في الجدوؿ التالي:
 ( 5جدوؿ )

 حياتيةمعامالت ألفا كرونباخ الختبار الميارات ال
 معامؿ عل ا كرونباخ األسئمةعدد  المهياس

 1.71 21 حياتيةاختبار الم ارات ال

 
 :Spilt –half Methodsمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -ب 

تـ حسال معامبلت ال بات باستخداـ طريهة التجزئة النص يةإ حيث تـ قسمة بنػود االختبػار 
الى نص يفإ وتـ حسال معامؿ االرتباط بيف مجموع فهػرات النصػؼ األوؿ ومجمػوع فهػرات النصػؼ 

معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف لمدرجػػة الكميػػة الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة ب ػػذ   ال ػػاني لبلختبػػارإ فهػػد بمػػو
(إ وهػذا 0.90براوف المعدلػة عصػبي معامػؿ ال بػات ) –( إوباستخداـ معادلة سبيرماف0.87الطريهة )

 دليؿ كاٍؼ عمى عف االختبار يتمته بدرجة  بات عاليةإ وتت ي النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
 ( 6جدوؿ )

  حياتيةالت التجزئة النصفية الختبار الميارات المعام
 سبيرماف براوف المعدؿ معامؿ االرتباط المقياس

 1071 1065 حياتيةاختبار الميارات ال

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار الميارات الحياتية: -8
 االختبػار فهػرات مػف فهػرة نكةم انتمییةس ومعامةم انصةعبة  معامةم عهة  انباحثة  تحصم نكي

 وهػف الطالبػاتإ مجمػوع مػف 27%  ػمت عميػا مجموعػة مجمػوعتيف الطالبػات الػى بتهسػيـ قامػت
 مػف 27%  ػمت دنيػا ومجموعػة االختبػارإ فػي الػدرجات ععمػى حصػمف عمػى المػواتي الطالبػات
 كػؿ عػدد طالبػات بمػو وقػد االختبػارإ فػي الػدرجات عدنػى عمػى المػواتي حصػمف الطالبػات مجمػوع
 .طالبات (8)  مجموعة
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 الصعوبة الختبار الميارات الحياتية معامؿ: 
المئويػة  النسػبة عو ال هػرة عػف خاطئػة اجابػة المػواتي عجػبف  الباح ػة "نسػبة الطالبػات  وتعرف ا

 االختبػار فهػرات مػف فهػرة كػؿ صػعوبة درجػة بحسػال الباح ػة قامػت وقػد "االختبػار فػي لمراسػبات 
 :التالية المعادلة باستخداـ

 لصعوبة =ا معامؿ
 عدد المواتي حاولف  اإلجابة   عدد المواتي اجبف إجابة خاطئة

عصعلإ  ال هرة تكوف النسبة زادت كمما ببنل إ فهرة كؿ عمى ي سر الصعوبة معامؿ فذف وبذلؾ
 النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي:إ صحيي وتت ي  والعكس

 ( 7جدوؿ )
 معامالت الصعوبة الختبار الميارات القرائية

 ٍؼاٍو اىصؼىتة سقٌ اىضؤاه ٍؼاٍو اىصؼىتة سقٌ اىضؤاه

1 0.56 21 0.69 
2 0.75 22 0.38 
3 0.25 23 0.63 
4 0.56 24 0.75 
5 0.75 25 0.75 
6 0.44 26 0.56 
7 0.38 27 0.75 
8 0.56 28 0.25 
9 0.75 29 0.56 
10 0.63 30 0.38 
11 0.56 31 0.31 
12 0.50 32 0.50 
13 0.44 33 0.38 
14 0.44 34 0.63 
15 0.69 35 0.44 
16 0.31 36 0.38 
17 0.63 37 0.56 
18 0.44 38 0.75 
19 0.69 39 0.63 
20 0.75 40 0.56 

 0.55 ٍؼاٍو اىصؼىتة اىنيٍ

يجاد السابهة المعادلة وبتطبيؽ  وجدت االختبار فهرات مف فهرة الصعوبة لكؿ معامؿ وا 
الصعوبة  معامؿ (إ وكاف متوسط0.75إ 0.25(تراوحت ما بيف  ةالصعوب معامبلت عف الباح ة
 لمناسبة مستو  درجة االختبارس وذلؾ عسئمة جميه عمى الباح ة تُبهي النتائج إ وب ذ  0.55) الكمي

 س ولة األسئمة. 
   التمييز معامؿ: 

ة  ذات اف م مة معامؿ التمييز تتم ؿ في تحديد مد  فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بيف الطالب
الهدرة العاليةإ والطالبة  ال عي ة  بالهدر ن سل الذي ي رؽ االختبار بين ما في الدرجة الن ائية 
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 التالية المعادلة وفؽ االختبار عسئمة مف لكؿ سؤاؿ التمييز معامؿ حسال بصورة عامة إ وعميل تـ
 :وتت ي النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي

 معامؿ التمييز  =
 كؿ صحيي عدد المجيبات ب

 مف ال ئة العميا 
عدد المجيبات  ب كؿ صحيي  _

  مف ال ئة الدنيا
 عدد ال ئة الدنيا  عدد ال ئة العميا

 

 ( 8جدوؿ )
 حياتيةمعامالت التمييز لفقرات اختبار الميارات ال

 ٍؼاٍو اىصؼىتة سقٌ اىضؤاه ٍؼاٍو اىصؼىتة سقٌ اىضؤاه

1 0.38 21 0.38 

2 0.50 22 0.25 

3 0.25 23 0.25 

4 0.38 24 0.25 

5 0.25 25 0.25 

6 0.38 26 0.38 

7 0.25 27 0.25 

8 0.38 28 0.25 

9 0.50 29 0.38 

10 0.25 30 0.25 

11 0.38 31 0.38 

12 0.50 32 0.50 

13 0.38 33 0.25 

14 0.38 34 0.25 

15 0.38 35 0.34 

16 0.63 36 0.38 

17 0.25 37 0.38 

18 0.63 38 0.63 

19 0.38 39 0.25 

20 0.25 40 0.25 

 0.38 ٍؼاٍو اىحَُُز اىنيٍ

 بيف السابهة المعادلة استخداـ بعد االختبار ل هرات التمييز معامبلت جميه تراوحت
الكمي  التمييز معامؿ بمو متوسط وقد والدنياإ العميا ال ئتيف اجابات بيف ( لمتمييز.630-.250)
(إ وعميل يتـ قبوؿ 0.75 – 0.25اذا كاف يتراوح بيف ) مؿ التمييزمعا الهياس عمـ ويهبؿ( 0.35)

 .الم ارات الحياتيةجميه عسئمة اختبار 
 : الدراسة الميدانية: إجراءات تطبيؽ ثالثًا ً 

يسػػػػتدعي الحػػػػديث عػػػػف تطبيػػػػؽ الدراسػػػػة الميدانيػػػػة ذكػػػػر العينػػػػة ووصػػػػ  اإ وتطبيػػػػؽ اختبػػػػار         
ف تمر عينة الدراسة بخبػرات المسػرحيات الدراميػة وفهػًا لخطػة زمنيػة الم ارات الهرائية إ وبيف التطبيهي

 محددةإ وفيما يمي تو يي لتمؾ الخطوات: 
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 :وصؼ العينة – 1
تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الرابه األساسي بمدرسة ال يما  األساسية الػدنيا         

 الى مجموعتيف متكافئتيف: ( طالبةإ تـ تهسيم ف  84لمبنات إ وقد بمو عددهف ) 
  ( طالبة.42مجموعة  ابطةإ وعددها ) 
  ( طالبة. 42مجموعة تجريبيةإ وعددها ) 

وقػػد تػػـ اختيػػار تمػػؾ العينػػة بطريهػػة ع ػػوائيةإ وقػػد تػػـ  ػػبط المت يػػرات بػػيف المجمػػوعتيف ال ػػابطة 
 والتجريبية عمى النحو التالي:

 :بيف المجموعتيف في العمر الزمني التكافؤ –أ 
تػػػـ الػػػتحكـ فػػػي عامػػػؿ السػػػف بػػػيف الطالبػػػات عينػػػة الدراسػػػةإ وذلػػػؾ بػػػبف ععمػػػارهف  متكافئػػػة         

كػػػون ف  فػػػػي الصػػػػؼ الرابػػػه األساسػػػػيإ ويوجػػػػد بػػػيف كػػػػؿ مجموعػػػػة طالبتػػػاف راسػػػػبتاف إ فم ػػػػذا فػػػػذف 
 المجموعتيف ال ابطة والتجريبية متكافئتاف في العمر.

 :عي واالقتصاديفي المستوى االجتماالتكافؤ بيف المجموعتيف  –ب 
افتر ت الباح ة تكافؤ عفراد العينة في هذا المت يرإ حيث اف الطالبات ينتمػيف الػى منطهػة         

لى بيئة اجتماعية اقتصادية  هافية واحدة ومتهاربة.  سكانية واحدةإ وا 
 :التكافؤ بيف المجموعتيف في الميارات الحياتية –ج 

ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي الم ػػارات الحياتيػػة التػػي تسػػعى  لحسػػال التكػػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف        
الدراسة الى تنميت اإ قامت الباح ة بحسال ال روؽ بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف 
ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ الهبمػػي فػػي اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػةإ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ حسػػال 

 قيمة ) ت ( فكانت النتائج كما يمي:
 

 ( 9جدوؿ )
 اختبار "ت" لدراسة الفروؽ بيف متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية

 في مستوى الميارات الحياتية قبؿ استخداـ الدراما التعميمية  

 المتوسط العدد المجموعة المقياس
النحراؼ ا

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة "ت"

اختبار الميارات 
 الحياتية

 5.0 22.9 22 التجريبية
-0.55 //0.590 

 5.1 21.6 42 الضابطة

غیردان احصائیا\\0.05*دان احصائیاعند0.01**دان احصائیاعند

( 1013يت ي مف خبلؿ النتائج عنل ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو  داللة )
لصؼ الرابه األساسي في المجموعتيف بيف متوسطي درجات الم ارات الحياتية لد  طالبات ا
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التجريبية وال ابطة قبؿ استخداـ الدراما التعميمية إ عي عف طالبات الصؼ الرابه األساسي في 
المجموعتيف )التجريبية وال ابطة( في االختبار الهبمي لدي ف  ن س المستو  مف الم ارات الحياتيةإ 

و  الم ارات الحياتية قبؿ تطبيؽ الدراما مما يدؿ عمى وجود تجانس بيف المجموعتيف في مست
 التعميمية عمي ف .

 : الحياتية قبمياً تطبيؽ اختبار الميارات  – 2
 قبؿ استخداـ الدراما التعميمية  كما يمي:  الحياتيةاختبار الم ارات تـ تطبيؽ         

 حياتيةتطبيؽ اختبار الميارات ال: 

 األربعػا  ة عمى المجموعتيف ال ابطة والتجريبيػة فػي يػـو حياتيتـ تطبيؽ اختبار الم ارات ال        
واالحت ػػػاظ بالػػػدرجات حتػػػى اسػػػتخداـ  إ وتػػػـ التصػػػحيي بعػػػد ذلػػػؾإـ 2101 مػػػارسمػػػف  25الموافػػػؽ 

 والتطبيؽ البعدي .استخداـ الدراما  التعميمية األساليل اإلحصائية بعد االنت ا  مف 

 :الدراما التعميميةتطبيؽ  – 2
الحياتيةإ والتبكػد مػف تكػافؤ المجمػوعتيفإ نت ا  مف التطبيؽ الهبمي الختبار الم ارات بعد اال        

ـإ  2101مػػػف مػػػارس  11تػػػـ البػػػد  فػػػي تطبيػػػؽ التجربػػػة لممجموعػػػة التجريبيػػػة يػػػـو السػػػبت الموافػػػؽ 
ـإ عي عف تطبيػػؽ تجربػػة الدراسػػة اسػػت رؽ حػػوالي  2101مػػف مػػايو  6وانت ػػي يػػـو األربعػػا  الموافػػؽ 

 ( حصة دراسية. 02ه بواقه ) ستة عسابي
 : الحياتية بعدياً اختبار الميارات تطبيؽ  – 3

دروس الم ة العربية لمصؼ الرابػه األساسػي بعد تدريس  الحياتيةتـ تطبيؽ اختبار الم ارات         
 الخمػػيسعمػػى المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي يػػـو عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ الػػدراماإ وتػػـ تطبيهػػل 

وتوزيػػه الػػدرجات كمػػا سػػبؽ فػػي التطبيػػؽ إ إ وتػػـ التصػػحيي بعػػد ذلػػؾـ 2101 مػػايومػػف  7الموافػػؽ 
 .الهبمي

 : ئية المستخدمة في معالجة النتائجاألساليب اإلحصا
 Statisticalقامت الباح ة بت ريو وتحميؿ االختبار مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

Package for the Social Sciences   (SPSS 17.0تـ استخداـ األساليل  إ وقد
 اإلحصائية التالية:

        لمتحهؽ مف صدؽ  (:Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -1
إ و لهياس درجة االرتباط إ ويستخدـ الختبار والدرجة الكمية لبلختباراالتساؽ الداخمي بيف فهرات ا

 هذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المت يرات.
لمعرفة  بات فهرات االختبارإ واالنحراؼ  (:Cronbach's Alphaألفا كرونباخ ) معامؿ -2

إ وي يد الباح ة في ب دؼ معرفة تكرار فئات مت ير ما يستخدـ هذا األمر ب كؿ عساسي إ  المعياري
 وصؼ مت يرات الدراسة .
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مف  ويستعمؿ لمتبكد : (Split half methods)معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -3
 عف المهياس لديل درجات  بات مرت عةإ ومعادلة سبيرماف براوف لتعديؿ  بات االختبار.

لبياف داللة ال روؽ ببف متوسطات عينتيف مستهمتيف: وذلؾ لمتعرؼ  (:T- Testاختبار  ت ) -2
 . (تجريبيةإ  ابطة)عمى مد  وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعز  لمت ير نوع المجموعة 

ي دؼ إليجاد نسبة تبايف المت ير التابه ) اختبار الم ارات الحياتية ( التي   (Eta) قيمة ويتا  -3
إ ومف خبلؿ ذلؾ يستدؿ عمى مصداقية النتائج كون ا (ترجه لممت ير المستهؿ) الدراما التعميمية 

 عو تعز  لمت يرات دخيمة لـ يتـ  بط ا في الدراسة. إ تعز  لتطبيؽ الدراما في التدريس

وذلؾ ب دؼ معرفة مستو  الداللة اإلحصائية لم روؽ  يمككسوف" لمعينات المرتبطة:اختبار "و  -4
 .والهياس البعدي لمت يرات الدراسةبيف الهياس الهبمي 

في التدريس في  التعميمية  ي دؼ استخدام ا إليجاد ع ر تطبيؽ الدراما :معادلة الكسب بالؾ -5
البات المجموعة التجريبية في الهياسيف تنمية الم ارات الحياتية  مف خبلؿ متوسطي درجات ط

 ( . 002  ≤بحيث يحهؽ )نسبة الكسل المعدؿ لببلؾإ الهبمي والبعدي 
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 الفصؿ الخامس
 تفسيرىا ومناقشتيا ( –نتائج الدراسة ) تحميميا 

 

 

 . أواًل : اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا 

 ت الدراسة .ثانيًا : توصيا 

 . ثالثا : مقترحات الدراسة 
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 الفصؿ الخامس
 تفسيرىا ومناقشتيا ( –نتائج الدراسة ) تحميميا 

يعرض هذا ال صؿ النتائج التي تـ التوصؿ الي اإ والتػي ت ػكؿ اإلجابػة عػف عسػئمة الدراسػةإ 
يهػػدـ  والتحهػػؽ مػػف صػػحة فرو ػػ اإ فيو ػػي كيػػؼ استخمصػػت هػػذ  النتػػائجإ ويناق ػػ اإ وي سػػرهاإ  ػػـ

 عددًا مف التوصياتإ ومهترحات بح يةإ استكمااًل لممجاؿ الذي دارت  فيل الدراسة الحالية:
 : الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا اإلجابة عف أسئمة: أواًل 

 حاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية: 
 ؟المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي الم ارات الحياتيةعهـ ما  .5

 توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟  ما مد  .6

الصػػػؼ الرابػػػه  طالبػػػاتلػػػد   فػػػي تنميػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػةالتعميميػػػة   ع ػػػر توظيػػػؼ الػػػدرامامػػػا  .7
 ؟بمحافظة  ماؿ  غزة األساسي 

 وفيما يمي ت صيؿ لما قامت بل الباح ة ب دؼ اإلجابة عف عسئمة الدراسة:
 : عف السؤاؿ األوؿ ونصوولإلجابة 

 ؟الصؼ الرابع األساسي المناسبة لطالباتما أىـ الميارات الحياتية 

ولئلجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ تحديػػػد الم ػػػارات الحياتيػػػة المناسػػػبة لطالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه         
ميػػػة األساسػػػي مػػػف خػػػبلؿ اإلطػػػار النظػػػري لمدراسػػػةإ والدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابهةإ والكتابػػػات األكادي

والتربويةإ حيث عفاد مف عر  ا فػي تحديػد الم ػارات الحياتيػة عمػى نحػو مػا جػا  فػي ال صػؿ الرابػه 
 مف الدراسة الحالية.

وتػػػػـ و ػػػػه هػػػػذ  الم ػػػػارات فػػػػي اسػػػػتبانةإ  ػػػػـ عر ػػػػ ا عمػػػػى المحكمػػػػيف لمتبكػػػػد مػػػػف صػػػػحة         
تػي تناسػل  طالبػات الصػؼ االستبانةإ وقد عخذت الباح ة بالم ارات التي عقرها السادة المحكمػوفإ ال

 الرابه األساسي وتحتاج ا إ وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف عسئمة الدراسة.

 : صوون ثانيولإلجابة عف السؤاؿ ال
 ؟ مغة العربية لمصؼ الرابع األساسيما مدى توافر الميارات الحياتية في منياج ال

اسػػػبة لطالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػه األساسػػػيإ قامػػػت بعػػػد تحديػػػد قائمػػػة الم ػػػارات الحياتيػػػة  المن        
الباح ػػة بتحميػػؿ سػػتة دروس مػػف دروس كتػػال الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ الرابػػه األساسػػيس لمك ػػؼ عػػف 
مد  توافر الم ارات الحياتية في ذلؾ الكتػال مػف ال صػؿ الدراسػي ال ػانيإ وتػـ اعػداد جػدوؿ خػاص 

لصػػػ حةإ وعنػػػواف الػػػدرسإ ال هػػػرةإ ومجػػػاؿ إلجػػػرا  عمميػػػة التحميػػػؿ ويت ػػػمف: عنػػػواف الم ػػػارةإ ورقػػػـ ا
 وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي:, الم ارة

  قرا ة واعية متبنية. –الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي  –قرا ة المن اج المراد تحميمل 

 .تهسيـ المن اج الى فهرات 
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  ععػدت ا الباح ػػة ل ػػذا تحديػد الم ػػارات الحياتيػة المت ػػمنة فػػي المن ػاجإ ورصػػدها فػي قػػوائـ خاصػػة
ال ػرضإ وهػذ  الم ػارات قػد تكػوف صػريحة ظػاهرة عو  ػمنية ت  ػـ مػف خػبلؿ معنػى الجممػةإ وقػد 

 اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية.

ولمتبكػػد مػػف  بػػات عمميػػة التحميػػؿ قامػػت الباح ػػة بتحميػػؿ من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ الرابػػه         
مبلئ ا بتحميؿ لمػدروس المػراد تحميم ػا مػرة عخػر إ دوف النظػر الػى تحميػؿ األساسيإ وقاـ  بل ة مف ز 

الزمبل  ع نا  عممية التحميؿ إ كما عف كؿ زميؿ تناوؿ درسػيف مػف الػدروس السػتةإ  ػـ قامػت الباح ػة 
 باحتسال نسبة االت اؽ بيف نتيجة التحميؿ في المرتيف باستخداـ معادلة ) هولستي(.

ر الم ػػارات الحياتيػػة فػػي دروس الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ الرابػػه األساسػػي وفيمػػا يمػػي عػػرض لمػػد  تػػواف
 ال صؿ ال اني مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 ( 01) رقـ جدوؿ
 مدى توافر الميارات الحياتية في منياج المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي

 التحميؿ الثاني وؿالتحميؿ األ  الميارة الفرعية الرقـ الميارات

لقرار وحؿ ميارة صنع ا
 المشكمة

 7 8 الحؿ األنسل اختيار 1

 71 19 تحديد الم كمة 2

 4 3 تطوير الحؿ 3

 5 6 تهويـ الحؿ 4

 8 7 جمه المعمومات مف مصادرها 5

 12 11 و ه عدة حموؿ ممكنة 6

 53 54 المجموع 

 الميارات الصحية

 00 21 الح اظ عمي البيئة مف التموث 1

 4 3 ة الجسـالح اظ عمي نظاف 2

 24 22 العناية بالت ذية 3

 18 19 تجنل سموكيات  ارة 4

 28 27 وقاية مف األمراض 5

 97 92 المجموع 

 الميارات المغوية

 95 93 ساليلع 1

 40 45 قيـ واتجاهات 2

 62 67 م ردات وتراكيل 3

 197 205 المجموع 

 ميارة التعامؿ مع الذات
 33 35 موري مختمؼ األالتصرؼ باستهبللية ف 1

 10 15 عخطا  ا خريفالتعمـ مف  2
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 43 40 عف االتكالية ال هة بالن س والبعد 3

4 
بدا  الرعي والتعبير عمي االهدرة عمي 

 كارفاأل
31 25 

 30 35 خطائلعتحمؿ المسؤولية عف  5

 141 156 المجموع 

 488 507 المجموع لممحاور األربعة

 

 السابؽ أف الميارات الحياتية انقسمت إلى أربعة مجاالت وىي : يتضح مف الجدوؿ 
إ قػد تػوافرت فػي حياتيػة فرعيػةم ػارات  : وينػدرج تحت ػا خمػس: م ارات حؿ الم ػكبلتالمجاؿ األوؿ

 .( م ارة 32-31األساسي ما بيف )  كتال الم ة العربية لمصؼ الرابه
فػي كتػال  إ قد تػوافرتم ارات حياتية فرعيةخمس : ويندرج تحت ا المجاؿ ال اني: الم ارات الصحية

 ( م ارة.  75-72الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف ) 
فػي كتػال  إ قػد تػوافرت ػبلث م ػارات حياتيػة فرعيػة: وينػدرج تحت ػا م ويػة: الم ارات اللثالمجاؿ ال ا

 ( م ارة. 213 -075الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف ) 
فػػي  : م ػػارات تهػػدير الػػذات: وينػػدرج تحت ػػا خمػػس م ػػارات حياتيػػة فرعيػػة إ قػػد تػػوافرترابػػهالالمجػػاؿ 

 ( م ارة .  034 -020كتال الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف ) 
عما المجموع الكمي لممجاالت األربعػة فات ػي عن ػا قػد تػوافرت فػي كتػال الم ػة العربيػة لمصػؼ الرابػه 

تػػػوافر الم ػػػارات إ وب ػػػذا يتبػػػيف ( حسػػػل التحميمػػػيف األوؿ وال ػػػاني 315 – 266األساسػػػي مػػػا بػػػيف ) 
 بنسبة كبيرة. الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي

 : ثالث ونصوولإلجابة عف السؤاؿ ال
الصؼ الرابػع األساسػي  طالباتلدى  في تنمية الميارات الحياتية التعميمية  أثر توظيؼ الدراماما 

 ؟محافظة شماؿ غزةب

تػػـ التوصػػؿ الػػى اجابػػة هػػذا السػػؤاؿ مػػف خػػبلؿ التجربػػة الميدانيػػة لمدراسػػة إ وتطبيػػؽ عدات ػػا      
) اختبار الم ارات الحياتية  ( تطبيهًا قبميًا وبعديًا إ  ـ معالجة البيانػات احصػائيًا باسػتخداـ البرنػامج 

جػػػات المجمػػػوعتيف ال ػػػػابطة (إ وذلػػػؾ لحسػػػال ال ػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػطات در  Spss اإلحصائي ) 
والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػةإ وكػػذلؾ حسػػال ال ػػروؽ بػػيف متوسػػطات 
درجػػات الهيػػاس الهبمػػي والبعػػدي الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة لممجموعػػة التجريبيػػةإ وفيمػػا يمػػي ت صػػيؿ 

ل ػػػذا قامػػػت الباح ػػػة بو ػػػه ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ ت سػػػير النتػػػائج ومناق ػػػت ا فػػػي  ػػػو  فػػػروض الدراسػػػةس 
 ال روض الموج ة الختبارها.
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 : اختبار الفرض األوؿ
 : وينص هذا ال رض عمى ما يبتي

رجػات طالبػات فػي متوسػط د (α ≥ 1014)توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة 
رات الحياتيػة فػي في اختبار الميا التعميمية  المواتي يتعممف باستخداـ الدراماالمجموعة التجريبية 

 .مي والبعدي لصالح التطبيؽ البعديالتطبيقيف القب

ولممهارنػػة بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي والبعػػدي         
(إ وداللت ا اإلحصػائية لػدرجات  Z( قيمة ) 00في اختبار الم ارات الحياتيةإ يو ي الجدوؿ رقـ ) 

 بية في التطبيهيف الهبمي والبعدي  في اختبار الم ارات الحياتية.المجموعة التجري
 ( 00جدوؿ ) 

 التطبيقيف  في المجموعة التجريبيةدرجات ل ومستوى داللتيا"  Z " قيمة
 القبمي والبعدي الختبار الميارات الحياتية

 اىشجة ختباراال المجموعة
ٍحىصظ 

 اىشجة

ٍجَىع 

 اىشجة
Z ٍضحىي اىذالىة 

  التجريبية
 19.50 6.50 3 سالل

-2.30 *0.021 
 100.50 8.38 12 موجل

المجموعػة التجريبيػة فػي  طالبػات يتبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ السػابؽ عنػل جػا  متوسػط درجػات
 طالبػات  إ فػي حػيف جػا  متوسػط درجػات(22.9بنسػبة )  حياتيػةالتطبيؽ الهبمي الختبػار الم ػارات ال
  إ حيػث اف قيمػة(36.7دي الختبػار الم ػارات الحياتيػة بنسػبة )المجموعة التجريبية في التطبيػؽ البعػ

 "z  ( 2.30-" بم ت) (  0.05إ وهي دالة عند مستو ) إ مما يؤكد وجود فػرؽ داؿ احصػائيًا بػيف
فػػػي الػػػدراما التعميميػػػة  باسػػػتخداـ مػػػواتي  يػػػتعممف ال المجموعػػػة التجريبيػػػة  طالبػػػات متوسػػػط درجػػػات 
 .مي والبعدي لصالي التطبيؽ البعديالتطبيهيف الهبفي  حياتيةاختبار الم ارات ال

والخحثاس صحة هزا اىفشض جٌ اصحخذاً ّضثة ، ىد ٍِ فشوض اىذساصة، وتزىل َُقثو اىفشض اىرا

اىنضة اىَؼذه )ىثالك( تاصحخذاً ٍحىصظ دسجات طاىثات  اىَجَىػة اىحجشَثُة فٍ اىحطثُقُِ 

 ، وجحضح اىْحائج فَُا َيٍ وفقاً ىيَؼادىة اىحاىُة 9اىقثيٍ واىثؼذٌ ػيً اخحثاس اىَهاسات اىحُاجُة 

 
 
 

 حيث اف:
 .ص: متوسط درجات الطالبات في الهياس البعدي 
 .س: متوسط درجات الطالبات في الهياس الهبمي 
 .د : الدرجة الن ائية في األداة المستخدمة 

معادلة الكسب 
 المعدؿ لبالؾ

 

= 
 س -ص

+ 
 س -ص

 س -د د
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 (  12جدوؿ ) 
 موعة التجريبيةنسبة الكسب المعدؿ لبالؾ في اختبار الميارات القرائية لممج

 المجموعة األداة المستخدمة

متوسط 
الدرجات في 
 القياس القبمي

متوسط 
الدرجات في 
 القياس البعدي

الدرجة النيائية 
 عمى المقياس

نسبة الكسب 
 المعدؿ لبالؾ

الميارات اختبار 
 الحياتية

 1.2 21 36.7 22.9 التجريبية

 

ىَؼذه ىثالك الخحثاس اىَهاسات اىحُاجُة َحضح ٍِ خاله اىجذوه اىضاتق أُ ّضثة اىنضة ا   

فٍ جذسَش اىيغة اىؼشتُة حقق فاػيُة اىحؼيَُُة  ٍَا َؼٍْ أُ جىظُف اىذساٍا(؛ 003جضاوٌ  )

اىصف اىشاتغ األصاصٍ فٍ  اىحُاجُة فٍ اىيغة اىؼشتُة ىذي طاىثاتػاىُة فٍ سفغ ٍضحىي اىَهاسات 

ال جقو ػِ أُ اىْضثة َجة أ( Blackك )ر َشي تالإاىَجَىػة اىحجشَثُة فٍ ٍحافظة اىشَاه، 

 0( ححً جؼذ فاػيُة اىطشَقة ٍقثىىة1.2)

اىحٍ جؤمذ ػيً أذش اىذساٍا اىحؼيَُُة فٍ جَُْة اىَهاسات وجحفق ّحُجة اىفشض األوه         

دساصة ػيٍ ػطُة 9 حُاجُة ٍْهاٍغ ّحائج اىذساصات واىثحىخ فٍ ٍجاه جَُْة اىَهاسات اىاىحُاجُة 

(،  3101(، وػثذ اىشحَِ وافٍ )  3118(، وتذوٌ اىطُة )  3117) وأحَذ قشطة  ،( 3116) 

، وتيقُش ( 3100(، وأٍاٍّ اىحصاُ )  3100، وٍُشفث ػيٍ ) ( 3101وحضِ ػَشاُ ) 

ودػاء اىشحات )  (، 3103، وحَذاُ األغا ) ( 3100(، وسَحاب ّصش )  3100)  داغضحاٍّ

إمضاب اىطاىثات  اىَهاسات اىحُاجُة ََنِ جحضُْها  ، وقذ أمذت جيل اىثحىخ ػيً أُ( 3103

 0وهادفة ؛ جضؼً ىححقُق هزا اىهذف ، إرا أُػذت تشاٍج جؼيَُُة ٍخططةوجَُْحها

الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  النتيجػػة فػػي ال ػػرض األوؿ التػػي ت ػػير الػػى ع ػػر  
ي والبعػػديإ وكانػػت النتيجػػة ت ػػوؽ التطبيػػؽ البعػػدي فػػي التطبيهػػيف الهبمػػالمجموعػػة التجريبيػػة  طالبػػات 

 عمى التطبيؽ الهبمي في اختبار الم ارات الحياتيةإ وهذا الت وؽ ناتج عف األسبال ا تية:
ال  ػـ الهرائػي يحسػف مػف  الم ػة العربيػةفػي تػدريس مو ػوعات الدراما التعميمية  استخداـ طريهة  .0

 .و وعاتاألساسي في تمؾ الم رابهالصؼ ال لد  طالبات
طة التػػػػي تسػػػػتوعل مجموعػػػػة فعالػػػػة مػػػػف الوسػػػػائؿ واألدوات واألن ػػػػالػػػػدراما التعميميػػػػة إ مرونػػػػة   .2

إ وهػػػذ  العناصػػر كم ػػا تت ػػػافر لتحهيػػؽ األهػػداؼ التدريسػػػية التعميميػػة فػػي سػػػياؽ ممتػػه وم ػػوؽ
 المرغوبة.

اله ػػا  عمػػى إ و عتبػػر  محػػور العمميػػة التعميميػػةتو  طالبػػةعمػػى ن ػػاط الالػػدراما التعميميػػة  اعتمػػاد   .1
 .ع نا  الموقؼ التعميميطالبات ممؿ ال

نػػل يجسػػد األحػػداث ألس ف ادراكػػل عإ ويسػػتططالبػػاتيػػؿ اليػػل التممػػه مػػا الػػدراما  التعميميػػة تت ػػؽ   .2
إ باإل ػػػػافة الػػػػى تػػػػوافر عنصػػػػر الحركػػػػة الػػػػذي يسػػػػاعد عمػػػػى جػػػػذل انتبػػػػا  ب ػػػػكؿ حػػػػٍي مممػػػػوس

ف االسػتماع واإلنصػات مف عحداثإ ويجػد ف ما يدور عمام ف عإ فيتابفإ وا  ارة اهتمام الطالبات
بػػداًل مػػف عف ة ايجابيػػ ةم ػػارك تصػػبي الطالبػػةفإ المعػػل واالنطػػبلؽ والحركػػة ف تػػيي ل ػػفػػي منػػاخ ي
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سػػػػتطيه اسػػػػتيعال الحهػػػػائؽ تكمػػػػل ييسػػػػر ال  ػػػػـ ويعمهػػػػلإ ومػػػػف  ػػػػـ  إ وهػػػػذاتكػػػػوف متمهيػػػػة سػػػػمبية
. المعمومات والخبراتو   واستدعا ها متى لـز
وذلػػػؾ ألن ػػػا الطالبػػػات س عمػػػى زيػػػادة االنتبػػػا  البصػػػري لػػػد   التعميميػػػة  الػػػدراماطريهػػػة  تسػػػاعد  .3

 .لمتعة الم اركة في عممية التم يؿبدافعية مستمرة إ نظرًا  فتزوده
 طالبػةرإ فالوهي الميؿ الى المعل عو تم يػؿ األدواإ هذ  المرحمة طالباتا باع رغبة كامنة في   .4

 .في هذا المرحمة مم ؿ بطبيعتل
خبػػرات سػػارة جديػػدة  وتكسػػل الطالبػػاتإ جػػوًا مػػف الب جػػة فػػي ال صػػؿ ا التعميميػػة  درامالػػت ػػ ي   .5

 .الن اط الدراميمف خبلؿ الم اركة في 
ممػػػا  س اعمػػػى الم ػػػاركة كػػػؿ حسػػػل قػػػدرات  طالبػػػاتإ وت ػػػجيه الاخت ػػػا  عنصػػػر العهػػػال البػػػدني  .6

 .كة في هذا الن اط واالستمرار فيلف في الم ار يرغب فوجعم  طالباتإطمبف ال
الى ميداف عممي  هافي ترفي ي محبػل  التعميمي نص الدراميتحوؿ الالدراما التعميمية استخداـ   .7

مما ييسر عممية االستيعال  سادة العممية في صورة  يهة وجذابةالى الن وس تُنهؿ عف طريهة الم
وقػت إ ف ػي الطالبػاتلػل و ػار ايجابيػة عديػدة عمػى الالتعميمػي  دراميوذلؾ ألف الدرس الػس وال  ـ 
ممػػػا س ت اعػػػؿ معػػل بحواسػػػل ووجدانػػػلت افذن ػػػ اسببذني ػػ سػػػمهتو  ابعيني ػػػ ت ػػػاهد فيػػػل الطالبػػاتالػػذي 
 .المادة المهدمة راسخة مؤكدة لديليجعؿ 

الن ػػػاط مػػػف خػػػبلؿ المواقػػػؼ إ وصػػػور عمػػػى العديػػػد مػػػف الم يػػػراتالػػػدراما التعميميػػػة احتػػػوا   .01
ة لمطالبػػػات ومسػػػميةإ وقيػػػادة المعممػػػابػػػةإ إ وتهػػػديـ ال كػػػر بطريهػػػة جذالمختم ػػػةإ والحػػػوار ال ػػػائؽ

قبػااًل عمػى المػادة العمميػة  بطريهة واعيةإ كؿ ذلؾ خمؽ لد  المتعممػيف حًبػا تكػرار إ ورغبػة فػي وا 
لممادة  الطالباتإ واستمرار  إ وهي بذلؾ تعمؿ عمى جذل التعميمي  ممارسة هذا الن اط الدرامي

 .االتجاهات اإليجابيةف ةإ وتساعد عمى اكساب العممي

 مػػػف خػػػػبلؿ الم ػػػارات الحياتيػػػةبخبػػػرات تعميميػػػة مربيػػػة وم ػػػػوقة حػػػوؿ  الطالبػػػاتمػػػرور اف  .00
الهػدرة عمػى  فاقؼ حياتيل جديدةإ مما كػوف لػدي إ وتوظي  ا في مو التم يؿإ عد  الى انتهاؿ ع رها

 التعامؿ مه المواقؼ الحياتية المختم ة.
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 اختبار الفرض الثاني: 
 ي: وينص هذا ال رض عمى ما يبت

فػي متوسػط درجػات طالبػات  (α ≥ 1014)توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة 
المجموعػػة التجريبيػػة  المػػواتي يػػتعممف بالػػدراما التعميميػػة , ومتوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة 
الضػػابطة  المػػواتي يػػتعممف بالطريقػػة العاديػػة فػػي اختبػػار الميػػارات الحياتيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي 

 صالح المجموعة التجريبية.ل

ولممهارنػػػة بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجمػػػوعتيف ال ػػػابطة والتجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ ا لبعػػػدي الختبػػػار 
(إ وداللت ػػػػػػا اإلحصػػػػػػائية لػػػػػػدرجات  ( قيمػػػػػػة ) ت 01الم ػػػػػػارات الحياتيػػػػػػةإ يو ػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ ) 

 المجموعتيف في التطبيؽ البعدي الختبار الم ارات الحياتية.
 ( 02جدوؿ ) 

 الضابطة والتجريبية  تيفدرجات المجموعل ومستوى داللتيا"ت"  قيمة
  الختبار الميارات الحياتية التطبيؽ البعدي في

عدد  المجموعة المقياس
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة 
 " ت " 

مستوى 
 الداللة

اختبار الم ارات 
  الحياتية 

 9.2 1405 22 التجريبية
3.08 **0.006 

 7.5 24.2 22 ال ابطة

غیردان احصائیا\\0.05*دان احصائیاعند0.01**دان احصائیاعند

المجموعة ال ابطة  طالباتيتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ عنل جا  متوسط درجات 
إ ( 36.7بة ) المجموعة التجريبية بنس (إ في حيف جا  متوسط درجات طالبات 24.2بنسبة ) 

إ مما يؤكد وجود فرؽ داؿ ( 0.01(إ وهي دالة عند مستو  )  3.08حيث اف قيمة " ت " بم ت ) 
لصالي المجموعة  احصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعتيف في اختبار الم ارات الحياتية

مف عسئمة  السؤاؿ ال الث الذي يجيل عفة  إ وبذلؾ ُيهبؿ ال رض ال اني مف فروض الدراسالتجريبية
ح ة في تنمية الم ارات الحياتيةإ ولهد قامت الباالتعميمية إ ويؤكد عمى ع ر استخداـ الدراما الدراسة

ف إ وال رؽ في التب ير بياستخداـ الدراما التعميمية س لمعرفة حجـ تب ير باستخداـ اختبار حجـ التب ير
( باستخداـ المعادلة التالية         ή2المجموعتيف التجريبية وال ابطةإ حيث تـ حسال مربه ايتا )

 (: 42:  2000) ع انةإ 
 حيث عف:

 (مرةعايتاή2)8 جثاَِ اىَحغُش اىحاتغ اىحٍ جؼزي ىيَحغُش اىَضحقو0 ّضثة

 2ت ٍشتغ قَُة "ت" اىْاججة ػِ ٍقاسّة ٍحىصظ دسجات طيثة اىَجَىػحُِ فٍ اىقُاس 8

 0اىثؼذٌ
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 8(20-2+ 1ُدسجة اىحشَة )ُد0ح 
 ( فٍ اىجذوه اىحاىή29ٍىَضحىَات اىَؼُاسَة ىَشتغ اَحا )وجحضح ا

 ( 03جدوؿ ) 
 (ή2ايتا )المستويات المعيارية لمربع 

 نوع المقياس
 المستويات المعيارية

 ص ير متوسط كبير
 0.14 0.06 0.01 (ή2مربع ايتا )

 
 ( 04جدوؿ ) 

 استخداـ الدراما التعميمية حجـ تأثير 
 مف خالؿ (ή2باستخداـ مربع ايتا )

 الختبار الميارات الحياتيةالقياس البعدي 

 المتوسط العدد المجموعة المقياس
االنحراؼ 
 المعياري

اختبار 
 ت

درجات 
 الحرية

مربع 
 ايتا

حجـ 
 التأثير

اختبار 
الميارات 
 الحياتية

 9.2 30.0 22 التجريبية

 كبیر 0.253 16 3.08**

 7.5 24.2 42 الضابطة

غیردان احصائیا\\0.05*دان احصائیاعند0.01د**دان احصائیاعن

الختبار الم ارات الحياتية  تساوي  ( ايتا )يت ي مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ عف قيمة مربه        
(إ وبالتالي يستدؿ عمى عف مهدار 1002( إ وهي عكبر مف الهيمة المعيارية التي تساوي )10231)

عف  -اً عي –ويت ي في تنمية الم ارات الحياتية كبيرإ التعميمية اـ الدراما حجـ تب ير استخد
%( مف تبايف مستو  الم ارات الحياتية في الم ة العربية لد  طالبات الصؼ الرابه 25.3)

%( تعز  لمت يرات دخيمة لـ 74.7في التدريسإ وعف )التعميمية  لى توظيؼ الدراماااألساسي تعز  
في التدريس التعميمية   الدراما: اف استخداـ الدراسةإ وبالتالي يمكف الهوؿ  يتـ  بط ا في هذ 

( في رفه مستو  الم ارات الحياتية المكتسبة مف 0.253يحهؽ ع رًا مرت عًا )قوة تب ير مربه ايتا = 
 الم ة العربية لد  طالبات الصؼ الرابه األساسي في محافظة ال ماؿ.

اىحٍ جؤمذ ػيً أذش اىذساٍا اىحؼيَُُة  فٍ جَُْة اىَهاسات  راٍّوجحفق ّحُجة اىفشض اى        

أحَذ قشطة          9 حُاجُة ٍْهاٍغ ّحائج اىذساصات واىثحىخ فٍ ٍجاه جَُْة اىَهاسات اىاىحُاجُة 

(، وأٍاٍّ  3100، وٍُشفث ػيٍ ) ( 3101(، وحضِ ػَشاُ ) 3118، وتذوٌ اىطُة )( 3117) 

، وحَذاُ األغا ) ( 3100(، وسَحاب ّصش )  3100)  اغضحاٍّ، وتيقُش د( 3100اىحصاُ ) 
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جَُْة اىَهاسات اىحُاجُة ىذي اىحيَُز ٍِ خاله أّشطة ، وقذ أمذت جيل اىثحىخ ػيً ( 3103

 0وتشاٍج وطشائق جذسَش ٍحْىػة

الػدراما التعميميػة  فػي تنميػة الم ػارات التػي ت ػير الػى ع ػر   انيوتعز  النتيجة في ال رض ال
بالمهارنػػة مػػه طالبػػات  المجموعػػة ال ػػابطة فػػي التطبيػػؽ المجموعػػة التجريبيػػة  ة لػػد  طالبػػاتالحياتيػ

البعػػديإ  التػػي ت وقػػت في ػػا المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى المجموعػػة ال ػػابطةإ وهػػذا الت ػػوؽ نػػاتج عػػف 
 األسبال ا تية:

العمميػة التعميميػةإ اعتماد الدراما التعميمية  عمى ايجابية ون اط المتعمـإ عمى اعتبار عنل محػور  .0
وتحولػػت مػػف خبللػػل العمميػػة التعميميػػة مػػف كون ػػا معمومػػات تمػػؤل عهػػوؿ الطالبػػاتإ الػػى خبػػرات 
وم ارات يكتسب ا المتعمـإ مف خبلؿ التب ير المبا ر لمدراما التعميمية في تحهيػؽ الخبػرة المبا ػرة 

 لمطالبة.

ؿ الػػتعمـ م ػػوقًا وفعػػااًلإ وتحويػػؿ اسػػتناد الػػدرس الهػػائـ عمػػى الػػدراما التعميميػػة  الػػى  ػػرورة جعػػ .2
الػػػدرس التعميمػػػي مػػػف التمهػػػيف والجمػػػود الػػػى الت اعػػػؿ والحيويػػػةإ حيػػػث مػػػف خبللػػػل يمكػػػف تنميػػػة 
الم ػػارات المختم ػػةإ التػػي اختصػػت الدراسػػة الحاليػػة بتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةس لمػػا لػػل مػػف تػػب ير 

 فعاؿ في تنمية الم ارات. 

مة لمطالبػات بحاجػات ف وميػول فس ممػا كػاف ل ػا ع ػر ايجػابي ارتباط المو وعات واألن طة المهد .1
 في مساعدة الطالبات عمى اكتسال الم ارات الحياتيةإ وسرعة امتبلك ا.

التجديد باستخداـ طريهة جديدة لتعمـ الم ة العربيةإ والخػروج بػذلؾ عػف الطريهػة التهميديػة السػائدة  .2
يتيي لمطالبة فرصة الت اعؿ مع اإ بحيث تكوف في المدارسإ والبعد عف الروتيف والتهميدإ والذي 

فاعمػػة ن ػػطة وتسػػت ؿ حواسػػ اإ وتػػوفر ل ػػا جػػوًا لمم ػػاركة والت اعػػؿ وا  ػػارة الحػػواسس ممػػا يجعػػؿ 
المػادة التعميميػة المهدمػة لمطالبػػات عك ػر جاذبيػةإ وبالتػالي الحصػػوؿ عمػى النتػائج اإليجابيػة التػػي 

 عظ رت ا الدراسة.

إ حيػث يخمػو جػو ال صػؿ مػف التػوتر في حالة ن سية سػوية يوه طالبةتكسب ا الالمعمومات التي  .3
تكسب اإ وهي م طربة عو وت يه روح الب جة والحركة والت جيه عك ر  باتًا مف المعمومات التي 

إ وعنػػل يصػػبي يجػػػة اإلهمػػاؿ فػػي الح ػػػظ والتسػػميهنت إ  مػػف العهػػال عو االمتحػػاف عو الطػػردخائ ػػة 
وكبن ػا إ الهدرة عمى استنتاج المعمومات لدرس الهائـ عمى الدراما افي  اتكالم ار  طالباتلد  ال

 .ان ويمتمك فنابعة مف داخم 
إ لمػػا لػػل الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  الطالبػػاتلػػل فعاليػػة فػػي رفػػه مسػػتو  الػػدراما التعميميػػة  اسػػتخداـ  .4

لمعمػػػـ مهػػػى المعرفػػػة مػػػف اتتال  س ف ػػػيفػػػي العمميػػػة التعميميػػػة تهػػػـو ب ػػػا الطالبػػػةمػػػف دور ايجػػػابي 
وتعمػؿ عمػى تزويػد المػتعمـ إ ا لمم ػاركة فػي المواقػؼ التعميميػةعك ػر اسػتعدادً  اإ بؿ تجعم ػفحسل

 .بخبرات عخر  عقػرل الى الواقه العممي وتزيػد دافعية المتعمـ لمتعمـ
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ال صػػؿ  طالبػػاتفػػي االعتبػػار ال ػػروؽ ال رديػػة بػػيف   الػػدراما التعميميػػة  فػػي التػػدريسطريهػػة تبخػػذ  .5
ال رديػة واجل ال روؽ والدراما التعميمية تإ يت اوتف في الهدرات واألمزجة والذكا  الباتطإ فالالواحد
لمطالبػة إ كما تعطي ال رصة بدع في العممية التعميميةتعف  ةالمت وق طالبةعطي ال رصة لمتحيث 

التحصػػيؿ  اتذ الطالبػػةإ عمػػا درس بصػػورة عمميػػة محببػػة الػػى الػػن س ػػارؾ فػػي الػػتعف  المتوسػػطة
ممسػػ ا تسػػتطيه عف تالمعمومػػة وكبن ػػا حهيهػػة  اتجسػػد ل ػػالػػدراما الػػتعمـ فطريهػػة  ئػػةض بطيالمػػنخ 
 ا.بيده

مػػػف المػػػرحإ والسػػػرورإ  اً جػػػوً  الطالبػػػاتلػػػد    ت ػػػ ي اسػػػتخداـ الػػػدراما التعميميػػػة  فػػػي التػػػدريس  .6
 .عبهى ع ًرا ف ما يجعؿ التعمـ لدي م سواالنتبا إ والت جيه

ب ػػػػكؿ فاعػػػػؿ كاإلصػػػػ ا إ ف مػػػػف اسػػػػتخداـ حواسػػػػ  طالبػػػػاتالػػػػدراما التعميميػػػػة  المكنػػػػت طريهػػػػة  .7
مػػػا هػػػو موجػػػود  واإليهػػػاع مػػػف عجػػػؿ اكتسػػػال إدقػػػة المبلحظػػػةإ واسػػػتخداـ الحركػػػاتإ و والتركيػػػز

عادتل في مخيمت   .فف غيرهػإ وت بيت ا عك ر مالى استيعال المعمومات ف ي هذا ب إ وقد يؤدفوا 

مػات وتنميػة ة فػي تو ػيي الم ػاهيـ والمعمو طريهة تدريس تتميز بهػدرة فاعمػالدراما التعميمية   .01
 وهذا ما ع بتتل الدراسات والبحوث السابهة. إ  الم ارات واالتجاهات

 :  : توصيات الدراسة ثانياً 
 في  و  النتائج التي توصمت الي ا الدراسةإ يمكف تهديـ التوصيات التالية: 

عػػف طريهػػة توعيػػة المعممػػيف ببهميػػة اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة  فػػي تػػدريس الم ػػة العربيػػةس وذلػػؾ  .0
 ال عاؿ في تنمية التحصيؿ الدراسيإ والم ارات المختم ة. ودورهاالدراما في التدريسإ 

عهػػػػد ور ػػػػات عمػػػػؿ لمعممػػػػي الم ػػػػة العربيػػػػةإ ودورات تدريبيػػػػةس لتػػػػدريب ـ عمػػػػى اسػػػػتخداـ الػػػػدراما  .2
 التعميمية  في التعميـ األساسي.

و  الدراسػػػػي لممسػػػػرحةإ وذلػػػػؾ كخطػػػػوة لجعػػػػؿ الحجػػػػرة مراعػػػػاة مخططػػػػي المنػػػػاهج قابميػػػػة المحتػػػػ .1
الدراسية م وقة محببة لد  المتعمميفس مما يحد مػف الم ػكبلت التػي تػؤدي الػى ال ػدر التربػويإ 

 وال اقد التعميمي في العممية التعميمية.

ت ميف مناهج الم ة العربية لنصوص درامية متنوعة وهادفةس مف خبلل ا يمكف تنمية التحصيؿ  .2
 ي لممتعمميفإ والم ارات المختم ة.الدراس

ت ميف برامج اعداد المعمـ خبرات تمكن ـ مف استخداـ الدراما التعميمية  في تخطيط التدريسإ   .3
 وتن يذ إ وتهويمل.

 تعويد الطبلل عمى م اهدة النصوص الدرامية التعميميةإ ونهدها والتعمـ من ا. .4

 ػاركة ب ػدؼ الم والػدراماس بخبػرا  فػي المسػرح والمن جيػة  استعانة المؤسساتإ والمراكز التربويػة .5
 .في تخطيط المناهج وتطويرها
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إ فػػػذف لػػػـ ُيػػػتي ذلػػػؾ فعمػػػى مصػػػممي األبنيػػػة التعميميػػػة وع ا ات ػػػا درسػػػي ػػػرورة تػػػوفير المسػػػرح الم .6
 .داخؿ الحجرات الدراسيةالدراما التعميمية  مراعاة تطويع ا بحيث يمكف استخداـ مدخؿ 

فػي عػرض بعػض مو ػوعات المهػرر الدراما التعميميػة  عمى استخداـ  تدريل معمـ الم ة العربية .7
يبيػػػة التػػػي تعهػػػد ل ػػػـ ع نػػػا  وذلػػػؾ خػػػبلؿ الػػػدورات التدر إ حػػػدود اإلمكانػػػات المتاحػػػة بالمدرسػػػةفػػػي 

 دروس مسجمة عمى ع رطة ُاستخدمي في ا الدراما التعميمية  فػي التػدريسوذلؾ بعرض إ الخدمة
 .تخدـ المهرر الدراسي

 اهج الدراسة ألن طة تنمي الم ارات الحياتية لد  الطبلل.ت ميف المن .01

 ت جيه المعمميف عمى استخداـ عن طة تنمي الم ارات الحياتية. .00

العمػؿ عمػى تصػنيؼ وتحديػػد الم ػارات الحياتيػة المناسػبة لكػػؿ مرحمػة مػف المراحػؿ التعميميػػة  .02
 المختم ةإ والعمؿ عمى تنمية تمؾ الم ارات.

ت الحياتيػػػة المرتبطػػػة بػػػالواقه الحيػػػاتي فػػػي منػػػاهج الم ػػػة العربيػػػة االهتمػػػاـ بت ػػػميف الم ػػػارا .01
 خاصةإ والمناهج الدراسية عامة في مرحمة التعميـ األساسي.

 : ثالثًا: مقترحات الدراسة
 في  و  نتائج الدراسة وتوصيات ا يمكف تهديـ بعض المهترحات لبحوث عخر إ من ا:

دة الم ػػة العربيػػة عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي لمراحػػؿ دراسػػة ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة  فػػي مػػا .0
 تعميمية مختم ة.

 دراسة ع ر استخداـ الدراما  التعميمية في تنمية م ارات مختم ة إ ونتاجات تعميمية متنوعة. .2

دراسة ع ر استخداـ الػدراما التعميميػة فػي مػواد دراسػية عخػر إ كالريا ػياتإ والمػواد االجتماعيػةإ  .1
.والتربية اإلسبلميةإ و   العمـو

اجػػرا  دراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػد  تمكػػف معممػػي ومعممػػات المرحمػػة األساسػػية فػػي توظيػػؼ الػػدراما  .2
 التعميمية في التدريس.

 اجرا  دراسة لمك ؼ عف النواحي اإليجابية الستخداـ الدراما التعميمية في العممية التعميمية. .3

 مرحمة اإلعدادية.فاعمية برامج مهترحة في تنمية الم ارات الحياتية لد  طمبة ال .4

دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف اكتسػػػال معممػػػي الم ػػػة العربيػػػة لمم ػػػارات الحياتيػػػة واكتسػػػال طبلب ػػػـ لػػػن س  .5
 الم ارات.

اجرا  دراسة ت دؼ الى تهويـ كتل الم ة العربية ال مسطينية في  و  الم ػارات الحياتيػةإ ومػد   .6
 اكتسال طمبة المرحمة األساسية ل ا.

 لم ة العربية في  و  مدخؿ الدراما التعميمية  في التدريس .الك ايات البلزمة لمعممي ا .7

فاعمية برنامج مهترح قائـ عمى المػدخؿ الهصصػي فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة لػد  طػبلل  .01
 المرحمة األساسية.
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 مراجع الدراسة : 
 المراجع العربية:أواًل: 

تطمبات مجتمه المعرفة " (إ " تطوير المناهج الدراسية في  و  م2101وؿ عطية إ عبد ال )  .0
 إ الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والن سيةإ المها  السنوي الخامس ع ر .

 (. مسرح الط ؿ. الهاهرة : ال يئة العامة لمكتال .0766عبو الخير إ محمد )  .2

( إ " معايير تخطيط وبنا  المناهج الدراسػية وتطويرهػا " إ مجمػة  2116عبو جبللة إ صبحي )  .1
 . 043ة إ قطر العدد التربي

( . فػػػػي مسػػػػرح الكبػػػػار والصػػػػ ار. عمػػػػاف : الػػػػدار العربيػػػػة لمن ػػػػر  0763عبػػػو حجمػػػػة إ عميػػػػرة )  .2
 والتوزيه .

( إ " برنػػامج مهتػػرح يعتمػػد عمػػى الػػدراما لتنميػػة م ػػاهيـ التربيػػة البيئيػػة  2117عبػػو خوصػػة إ وليػػد )  .3
لة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة واالتجا  نحوها لد  طبلل الصؼ السػادس األساسػي ب ػزة " إ رسػا

 التربية إ جامعة األزهر ب زة .

 عماف : دار ال روؽ لمن ر والتوزيه . إ( . في مسرح األط اؿ 0762عبو معاؿ إ عبد ال تاح )  .4

( إ " ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما عمػػى تحسػػيف مسػػتو  بعػػض الم ػػارات  2116عبػػو موسػػى إ لط ػػي )  .5
اسػػي " إ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من ػػورة إ كميػػة التربيػػة إ الهرائيػػة لػػد  طمبػػة الصػػؼ السػػابه األس

 غزة –الجامعة اإلسبلمية 

( إ " مد  فعالية استخداـ الن اط التم يمي في تحهيؽ عهػداؼ تػدريس  0770اسكندر إ مبلؾ )  .6
العمػػػـو بالصػػػؼ الرابػػػه مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي " إ رسػػػالة دكتػػػورا  غيػػػر من ػػػورة إ كميػػػة التربيػػػة إ 

 جامعة المنيا .
( . مسػػػرح الط ػػػؿ فنونػػػل وتطبيهاتػػػل . الهػػػاهرة :  0777اسػػػماعيؿ إ محمػػػود ومحمػػػود إ مزيػػػد )   .7

  ركة الجامعي لمطباعة والتجارة .
( إ " ع ر استخداـ مػدخؿ الهصػة المصػورة ودرامػا الهصػة فػي تػدريس  2115األحمدي إ مريـ )  .01

ت وبهػا  ع ػر التعمػيـ " إ مجمػة قواعد النحو لتمميذات المرحمة االبتدائية عمى التحصيؿ واالتجاها
 كميات البنات إ العمـو اإلنسانية إ السعودية إ المجمد األوؿ .

البنائيػػة فػػي تنميػػة   Seven E,s( إ " فاعميػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجية  2102األغػػا إ حمػػداف )  .00
الم ارات الحياتية في مبحث العمـو العامة ال مسطيني لد  طبلل الصؼ الخامس األساسي " إ 

 ة ماجستير غير من ورة إ كمية التربية إ جامعة األزهر إ فمسطيف .رسال

( إ " ع ر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف م  ػـو الػذات لػد  طمبػة  2101البموي إ سمو  )  .02
 إ العدد ال الث . 26الصؼ السادس األساسي " إ رسالة المعمـ إ األردف إ المجمد 
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ت الحياتيػػػػػة المعاصػػػػػرة المواكبػػػػػة لمتطػػػػػورات التربويػػػػػة ( إ " الم ػػػػػارا 2101الحايػػػػػؾ إ صػػػػػادؽ )  .01
المدمجػػة فػػي منػػاهج كميػػات التربيػػة الريا ػػية فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية " إ مؤتػػة لمبحػػوث 
 والدراسات إ سمسمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية إ المجمد الخامس والع روف إ العدد الرابه .

برنػػػػامج مهتػػػػرح فػػػػي العمػػػػـو قػػػػائـ عمػػػػى مػػػػدخؿ الػػػػتعمـ ( إ " فعاليػػػػة  2100الحصػػػػاف إ عمػػػػاني )  .02
بالم روع ونظريػة الػذكا ات المتعػددة فػي تنميػة بعػض قػدرات الػذكا  العممػي والم ػارات الحياتيػة 

إ  023ألط اؿ الرو ة بمدينة الرياض" إ مجمة كمية التربية إ جامعػة األزهػر إ مصػر إ العػدد 
 الجز  األوؿ .

إ الهػػػػاهرة : دار  3سػػػػرحية ن ػػػػبت ا وتاريخ ػػػػا وعصػػػػول ا . ط ( . الم 0751الدسػػػػوقي إ عمػػػػر )  .03
 ال كر العربي .

( إ " اسػتخداـ الن ػاط التم يمػي فػي تػدريس فػروع الم ػة العربيػة وع ػر   0770الزناري إ حكمػت )  .04
عمى  التحصيؿ وتنمية الم ارات الم وية " إ رسالة دكتورا  قدمت الػى مع ػد الدراسػات والبحػوث 

 ة .ر ػالتربوية بالهاه

( إ فعالية استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ الم كمة فػي تنميػة بعػض  2102ال حات إ دعا  )  .05
الم ارات الحياتية في مػادة العمػوـ لػد  تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي " إ مجمػة كميػة التربيػة 

 . 02ببورسعيد إ مصر إ العدد 

الحياتيػة البلزمػة لطػبلل كميػات ( إ " تصور مهتػرح لػبعض الم ػارات  2101الص ير إ عحمد )  .06
التربيػة فػػي  ػػو  بعػض المت يػػرات المجتمعيػػة " إ مجمػة كميػػة التربيػػة ببسػيوط إ مصػػر إ المجمػػد 

 إ العدد ال اني . 24

( إ " ع ػػر التػػدريس بالػػدراما فػػي تطػػوير م ػػارات التعبيػػر ال ػػ وي لػػد   2116الطػػورة إ هػػاروف )  .07
جمة كمية التربية إ جامعة عػيف  ػمس إ مصػر إ طمبة الصؼ ال اني األساسي في األردف " إ م

 إ الجز  األوؿ . 12العدد 

( إ " ع ػػر توظيػػؼ عسػػمول الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ وبعػػض عمميػػات  2100الطويػػؿ إ رهػػاـ )  .21
العمـ بمادة العموـ لد  طالبات الصؼ الرابه األساسي " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة 

 مية إ غزة.التربية إ الجامعة اإلسبل

( إ " فاعميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػط عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي  2117الطيػػل إ بػػدوي )  .20
مهػػرر الم ػػة العربيػػة والم ػػارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي " إ مجمػػة رابطػػة 

 التربية الحدي ة إ مصر إ المجمد ال اني إ العدد الخامس .

إ  30إ " المعل والن اط التم يمػي لمط ػؿ " إ مجمػة المسػرح إ العػدد  ( 0771الع ري إ عحمد )  .22
 الهاهرة : مصر.
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( . الػػػدراما والمسػػػرح فػػػي تعمػػػيـ الط ػػػؿ . عمػػػاف : دار ال كػػػر لمن ػػػر  0771العنػػػاني إ حنػػػاف )  .21
 والتوزيه .

 ( . ك ػايات التدريس . عماف : دار ال روؽ لمن ر والتوزيه . 2111ال تبلوي إ س يمة )  .22

 (إ  " المناهج والمدخؿ الدرامي " إ الهاهرة إ عالـ الكتل . 2110 ي إ عمير ) الهر  .23

( إ " ع ػر اسػتخداـ الػدراما فػي تػدريس قواعػد الم ػة العربيػة  2117الكخف إ عميف وهنيػة إ لينػا )  .24
في تحصيؿ طالبات الصػؼ العا ػر األساسػي " إ المجػػمة األردنيػة فػي العمػـو التربويػة إ المجمػد 

 العدد ال الث .الخامس إ 

ة فػي المنػاهج يػ( . معجػـ المصػطمحات التربويػة المعرف 2111المهاني إ عحمد وعمي إ الجمػؿ )  .25
 وطرؽ التدريس إ الهاهرة : عالـ الكتل .

( إ " الم ػػػارات الحياتيػػػة المت ػػػمنة فػػػي محتػػػو  المنػػػاهج ال مسػػػطينية  2113المولػػػو إ فتحيػػػة )  .26
مػؤتمر التربػػوي ال ػاني إ الط ػؿ ال مسػػطيني بػيف تحػػديات لمصػ يف األوؿ وال ػاني األساسػػييف " إ ال

 الواقه وطموحات المستهبؿ إ كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة .

( إ " معيهػات تػدريس الم ػارات الحياتيػة مػف وج ػة  2101المحاميد إ ها ـ وسػمريف إ حمػزة )  .27
يػػة الوسػػطى فػػي األردف " إ مجمػػة نظػػر معممػػي التربيػػة الم نيػػة والريا ػػية فػػي مديريػػة تربيػػة الباد

 إ الجز  الرابه . 12كمية التربية إ عيف  مس إ مصر إ العدد 

( إ " فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ برنػػػػامج درامػػػػا ابداعيػػػػة بالم ػػػػة اإلنجميزيػػػػة فػػػػي  2102المرسػػػػي إ عمػػػػؿ )  .11
 03اكسال طبلل المرحمة اإلعدادية بعض الهيـ ال هافية " إ دراسات الط ولة إ مصر إ المجمد 

 . 32العدد إ 

( إ " عسػػػس تطػػػوير المنػػػاهج الدراسػػػية ومعػػػايير  فػػػي  ػػػو  التحػػػديات  2100الناقػػػة إ محمػػػود )  .10
 . 052المعاصرة " إ دراسات في المناهج وطرؽ التدريس إ العدد 

( إ " ع ػػػر توظيػػػؼ المسػػػرح والػػػدراما بال يػػػديو فػػػي اكتسػػػال م ػػػاهيـ  2100النبػػػاهيف إ ميسػػػوف )  .12
الصؼ العا ر األساسي ب ػزة " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ  ال كر اإلسبلمي لد  طالبات

 كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة.

( إ " ع  ػػػػر اسػػػػتخداـ مػػػػدخؿ الػػػػدراما فػػػػي اكتسػػػػال بعػػػػض الم ػػػػاهيـ  2101ال بػػػػاش إ عبيػػػػر )  .11
الج رافية لد  طالبات الصؼ السابه األساسي بمحافظػة غػزة " رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ 

 مية التربية إ جامعة األزهر ب زة .ك

( إ " ع ر برنامج قائـ عمى معايير تعميـ الم ة العربيػة فػي تنميػة  2101حسف إ عمراف حسف )  .12
الم ػارات الحياتيػة البلزمػة لطػبلل المرحمػة ال انويػة  " إ كميػة التربيػة إ المجمػة العمميػة إ جامعػػة 

 .عسيوط إ المجمد السادس والع روف إ العدد األوؿ 
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( إ " فعاليػػة التنظػػيـ الحمزونػػي لمحتػػو  وحػػدات المػػادة فػػي التحصػػيؿ  2114حجػػازي إ ر ػػا )  .13
وتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػػة لػػد  تبلميػػذ ال صػػػؿ متعػػدد الصػػ وؼ " إ المػػػؤتمر العممػػي العا ػػػر إ 

 التربية العممية وتحديات الحا ر ورؤ  المستهبؿ إ مصر إ المجمد األوؿ .

 ." المسػرح التعميمي " إ  الهػاهرة إ الدار المصرية المبنانية إ  ( 2113حسيف إ كماؿ الديف  )  .14

( إ " تػػب ير عسػػمول الخبػػرة الدراميػػة فػػي تحسػػيف مسػػتو  الكتابػػة اإلمبلئيػػة  2111حمػػس إ م ػػا )  .15
واالتجا  نحوها لد  تبلميػذ الصػؼ السػادس األساسػي " إ كميػة البنػات إ البرنػامج الم ػترؾ بػيف 

 ة األقصى ب زة .جامعة عيف  مس وجامع

 إإ الهػػاهرة  1ط " إ  معجػػـ المصػػطمحات الدراميػػة والمسػػرحية إ " (  0772حمػػادة إ ابػػراهيـ )  .16
 نجمو المصرية .مكتبة األ

( إ " دور منػػػػاهج العمػػػػـو فػػػػي تنميػػػػة بعػػػػض الم ػػػػارات  0777خميػػػػؿ إ محمػػػػد والبػػػػاز إ خالػػػػد )  .17
ممػي ال الػػث منػاهج العمػػـو لمهػرف الحػػادي الحياتيػة لػد  تبلميػػذ المرحمػة االبتدائيػػة " إ المػؤتمر الع

 والع ريف إ الجمعية المصرية لمتربية العممية إ المجمد ال اني .

( إ " اسػػتخداـ جػػداوؿ األن ػػطة المصػػورة مػػدخبًل إلكسػػال بعػػض  2100داغسػػتاني إ بمهػػيس )  .21
اث الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  عط ػػػاؿ الرو ػػة الػػذاتوييف " إ مجمػػة جامعػػػة الهػػدس الم توحػػة لؤلبحػػػ

 والدراسات إ فمسطيف إ العدد ال اني والع ريف .

( إ " درجػػػة تػػوافر الم ػػارات الحياتيػػة فػػي محتػػػو   2100درويػػش إ عطػػا وعبػػو حجػػر إ فػػايز )  .20
 كتل العموـ بمرحمة رياض األط اؿ ب زة " إ مجمة الط ولة إ العدد ال امف .

فػػػي تحصػػػيؿ عط ػػػاؿ  ( إ " فاعميػػػة طريهػػػة الػػػدراما 2102دومػػػي إ حسػػػف والصػػػهرات إ خمػػػؼ )  .22
الرو ة لمم اهيـ العممية والريا ية " إ مؤتة لمبحوث والدراسات إ العمـو اإلنسانية واالجتماعيػة 

 إ العدد الخامس . 25إ األردف إ المجمد 

( إ " فاعمية برنامج مهترح قائـ عمى التعمـ الن ط في  2117ر واف إ عحمد والنجدي إ عادؿ )  .21
لمػػػؤتمر العممػػػي يػػػة لػػػد  الدارسػػػات بمػػػدارس ال صػػػؿ الواحػػػد " إ اتنميػػػة بعػػػض الم ػػػارات الحيات

 المجمد األوؿ .مصر إ إ ) التعميـ وتحديات المستهبؿ (      الدولي األوؿ  -العربي الرابه 

( إ " االسػػػػت ادة مػػػػف بعػػػػض التجػػػػارل الدوليػػػػة فػػػػي اسػػػػتخداـ الػػػػدراما  2101زغمػػػػوؿ إ ه ػػػػاـ )  .22
ميػػػة التربيػػػة النوعيػػػػة بالمنصػػػورة إ المػػػؤتمر السػػػػنوي والمسػػػرح داخػػػؿ المؤسسػػػات التعميميػػػػة " إ ك

العربػػي الخػػامس إ  بعنػػواف ) االتجاهػػات الحدي ػػة فػػي تطػػوير األدا  المؤسسػػي واألكػػاديمي فػػي 
 مؤسسات التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ العربي .

عمػا  فػي امػػداد ( إ " دور درامػػا السػير الذاتيػة لمز  2102زلطػة إ عبػد ال وعبػد العظػيـ إ م ػا )  .23
إ  03المػػػراههيف بالمعمومػػػات حػػػوؿ األحػػػداث التاريخيػػػة " إ دراسػػػات الط ولػػػة إ مصػػػر إ المجمػػػد 

 . 35العدد 
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( إ " الم ػػارات الحياتيػػة المت ػػمنة فػػي مهػػرر التكنولوجيػػا لمصػػؼ  2115سػػعد الػػديف إ هػػد  )  .24
تربيػػة إ الجامعػػة العا ػػر ومػػد  اكتسػػال الطمبػػة ل ػػا " إ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من ػػورة إ كميػػة ال

 اإلسبلمية إ غزة .

( إ " تعمـ األط اؿ الدراما إ المسػرح إ ال نػوف الت ػكيمية إ الموسػيهى "  2113سميماف إ عحمد )  .25
 إ دار الص ا  إ عماف إ األردف .

 إ الهاهرة : الدار المصرية المبنانية  4( . الن اط المدرسي . ط  2111)  حاتل إ حسف   .26

إ الهػػػػاهرة إ العربػػػػي لمن ػػػػر  0( إ  " المسػػػػرح التعميمػػػػي " إ ط  2112 ػػػػكري إ عبػػػػد المجيػػػػد )  .27
 والتوزيه .

( إ " الم ػػارات الحياتيػػة المت ػػمنة فػػي من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ  2101صػػايمة إ سػػمر )  .31
ال الث األساسي إ ومد  ممارست ا لد  تبلميذ مدارس وكالة ال وث الدولية " إ رسالة ماجستير 

 \التربية إ جامعة األزهر إ فمسطيف .غير من ورة إ كمية 

( إ " تنمية بعػض الم ػارات الحياتيػة واالتجػا  نحػو مػادة العمػـو لػد   2114صبحي إ  يما  )  .30
تبلميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة باستػػػخداـ مصػػادر الػػتعمـ المجتمعيػػة " إ دراسػػات فػػي المنػػاهج وطػػرؽ 

 . 025التدريس إ العدد 

عػػػػداد اإلنسػػػػاف العربػػػػي لتمبيػػػػة  2116عبػػػػد السػػػػبلـ إ عبػػػػد السػػػػبلـ )  .32 ( إ " المنػػػػاهج الدراسػػػػية وا 
متطمبػػات مجتمػػه المعرفػػة ومواج ػػة تحػػديات عصػػر العولمػػة " إ المػػؤتمر السػػنوي ال الػػث لكميػػة 

 التربية النوعية بالمنصورة إ تطوير التعميـ النوعي في مصر والوطف العربي .

امج مهتػػػػرح لتنميػػػػة بعػػػػض الم ػػػػارات ( إ" برنػػػػ 2102عبػػػػد ال تػػػػاح إ كاميميػػػػا وزيػػػػداف إ السػػػػيد )  .31
إ  03سػنوات " إ دراسػات الط ولػة إ مصػر إ المجمػد  4الػى  3الحياتية لد  ط ػؿ الرو ػة مػف 

 . 33العدد 

( إ " الم ػػػػارات الحػػػػػياتية " إ دار السػػػػحال لمن ػػػػر  2116عبػػػػد المعطػػػػي إ عحمػػػػد ومصػػػػط ى )  .32
 والتوزيه إ الهاهرة .

الك  ية والدراميػة فػي تػدريس العمػـو لممرحػة االبتدائيػة  ( إ " الطريهة 0763عبد النبي إ رزؽ )  .33
 " إ رسالة دكتورا  غير من ورة إ كمية التربية ببسواف .

 ( . المسرح التعميمي لؤلط اؿ . الهاهرة : ال يئة العامة لمكتال . 0771عبد النبي إ رزؽ )   .34
بعػض الم ػارات الحياتيػة ( إ " فعاليػة األن ػطة الم ويػة فػي تنميػة  2111عبد الوهال إ وحيػد )  .35

لػػػد  طػػػبلل التعمػػػيـ ال ػػػانوي الزراعػػػي " إ رسػػػالة دكتػػػورا  غيػػػر من ػػػورة إ كميػػػة التربيػػػة إ جامعػػػة 
 عسيوط .
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( إ " فعاليػػػة الػػػدراما المبتكػػػرة فػػػي تػػػدريس الريا ػػػيات لطػػػبلل الصػػػؼ  2114عػػػزت إ السػػػيد )  .36
ة إ جامعػػة المنصػػورة إ السػػادس االبتػػدائي وع ػػر ذلػػؾ التحصػػيؿ " إ مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعيػػ

 العدد ال امف .

( إ " فاعمية وحدة دراسية قائمػة عمػى الن ػاط فػي الدراسػات االجتماعيػة  2115عطية إ عمي )  .37
لتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة " إ مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات 

 . 01االجتماعية إ مصر إ العدد 

( إ " التدريس الممسرح " إ دار المسيرة لمن ػر والتوزيػه  2116وح إ عحمد  ) ع انة إ عزو  والم .41
 إ عماف .

( إ " ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما عمػػى التحصػػيؿ واالحت ػػاظ بػػل فػػي تػػدريس  2102عمػػواف إ صػػ يل )  .40
النصوص األدبية لد  تبلمػذة الصػؼ الرابػه األساسػي " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة 

 ة اإلسبلمية إ غزة.التربية إ الجامع

( إ " ع ر استخداـ الدراما في تنمية م ارة التحدث بالم ة اإلنجميزية لد   2112عمي إ ص ا  )  .42
تبلميذ المرحمة االبتدائية " إ دراسات تربوية واجتماعية إ مصر إ المجمػد العا ػر إ العػدد الرابػه 

. 

دخؿ البصػػػري المكػػػاني ( إ " تطػػػوير مػػػن ج الريا ػػػيات فػػػي  ػػػو  المػػػ 2100عمػػػي إ ميرفػػػت )  .41
لتنمية الم ارات الحياتية لد  التبلميذ الصـ و ػعاؼ السػمه بالمرحمػة االبتدائيػة " إ مجمػة كميػة 

 . 20التربية باإلسماعيمية إ مصر إ العدد 

 ( إ " الم ارات الحياتية " إ الهاهرة : زهرا  ال رؽ . 2110عمراف إ ت ريد ووخروف )  .42

العصػػؼ الػػذهني فػػي تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة والبيئيػػة لتنميػػة ( إ "  2112غػػازي إ ابػػراهيـ )  .43
 م ارات طرح األسئمة " إ المؤتمر العممي السادس إ الجمعية المصرية لمتربية العممية إ مصر.

( إ " ع ػػػر اسػػػتخداـ الػػػدراما فػػػي تنميػػػة الم ػػػاهيـ الريا ػػػية لػػػد   2102فػػػرج ال إ عبػػػد الكػػػريـ )  .44
لمحافظة الوسطى بهطاع غزة " إ مجمػة التربيػة إ قطػر إ العػدد تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي با

056. 

( إ " فاعمية استخداـ مدخؿ مسرحة المناهج في تدريس مادة الدراسػات  2115قزامؿ إ سونيا )  .45
االجتماعيػػػة عمػػػى تنميػػػة بعػػػض الم ػػػارات الحياتيػػػة " إ دراسػػػات فػػػي المنػػػاهج وطػػػرؽ التػػػدريس إ 

 . 020مصر إ العدد 

إ " ع ػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة الم ػػػاهيـ ( 2116 ق ػػػطة إ عحمػػػد ) .46
العممية والم ارات الحياتية بالعموـ لد  طمبة الصؼ الخامس األساسي ب زة " إ رسالة ماجستير 

 غير من ورة إ كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة .
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الم ػػػارات الحياتيػػػة فػػػي منظومػػػة ( إ " نمػػػوذج مهتػػػرح لت ػػػميف بعػػػض  2112مػػػازف إ حسػػػاـ )  .47
المن ج التعميمي في اطار م اهيـ األدا  والجودة ال اممة " إ المؤتمر العممي الرابػه ع ػر إ دار 

 ال يافة إ الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس إ جامعة عيف  مس إ المجمد األوؿ .

األهميػػػػػة  – ػػػػاؿ الرو ػػػػة ( إ " تنميػػػػة الم ػػػػارات الحياتيػػػػة لػػػػد  عط 2115محمػػػػد إ ري ػػػػاـ )    .51
ابريػػؿ  22واألسػػمول " إ ورقػػة عمػػؿ مهدمػػة الػػى المػػؤتمر األوؿ لم ػػبال البػػاح يف المنعهػػد فػػي ) 

 ( إ جامعة عسيوط إ كمية التربية . 2115

( إ " تػػػػب ير برنػػػػامج عن ػػػػطة حركيػػػػة مهتػػػػرح باسػػػػتخداـ الػػػػدراما  2101محمػػػػد إ عصػػػػاـ الػػػػديف )  .50
ة رياض األط اؿ " إ المػؤتمر العممػي ال الػث ع ػر ) المصورة في تحهيؽ بعض األهداؼ بمرحم

 تحديات األل ية ال ال ة ( إ مصر إ المجمد ال الث . –التربية البدنية والريا ة 

( . الط ػػػػؿ العربػػػػي والمسػػػػرح . الهػػػػاهرة : مكتبػػػػة  0772د إ عواطػػػػؼ وهػػػػد  إ قنػػػػاوي ) ػمحمػػػػ  .52
 االنجمو المصرية

اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاوني فػي تػدريس الدراسػات  ( إ " فعاليػة اسػتخداـ 2110مسعود إ ر ا )  .51
االجتماعيػػة عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة والتحصػػيؿ واالتجػػا  نحػػو المػػادة لػػد  تبلميػػذ الصػػؼ 

 . 61األوؿ اإلعدادي " إ دراسات في المناهج وطرؽ التدريس إ مصر إ العدد 

بػيف صػراع األجيػاؿ المعاصػر ( إ " ال ػبال  2113منصور إ عبد المجيد وال ربيني إ زكريا )  .52
 وال دي اإلسبلمي " إ الطبعة األولى إ الهاهرة إ دار ال كر العربي .

 إ الهاهرة : مصر. 30( إ " الط ؿ والتم يؿ " إ مجمة المسرح إ العدد  0771م ػداد إ الزبيػر )  .53
دار ( . الػدراما والمسػرح فػي تعمػيـ الط ػؿ . عمػاف :  0772موسػى إ عبػد المعطػي ووخػروف )   .54

 األمؿ لمن ر والتوزيه .
( إ " تطػوير تعمػيـ الريا ػيات فػي مجتمػه المعرفػة " إ الجمعيػة المصػرية  2112مينا إ فػايز )  .55

 يوليو . 6-5لتربويات الريا يات إ المؤتمر العممي الرابه إ 

( إ " ع ػػػر تػػػدريس العمػػػوـ باسػػػتراتيجيات وفهػػػًا لمػػػذكا ات المتعػػػددة فػػػي  2100نصػػػر إ ريحػػػال )  .56
التحصيؿ وبعض الم ارات الحياتية لد  تبلميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي بطيئػي  الػتعمـ تنمية 

 إ العدد ال اني . 02" إ مجمة التربية العممية إ مصر إ المجمد 

( إ " الم ػػارات الحياتيػػة وعبلقت ػػا بالػػذكا ات المتعػػددة لػػد  طمبػػة  2101وافػي إ عبػػد الػػرحمف )  .57
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر من ػػػورة إ كميػػػة التربيػػػة إ الجامعػػػة  المرحمػػػة ال انويػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة " إ

 اإلسبلمية إ غزة .

" استخداـ مدخؿ مسرحة المناهج في تحهيػؽ إ (  2111يونس إ سمير و اكر إ عبد العظيـ )  .61
عهداؼ وحدة تدريسية في النحػو لمتبلميػذ لمصػؼ األوؿ اإلعػدادي "  مجمػة دراسػات فػي المنػاهج 

 لمصرية لممناهج وطرؽ التدريس إ العدد ال الث والستوف إ ابريؿ .وطرؽ التدريس إ الجمعية ا
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 ( 0ممحؽ رقـ :) استبانة لتحديد قائمة الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات
 الصؼ الرابه األساسي.

 ( 3ممحؽ رقـ :)اتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابه قائمة الم ارات الحي
 األساسي

 ( 2ممحؽ رقـ :) استمارة تحميؿ المحتو 
 ( 3ممحؽ رقـ :)اختبار الم ارات الحياتية لمصؼ الرابه األساسي 
 ( 4ممحؽ رقـ :)النصوص الدرامية التعميمية 
 ( 5ممحؽ رقـ :) دليػػؿ المعمػـ في استخداـ الدراما التعميمية في تدريس

 ةالم ة العربي
 ( 6ممحؽ رقـ :)كتال تس يؿ م مة الباح ة  
 ( 7ممحؽ رقـ :)عسما  السادة عع ا  لجنة التحكيـ 

 ( 8ممحؽ رقـ :)صور تطبيؽ الباح ة 
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 كمية التربية         

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 
 
 

 استبـــانت
 ة الميارات الحياتيةقائملتحديد 

 األساسي لطالبات الصؼ الرابعالمناسبة 
 
 
 
 الباحثة إعداد 

 البديمراـ محمود 
 

 إشراؼ
 الدكتور / راشد محمد أبو  صواويف
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 الدكتورة / صديقة سميـ حمس
 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد
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 لرحيـبسـ ال الرحمف ا
 

 السيد الدكتور : ................................................... حفظو اهلل 
 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :
 
تهوـ الباح ة بذجرا  دراسة بح يػة حػوؿ " ع ػر توظيػؼ الػدراما التعميميػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة  

" إ حيػث قامػت الباح ػة  غػزة فظػة  ػماؿبمحااألساسػي الصػؼ الرابػه  لبػاتفي الم ة العربية لد  طا
بذعداد قائمة ببعض الم ارات الحياتية  التي تبل ـ طالبات األساسي إ فيرجى مف  خصػكـ المػوقر 

 تحكيـ هذ  الهائمة مف حيث :الصؼ الرابه 
 . مد  مبلئمة المحاور األساسية لمهائمة ومد  مطابهت ا لمو وع الدراسة 

 ت لممحاور التابعة ل ا .مد  مبلئمة ال هرا 

 . الصحة العممية والسبلمة الم وية 

 . امكانية الحذؼ واإل افة 
 

 
 وشكرًا لحسف تعاونكـ 

 
 لباحثةا                                                         
 مراـ البدي                                                           



022 

 

 استبـــانت
 الميارات الحياتية ديد لتح

 المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي 
 

غير  مناسبة الميارات الحياتية  ـ
 مالحظات مناسبة

    المحور األوؿ : الميارات المغوية 
    األل اظ والتراكيل  0
    األساليل الم وية  2
    األنماط الم وية  1
    الهيـ واالتجاهات  2
     خصياتالمواقؼ وال 3
    الم اهيـ والمبادج 4

    المحور الثاني : الميارات الصحية  : 
    المحافظة عمى نظافة الجسـ  0
    العناية بنظافة األدوات ال خصية  2
    االهتماـ بالوقاية مف األمراض 1
    تجنل السموكيات ال ارة بالصحة  2
     ة الخطرالعناية بممارسة سموكيات صحيحة عند مواج 3
    االهتماـ بالت ذية الصحية  4

    المحور الثالث :  ميارة التعامؿ مع الذات
    م ارة الوعي الذاتي  0
    م ارة تهدير الذات  2
    م ارة تحديد األهداؼ 1
    م ارة تهييـ الذات 2
    م ارة ادارة الم اعر 3
    م ارة التعامؿ مه ال  وط 4
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غير  مناسبة رات الحياتية الميا ـ
 مالحظات مناسبة

    المحور الرابع : ميارة اتخاذ القرار : 
    الهدرة عمى جمه المعمومات 0
    الهدرة عمى و ه البدائؿ 2
    الهدرة عمى االستنتاج 1
    الهدرة عمى حؿ الم كبلت 2
    الهدرة عمى المبادرة والتن يذ 3

    حؿ المشكالت المحور الخامس : ميارة 
    م ارة تحديد الم كمة  0
    م ارة جمه المعمومات  2
    م ارة و ه عدة حموؿ ممكنة  1
    م ارة اختيار الحؿ األنسل 2
    م ارة ايجاد نموذج عولي  3
    م ارة تهويـ الحؿ 4
    م ارة تطوير الحؿ  5

    المحور السادس : ميارة االتصاؿ والتواصؿ 
    م ارة السموؾ الح وري 0
    م ارة اإلص ا  وتركيز االنتبا   2
    م ارة التحدث واإلص ا  الجيد  1
    م ارة السؤاؿ 2
    م ارة التعاطؼ 3
    م ارة ك ؼ الذات 4
    م ارة التعبير عف ال عور 5
    م ارة الحـز 6
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 ( 3ممحؽ رقـ ) 
 جامعة األزىر        

 الدراسات العمياعمادة    
 كمية التربية         

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 
 
 

 قائًت
 الميارات الحياتية

 األساسي لرابعالصؼ اطالبات المناسبة ل
 
 
 
 الباحثة إعداد 

 مراـ محمود البدي 
 
 

 إشراؼ 
 الدكتور / راشد محمد أبو  صواويف
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 حمسالدكتورة / صديقة سميـ 
 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد
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 قائـــًت  
 األساسي لرابعالصؼ ا طالباتالمناسبة ل الميارات الحياتية

 الميارات الحياتية   ـ

 المحور األوؿ : ميارة صنع القرار وحؿ المشكمة 
 الحؿ األنسل اختيار 0

 تحديد الم كمة 2

 تطوير الحؿ 1

 تهويـ الحؿ 2

 جمه المعمومات مف مصادرها 3

 المحور الثاني : الميارات الصحية 
 الح اظ عمي البيئة مف التموث 0

 الح اظ عمي نظافة الجسـ 2

 العناية بالت ذية 1

 تجنل سموكيات  ارة 2

 وقاية مف األمراض 3
 المحور الثالث : الميارات المغوية 

 ساليلع 0

 قيـ واتجاهات 2

 يلم ردات وتراك 1

 ميارة التعامؿ مع الذاتالمحور الرابع : 
 مورالتصرؼ باستهبللية في مختمؼ األ 0

 خريفخطا  ا عالتعمـ مف  2

 عف االتكالية ال هة بالن س والبعد 1

 فكاربدا  الرعي والتعبير عمي األاالهدرة عمي  2

 خطائلعتحمؿ المسؤولية عف  3
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 ( 2ممحؽ رقـ ) 
 ر جامعة األزى       

 عمادة الدراسات العميا   
 كمية التربية         

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 
 
 

 ًارة انتحهيماست
  
 
 
 

 إعداد الباحثة 
 مراـ محمود البدي

 
 إشراؼ

  
 الدكتور / راشد محمد أبو  صواويف
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 الدكتورة / صديقة سميـ حمس
 جتماعيات المساعدأستاذ المناىج وطرؽ تدريس اال
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 بسـ ال الرحمف الرحيـ
 

 السيد الدكتور : ................................................... حفظو اهلل 
 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :
 

تهػػـو الباح ػػة بػػذجرا  دراسػػة بح يػػة حػػوؿ " ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات       
تيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لػػد  طالبػػات الصػػؼ الرابػػه األساسػػي فػػي محافظػػة  ػػماؿ غػػزة " إ  حيػػث الحيا

قامت الباح ة بذعداد قائمة بػبعض الم ػارات الحياتيػة التػي تػبل ـ طالبػات الصػؼ الرابػه األساسػي إ 
 فيرجى مف  خصكـ الموقر تحكيـ هذ  الهائمة مف حيث :

 د  مطابهت ا لمو وع الدراسة .مد  مبلئمة المحاور األساسية لمهائمة وم 

 . مد  مبلئمة ال هرات لممحاور التابعة ل ا 

 . الصحة العممية والسبلمة الم وية 

 . امكانية الحذؼ واإل افة 
 

 
 

 وشكرًا لحسف تعاونكـ 
 

 لباحثةا                                                         
 مراـ البدي                                                           
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 ًارة انتحهيماست
 : ىدؼ التحميؿ - 0

ي دؼ التحميؿ الك ؼ عف مد  توافر الم ارات الحياتيػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة        
 لمصؼ الرابه األساسي ) ال صؿ الدراسي ال اني ( .

 تحديد عينة التحميؿ : – 3
ف كتال ل تنػا الجميمػة لمصػؼ الرابػه األساسػي ) ال صػؿ الدراسػي  ممت عينة التحميؿ ستة دروس م

 ال اني ( إ واحتوت عينة التحميؿ عمى الدروس ا تية :
 

 رقـ الصفحة اسـ الدرس الدرس
 36 ال ذا  والصحة الدرس األوؿ 
 44 الصديؽ الجاهؿ الدرس ال اني
 52 حذار مف ال رور الدرس ال الث
 61 باقة ورد الدرس الرابه 
 71 األمومة عند الطيور الدرس الخامس
 76 نادرة وطرفة الدرس السادس

 
 تحديد فئات التحميؿ : – 2

تم مػت فئػات التحميػؿ فػي هػذ  الدراسػة فػػي الم ػارات الحياتيػة الػواردة فػي بنػود قائمػة الصػػورة         
 ( .2الن ائية لمم ارات الحياتية الموجودة في ممحؽ رقـ)

 سجيؿ :تحديد وحدة الت – 3
هي عصػ ر جػز  يختػار  الباحػث لمعػد والهيػاس إ ويعتبػر ظ ػور  إ عو غيابػل إ عو تكػرار  داللػة        

معينة في رسـ نتائج التحميؿ إ م ؿ : الكممة إ عو الجممػة إ عو ال هػرة إ وفػي هػذ  الدراسػة تػـ اعتمػاد 
 الجممة كوحدة تسجيؿ .

 تحديد ضوابط عممية التحميؿ : – 4
  بنا  عمى التعريؼ اإلجرائي لمم ارات الحياتية .جا  التحميؿ 

         تػػػػـ االقتصػػػػار عمػػػػى الم ػػػػارات الحياتيػػػػة المت ػػػػمنة فػػػػي من ػػػػاج الم ػػػػة العربيػػػػة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي
 ـ الصادر عف وزارة التربية والتعميـ العالي إ وهو بعنواف )ل تنا الجميمة( . 2101 – 2102

 ( مػف كتػال ل تنػا الجميمػة  0فػي الجػدوؿ رقػـ )  يهتصر التحميؿ عمى الدروس الستة المو حة
 لمصؼ الرابه األساسي .
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  ي ػػػتمؿ التحميػػػؿ محتػػػو  الػػػدروس السػػػتة إ األن ػػػطة إ وعسػػػئمة التهػػػويـ إ والصػػػور إ اإلمػػػبل  إ
 الن يد إ الخط .

 قوائـ الرصد : – 5
الصػ حة إ  تـ اعداد جدوؿ خػاص إلجػرا  عمميػة التحميػؿ ويت ػمف : عنػواف الم ػارة إ ورقػـ        

 وعنواف الدرس إ ال هرة إ ومجاؿ الم ارة  .
 خطوات عممية التحميؿ : - 6

اعتمػػدت الباح ػػة فػػي هػػذ  الدراسػػة عمػػى عسػػمول تحميػػؿ المحتػػو  إ الػػذي يسػػتند اليػػل المػػن ج         
الوص ي التحميمي إ كبساس لمك ػؼ عػف  الم ػارات الحياتيػة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػؼ الرابػه 

سػػي إ وعسػػمول تحميػػؿ المحتػػو  هػػو عسػػمول مػػف عسػػاليل البحػػث التربػػوي إ يتبعػػل الباحػػث فػػي األسا
دراسة م موف المادة المراد تحميم ا إ بذتباع خطوات عممية منظمة س ب دؼ تحميػؿ م ػموف المػادة  

 ووص ل كمًا وكي ًا في  و  معيار محدد مسبهًا .
 وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي :

 قرا ة واعية متبنية . –الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي  – اج المراد تحميمل قرا ة المن 

 . تهسيـ المن اج الى فهرات 

  تحديد الم ارات الحياتية المت منة فػي المن ػاج إ ورصػدها فػي قػوائـ خاصػة ععػدت ا الباح ػة ل ػذا
عنى الجممة إ وقد ال رض  إ وهذ  الم ارات قد تكوف صريحة ظاهرة عو  منية ت  ـ مف خبلؿ م

 اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية .
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 وفيما يمي استمارة رصد الم ارات الحياتية الواردة في دروس الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي :
 

 ________ الصفحات ___________________________الدرس : ________
 الفصؿ الدراسي الثاني

 
 مالحظات وحدة التسجيؿ الميارة الفرعية الميارة الرئيسة الدرس
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 ( 3ممحؽ رقـ ) 

 جامعة األزىر        
 عمادة الدراسات العميا   

 ة التربية كمي        
 قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 
 
 

 ختبار ا
 الميارات الحياتية 

 األساسي لرابعالصؼ ا
 
 
 

 الباحثة  إعداد
 مراـ محمود البدي

 إشراؼ 
 الدكتور / راشد محمد أبو  صواويف
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 الدكتورة / صديقة سميـ حمس
 ساعدأستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات الم

 
 



012 

 

 بسـ ال الرحمف الرحيـ
 

 السيد الدكتور ............................................             حفظو اهلل 
 

 السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل
 

  اختبار املهاراث احلياتيت نهصف انزابغ األساسياملىضىع : حتكيى 
 

وظيػػؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات تهػػـو الباح ػػة بػػذجرا  دراسػػة بح يػػة حػػوؿ " ع ػػر ت
 الحياتية في الم ة العربية لد  طالبات الصؼ الرابه األساسي في محافظة  ماؿ غزة " .

ومػػف متطمبػػات هػػذ  الدراسػػة اعػػداد اختبػػار لهيػػاس الم ػػارات الحياتيػػة لػػد  طالبػػات الصػػؼ  
 الرابه األساسي .

ا ة في هػذا المجػاؿ إ ُيرجػى مػف سػيادتكـ التكػـر وتحكػيـ ونظرًا  رائكـ ال اعمة إ ومهترحاتكـ البن
 االختبار مف حيث :

 . مناسبة االختبار لما و ه لل مف حيث تم يمل لمم ارات الحياتية 

 .  سبلمة الصياغة الم وية ألسئمة االختبار 

 .  عسئمة االختبار الهرائي تهيس الم ارات الحياتية 

 ة عو حذؼ عو تعديؿ .اجرا  ما ترونل لصالي الدراسة مف ا اف 

 .  صبلحية االختبار لمتطبيؽ 

 

 
 وشكرًا لحسف تعاونكـ 

 
 

 الباحثة                                                                
 مراـ البدي                                                                  
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 يارات الحياتية لمصؼ الرابع األساسياختبار الم
 :  ................................ الشعبة : ................................ ةاسـ الطالب

==================================================== 
 

 : ةالطالب تيعزيز 
 ار :أرجو منؾ قراءة التعميمات التالية قبؿ اإلجابة عف فقرات االختب

 ( سؤااًل إ ويتكوف مف خمس  ص حات . 21يت مف االختبار )  .0

 دقيهة . 21زمف اإلجابة عف االختبار  .2

 اقرئي  كؿ سؤاؿ بدقة إ وعجيبي  عنل بو ه دائرة حوؿ حرؼ اإلجابة الصحيحة  . .1

 م اؿ يو ي طريهة اإلجابة :  .2

 

 : يف تتصرف لؾ يمزؽ الوسائؿ التعميمية في الفصؿ الدراسي , فكيؼ ة شاىدت زميم
 

 . اعساعده -ل عخبر والدي. -ع
 . اعبتعد عن  -د .همية الوسائؿ التعميمية في ال صؿبب ا عنصح  -ج
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 دائزة حىل حزف اإلجابت انصحيحت فيًا يأتي : يضؼ
 
 : وجدت عمبة مبيد حشري فارغة فإنؾ  .0

  ا ل رل الما  .ينتستخدم -ل بحرق ا . يف تهوم -ع
 تمهي ا في حاوية الهمامة . -د ب ا . يف تمعب -ج

 : دخمت غرفة المطبخ وشممت رائحة غاز فإنؾ  .3
 محبس ال از . ي ت مه -ل عود  هال . يت عم -ع
 الجيراف . يتخبر  -د األبوال يت مه -ج

 : شاىدت زميمتؾ تمقي الميمالت في الشارع , فماذا تفعميف  .2
 ر المدرسة .عخبر مدي -ل ألف النظافة مف عمؿ البمدية . اعترك  -ع
 عخبر ال رطي عف ذلؾ . -د بالمحافظة عمى نظافة البيئة . اعنصح  -ج

 : يمتمؾ والدؾ قطعة أرض غير مزروعة , فماذا تفعميف لو كنت مكانو  .3
 بزراعت ا . يفتهوم -ل ببيع ا . يفتهوم -ع
 بتبجيرها . يفتهوم -د  ا كما هي .ينتترك -ج

 : نزلؾ , فماذا تفعمف يمقي ابف الجيراف الميمالت أماـ م .4
 عخبر مدير المدرسة .  -ل ا ربل ب دة . -ع
 عطمل مف عخي الكبير التحدث معل . -د عناقش معل ع رار عممل . -ج

 : طمب منؾ أحد الزمالء المشاركة في تزييف الفصؿ فإنؾ  .5
 ع ارؾ في تزييف ال صؿ . -ل عقوؿ لل ببنني م  وؿ . -ع
 عسبلل عف عجري . -د ع اور والدي في األمر . -ج

 : طمب منؾ والدؾ التغيب عف االمتحاف لتساعده في قطؼ الثمار , فماذا تفعؿ  .6
 اسمه كبلـ عبي . -ل اطمل مف المعمـ تبجيؿ االمتحاف . -ع
 عت رل مف عبي . -د عقنه عبي بتبجيؿ قطؼ ال مار لبعد االمتحاف -ج

 : الذي يدؿ عمى فساد الطعاـ ىو  .7
 ت ير لوف الطعاـ . -ل ة .الرائحة الكري  -ع
 كؿ ما سبؽ . -د الطعـ السي  . -ج

 : عندما يتناوؿ أحد األطفاؿ الحموى المكشوفة تتوقعيف إصابتو بػ  .8
 الهي  . -ل الم ص . -ع
 كؿ ما سبؽ . -د اإلس اؿ  -ج
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 : عندما تريديف  أكؿ تفاحة فإنؾ تقوميف بػ  .01
 مسح ا باليد . -ل غسم ا بالما  جيدًا . -ع
 عكم ا مبا رة . -د مسح ا بهطعة قماش . -ج

 : أفضؿ  عمؿ نقـو بو قبؿ تناوؿ الطعاـ ىو  .00
  رل اله وة . -ل النـو . -ع
 المعل في الترال . -د غسؿ اليديف . -ج

 : عند القراءة في البيت تختاري  أي جمسة عمى الكرسي مما يمي  .03

 
 

02.  

 
03.  

 : االستحماـ ضروري لػ  .02
 لوقاية مف األمراض .ا -ل نظافة الجسـ . -ع
 ) ع + ل ( -د المعل بالكرة . -ج

 : تجمسيف أماـ التمفاز مسافة  .03
 بجانل التم از . -ل نصؼ متر . -ع
  بل ة عمتار . -د متر واحد . -ج

 : تنظيؼ األسناف يكوف بػ  .04
 المعجوف . -ل ال ر اة . -ع
 ) ع + ل ( . -د عود ال هال . -ج

 : ة النظافة الشخصية تعني نظاف .05
 الحديهة  -ل الجسـ  -ع
 المنزؿ  -د الحي  -ج

 : يفضؿ التخمص مف الميمالت عف طريؽ  .06
 رمي ا في ال ارع  -ل حرق ا في ال ارع  -ع
 و ع ا في حاوية الهمامة  -د و ع ا بجانل المنزؿ  -ج

 : جميع ما يمي يؤدي إلى التقميؿ مف استيالؾ المياه  .07
 غمؽ صنبور الما  بعد االنت ا  منل  -ل ترؾ صنبور الما  م توحًا  -ع
 عدـ العبث بالما  . -د استخداـ الما  عند الحاجة  -ج
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 : جميع ما يمي مف فوائد القراءة الجيرية ما عدا  .08
 صعوبة الهرا ة  -ل الهرا ة بصوت وا ي  -ع
 ف ـ المعنى  -د الهرا ة بس ولة  -ج

 : و فإنؾ وجدت زميمتؾ في المدرسة تفتح صنبور الماء وتترك .31
ؾ بعدـ ترؾ صنبور الما  تزميم يفتنصح -ل صنبور الما   يف ت مه -ع

 م توحاً 
 ) ع + ل ( -د  ام م  تعمميف -ج

 : يجب عميؾ أف تنامي يوميًا  .30
 ساعات  3 -ل ساعات  1 -ع
 ساعة 03 -د ساعات  6 -ج

 : جميع ما يمي مف فوائد المذاكرة ما عدا  .33
 الرسول  -ل الت وؽ  -ع
 اجابة األسئمة بس ولة  -د لنجاجا -ج

 : استفيد مف وقتي في  .32
 المطالعة  -ل المذاكرة  -ع
 كؿ ما سبؽ -د الريا ة  -ج

 : دخمت حديقة المدينة فإنؾ  .33
 عمي ا  يفتحافظ -ل الورد في ا  يفتهط  -ع
 األغصاف  يفتهطع -د الم مبلت في ا  فترمي -ج

 : لمتخمص مف الحشرات في المنزؿ نقـو بػ  .34
  االتصاؿ بالمطافي  -ل حرؽ المنزؿ  -ع
 نربي قطة في المنزؿ  -د رش المنزؿ بدوا  يه ي عمى الح رات -ج

 : عند الشعور باأللـ  .35
 ذهل الى الطبيلع -ل ع رل ما   -ع
 خذ الدوا  ا -د علعل الكرة  -ج

 : بعد الرجوع مف المدرسة مباشرة  .36
 استريي مف التعل ع -ل علعل بالكرة  -ع
 ع اهد التم از  -د عقـو بالهرا ة  -ج
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 : أدرس في البيت عمى ضوء  .37
  عيؼ -ل قوي  -ع
 الهمر  -د ال مس  -ج

 : ألعب بالكرة  .38
 عماـ بيت الجيراف  -ل داخؿ المنزؿ -ع
 في النادي  -د في غرفتي  -ج

 : ما رأيؾ في التدخيف  .21
  ار لمجسـ  -ل م يد لمجسـ  -ع
 ممته -د يساعد اإلنساف  -ج

 : أقمـ أظافري  .20
 كؿ   ر -ل كؿ ساعة  -ع
 عندما تظ ر  -د كؿ سنة  -ج

 : أقـو بما يمي في غرفتي ما عدا  .23
 عرتل مكتبي  -ل عنظؼ ال رفة  -ع
 عذاكر دروسي -د علهي الم مبلت عمى األرض -ج

 : عندما تخرج أمي إلى السوؽ  .22
 عناـ  -ل عرعى عخي الص ير  -ع
 رؾ بال البيت م توحاً عت -د علعل في المنزؿ  -ج

 : المعمـ طمب منؾ أف تكتبي موضوعًا عف الصداقة فإنؾ  .23
 بكتابتل بن سؾ  يف تهوم -ل مف عمؾ عف تكتبل  يتطمب -ع
 اعتذر لممعمـ عف الكتابة  -د اترؾ المو وع بدوف كتابة  -ج

 : عندما تنادي أخاؾ الصغير فإنؾ تستخدميف أسموب  .24
 التعجل  -ل األمر  -ع
 الندا   -د الست  اـ ا -ج

 : تغيبت زميمتؾ عف المدرسة ثالثة أياـ فإنؾ  .25
 بتي الى المدرسة يف لتتنتظر  -ل عنل  يفتسبل -ع
 لؤلمر  يفال ت تم -د والدؾ  يفتخبر  -ج
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 : عندما تتكمميف مع والدؾ تتكمميف  .26
 بصوت مسموع  -ل  بصوت عاؿ -ع
 ـ عف ؿ الصمت عمى الكبل -د بصوت كمل صراخ  -ج

 : إذا أعطاؾ أحد شيئًا ال تعرفينو , فكيؼ تتصرفيف  .27
 اتصؿ بوالدي   -ل عخذ  منل بسرعة  -ع
 عخبئل في مكاف ال يعرفل عحد -د ال ععرفل  عرفض عف عخذ  يئاً  -ج

 : إذا حاوؿ شخص أف يأخذؾ إلى مكاف ال تعرفينو , فماذا تفعميف  .28
 عم ي ورا     -ل عم ي معل  -ع
 عرفض الم ي معل  -د عم ي عمامل  -ج

 : وجدت قممؾ في حقيبة زميمتؾ فماذا تفعميف  .31
 عبمو مدير المدرسة  -ل بالهوة  اعخذ قممي من  -ع
  اعقوـ ببخذ كؿ عقبلم  -د بعدـ السرقة ألن ا حراـ  اعنصح  -ج
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يت انصذيق اجلاهميسزح

 
 
 
 
 
 
 

 المسافر
 

 المسافر 
 
 
 

 المسافر 
 

 الػدل
 

 المسافر
 
 
 
 

 الػدل
 المسافر

 
 الػدل
 

 المسافر

 
 املشهذ األول

ة ) غابػػة واسػػعة فػػي الجانػػل األيمػػف من ػػا نػػر  دبػػًا مربوطػػًا فػػي جػػذع  ػػجر 
يحمػػؿ حهيبػػة في ػػا عمتعػػة السػػ ر إ وكػػؿ مػػا كبيػػرة إ فيمػػر عحػػد المسػػافريف إ 

يحتاجل ع نا  س ر  إ ويهتػرل مػف الطػرؼ األيسػر لم ابػة إ ويتوقػؼ قمػيبًل إ 
 ويحادث ن سل ( 

 به الس ر مف هذ  الناحية مف خمؼ ال ابة .: حسنًا ... اذف سبتا
 ) وما عف ي ـ بالسير حتى يسمه صوت حيواف يتبلـ ( 

 : ماذا عسمه ؟ عسمه صوت حيواف يتبلـ إ عيف هو يا تر  ؟ 
) يمت ػػػت المسػػػافر فػػػي كػػػؿ األنحػػػا  إ فيمػػػا يواصػػػؿ الػػػدل تبلمػػػل إ فينظػػػر 

ال ػػجرة إ  المسػػافر باتجػػا  مصػػدر الصػػوت إ فيػػر  دبػػًا مربوطػػًا فػػي جػػذع
 في روؿ نحو  ( .

مف الذي ربطؾ في جذع هذ  ال جرة إ وعحدث فػي سػاقؾ إ ما بؾ عي ا الدل  :
 جروحا ؟؟

: ال ربا  المجرموف ... وها عنا كمػا تػر  يػا سػيدي جرحػي ينػزؼ إ وععػانى مػف 
  دة الجوع والعطش .

 : حسنا سبخمصؾ مف جذع ال جرة إ وععالج جراحؾ إ وعطعمؾ إ وعسهيؾ . 
ُيخرج المسافر مف الحهيبة بعض األدوية وال اش األبيض إ  ـ ي ؾ قيد الػدل ) 

إ ومػػف  ػػـ يخػػرج بعػػض الطعػػاـ وال ػػرال  ويعطي ػػا لمػػدل إ ويبػػدع الػػدل باألكػػؿ 
 وال رل .

 ) بعد انت ا  الدل مف الطعاـ وال رال( 
 لؾ عي ا الرجؿ الطيل . لؾ يا سيدي  كراً  :  كراً 

 قوتؾ سبنصرؼ س ألواصؿ الس ر . :  وا ف بعد عف عادت اليؾ 
 ) يتودد الدل لممسافر (

 : عرجوؾ يا سيدي عف تسمي لي بمرافهتؾ .
 

 : حسف ... هيا ... اتبعني .
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 الػدل
 
 

 الرجؿ األوؿ 
 الرجؿ ال اني
 الرجؿ ال الث

 المسافر
 الرجؿ األوؿ 
 الرجؿ ال اني
 الرجؿ ال الث

 
 
 

 المسافر
 

 الػدل
 
 

 الػدل
 
 

 المسافر
 الػدل

 المسافر
 

 المسافر
 المسافر

 :  كرًا لؾ يا سيدي .
) يتحرؾ كؿ مف الدل والمسافر ليواصبل الس ر إ فيمرا ببناس إ فينتاب ـ  ػعور 

 مـو لممسافر ( بالخوؼ والهمؽ لرؤية الدل إ فيبخذوف بتوجيل ال
 : كيؼ تصطحل معؾ هذا الدل عي ا الرجؿ ؟!

 : عنل يختمؼ عنؾ في كؿ  ي  .
 : ومف غير المناسل عف يصاحل اإلنساف مف يختمؼ عنل في كؿ  ي  .

 : عنا مرتاح ل ذ  الصحبة .
 : لكنل فد يؤذيؾ .

 : اننا نخ ى عميؾ منل .
 : اننا ننصحؾ فاستمه لمنصيحة .

 املشهذ انثاني
ي احد البساتيف العامرة باأل جار الم مرة في الوسط توجد  جرة كبيرة يجمس ) ف

 المسافر في ظم ا  ـ يخاطل الدل ( 
لهد عن كنػي التعػل ال ػديد يػا صػديهي سػبناـ تحػت هػذ  ال ػجرة س ألرتػاح قمػيبًل إ  

  ـ نواصؿ س رنا .
 : نـ... نـ يا صديهي سبجمس الى جوارؾ س ألحرسؾ .

ومػػًا عميهػػًا وبينمػػا هػػو نػػائـ تحػػط عمػػى وج ػػل ذبابػػة إ فيحػػاوؿ ) المسػػافر ينػػاـ ن
 الدل عف يبعدها بيد  عف وجل صديهل إ فتطير  ـ تعود  انية (

 :ابتعدي عيت ا الذبابة المعينة عف وجل صاحبي .
)  ـ يتناوؿ حجرًا قريبًا منل لي وي بالحجر عمى رعس المسافر إ في ل مف نومل 

 لـ (  فزعًا إ وهو يصرخ مف  دة األ
 : وخ ... وخ ... وخ ماذا فعمت عي ا الدل األحمؽ ؟؟  

 ) انتال الدل الخوؼ ال ديد ( 
 حتى ال تزعجؾ عنا لـ اقصد .......... إ  : حاولت عف عبعد الذبابة عف وج ؾ

نمػػا كػػاف بسػػبل ج مػػؾ ع:) يهاطعػػل (  عمػػـ عف مػػا فعمتػػل كػػاف دوف قصػػد منػػؾ إ وا 
 وسو  ت كيرؾ .
 كما قيؿ ) عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاهؿ ( ......( :  حهاً ) يتن د ........
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يسزحيت حذار ين انغزور

 
 
 
 
 
 

 الحجؿ
 البب ا  
 الحجؿ 
 البب ا  
 البمبؿ 
 الكنار 

 
 ال دهد
 الطيور

 
 ال دهد

 
 

 الحجؿ
 ال دهد

 
 العص ور 

 ال دهد
 البب ا 
 ال دهد

 
 البب ا  
 ال دهد

 
 املشهذ األول

) سػػاحة كبيػػرة فػػي احػػد  ال ابػػات تجتمػػه في ػػا الطيػػور التػػي دعاهػػا ال دهػػد الػػى 
 اجتماع طارج (

 )الحجؿ يخاطل البب ا  ( 
 : لماذا دعانا ال دهد الى هذا االجتماع الطارج ؟؟

 : يهوؿ عف هناؾ عمرًا خطيرًا إ ويريد عف يطمعنا عميل .
 وما هو هذا األمر الخطير ؟ :

 : ال ادري .
 : ال  ؾ عنل عمر م ـ . 

ال لماذا دعانا عمى وجل السرعة .  : بالتبكيد وا 
 ) يهبؿ ال دهد عمى الطيور ويوجل ل ـ التحية (

 : السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .
 : وعميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل . 

 )واق ًا عماـ الطيور (
نكـ تعمموف عف هذ  ال ابة هػي موطننػا ومػوطف ا إجيدًا عي ا األعزا  : اسمعوني

  .إ وستكوف ألوالدنا وعح ادنا مف بعدنا إ ولكف األمور بدعت تسو جدادناوبائنا وع
 : منذ متى ؟؟

 اً فبصػبحت ت ػكؿ خطػر إ : منذ عف اسػتطاعت بندقيػة الصػياد الوصػوؿ الػى هنػا 
 عمينا .

 جميؿ ؟؟: كيؼ ؟ قؿ لنا عي ا ال دهد ال
 : لعمكـ الحظتـ كيؼ عخذ عددنا يتناقص وخصوصا الم مة ل ـ .

 : م ؿ ماذا ؟؟ 
: م ػػؿ الكنػػػار والبمبػػؿ والكػػػرواف ذات األصػػوات الرائعػػػة والحمػػاـ والػػػدجاج والػػػبط 

 ذات المحـ الم يد والبيض الم ذي وم مؾ عي ا البب ا  .
 : ) خائ ا (  م مي عنا ؟؟

 البيوت . : نعـ فبنت عف ؿ تسمية ل ـ في
 يا ويمي . إ: خائؼ جداً 
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 البب ا 
 
 
 
 
 
 

 الطاووس
 

 ال دهد
 

 الحجؿ
 

 الطاووس
 ال دهد

 
 العص ور
 ال دهد

 

 
 املشهذ انثاني

 ) يهؼ الطاووس مختااًل فاردًا ري ل المموف (
: البػػػد عنػػػؾ نسػػػيتني عي ػػػا ال دهػػػد فمػػػـ يػػػرد اسػػػمي عمػػػى لسػػػانؾ مػػػه عننػػػي عجمػػػؿ 

 الطيور التي يحل اإلنساف الحصوؿ عمي ا س ليزيف ب ا حدائهل .
 كف حذار مف ال رور . : اني لـ عنساؾ ف كمؾ مف عجمؿ األ كاؿ إ ول

 ) الحجؿ  بمكر ودها  ( 
 : معؾ حؽ فيما قمتل عي ا ال دهد حذار مف ال رور .

 ) الطاووس غا بًا (
 : اسكت عنت عي ا الحجؿ ) ي ـ ب رل الحجؿ ( . 

 تن ػػػػ موا عػػػػف الم ػػػػكمة : دعونػػػػا ا ف مػػػػف خبلفػػػػاتكـ فػػػػبنتـ عخػػػػوة إ ويجػػػػل عاَل 
 الخطيرة التي تواج نا جميعًا . 

 الحهيهة لكف قؿ لنا ماذا ن عؿ ؟؟إ عؾ حؽ عي ا ال دهد إ لهد المست كبد : م
 : ليذهل كؿ منكـ الى ع ل ويػبتيني غػدًا فػي م ػؿ هػذا الوقػت إ وقػد حمػؿ الػيَ 

 حبًل نستطيه بل حماية عن سنا مف بنادؽ الصياديف . 
 ) تتحرؾ الطيور خارجة مف الساحة مت رقة ( 
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يسزحيت األيىيت ػنذ انطيىر

 
 
 

 
 الوالد
 االبف 
 الوالد 
 االبف
 الوالد
 

 الوالد 
 
 

 الوالد
 االبف 
 الوالد 

 
 االبف
 الوالد
 االبف 
 الوالد 
 االبف
 الوالد
 االبف 
 الوالد 
 االبف
 الوالد
 االبف 

 

 املشهذ األول
بتركيػػز يػػدخؿ  ( ل تنػػا الجميمػػة ) ) يجمػػس االبػػف خمػػؼ مكتبػػل يػػذاكر فػػي كتػػال

 عميل والد   ( 
 : هؿ انت يت مف اعداد درس األمومة عند الطيور يا بني ؟؟

 : نعـ يا عبي .
 : وهؿ ف متل ؟؟
 : نعـ ف متل .

 : اذف هيا بنا نذاكر  معًا . 
 مسؾ األل الكتال ويتص حل إ  ـ يخاطل ابنل () يُ 

: تتم ؿ األمومة في عالـ الطيور يا بني عحسف تم يؿ ف ي تهـو بت رية الص ار  
ذا طػرح عميػؾ  وتبنى ل ا ع ًا وتوفر ل ػا ال ػذا  والنظافػة والحمايػة والتػدريل إ وا 

 السؤاؿ التالي يا بني :
 ؟: ماذا توفر عـ الطيور لص ارها؟ فبماذا تجيل 
 : توفر ل ـ ال ذا  والنظافة والحماية والتدريل .

:  اطر ) ـ يتابه حدي ل ( وفػي فصػؿ الربيػه تهػـو الطيػور ببنػا  األع ػاش مػف 
 األع ال وعوراؽ ال جر والريش بكؿ دقة .
 : هؿ لي عف عساؿ هنا سؤاليف يا عبي  ؟

 : وهؿ تهدر عمى تكويف األسئمة ؟
 : نعـ عقدر . 
 : اذف عسبؿ . 

 عي فصؿ تهـو الطيور ببنا  عع ا  ا ؟  : في
 : عحسنت ... عجل عف سؤالؾ  .

 : في فصؿ الربيه .
 : ممتاز ... والسؤاؿ ال اني ؟ 
 : مـ تبني الطيور عع ا  ا ؟

 : مـ ؟؟
 : مف عوراؽ ال جر والريش .
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 الوالد 
 
 
 
 
 

 االبف
 الوالد
 االبف 
 الوالد 
 االبف
 الوالد
 
 
 

 الوالد 
 
 

 االبف
 الوالد
 
 
 

 االبف 
 
 

 الوالد 
 
 

: ) بسػػعادة غػػامرة ( لهػػد عجػػدت طػػرح السػػؤاليف إ واإلجابػػة عن مػػا بم ػػارة دعنػػي 
األل  ابنل  ـ يتابه حدي ل ( إ وبعد االنت ا  مف بنػا  العػش ت ػه  عقبمؾ ) يهبؿ

البيض إ ويتناول الوالداف احت انل إ وحراستل مف األعدا  حتػى ي هػس البػيض  
ح ػار ال ػذا  إ   وتخرج الص ار إ فتهوـ األـ برعايت ا إ ويهوـ األل بالحراسػة وا 

 والسؤاؿ الذي يمكف عف تطرحل هنا .
 رح السؤاؿ ( ) يسارع االبف بط 

 : مف الذي يحت ف البيض ويحرسل بعد االنت ا  مف بنا  العش ؟؟ 
 : رائه إ هؿ تستطيه اإلجابة عف سؤالؾ ؟

 : طبعًا . 
 : عجل اذف .

 : يتناول الوالداف احت انل وحراستل .
 : عحسنت إ جميؿ جدًا .

 

 املشهذ انثاني
 ) الوالد  يتابه حدي ل (  

اذ تتعػػػاوف ال ػػػراخ مػػػه األبػػػويف فػػػي إ ة عع ا ػػػ ا : وتحػػػافظ الطيػػػور عمػػػى نظافػػػ
تنظيؼ العش إ وهنا يمكف عف نكوف سؤاال وهو : مف الذي يهـو بتنظيؼ العػش 

 مف ال  بلت وبهايا األطعمة ؟ 
 :  ويمكف عف نجيل بهولنا : تتعاوف ال راخ مه األبويف في تنظيؼ العش .

االعتمػاد عمػى الػن س  : هذا صحيي وبعد اكتماؿ نمو الص ار تنتهؿ الى مرحمػة
عف طريؽ التعميـ والتدريل إ فتطير األـ عماـ ص يرها وتحرؾ عجنحت ا وتحاوؿ 
عف تػػدفه الصػػ ير الػػى تحريػػؾ عجنحتػػل إ وهػػو فػػي ع ػػل وتدربػػل عمػػى الطيػػراف إ 

 حتى يتـ تدريل الص ير عمى الطيراف . إ  وتتكرر هذ  العممية
: تطيػػر األـ عمػػاـ صػػ يرها  : كيػػؼ تػػدرل األـ صػػ ارها عمػػى الطيػػراف إ فنجيػػل
حتػػى يػػتـ تػػدريل الصػػ ير إ وتحػػرؾ عجنحت ػػا كمػػا ت عػػؿ إ وتتكػػرر هػػذ  العمميػػة 

 عمى الطيراف 
: عحسػػنت يػػا ولػػدي الحبيػػل لكػػف عميػػؾ عف تتػػذكر عف الطيػػور التػػي تحػػد نا عن ػػا 

فهػد  إ  هي الطيور البرية إ وهناؾ طيػور مائيػة تعمػـ صػ ارها السػباحة وال طػس
 ار وت طس ب ا إ عو قد تهـو بذلها  السمؾ الصػ ير فػي فم ػا إ تحمؿ األـ الص
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 البفا

 الوالد
 

 االبف 
 الوالد 

 

وهي تسبي ببط   ديد فػي محاولػة من ػا س لتػدريل صػ ارها عمػى التهػاط السػمؾ 
والسؤاؿ األخير في درس األمومة عنػد الطيػور وهػو : مػاذا تعمػـ الطيػور المائيػة 

 ص ارها ؟؟
 : السباحة وال طس والتهاط األسماؾ الص يرة .

.. ممتاز جدًا .. ا ف تبكد لي يا ولػدي انػؾ تمميػذ نجيػل إ وقػد ف مػت  : ممتاز
 الدرس جيدًا فمؾ مني هدية . 
 : ) فرحًا ( ما هي يا عبي ؟؟ 

: لػػؾ كػػؿ مػػا تطمػػل ب ػػرط عف تبهػػى مواظبػػًا عمػػى دروسػػؾ باسػػتمرار إ وفػػي كػػؿ 
 لتكوف دائمًا مت وقًا . إ المواد الدراسية
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يسزحيت نادرة وطزفت

 
 
 

 حاج
 االبف
 
 

 الرجؿ األوؿ 
 الرجؿ ال اني 

 
 

 جحا
 االبف
 

 الرجؿ األوؿ
 الرجؿ ال اني

 
 جحا
 االبف

 الرجؿ األوؿ
 الرجؿ ال اني

 
 

 جحا
 االبف
 جحا

 الرجؿ األوؿ
 الرجؿ ال اني

 

 
 املشهذ األول

 خم ي .السوؽ إ عنا سبركل الحمار إ وعنت  عمش : هيا يا بني نذهل الى 
 : حا ر يا عبتي .

) جحػػا يركػػل حمػػارًا وابنػػل يم ػػي خمػػؼ الحمػػار إ فمػػروا مػػف عمػػاـ جماعػػة مػػف 
 الناس ( 
 وا الى هذا الرجؿ الذي ال يوجد في قمبل   هل .: انظر 

 : يركل عمى الحمار ويترؾ ابنل يم ي خم ل .
) جحا يسمه الكبلـ هػو وابنػل مػف النػاس المػارة إ فنػزؿ جحػا عػف حمػار  وعركػل 

 ابنل عميل  (
 : يا بني اركل الحمار بداًل مني .

 : حا ر يا عبتي .
جماعػػػة مػػػف  ـ إ ومػػػروا عمػػػا ) ابػػػف جحػػػا يركػػػل الحمػػػار إ وجحػػػا يم ػػػي خم ػػػل

 الناس(
 : انظروا الى هذا ال بلـ غير المؤدل .

 : نعـ .. نعـ عنل غبلـ غير مؤدل يركل الحمار ويترؾ عبا  يم ي .
 ) يسمه جحا الكبلـ إ فركل هو وابنل الحمار وسار إ فمرا بجماعة (

 : ركبني معؾ يا بني عمى الحمار .
 : اركل يا عبي .
 ؿ الهاسي يركل هو وابنل .: انظروا الى الرج

 : نعـ ليس لدي ما رحمة نحو الحمار .
عمى ظ ر الحمار إ وعخػذا يم ػياف  مف  ) يسمه جحا الحمار إ فينزؿ هو وابنل

 بجانبل إ فمرا بجماعة ( 
 : انزؿ يا بني مف عمى ظ ر الحمار .

 : حا ر يا عبتي .
 : هيا بنا نم ي بجانبل إ هيا بنا .

 الم  ميف إ يتعباف مف الم ي .: انظروا الى هذيف 
 : بال عؿ م  ميف مع ما حمار وال يركبانل .
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 جحا
 االبف

 الرجؿ األوؿ
 الرجؿ ال اني

 
 جحا
 االبف
 جحا
 االبف
 

 
 

 الرجؿ األوؿ
 الرجؿ ال اني 

 
 الرجؿ ال الث

 
 

 ع عل 
 الرجاؿ 

 الرجؿ األوؿ
 

 ع عل 
 الرجؿ ال اني 

 
 
 

 ع عل 

) يسمه جحا كبلمل إ ويتجاوزهـ إ فطمل مف ابنل عف يحمؿ معل الحمار إ فمرا 
 بجماعة مف الناس (

 : يا بني احمؿ معي الحمار إ وهيا بنا نحممل .
 : نعـ يا عبتي .

 مار .: انظروا الى هذيف المجنونيف يحمبلف الح
 : يحمبلنل بدؿ مف عف يحمم ما .

 ) سمه جحا الكبلـ إ فبنزؿ الحمار إ وقاؿ (
 : اسمه يا بني إ انؾ ال تستطيه عف تناؿ ر ا الناس جميعًا .

 : ولماذا يا عبي ؟
 : ألف كؿ واحد من ـ لل رعي مختمؼ عف ا خر .
 : نعـ ... نعـ يا عبتي معؾ في حؽ في كبلمؾ .

 املشهذ انثاني
اعة مف الهوـ يجمسوف في زاوية البيػت ويتسػامروف إ وعمػام ـ وليمػة سػمؾ ) جم

 ينتظروف ع عل (
 : اف مف عادة صديهنا ع عل الجموس الى الطعاـ إ وخاصة الدسـ منل .

: كبلمػػؾ صػػحيي إ هيػػا بنػػا ن ػػه السػػمؾ الكبيػػر فػػي طبػػؽ ون ػػعل فػػي زاويػػة 
 البيت .

 .: ونترؾ لل السمؾ الص ير إ وندعو  الى األكؿ 
) األصػػػدقا  ينتهػػػوف السػػػمؾ الكبيػػػر إ وي ػػػعونل فػػػي طبػػػؽ إ ويتركػػػوف السػػػمؾ 

 الص ير عمام ـ  إ وبعد عف عتموا ذلؾ يدخؿ عمي ـ ع عل (
 : السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .
 : عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل .

 ؟ ننتظرؾ عمى األكؿ فما رعيؾ في السمؾ يا ع علإ بؾ  يا ع عل   : عهبلً 
 ) ع عل ينظر الى السمؾ ويجد  ص يرًا (

 : وال اني عكرهل كرهًا  ديدًا س ألف عبي مات في البحر إ وعكمل السمؾ .
 : هيا الى األكؿ س لتبخذ ب بر عبيؾ .

) ينظػػر ع ػػعل الػػى زاويػػة البيػػت ويػػر  السػػمؾ الكبيػػر إ وي ػػز رعسػػل إ ويمػػد يػػد  
الػػى الطبػػؽ الػػذي فيػػل السػػمؾ الػػى سػػمكل صػػ ير  إ وي ػػع ا عنػػد عذنػػل إ وينظػػر 

 الكبير في زاوية البيت (
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 الرجؿ ال الث 
 ع عل 

 
 
 

 : عتدروف ما تهوؿ لي هذ  السمكة ؟
 : ال ندري .

: ان ا تهوؿ ان ا لـ تح ر موت عبي س ألن ا ص يرة في السف إ  ػـ قالػت لػى : 
 في زاوية البيت ف و الذي ح ر موت عبيؾ . الذي عميؾ بالسمؾ الكبير 

ـ عرفػػوا مكػػر ع ػػعل إ فبح ػػروا لػػل السػػمؾ ) عخػػذ األصػػدقا  ي ػػحكوف س ألن ػػ
 الكبير س ليبكمل (
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يسزحيت باقت ورد 

 
 
 
 

 المعممة هد 
   د

 المعممة هد 
 

   د
 المعممة هد 

 
 

 السيدات ال بل ة
 المعممة هد 
 المعممة هد 
 السيدة األولى 
 السيدة ال انية 
 السيدة ال ال ة 
 السيدة األولى 

 
 المعممة هد 

 
 
 
 

 المعممة هد 
 السيدة األولى 
 المعممة هد 

 
 املشهذ األول

 ) المعممة هد  تجمس مه ابنت ا   د ( 
 ممة .: ما عجمؿ السنوات التي ق يت ا وعنا مع

 : عكيد عياـ جميمة يا عمي .
 : نعـ يا ابنتي إ لهد بذلت ج دي إ و بابي إ وعنا ععمـ في المدرسة  .

 ) فجبة تسمعاف طرقًا عمى البال (
 : مف الذي يطرؽ عمينا البال .
 : قومي يا   د افتحي البال .

ذ ب بلث سيدات عمى البال إ ويدخمف ويسممف عم ى ) تهوـ   د ب تي البال إ وا 
 المعممة هد  (

 : السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .

 : عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل .
 : عهبًل وس بل بكف إ ت  مف بالجموس إ ت  مف .

 . :  كرًا لؾ إ وبارؾ ال فيؾ
 : عال تذكريننا يا ست هد  .

 : نحف مف تمميذاتؾ الهديمات .
 مسطيني إ فجئنا لزيارتؾ إ لما لؾ عمينا : تذكرناؾ في هذا اليوـ إ يوـ المعمـ ال

 مف ف ؿ كبير .
ال تػػػرة الطويمػػػة لػػػـ ععػػػد عتػػػذكر عحػػػد مػػػف ك ػػػرة ذ  بعػػػد هػػػ اننػػػي : عهػػػبل وسػػػ بل إ

  الطالبات.

 املشهذ انثاني
 الدموع( إ ترحل بالسيدات ال بل ة إ وعيناها تترقرقاف مف ) تبتسـ المعممة هد 

 اـ التي كنت في ا معممة .: عهبل وس بل إ عياـ جميمة إ تمؾ األي
 : نعـ يا ست هد  إ خاصة وجودؾ في المدرسة .

 : يا ريت تعرفوني ببن سكف .
 : عنا فاطمة إ وععمؿ طبيبة عسناف .
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 السيدة ال انية 
 السيدة ال ال ة 
 السيدة األولى 

 
 

 المعممة هد 
 السيدة ال انية 

 
 السيدة ال ال ة 

 
 السيدة األولى 
 السيدة ال انية 
 المعممة هد  

 
 
 

 : عما عنا فاسمي اسرا  إ وععمؿ م ندسة معمارية .
 : عنا ب ر  إ ععمؿ معممة لم ة العربية .

نيا ت حؾ ل ا س ألف ما قدمتل ) ان رجت عسارير المعممة هد  إ وعحست عف الد
 لـ ي ه سد  ( 

 : الحمد ل إ عخيرًا رعيت ما نتيجة عممي كمعممة في السنوات الما ية .
 : نعـ يا ست هد  بنصائحؾ عصبحنا مجت دات ومت وقات .

 ) تهـو احد  السيدات بتهديـ باقة ورد لمست هد  (
ال ػػػػؿ والهرن ػػػػؿ : ت  ػػػػمي يػػػػا سػػػػت هػػػػد  هػػػػذ  الباقػػػػة مػػػػف الػػػػورد المكونػػػػة مػػػػف 

 والياسميفإ وكؿ عاـ وعنتـ بخير  .
 : كؿ عاـ وعنت بخير يا مربية األجياؿ .
 : كؿ عاـ وعنت بخير يا مربية األجياؿ .

 : وعنتـ ببلؼ خير وبارؾ ال فيكف .
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يسزحيت انغذاء وانصحت

 
 
 
 

 الطالل األوؿ 
 الطالل ال اني 
 الطالل ال الث
 الطالل األوؿ
  الطالل ال اني

 
 الطبلل ال بل ة 

 المعمـ 
 الطالل ال الث 

 
 المعمـ 

 الطالل األوؿ 
 المعمـ

 الطالل ال اني 
 المعمـ 

 الطالل ال الث
 المعمـ 

 الطالل األوؿ
 المعمـ 

 الطالل ال اني 
 المعمـ 

 الطالل ال الث 
 المعمـ 

 

 
 املشهذ األول

 )  بل ة طبلل يتناق وف في مو وع الدرس الهادـ (
 مـ طمل منا عف نستعد عمى درس ال ذا  والصحة .: المع

 : عنا قرعت هذا الدرس ووجدت فيل صعوبة .
 ماذا ن عؿ . : اذاً 

 : هيا بنا نذهل لمعمـ العموـ لنسبلل بعض األسئمة عف ال ذا  والصحة .
 : هيا بنا .

 ) يذهل الطبلل ال بل ة لمعمـ العمـو في المختبر (
 ركاتل .: السبلـ عميكـ ورحمة ال وب

 : عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل إ عهبل وس بل بكـ .
: لهػػد جئنػػا اليػػؾ اليػػوـ لكػػي نسػػت يد منػػؾ ومػػف خبرتػػؾ إ ونػػود عف نطػػرح عميػػؾ 

 بعض األسئمة .
 : ت  موا عمى الرحل والسعة .

 : ما السبل في عف ال ذا   روري لحياة اإلنساف ؟
 : يستمد اإلنساف مف ال ذا  الن اط .

 ي مف دوف ال ذا  يصبي اإلنساف عاجزًا عف الحركة والعمؿ .: يعن
 : نعـ إ فال ذا  يمنحنا الطاقة البلزمة لنهـو ببعمالنا وعن طتنا المختم ة .

 : وما هي تمؾ األن طة واألعماؿ ؟
 : م ؿ : الم ي إ والمعل والسباحة والدراسة .

 : مف عيف يحصؿ اإلنساف عمى غذائل ؟
 هما النبات والحيواف . إ غذائل مف مصدريف: يحصؿ اإلنساف عمى 

 : وكيؼ يحصؿ عمى غذائل مف النبات ؟ 
 : يحصؿ اإلنساف مف النبات عمى الحبول والبهوؿ وال واكل والخ روات .

 : وكيؼ يحصؿ اإلنساف غذائل مف الحيواف ؟
 : يحصؿ اإلنساف مف الحيوانات عمى المحـ والدهف والبيض والحميل .
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 الطالل األوؿ 
 الطالل ال اني 

 المعمـ 
 الطالل ال الث

 المعمـ
 الطالل األوؿ 

 المعمـ 
 الطالل ال اني

 المعمـ 
 الطالل ال الث 

 المعمـ 
 الطالل األوؿ

 المعمـ 
 الطالل ال اني 

 المعمـ 
 الطالل ال الث 

 المعمـ 
 الطالل األوؿ 

 المعمـ 
 الطالل ال اني 

 المعمـ 
 الطالل ال الث 

 المعمـ 
 

 املشهذ انثاني
 : اذا ال ذا   روري جدًا لحياة اإلنساف .

 : وماذا يحصؿ اإلنساف مف ال ذا  ؟
 : يحصؿ اإلنساف مف ال ذا  عمى األمبلح المعدنية .

 : وما فائدت ا ؟
 : األمبلح المعدنية تكسل اإلنساف مناعة  د األمراض .

 : وماذا يحصؿ اإلنساف مف ال ذا  عي ًا ؟
 ينات والبروتينات .: ال ذا  يمد اإلنساف بال يتام

 : وما فائدة ال يتامينات والبروتينات ؟
 : فائدت ا تحمي اإلنساف مف األمراض .

 ًً ؟-عي ا -: وماذا
 : تمد اإلنساف بالن ا والسكر .

 : وما هي األطعمة التي يوجد في ا الن ا ؟
 : يوجد الن ا في الهمي والبطاطا واألرز والذرة ومعظـ البهوؿ الجافة .

 وجد السكر في األطعمة ؟: وعيف ي
 : السكر موجود في عك ر عنواع ال واكل وقصل السكر وال مندر والعسؿ .

 : هؿ هناؾ  رر مف الطعاـ ؟
 : نعـ اذا تناوؿ اإلنساف الطعاـ بكميات كبيرة ؟
 : ما الذي يسببل اإلك ار مف تمؾ األطعمة ؟

 : تسبل البدانة والك ير مف األمراض .
 دانة واألمراض ؟: وكيؼ نتخمص مف الب

 ف ي تمنحنا الصحة الجيدة والحياة السعيدة . إ ريا يةتماريف : عف نمعل 
 لهد تعممنا منؾ ال ي  الك ير . إ:  كرًا لؾ يا معممنا

 : ال  كر عمى واجل .
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 ( 5ممحؽ رقـ ) 

 جامعة األزىر        
 عمادة الدراسات العميا   

 كمية التربية         
 ىج وطرؽ التدريسقسـ المنا

 
 

 دنيــم املؼهـى
 انذرايا انتؼهيًيت يف استخذاو 

 يف تذريس انهغت انؼزبيت
 
 
 
 الباحثة إعداد 

 مراـ محمود البدي
 

 إشراؼ
 الدكتور / راشد محمد أبو  صواويف
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

 الدكتورة / صديقة سميـ حمس
 ساعدأستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات الم
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 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 

 المػػادة : القراءة
 عدد الحصص : حصة واحدة  الموضوع : الصديؽ الجاىؿ  

 
 األهــــــــذاف :

  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 اإلجابة عف عسئمة محددة .مف خبلؿ  لمدرس المعنى العاـ اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 مدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .تحدد الطالبة ال كرة العامة ل .1

 عف ف مل لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس . تعبر الطالبة .2

 الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة . توظؼ الطالبة .3

  وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .التراكيل الم توظؼ الطالبة .4

 بعض الم اهيـ التي  مم ا الدرس. ت سر الطالبة .5

 الهيـ والمبادج التي  مم ا الدرس في حياتل العممية . تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 . المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا تحكـ الطالبة .01

 األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير . اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  دالالت وا 

علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير  اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01
 والنهد .

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة ) أماـ  (√عالمة )  يضع
 )      ( عساعد صديهي وقت ال دائد . .0

 )      ( عقوـ ب رل الحيوانات . .2

 )      ( عقدـ الما  لزمبلئي في ال صؿ . .1

 )      ( اختار لصداقتي الصديؽ العاقؿ . .2
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
  االختبػػػار  عػػػفة الطالبػػػات إ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة ئػػػهػػػـو المعممػػػة بت يت

 الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .
 اختبار قصير : 

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      ( عساعد صديهي وقت ال دائد . .0

 )      ( عقوـ ب رل الحيوانات . .2

 )      ( عقدـ الما  لزمبلئي في ال صؿ . .1

 )      ( اختار لصداقتي الصديؽ العاقؿ . .2

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 0هػ 
 2هػ 

 . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات لمدرس 

 . مناق ة الطالبات في م موف الدرس   ويًا 
  الصديؽ الجاهؿ توجل المعممة الطالبات  لم اهدة الم  د األوؿ مف مسرحية

. 

  التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارهاتتهدـ جماعة . 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

  بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
 ( في ورقة العمؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات  0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي : يتخير 
 مر الرجؿ في طريهة بػ ...............     ) غابة إ قرية إ حديهة ( . .0

 سمه الرجؿ في ال ابة صوت ........... ) انساف إ حيواف إ عص ور (  .2

 وجد الرجؿ .............. جريحًا             ) عسدًا إ قردًا إ دبًا  ( . .1

 ...............       كاف الدل يعاني مف . .2

 ) الجوع والعطش إ التعل والحزف إ ال رح والسعادة (.                    

 عصبي الدل والرجؿ ...............     ) ععدا  إ عقارل إ صديهيف (. .3

 
 
 

 
مبلحظة 
استماع 
 الطبلل

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 ئجونتا أدواتو
تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف إ بعد مناق ة الن اط األوؿ  .0 

 في ورقة العمؿ : 2ن اط رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة ) ( أماـ √عالمة )  عيض

 )      ( ترؾ الرجؿ الدل مكانل ولـ يبخذ  معل . .0

 صداقة .)      ( ن بت بيف الرجؿ والدل  .2

 )      ( وجد الرجؿ في الحديهة دبًا جريحًا . .1

 )      ( يتصؼ الرجؿ ببنل انساف رحيـ . .2

 )      ( عصاحل الحيوانات الم ترسة  . .3

 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 1هػ 

 
توجيػػػػل الطالبػػػػات لم ػػػػاهدة الم ػػػػ د ال ػػػػاني مػػػػف المسػػػػرحية مػػػػف جانػػػػل  .2

 جماعة التم يؿ .

 ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػابة عمػػى ن ػػاط بانت ػػا  الم ػػ د ال 
 ( مف ورقة العمؿ إ  ـ تهـو بمناق تل . 1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف المجموعة ) ب ( : يصم
 

 ) ب (   ) أ (             
 الذبابة   ناـ الرجؿ مف  دة  .0
 جاهؿ  غ ل الدل مف  .2
 التعل  عدو عاقؿ خير مف صديؽ .1
 حجراً   وذ  الدل صاحبل بسبل .2
  ج مل   رل الدل الذبابة بػ .3

 
مبلحظة 
صحة 

 الم اهدة
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف   .1 

 لعمؿ :(  في ورقة ا 2ن اط رقـ ) 

 (3نشاط رقـ ) 
 عما يمي  : يبيأج

 ما العمؿ الذي قاـ بل الدل يدؿ عمى ج مل ؟ .0

 بـ نصؼ الدل صديؽ الرجؿ ؟ .2

 ما رعيؾ فيما فعمل الدل إلبعاد الذبابة ؟ .1
 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6هػ 

   ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػـو جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة
 سرحية مرة  انية .الم

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

  بعد االنت ا  مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف
 اإلجابة عف التدريبات التالية :

 ( 4نشاط رقـ ) 
 عما يمي  : يبيأج

 عيف وجد الرجؿ الدل ؟  .0

 لماذا كاف الدل يتبلـ ؟ .2

 جد  ؟ماذا فعؿ الرجؿ لمدل عندما و  .1

 ماذا فعؿ الدل إلبعاد الذبابة عف وجل صاحبل ؟ .2

 بـ نصؼ الدل بعدما  رل صاحبل بالحجر ؟ .3

 ماذا نتعمـ مف الدرس ؟ .4
 ( 5نشاط رقـ ) 

 لو  : ميفماذا تفع
 وجدت حيوانًا مربوطًا في  جرة . .0

 

 
مبلحظة 
صحة 

 االستماع 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 



037 

 

 

 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 2هػ 

 
 وجدت ذبابة عمى وجل عخيؾ النائـ . .2

 عردت اختيار صديؽ . .1

 رعيت هرة محبوسة في ال رفة . .2

 
 ( 6نشاط رقـ ) 

 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 )      ( عصبي الرجؿ والدل صديهيف ال ي ترقاف . .0

 جرة  .)      ( وجد الرجؿ دبًا مربوطًا في جذع ال  .2

 )      ( الدل وذ  صاحبل بسبل ج مة وسو  ت كير  . .1

 )      ( يحاوؿ الدل عف يبعد الذبابة عف صديهل . .2

 )      ( سمه الرجؿ في ال ابة صوت حيواف يتبلـ . .3

 
 
ت ػػػػػػكر المعممػػػػػػة جماعػػػػػػة التم يػػػػػػؿ عمػػػػػػى ُحسػػػػػػف التهػػػػػػديـ إ والطالبػػػػػػات  .2

 الم اهدات عمى ُحسف االستماع واإلجابة .

 مة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :تطمل المعم .3

 
 . 3حتى  0األسئمة مف رقـ  46ص        

 
 
 
 
 

 
مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الترتيل
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 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 

 المػػادة : القراءة
 ص : حصة واحدة عدد الحص الموضوع : حذار مف الغرور  

 
 األهــــــــذاف :

  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 درس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .لمالمعنى العاـ  اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 درس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .لمال كرة العامة  تحدد الطالبة .1

 مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .لؤلفكار الرئيسية  اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة . توظؼ الطالبة .3

 التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . توظؼ الطالبة .4

 بعض الم اهيـ التي  مم ا الدرس. ت سر الطالبة .5

 الدرس في حياتل العممية .الهيـ والمبادج التي  مم ا  تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا . تحاكـ الطالبة .01

 األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محددة بال ر  اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  ح والت سير .دالالت وا 

علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير  اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01
 والنهد .

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      ( ال رور ص ة طيبة في اإلنساف  . .0

 ل المموف .)      ( يتميز الطاووس بري  .2

 )      ( بالعهؿ والتعاوف نستطيه حؿ م كبلتنا . .1

 )      ( ص ة التوا ه مف عجمؿ الص ات في اإلنساف . .2
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
  االختبػػػار عػػػف ة الطالبػػػات إ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة ئػػػتهػػػـو المعممػػػة بت ي

 مناق تل .الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ و 
 اختبار قصير : 

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      ( ال رور ص ة طيبة في اإلنساف  . .0

 )      ( يتميز الطاووس بري ل المموف . .2

 )      ( بالعهؿ والتعاوف نستطيه حؿ م كبلتنا . .1

 ي اإلنساف .)      ( ص ة التوا ه مف عجمؿ الص ات ف .2

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 0هػ 
 2هػ 

 . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات لمدرس 

 . مناق ة الطالبات في م موف الدرس   ويًا 
  حػػػذار مػػػف  )توجػػػل المعممػػػة الطالبػػػات  لم ػػػاهدة الم ػػػ د األوؿ مػػػف مسػػػرحية

 .(ال رور 

  التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارهاتتهدـ جماعة . 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

  بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
 ( في ورقة العمؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات  0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي : يتخير 
 اجتماع (  -ال رول   -) األكؿ          دعا ال دهد طيور ال ابة الى  .0

 فوؽ األغصاف( –الساحة الكبيرة   -اجتمعت الطيور في    ) األع اش  .2

 الصياد ( –الطبيل  –سا ت األمور في ال ابة بسبل بندقية  ) ال رطي  .1

 الحماـ ( –البب ا    -عف ؿ تسمية لئلنساف في البيت صوت ) الدجاج  .2

 ال دهد ( –البط  –الرائه ) الكنار  مف عنواع الطيور صاحبة الصوت .3

 

 
مبلحظة 
استماع 
 الطبلل

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 في ورقة العمؿ : 2رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـأما (√عالمة )  يضع

 )      ( دعا ال دهد الطيور الى ال رول مف ال ابة . .0

 )      ( عصبحت بندقية الصياد خطرًا عمى الطيور  . .2

 )      ( يتميز الكنار والبمبؿ والكرواف بالصوت الجميؿ  . .1

 )      ( عدد الطيور يزداد كؿ يـو . .2

 الحماـ والدجاج والبط مف الطيور التي يؤكؿ لحم ا   .)      (  .3

 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 1هػ 

 
  توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة

 التم يؿ .

  بانت ػػا  الم ػػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػابة عمػػى ن ػػاط
  ـ تهـو بمناق تل .( مف ورقة العمؿ إ  1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف المجموعة ) ب ( : يصم
 

 ) ب (   ) أ (             
 الحجؿ  وقؼ الطاووس  .0
 مختاالً   حذر ال دهد الطاووس مف  .2
 المموف  في   م كمة الطيو .1
 الصياد  يتميز الطاووس بري ل .2
  ال رور  عراد الطاووس عف ي رل .3

 
 مبلحظة
صحة 

 الم اهدة
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 (  في ورقة العمؿ : 2رقـ ) 

 (3نشاط رقـ ) 
 الفراغ بالكممة المناسبة  : يأكمم
 بنل عجمؿ الطيور  كبًل .يتميز __________ ب .0

 دعا ال دهد الطيور الى عدـ االن  اؿ بػ _______________. .2

 تكمف م كمة الطيور في حماية عن س ـ مف ______________ . .1

 طمل ال دهد مف الطيور عف تبتي لل غدًا بػ _____________ . .2

 مف الطيور التي ذكرت في المسرحية :  .3

 ______________ ._____________ إ _____________ إ 
 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػـو جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة
 المسرحية مرة  انية .

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

  بعد االنت ا  مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف
 تدريبات التالية :اإلجابة عف ال

 ( 4نشاط رقـ ) 
 عما يمي  : يبيأج
 في عي وقت دعا ال دهد الطيور الى االجتماع  ؟  .0

 ما الخطر الذي نبل ال دهد الطيور اليل  ؟ .2

 عسما  الطيور الواردة في الدرس ؟ ياذكر  .1

 ماذا طمل ال دهد مف الطيور  ؟ .2

 بعض فوائد الطيور ؟ ياذكر  .3

 ماذا نتعمـ مف الدرس ؟ .4

 

 
ة مبلحظ
صحة 

 االستماع 
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 6هػ 
 
 
 
 
 
 6هػ 

 ( 5نشاط رقـ ) 
 ماذا يحدث لو  :

 عخذ الصيادوف في صيد الطيور مف ال ابة بك رة . .0

 الطيور بحؿ يحمي ـ مف بنادؽ الصياديف . ـ تبتيل .2

 اـ والبط في البيت .قمت بتربية الدجاج والحم .1

 ( 6نشاط رقـ ) 
 لو  : يف ماذا تفعم

 وجدت زميمؾ م رورًا بن سل .   .0

 واج تؾ م كمة ما  . .2

 ال ععطاؾ جمااًل ومااًل وعممًا  .   .1

 
 ( 7نشاط رقـ ) 

 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 )      ( تتميز الطيور بالصوت الرائه والمحـ الم يد . .0

 ال دهد يطمل مف الطيور حبًل لحماية عن س ـ مف الصياديف  )      (  .2

 )      ( ال دهد يدعو الطيور الى اجتماع طارج . .1

 )      ( الطاووس يعترض عمى عدـ ذكر اسمل . .2

 )      ( عدد الطيور يتناقص بسبل بندقية الصياد . .3

 
 ت ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدا

 عمى ُحسف االستماع واإلجابة .

 : تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي 

 
 .  5حتى  0األسئمة مف رقـ  54ص        
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 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 

 المػػادة : القراءة
 عدد الحصص : حصة واحدة  الموضوع : األمومة عند الطيور  

 
 األهــــــــذاف :

  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 درس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .لمالمعنى العاـ  اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 خبلؿ االختيار مف متعدد .درس مف لمال كرة العامة  تحدد الطالبة .1

 لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس . اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة . توظؼ الطالبة .3

 التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . توظؼ الطالبة .4

  اهيـ التي  مم ا الدرس.بعض الم ت سر الطالبة .5

 الهيـ والمبادج التي  مم ا الدرس في حياتل العممية . تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا . تحاكـ الطالبة .01

 تدريل . األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير . اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  دالالت وا 

 علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير والنهد. اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 .  الطيور تمد  وال تبيض (     )   .0

 .يسمى بيت الطيور عش  )      (  .2

 . تتميز الطيور بالجناحيف التي تساعدها عمى الطيراف )      (  .1

 . الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف )      (  .2
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
  االختبػػػار  فف خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػة الطالبػػػات إ وذلػػػؾ مػػػئػػػتهػػػـو المعممػػػة بت ي

 الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .
 اختبار قصير : 

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      ( الطيور تمد  وال تبيض   . .0

 )      (  يسمى بيت الطيور عش . .2

 تساعدها عمى الطيراف  . )      ( تتميز الطيور بالجناحيف التي .1

 )      ( الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف  . .2

 

 
 
 

مبلحظة 
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 0هػ 
 2هػ 

 . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات لمدرس 

 . مناق ة الطالبات في م موف الدرس   ويًا 
 د األمومػػة عنػػ )توجػػل المعممػػة الطالبػػات  لم ػػاهدة الم ػػ د األوؿ مػػف مسػػرحية

 . (الطيور

  التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارهاتتهدـ جماعة . 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

  بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
 ( في ورقة العمؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات . 0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 واب مما بيف القوسيف فيما يأتي :الص يتخير 
 عش ( –كوخ  –تبني الطيور لص ارها ) بيت  .0

 الخريؼ ( . –الربيه  –تبني الطيور عع ا  ا في فصؿ ) ال تا   .2

 الص ار (  –البيض  –بعد االنت ا  مف بنا  العش ت ه األـ ) األكؿ  .1

 المعل ( –الماؿ  –توفر الطيور لص ارها ) ال ذا   .2

 ال عحد ( –األـ  –) األل يهوـ بحراسة العش  .3
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 في ورقة العمؿ : 2رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( الصحيحة وعالمة )  العبارة ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      ( في فصؿ الربيه تهـو الطيور ببنا  األع اش . .0

 )      ( تبني عع اش الطيور مف الحجارة الص يرة   . .2

 )      (  تهـو األـ برعاية ص ارها واألل بالحراسة . .1

 )      ( تتم ؿ األمومة في عالـ الطيور عحسف تم يؿ  . .2

 يهـو األل بحراسة العش مف األعدا  فهط   .  )      ( .3
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صحة 
 اإلجابة 
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  توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة

 التم يؿ .

 ن ػػاط  ة عػػف بانت ػػا  الم ػػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػاب
 ـ بمناق تل .( مف ورقة العمؿ إ  ـ تهو  1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف المجموعة ) ب ( : يصم
 

 ) ب (   ) أ (             
 الطيراف  تحافظ الطيور عمى نظافة   .0
 ال طس  تتعاوف مه األبويف في تنظيؼ العش    .2
 عع ا  ا  األـ تدرل ص ارها عمى    .1
 سمؾ ال  الطيور المائية تعمـ ص ارها السباحة و  .2
  ال راخ  في فـ ص ارها  ...... تهـو األـ بذلها   .3
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 (  في ورقة العمؿ : 2رقـ ) 

 (3ط رقـ ) نشا
 الفراغ بالكممة المناسبة  : يأكمم
 الطيور المائية تعمـ ص ارها عمى __________ و_________ . .0

 تحافظ الطيور عمى _____________ عع ا  ا . .2

 بعد اكتماؿ نمو الص ار تنتهؿ الى مرحمة االعتماد عمى ________. .1

 تطير األـ عماـ ص يرها لتعممل _________________ . .2

 المائية تدرل ص ارها عمى التهاط _____________ . الطيور .3

 مف الطيور المائية ___________   . .4

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػـو جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة
 المسرحية مرة  انية .

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

 ف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف بعد االنت ا  مػ
 اإلجابة عف التدريبات التالية :

 ( 4نشاط رقـ ) 
 عما يمي  : يبيأج
 ماذا توفر عـ الطيور لص ارها ؟ .0

 مـ تبني الطيور عع ا  ا ؟ .2

 مف الذي يهـو بتنظيؼ العش مف ال  بلت وبهايا األطعمة ؟ .1

 ؟كيؼ تدرل األـ ص ارها عمى الطيراف  .2

 ماذا تعمـ الطيور المائية ص ارها ؟ .3

 في عي فصؿ تهـو الطيور ببنا  عع ا  ا ؟ .4

 مف الذي يح ف البيض ويحرسل ؟ .5
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 6هػ 
 
 
 
 
 
 6هػ 

 ( 5نشاط رقـ ) 
 ماذا يحدث لو  :

 ل األـ ص ارها عمى الطيراف .لـ تدر  .0

 لـ توفر األـ ال ذا  لص ارها . .2

 ( 6نشاط رقـ ) 
 عالـ يدؿ ما يمي   :

 قياـ ال راخ بمساعدة األبويف في تنظيؼ العش . .0

 يتناول األـ واألل عمى احت اف العش وحراستل .+ .2

 ( 7نشاط رقـ ) 
 لو : يفماذا تفعم

 وجدت زميمؾ ال يعرؼ الهرا ة . .0

 ص ير .عمسكت بعص ور  .2
 ( 8نشاط رقـ ) 

 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 )      (  الطيور تبني عع ا  ا في فصؿ الربيه  . .0

 )      (  الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف .  .2

 )      (  الطيور توفر لص ارها ال ذا  والنظافة والحماية . .1

 حة وال طس .)      (  الطيور المائية تعمـ ص ارها عمى السبا .2

 )      (  يتناول الوالداف عمى احت اف وحراسة العش . .3

 
  ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات

 عمى ُحسف االستماع واإلجابة .

 : تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي 
 السؤاؿ األوؿ وال اني   .  71ص        
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 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 
 المػػادة : القراءة

 عدد الحصص : حصة واحدة  الموضوع : نادرة وطرفة  
 

 األهــــــــذاف :
  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 درس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .لمالمعنى العاـ  اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 درس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .لمال كرة العامة  تحدد الطالبة .1

 لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس . اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .الكممات الجديدة التي  توظؼ الطالبة .3

 التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . توظؼ الطالبة .4

 بعض الم اهيـ التي  مم ا الدرس. ت سر الطالبة .5

 الهيـ والمبادج التي  مم ا الدرس في حياتل العممية . تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا . كـ الطالبةتحا .01

 األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير . اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  دالالت وا 

س بال رح والت سير علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدر  اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01
 والنهد .

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 .  ي حؾ الناس عند سماع الطرائؼ  )      (  .0

 .الطرفة هي عبارة عف قصة م حكة    )      (  .2

 جحا  خصية حهيهية .   )      (  .1

 الطرائؽ الجميمة الم حكة .ي ت ر جحا ب   )      (  .2
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
  االختبػػػار  البػػػات إ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػف ة الطتهػػػـو المعممػػػة بت يئػػػ

 الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .
 اختبار قصير : 

 العبارة الخطأ : أماـ × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      (   ي حؾ الناس عند سماع الطرائؼ  . .0

 )      (    الطرفة هي عبارة عف قصة م حكة . .2

 )      (    جحا  خصية حهيهية . .1

 )      (    ي ت ر جحا بالطرائؽ الجميمة الم حكة . .2

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
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 لمدرس . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات 

  في م موف الدرس   ويًا .إمناق ة الطالبات 
 (نادرة وطرفة )توجل المعممة الطالبات  لم اهدة الم  د األوؿ مف مسرحية 

 اتتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدواره. 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

 ت الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػا
 ( في ورقة العمؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات . 0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي : يتخير 
 تحتل ( –فوقل  –ألنل يركل الحمار وابنل ) خم ل  إ حؾ الناس مف جحا  .0

 –ؤدل غيػػر مػػ –عنػػدما ركػػل ابػػف جحػػا الحمػػار وصػػ ل النػػاس بػػػ ) الطيػػل  .2
 محتـر (

 –الحنػػػوف  –عنػػػدما ركػػػل جحػػػا الحمػػػار وابنػػػل وصػػػ ل النػػػاس بػػػػ ) الطيػػػل  .1
 الهاسي (

 –المجنػػػونيف  –وصػػػؼ النػػػاس جحػػػا وابنػػػل عنػػػدما ركبػػػا الحمػػػار ) الم  مػػػيف  .2
 الطيبيف ( 

 ماؿ الناس ( –ر ا الناس  –اإلنساف ال يستطيه عف يناؿ ) حل الناس  .3
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 في ورقة العمؿ : 2رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 حماًر وم ى ابنل خم ل  .)      ( ركل جحا  .0

 )      ( عندما وصؼ الناس جحا ببنل قاسي لـ يسمه كبلم ـ   . .2

 )      (  ار ا  الناس عمر س ؿ ويمكف تحهيهل . .1

 )      ( وصؼ الناس جحا بالم  ؿ عندما سار هو ابنل بجانل الحمار. .2

 )      (  جحا انساف بسيط ألنل فعؿ ما سمه مف الناس   . .3
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  توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة

 التم يؿ .

  ن ػػاط  المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػابة عػػفبانت ػػا  الم ػػ د ال ػػاني إ تطمػػل
 ( مف ورقة العمؿ إ  ـ تهـو بمناق تل . 1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) ب ( : المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف يصم
 

 ) ب (   ) أ (             
 طبؽ بزاوية البيت  ع عل مف عادتل يحل السمؾ  .0
 ماكر  ع عل كاف يكر   .2
 الكبير  ع عل رجؿ  .1
  بر عبيل  و ه الرجاؿ السمؾ الكبير في  .2
  السمؾ الص ير  دعا الرجاؿ ع عل ليبكؿ ليبخذ بػ .3

 
مبلحظة 
صحة 

 الم اهدة
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 جابةاإل
 
 
 
 
 

 

 
 



051 

 

 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 (  في ورقة العمؿ : 2رقـ ) 

 (3نشاط رقـ ) 
 الفراغ بالكممة المناسبة  : يأكمم
 عادة ع عل الجموس الى _____________ الطعاـ . .0

 لرجاؿ السمؾ ____________ في طبؽ بزاوية البيت .جعؿ ا .2

 ع عل عندما رع  السمؾ الص ير قاؿ عنل يكر  عكؿ __________. .1

 عدعى ع عل عف ___________ عكمل السمؾ . .2

 ___________ لـ تح ر موت عبي ع عل . .3

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ـ جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػو
 المسرحية مرة  انية .

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

  بعد االنت ا  مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف
 اإلجابة عف التدريبات التالية :

 ( 4نشاط رقـ ) 
 عما يمي  : يبيأج
 الحمار ؟ ماذا فعؿ جحا عندما سخر الناس مف ركوبل وحد  عمى .0

 لماذا ركل جحا وابنل عمى الحمار معًا ؟ .2

 الناس عف عي تصرؼ مف تصرفات جحا وابنل ؟ لماذا لـ يرض .1

 بماذا نصي جحا ابنل ؟ .2

 ما هي عادة ع عل في الجموس الى الطعاـ ؟ .3

 ماذا فعؿ الناس إلبعاد ع عل عف السمؾ الكبير ؟ .4

 كيؼ احتاؿ ع عل لموصوؿ الى السمؾ الكبير ؟ .5

 
مبلحظة 

ة صح
 االستماع 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 



052 

 

 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 6هػ 
 
 
 
 
 
 6هػ 

 ( 5نشاط رقـ ) 
 ماذا يحدث لو  :

 لـ يسمه جحا كبلـ الناس . .0

 لـ يحتاؿ ع عل عمى الرجاؿ  . .2

 ( 6نشاط رقـ ) 
 عالـ يدؿ ما يمي   :

 سماع جحا كبلـ الناس . .0

 ؿ الى السمؾ الكبير .ع عل وص .2

 ( 7نشاط رقـ ) 
 لو : يفماذا تفعم

 يتكمـ عميؾ بعض الناس عمى تصرفاتؾ . .0

 الوصوؿ الى ما تريد . .2
 ( 8نشاط رقـ ) 

 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 )      (   انتها  السمؾ الكبير وو عل في طبؽ بزاوية البيت . .0

 وي عؿ ما يهولونل . )      (    جحا يسمه كبلـ الناس إ .2

 )      (   احتاؿ ع عل لموصوؿ الى السمؾ الكبير . .1

 )      (   جحا يركل حمار  وابنل خم ل . .2

 )      (   ار ا  الناس عمر ال يمكف تحهيهل . .3

 
  ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات

 عمى ُحسف االستماع واإلجابة .

 ممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :تطمل المع 
 السؤاؿ األوؿ    .  012ص        

 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الترتيل

 

 
 



053 

 

 
 

 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 
 المػػادة : القراءة

 عدد الحصص : حصة واحدة  الموضوع : باقة ورد  
 

 األهــــــــذاف :
  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 درس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .لمالمعنى العاـ  اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 درس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .لمال كرة العامة  تحدد الطالبة .1

 لرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .لؤلفكار ا اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة . توظؼ الطالبة .3

 التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . توظؼ الطالبة .4

 بعض الم اهيـ التي  مم ا الدرس. ت سر الطالبة .5

 ي  مم ا الدرس في حياتل العممية .الهيـ والمبادج الت تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا . تحاكـ الطالبة .01

 األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل . ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محد اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  دة بال رح والت سير .دالالت وا 

علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير  اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01
 والنهد .

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 .  المعمـ هو مربي األجياؿ  )      (  .0

 .س مف ركائز تن ئة ال رد المعمـ لي   )      (  .2

 يـو المعمـ مناسبة لتكريـ المعمـ .   )      (  .1

 المعمـ الم الي  يبهى في عذهاف الطمبة دائمًا  .   )      (  .2



054 

 

 

 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
  االختبػػػار  طالبػػػات إ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػفة التهػػػـو المعممػػػة بت يئػػػ

 لموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .الهصير ا
 اختبار قصير : 

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      (   المعمـ هو مربي األجياؿ  . .0

 )      (    المعمـ ليس مف ركائز تن ئة ال رد . .2

 )      (    يـو المعمـ مناسبة لتكريـ المعمـ . .1

 (    المعمـ الم الي  يبهى في عذهاف الطمبة دائمًا  .)       .2

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 0هػ 
 2هػ 

 
 . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات لمدرس 

 . مناق ة الطالبات في م موف الدرس   ويًا 
  (باقة ورد)توجل المعممة الطالبات  لم اهدة الم  د األوؿ مف مسرحية 

  التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارهاتتهدـ جماعة . 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

  بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
 ( في ورقة العمؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات . 0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 يأتي : الصواب مما بيف القوسيف فيما يتخير 
 طبيبة ( –معممة  –كانت الست هد  تعمؿ      ) م ندسة  .0

 عربه سيدات ( – بلث سيدات  –زار الست هد  ) سيدتاف  .2

   د ( –ورد  –اسـ بنت الست هد      ) ياسميف  .1

 الحزف ( –الدـ  –كانت تترقرؽ في عيف الست هد  ) الدموع  .2

 ج ا (زو  –والدها  –كانت السيدة هد  تجمس مه    ) ابنت ا  .3

 
 
 

 
مبلحظة 
استماع 
 الطبلل

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 في ورقة العمؿ : 2رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      (  كانت هد  تعمؿ م ندسة قبؿ عف تتهاعد . .0

 )      (  السيدة هد  كانت تجمس مه ابنت ا   د . .2

 )      (   جا ت  بلث سيدات لزيارة المعممة هد  . .1

 )      (  الست هد  تذكرت السيدات ال بل ة . .2

 ي لتكريـ الست هد    )      (  جا ت السيدات في يـو المعمـ ال مسطين .3

 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 1هػ 

 
  توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة

 التم يؿ .

  بانت ػػا  الم ػػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػابة عمػػى ن ػػاط
 ( مف ورقة العمؿ إ  ـ تهـو بمناق تل . 1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف المجموعة ) ب ( : يصم
 

 ) ب (   ) أ (             
 مربية األجياؿ  السيدة األولى تعمؿ .0
 معممة   السيدة ال انية تعمؿ .2
 باقة ورد  السيدة ال ال ة تعمؿ .1
 طبيبة عسناف  قدمت السيدات لممعممة هد  .2
  ةم ندسة معماري  وص ت السيدات المعممة هد  بػ .3

 
مبلحظة 
صحة 

 الم اهدة
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 (  في ورقة العمؿ : 2رقـ ) 

 (3نشاط رقـ ) 
 الفراغ بالكممة المناسبة  : يأكمم
 عمؿ _______________ .فاطمة ت .0

 السيدة ال انية اسم ا ____________ وتعمؿ ___________ . .2

 السيدة ال ال ة اسم ا ___________ وتعمؿ ___________ . .1

 قدمت السيدات ال بل ة لمست هد  ______________ . .2

 قالت السيدات ال بل ة لمست هد  : كؿ __________________ . .3

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػـو جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة
 المسرحية مرة  انية .

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

  بعد االنت ا  مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف
 اإلجابة عف التدريبات التالية :

 ( 4نشاط رقـ ) 
 يمي  : عما يبيأج
 عـ كانت المعممة هد  تتحدث وابنت ا ؟ .0

 لماذا لـ تعرؼ المعممة هد  السيدات ال بل ة ؟ .2

 ما المناسبة التي حد ت في ا الزيارة ؟ .1

 ماذا تعمـ كؿ واحدة مف السيدات ال بل ة ؟ .2

 ماذا قدمت السيدات ال بل ة لممعممة هد  ؟ .3

 مما تتكوف باقة الورد ؟ .4

 لدنيا ت حؾ ل ا ؟لماذا عحست المعممة هد  ببف ا .5
 

 
مبلحظة 
صحة 

 االستماع 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 6هػ 
 
 
 
 
 
 6هػ 

 ( 5نشاط رقـ ) 
 ماذا يحدث لو  :

 لـ نحتـر المعمـ . .1

 سمعنا نصائي معممينا . .2

 ( 6نشاط رقـ ) 
 عالـ يدؿ ما يمي   :

 ممعمـ  .احتراـ الناس ل .1

 تذكر السيدة هد  عياـ المدرسة  . .2

 ( 7نشاط رقـ ) 
 لو : يفماذا تفعم

 رعيت معممًا قد درسؾ بعد فترة مف الزمف  . .1

 نصحؾ عحد المعمميف  . .2
 ( 8نشاط رقـ ) 

 ما واجبنا تجا  معممينا ؟ .0

 ( 01نشاط رقـ ) 
 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 تكريـ الست هد  في يـو المعمـ .  )      (  زيارة السيدات ل .0

 )      (     السيدات يعرفف بن س ف . .2

 )      (    الست هد  تجمس مه ابنت ا وتتذكر عياـ المدرسة الجميمة . .1

 )      (    السيدات يهدمف باقة مف الورد لمست هد  . .2

 )      (    زيارة  بلث سيدات لمست هد  في بيت ا .  .3

 
  التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات ت ػػكر المعممػػة جماعػػة

 عمى ُحسف االستماع واإلجابة .

 : تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي 
 السؤاؿ األوؿ وال اني    .  64ص        

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الترتيل

 

 



061 

 

 
 

 . ------/  ----/  ---التاريخ :   ------------------اليـو : 
 المػػادة : القراءة

 عدد الحصص : حصة واحدة  الموضوع : الغذاء والصحة  
 

 األهــــــــذاف :
  روط ا . ةالدرس قرا ة ج رية مراعي تهرع الطالبة .0

 ددة .درس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محا المعنى العاـ لمعف ف م  تعبر الطالبة .2

 درس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .تحدد الطالبة ال كرة العامة لم .1

 لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس . اعف ف م  تعبر الطالبة .2

 الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة . توظؼ الطالبة .3

 الدرس مف خبلؿ تدريل .التراكيل الم وية التي وردت في  توظؼ الطالبة .4

 بعض الم اهيـ التي  مم ا الدرس. ت سر الطالبة .5

 الهيـ والمبادج التي  مم ا الدرس في حياتل العممية . تتبنى الطالبة .6

 عمى الحهائؽ الواردة في الدرس . تتعرؼ الطالبة .7

 المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا  الرعي في ا . تحاكـ الطالبة .01

 ألساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .ا ةالطالب تميز .00

يحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير . اعف ف م  ةالطالب تعبر .02  دالالت وا 

علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير  اعف تذوق  ةالطالب تعبر .01
 والنهد .

 
 المتطمب األساسي :

 أماـ العبارة الخطأ : × ( حيحة وعالمة ) العبارة الص ـ( أما√عالمة )  يضع
 .  ال ذا   روري لئلنساف  )      (  .0

 .الما  غير  روري لئلنساف    )      (  .2

 اإلنساف يحتاج لم ذا  عك ر مف مرة في اليـو .   )      (  .1

 ال ذا  يساعد اإلنساف عمى الكسؿ   .   )      (  .2



060 

 

 

 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو واتوأد
  االختبػػػار  البػػػات إ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػفة الطتهػػػـو المعممػػػة بت يئػػػ

 الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .
 اختبار قصير : 

 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      (   ال ذا   روري لئلنساف  . .0

 ا  غير  روري لئلنساف .)      (    الم .2

 )      (    اإلنساف يحتاج لم ذا  عك ر مف مرة في اليـو . .1

 )      (    ال ذا  يساعد اإلنساف عمى الكسؿ   . .2

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 0هػ 
 2هػ 

 . قرا ة المعممة لمدرس إ  ـ قرا ة الطالبات لمدرس 

 . مناق ة الطالبات في م موف الدرس   ويًا 
 ال ػػػػػػذا  )المعممػػػػػػة الطالبػػػػػػات  لم ػػػػػػاهدة الم ػػػػػػ د األوؿ مػػػػػػف مسػػػػػػرحية  توجػػػػػػل

 . (والصحة

  التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارهاتتهدـ جماعة . 

 . تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم  د األوؿ مف المسرحية 

  بانت ا  الم  د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
 مؿ إ  ـ مناق تػل بم اركة الطالبات .( في ورقة الع 0رقـ ) 

 ( 0نشاط ) 
 الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي : يتخير 
 المدرسة ( –السيارة  –ال ذا   روري لحياة               ) اإلنساف  .0

 الطاقة ( –الما   –يمني ال ذا  اإلنساف                     ) الك ربا   .2

 يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف .1

  بل ة مصادر ( –مصدريف  –) مصدر واحد                              

 الك ربا  ( –النبات  –الحبول والبهوؿ وال واكل تبتي مف    ) الحيواف  .2

 النبات والحيواف( –الحيواف  –يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف ) النبات  .3
 
 

 
مبلحظة 
استماع 
 الطبلل

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 واألنشطة الخبرات األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 في ورقة العمؿ : 2رقـ 

 (3نشاط رقـ ) 
 أماـ العبارة الخطأ : × ( العبارة الصحيحة وعالمة )  ـ( أما√عالمة )  يضع
 )      (   يمكف لئلنساف عف يست ني عف ال ذا  . .0

 (   مف دوف ال ذا  ي هد اإلنساف ن اطل .      ) .2

 )      (    يصبي اإلنساف مف غير طعاـ عاجز عف الحركة . .1

 )      (   يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف الحيواف فهط . .2

 )      (   نحصؿ مف الحيواف عمى المحـ والدهف والبيض والحميل . .3

 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 1هػ 

 
 الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة  توجيػػل

 التم يؿ .

  بانت ػػا  الم ػػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػػابة عمػػى ن ػػاط
 ( مف ورقة العمؿ إ  ـ تهـو بمناق تل . 1رقـ ) 

 (2نشاط ) 
 المجموعة ) أ ( بما يناسبيا مف المجموعة ) ب ( : يصم
 

 ) ب (   أ ( )             
 ال يتامينات والبروتينات  مف ال ذا  يحصؿ اإلنساف عمى  .0
 مناسبة  األمبلح تكسل اإلنساف مناعة  د .2
 األمبلح المعدنية  ال ذا  يمد اإلنساف بػ .1
 البدانة  عمينا عف نتناوؿ الطعاـ بكميات  .2
  األمراض  اإلك ار مف الطعاـ يسبل .3

 
مبلحظة 
صحة 

 الم اهدة
 
 
 
 

مبلحظة 
حة ص

 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
   بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط

 (  في ورقة العمؿ : 2رقـ ) 

 (3نشاط رقـ ) 
 الفراغ بالكممة المناسبة  : يأكمم
 .مف ال ذا  يحصؿ اإلنساف عمى ________________  .0

 يكسل ال ذا  اإلنساف مناعة  د _______________ . .2

يمد ال ذا  اإلنساف بػ __________ و __________ التي تحميل  .1
 مف األمراض .

 يمد ال ذا  اإلنساف بالن ا و____________ . .2

 السكر موجود في ___________ و__________ . .3

 _________ ل ا دور كبير في سبلمة عجسامنا . .4

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ولت بيػػػت المعمومػػػات فػػػي عذهػػػاف الطالبػػػات إ تهػػػـو جماعػػػة التم يػػػؿ بذعػػػادة
 المسرحية مرة  انية .

  .  تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا 

  بعد االنت ا  مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف
 اإلجابة عف التدريبات التالية :

 ( 4 نشاط رقـ )
 عما يمي  : يبيأج
 نذكر  بلث فوائد لم ذا  . .0

 ما هما مصدرا غذا  اإلنساف ؟ .2

 نذكر المواد األساسية البلزمة لت ذية اإلنساف . .1

 ما فائدة األمبلح المعدنية لجسـ اإلنساف ؟ .2

 نذكر  بلث مواد غذائية يوجد في ا الن ا . .3

 ماذا يسبل اإلك ار مف الطعاـ ؟ .4

 نساف ؟ما فائدة الريا ة لجسـ اإل .5

 
 

 
مبلحظة 
صحة 

 االستماع 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الخبرات واألنشطة األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 6هػ 
 
 
 
 
 
 6هػ 

 ( 5نشاط رقـ ) 
 ماذا يحدث لو  :

 لـ نبكؿ باستمرار . .0

 عكؿ اإلنساف بك رة وباستمرار . .2

 

 ( 6نشاط رقـ ) 
 لو : يفماذا تفعم

 يعتمد عمى النبات  . وجدت عف عك ر طعامؾ .0

 عصبت ببدانة في الجسـ . .2
 ( 7نشاط رقـ ) 

 جسمؾ مف األمراض ؟ فكيؼ تحمي .0

 ما ال وائد التي اكتسبت ا مف الدرس ؟ .2

 ( 8نشاط رقـ ) 
 أفكار الدرس التالية حسب ورودىا   : يرتب
 )      ( اإلنساف يحصؿ عمى غذائل مف النبات والحيواف .   .0

 البروتينات تحمي اإلنساف مف األمراض .  )      (  ال يتامينات و  .2

 )      (  ال ذا   روري لئلنساف .     .1

 )      (  اإلك ار مف الطعاـ يسبل البدانة واألمراض .  .2

 )      (  ال ذا  يمنحنا الطاقة البلزمة لنهـو ببعمالنا .     .3
  ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات

 مى ُحسف االستماع واإلجابة .ع

  تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجابػػة عػػف الن ػػاط البيتػػي التػػالي : السػػؤاؿ
 . 40األوؿ وال اني ص 

 
 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الترتيل
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 ( 6ممحؽ رقـ ) 
 كتاب تسييؿ ميمة الباحثة 
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 ( 7محؽ رقـ ) م
 

 أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيـ
 مكاف العمؿ الدرجة العممية االسـ ـ
 جامعة األقصى دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د . عمر دحبلف 0
 وكالة ال وث الدولية دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د . عحمد الموح 2
 جامعة األقصى وطرؽ التدريس دكتورا  في المناهج د.عبد الكريـ فرج ال 1
 جامعة األزهر دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د . فايز عبو حجر 3
 جامعة األزهر  دكتورا  في عصوؿ التربية د . عصاـ الموح  4
 جامعة األقصى  دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د. عبد الكريـ فرج ال 5
 جامعة األقصى ناهج وطرؽ التدريسدكتورا  في الم د. عيمف ال ية عمي 6
 جامعة األقصى دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د . يحيى المحاـ  7
 جامعة األقصى دكتورا  في المناهج وطرؽ التدريس د . عدناف دلوؿ 01
 وكالة ال وث الدولية م رؼ مرحمة عساسية سمماف عبو عمرة 00
 ال وث الدولية  وكالة ماجستير ل ة عربية  عيمف مسمي  02
 وكالة ال وث الدولية ليسانس ل ة عربية  ماهر الكرد 01
 وكالة ال وث الدولية ماجستير مناهج وطرؽ تدريس سمير عبو سميسؿ 02
 وكالة ال وث الدولية ليسانس ل ة عربية  عصاـ البنا  03
 وزارة التربية والتعميـ ليسانس ل ة عربية عبد ال عبو ركال 04
 التوجيل السياسي دكتورا  في المسرح  حسيف األسمر  د . 05
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 ( 8ممحؽ رقـ ) 
 جامعة األزىر        

 عمادة الدراسات العميا   
 كمية التربية         

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 
 
 

 
 صور تطبيؽ الباحثة

 
 
 

 الباحثة  إعداد
 مراـ محمود البدي

 
 إشػػراؼ 

 مد أبو صواويف                    الدكتورة / صديقة سميـ حمس الدكتور / راشد مح     
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس                 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد      
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