الباب األول
المقدمة
أ .مشكلة البحث
للغة العربية أربع مهارات إحداىا مهارة الكبلم وىي مهارة
ثانية من ادلهارات األساسية يف اللغة العربية وىي أيضا وسيلة
لبلخرين ،واللغة يف األساس ىي الكبلم ،أما الكتابة فهي زلاولة
لتمثيل الكبلم ،والدليل على ذلك منها عرف اإلنسان الكبلم قبل أن
يعرف الكتابة بزمن طويل،حيث ظهرت الكتابة ىف فًتة متأخرة من
تاريخ اإلنسان.

1

عرفنا أن اللغة تتمثل يف فنون أربعة ىي االستماع والكبلم
والقراءة والكتابة 2.أما الكبلم فنتحدث عنو اآلن ،ألنو زلط درانستنا.
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والكبلم ىو التعبَت عن الفكرة أو الشعور أو اإلرادة بنظام من
األصوات والرموز الدالة على معان .وكانت مهارة الكبلم سبلك دورا
مهما ألهنا تناسب وظيفة أساسية يف اللغة ىي آلة االتصال.

3

إن الكبلم ىو الشكل الرئيس لبلتصال بالنسبة لئلنسان.
ولقد تعددت رلاالت احلياة اليت ديارس اإلنسان فيها الكبلم أو التعبَت
الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشًتي ،نسأل عن
األحداث واألزمنة واألمكنة وغَت ذلك كلها بوسيلة الكبلم.

4

وادلتكلم أو ادلتحدث ىو الذى يعرب شفويّا عن شيئ يريد نقلو
إىل اآلخرين ،قد يكون ذلك تعليمات معينة ،أو رسالة شفويّة ،أو
مكادلة ىاتفية أو زلاضرة يلقيها ،أو درسا يقدمو إىل ادلتعلمُت أو
خطبة ،وىذه األشياء تشكل نسبة عالية من اللغة الىت حيتاج إليها
اإلنسان ىف حياتو فإذا أضفنا مايتكلم بو الطفل إىل أمو ،أو مربيتو من
3
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أجل ادلناغاة أو قضاء حاجاتو الىت يريدىا وديكن أن نضيف أيضا ما
يردده التبلميذ من أناشيد وزلفوظات وراء ادلعلمُت وادلعلمات ،من
أجل تنمية مهارة النطق الصحيحة للغة.

5

وعملية تدريس اللغة العربية يف األصل إنو التعليم الذي يفهم
منو اكتساب بعض ادلعلومات وادلهارات وادلعارف .فإن للتدريس غاية
أىم من التعليم وىي الًتبية ولو أىداف من معارف تلقي وتكتسب
بل تتعدى اىل تنمية اكتساب ادلهارات واخلربات والوصول إىل التصور
الواضح والتفكَت ادلنظم وتثَت ىف النفوس العواطف السامية لتحضَت
أجيال ادلستقبل.

6

وجدت ادلشكبلت لدى التبلميذ من الصف الثاٌل من معهد
كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي  -سَتانج .ىم
يشعرون بصعوبة على فهم ادلادة اليت علّمها ادلدرس ىف الفصل .وكان
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التبلميذ اليقدرون على الكبلم باللغة العربية كبلما فصيحا ,إلن
ادلدرسُت اليشجعوهنم على الكبلم ،وأسباهبا قلة إدلام التبلميذ
بادلفردات ،وعلى ذلك تسبب عدم اىتمامهم بالتحدث باللغة
العربية .وعادة ادلدرس الذى يستخدمون طريقة تعليمو بطريقة
احملاضرة ،ولذلك ضلتاج إىل طريقة أخرى دلساعدة التبلميذ القدرة على
التحدث باللغة العربية ،وىي الطريقة ادلسرحية.
ومن ادلشكبلت السابقة اختارت الباحثة عنوان حبثها "أثر
استخدام الطريقة ادلسرحية ىف مهارة الكبلم" (حبث ذبرييب ىف الصف
الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندى).

ب .أسئلة البحث
جييب البحث األسئلة التالية

4

 .1كيف كانت مهارة كبلم الطبلب الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج قبل
استخدام الطريقة ادلسرحية ؟
 .2كيف تتم كيفية استخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من
معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –
سَتانج ؟
 .3كيف أثر استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم ىف
الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري
اإلسبلمي شيكندي –سَتانج ؟
ج .أهداف البحث
يهدف البحث كما يلي:
 .1دلعرفة مهارة الكبلم للطبلب ىف اللغة العربية قبل استخدام
الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت
اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج
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 .2دلعرفة على كيفية استخدام الطريقة ادلسرحية لدى طبلب الصف
الثاٌل من معهد كلية الناشئُت ادلتوسطة اإلسبلمية العصري
شيكندي –سَتانج
 .3دلعرفة على أثر استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم ىف
الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصرى
اإلسبلمي شيكندى  -سَتانج
د .أهمية البحث
ذلذا البحث فوائد كثَتة كما يلي :
 .1للتبلميذ
أ .ليكون التبلميذ أكثر حبا للطريقة اجلديدة
ب .لًتقية كبلم التبلميذ يف اللغة الغربية
ج .لًتقية تعلم التبلميذ وترقية القدرة على كبلمهم
 .2للباحث
أ .لتوجيو ادلدرسُت تدريس اللغة العربية
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ب .الزيادة ادلعرفية اجلديدة يف عملية تدريس اللغة العربية
ج .لتعرف على ترقية مهارة كبلم الطبلب ىف الفصل الثاٌل
من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي –سَتانج
.3للمدرسُت
أ .لتكون خزانة علمية للمدرس
ب .ليكون مراجع للمدرسُت يف اختيار طريقة ادلناسبة
ج .يكون مقارنة للمدرسُت بُت استخدام طريقة تعليم اللغة
األجنبية و لغة األم
ه .أساس التفكير
مهم ىف مناىج التعليم،
إن اذلدف ىف عملية التعليم ىو عنصر ّ
ألنو اخلطوات األوىل ىف زلاولة ارتقاء مهارة كبلم التبلميذ ىف التعليم.
البد للمدرس أن يعرف على أىداف تعليم اللغة العربية ألهنا
ولذلك ّ
أىم اجلوانب ىف منهج تعليم اللغة.
من ّ
7

يعترب الكبلم الفن الثاٌل من فنون اللغة األربعة بعد االستماع.
وىو ترمجة اللسان عما تعمو اإلنسان عن طريق االستماع ،والقراءة،
والكتابة .وىو من العبلمات ادلميزة لئلنسان ،فليس كل صوت كبلم،
ألن الكبلم ىو اللفظ واإلفادة .واللفظ ىو الصوت ادلشتمل على
بعض احلروف ،كما أن اإلفادة ىي مادلت على معٌت من ادلعاٌل ،على
األقل ىف ذىن ادلتكلم صحيح أن ىناك أصواتا تصدر من بعض
ّ
احليوانات ربمل بعض .و معٌت ىذا أن الكبلم دبعناه احلقيقى ىو
مايصدر عن اإلنسان ليعرب بو عن شيء لو داللو ذىن ادلتكلم
والسامع ،أو على األقل يف ذىن ادلتكلم.

7

والكبلم من ادلهارات األساسية ،الىت يسعى الطالب إتقاهنا ىف
اللغات األجنبية .ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة ىف الفًتة
األخَتة ،عند ما زادت أمهية االتصال الشفهي بُت الناس .ومن الضرورة
دبكان عند تعليم اللغة العربية ،االىتمام باجلانب الشفهى ،وىذا ىو
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االذباه ،الذى نرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية ،وأن جيعل مهو
األول ،سبكُت الطبلب من احلديث بالعربية ،ألن العربية لغة االتصال،
حجة دلن يهمل اجلانب الشفهى،
يفهمها مبليُت الناس ىف العامل ،وال ّ
ويهتم باجلانب الكتايب ،مداعيا أن اللغة العربية الفصيحة الوجود ذلا،
والأحد يتكلّمها.

8

إن عملية التعلم والتعليم اجتماعي يقع فيها التفاعل بُت
ادلدرس والتبلميذ .وىو دبعٌت أهنا تتكون من عدة النشاطات الىت يقوم
هبا ادلدرس والتبلميذ على سبيل التفاعل ادلتبادل اجلاري ىف حال الًتبية
للحصول على أىداف التعليم.
ومهارة الكبلم لو دور مهم ألنو مناسبة عن وظيفة أساسية ىف
اللغة وىي غاية من أىداف تدريس اللغة العربية ألهنا أىداف تدريس
اللغة العربية فهو أن يكتسب قدرة التبلميذ على كبلم اللغة العربية.

 8علي موسى لوبيس ،مهارة الكبلم أمهيتها وكيفية تدريسها ( الربعة)vol 3, 2012 ،
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البد أن يكون التبلميذ فصحاء التكلم اللغة العربية والبد على ادلدرس
أن يرفع قدرة التبلميذ على التكلم باللغة العربية.
وبذلك ىف عملية التعليم والتعلم على ادلدرسُت أن يستخدموا
الطريقة اجليدة ىف تعليم اللغة العربية وخاصة تعليم مهارة الكبلم ،ألن
الطريقة تكون مصدر صلاحها ىف عملية تعليمها لًتقية ميول التبلميذ
حىت يتمكنوا ىف تعلمها.
أما الطريقة الىت اختارهتا الباحثة فهي طريقة ادلسرحية" .وتعريف
ادلسرحية ىي أحد الوسائل التعليمية والًتبوية الذى يدخل ىف نطاق
الًتبية اجلمالية والًتبية اخللقية ،فضبل عن مسامهتو ىف التنمية العقلية إىل
جانب اىتمامو بالتعليم الفٍت للنشئ منذ مراحل تكوينهم األوىل داخل
وخارج ادلدرسة".

9

والتمثيل يف اللغة العربية تأيت من مادة مثل ومثل ىف حالة
التشديد وادلبالغة ،ويقال مثل الشيء بالشيء سبثيبل أي شبهو ،وقدره
 9حنان زلمود أمحد موسى ،فعالية أستخدام ادلسرح التعليمي ىف تدريس الدراسات اإلجتماعية على تنمية بعض ادلهارات
االجتماعية بادلرحلة االبتدائية( ،جامعة الزقازيق 1 .)2116 :
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وصوره بكتابة وغَتىا حىت كأنو ينظر إليو ،وسبثل الشيء بالشيء أي
تصور مثالو ويقال سبثل الشيء لو ،وىف التنزيل العزيز " فأرسلنا إليها
روحنا فتمثل ذلا بشراسويا" أي ربول إىل صورة إنسان بعد أن كان ىف
صورة ادللك.
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و .خطوات البحث
ينقسم البحث إىل مخسة أبواب وىي:
 .1الباب األول

 .2الباب الثاٍل

 .3الباب الثالث

 :مقدمة وىي تشتمل على مشكلة البحث،
وأسئلة البحث ،وأىداف البحث ،وأمهية
البحث ،وأساس التفكَت ،وخطوات البحث.
 :اإلطارى النظري للبحث وىي تشتمل
على البحث العام عن الطريقة ادلسرحية و
مهارة الكبلم.
 :منهج البحث ،وىي تشتمل ميدان
البحث ،ورلتمع البحث والعينة و أساليب
مجع البيانات ،منهج البحث ،وفرضية
البحث.

 11رائد زلمد سبلمة أبو ىداف ،أثر استخدام ادلسرح التعليمي ىف تدريس بعض موضوعات النحو العريب على ربصيل طلبة
الصف الثامن األساسي( ،اجلامعة اإلسبلمية غزة 39 .)2119 :
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 .4الباب الرابع
 .5الباب اخلامس

 :التحليل التجريب عن تأثَت الطريقة ادلسرحية
يف مهارة.
 :خاسبة ،وىي تشتمل على النتائج و
ادلقًتحات.

الباب الثاني
اإلطار النظري

12

أ.

طريقة المسرحية

.1

مفهوم الطريقة المسرحية
تعريف ادلسرحية :
اسي يف
 عرفها اذبدي وآخرون بأهنا صياغة موضوع در ّ
قالب مسرحي يتم سبثيلو من قبل بعض الطبلب يف مكان
سلصص لذلك ،ويشاىدىم بقية التبلميذ اآلخرون.
 وعرفها سليمان بقولو (( :ىي عمل أديب ،يرمي إىل تفسَت
أو عرض شأن من شأون احلياة جلهور النظار ،بواسطة
شلثّلُت يتقمصون شخوص الذين ديثلوهنم ،ويلقون أقواذلم،
ويقومون بأدوار أخرى)).

13

 وعرفها عفانة واللوح بأهنا اليت يقوم فيها التبلميذ
ونسق أداءه،
بتمثيل ّ
نص سبق إعداده ،وحفظة أدوارهّ ،
وجيب أن يلتزم التبلميذ بالدور ،ودينع اخلروج عن النص،
ويكنسب التلميذ القدرة على التعبَت والفهم ،وقد يكون
مكان العمل ادلدرج أو قاعات االحتفاالت أو الفصل
اسي ،ويفيد ىذا النوع من ادلسرحيات التبلميذ يف
الدر ّ
حفظ اآليات واألحاديث النبوية ،وىي سبد التبلميذ دبادة
القصص اخليالية واحلواديث التاخرية ،وىذا النوع يناسب
مجيع التبلميذ ،كما يكسب ادلقررات الدراسية حياة،
وحيقق الكثَت من أىداف التدريس يف سلتلف ادلراحل
التعليمية.
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11

رىام نعيم علي الطويل ،أثر توظيف أسلوب الدراما يف تنمية ادلفاىيم وبعض عمليات العلم دبادة العلوم( ،غزة  :اجلامعة

اإلسبلمية.27-25 ،)2111 ،
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ادلسرح نشاط لغوي زلبب ويعترب من أبرز األنشطة الًتبوية اليت
يرغب فيها الصغار ويهواىا الكبار.
وادلسرح ىو أحد الفنون اليت يعشقها الطفل فهو يعرب عما
بداخلة من مشاعر.أما ادلسرح يف مصطلح احلديث ،فهو مكان سبثيل
عليو ادلسرحية ،واجلمع  - :مسارح ،وادلسرحية قصة تعد للتمثيل
وتسمى أيضا الدراما أو العمل الدرامي وىي عمل أديب يؤدي إىل
تفسَت أو عرض شأنو من شؤون احلياة جلمهور النظار بوساطة شلثلُت
يقتمصون الشخوص الذين ديثلوهنم ويلقون أقواذلم ويقومون بأدوار
أخرى.
ادلسرح أبسط تعريفاتو ىو واحد من أشكال التعبَت والتواصل
الغنية اليت أبدعتها العقلية اإلنسانية ادلبدعية ،للتعبَت عن واقع اإلنسان
وعبلقتو مع القوم ومع اآلخر ،عن طريق مؤدين يؤدون شخصيات
ليست شخصياهتم ويلعبون أدوارا ليست أدوارىم بل أدوار ترتبط بفعل
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أو حدث متصاعد لو بداية ووسط وهناية ،ويتضمن صراعا يعرب عن
إرادة أنسانية رباول أن تغَت من واقعها.
ادلسرح إذن ىو مزيج من ادلتعة اجلمالية النامجة عن تلك
العناصر الغنية اليت يصاغ هبا اخلطاب ادلسرحي (العرض) ،مزيج من
العاطفة واالنفعال ،والتوتر الذي يصيب ادلشاىد ادلتابع للعرض.
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االستنباط من ىذاه التعريفات أن ادلسرحية ىي عملية اليت
تعترب الدور يف قصة اليت تصنعها اإلنسان على الفن.
.2

طبيعة الطريقة المسرحية
تنقسم ادلسرحية إيل ثبلثة أقسام رئيسة ىي :ادلأساة ،وادللهاة،

والدراما .تكلم أرسطو يف كتابو فن الشعر عن ادللهاة وادلأساة دون

 12ختام عبد العزيز أبو حلية ،أثر ا ستخدام الدراما على تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي يف مبحث اللغة العربية( ،غزة  :جامعة

األزىر.29-28 ،)2111 ،
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الدراما ألهنا مل تظهر إال يف القرون األخَتة ،ولكنها تطورت ومنت حيت
فاقهما يف عصرنا احلاضر.

13

أن الكبلسيكية يف األصل مدرسة أدبية ظهرت يف أوروبا يف
القرن اخلامس عشر وحاولت إحياء التقاليد األدبية الشائعة يف
احلضارتُت القدديتُت اليونانية والرومانية ،فاستمد ادلسرحيون أصوذلم
منهما وأخضعوا ادلسرحية لتلك األصول الفنية

القدديةunities ( ،

 )threeأي وحدة احلدث ( ،)unity of actionووحدة الزمان ( unity
،)of time

ووحدة ادلكان

(.)unity of place

من ناحية ،وأبعدوىا

من سلطة الكنيسة ،وادلوضوعات الدينية ،من ناحية أخرى ،ووجهوىا
وجهة إنسانية ،واجتماعية ،وأخبلقية ،من ناحية ثالثة.
فقد انفصل يف ىذه ادلرحلة فن التمثيل القائم علي احلوار عن
التمثيل القائم علي الغناء ،أو ادلسرحية الغنائية ،أو األوبرا  1وىي
 13علي صابري" .ادلسرحية نشأهتا ،ومراحل تطورىا ودالئل تأخر العرب عنها" .الًتاث األدىب ،العدد.111 :)2112( 6 .

17

الشعر ادلسرحي الذي ينظم بقصد أدائو غناء مصحوبا بادلوسيقى اآللية
من غَت أن يتخللو أي حوار غَت ملحن فهي يف األصل نوع من
ادلوسيقى الغنائية ،ويف احلقيقة ىي مسرحية خيتلط فيها التمثيل بالغناء
وادلوسيقى ،فاذبو فن ادلسرحية بعد ذلك ضلو النثر ،كما أن الغناء
عد بعد ذلك من األدب ،وكتبت
دخل آنذاك يف ادلوسيقي ،فلم يُ ّ
ادلسرحيات بأسلوب نثري ِ .
فمن َث انتشرت ادلسرحيات التارخيية  2اليت
كانت موضوعاهتا منتزعة من الواقع االجتماعي ،تعاًف احلوادث
التارخيية احلقيقية ،كمسرحيات ىنري الرابع ،وىنرى اخلامس لشكسبَت.
فظهر بعد امتزاج ادلسرحيات الدينية واألخبلقية با دلسرحيات
الكبلسيكية ،ونوع من ادلسرحية ادلعروفة بادلسرحيات اإلليصابايت ،اليت
شاعت يف إنكلًتا يف عصر إليصابات األوىل ،الذي يتميز بنهضة أديبة
يف الشعر وادلسرح ،وىو عهد عاش الشاعران اإلنكليزيان ادلعروفان،

18

إدموند اسبنسر ،وشكشبَت .فعرفت ىذه ادلسرحيات بادلسرحية
الكرسيكية.

14

من الواضح أن المسرحية تنقسم إلى قسمين :فن المأساة أو
التراجيديا ،وفن الملهاة أو الكوميديا ،وقد عرفهما وميزهما أرسطو
قائبل:
 فن المأساة هو فن جاد نبيل يستمد موضوعاتو من حياة
اآللهة وأنصاف اآللهة ،واألبطال والنببلء ،كما يستمد
شخصياتو من نفس الطبقات ،وتنتهي المأساة نهاية
مفجعة.
 فن الملهاة هو فن ضاحك سافر يستمد موضوعاتو
وشخصياتو من حياة الشعب وأفراده ،بل ينزل أحيانا كثَتة

 14علي صابري" .ادلسرحية نشأهتا ،ومراحل تطورىا ودالئل تأخر العرب عنها".116 -115 .

19

إلى حياة الدهماء وأفرادها ولغتهم .وتنتهي الملهاة نهاية
مرحة أو مضحكة.

15

من المعلوم أن المسرح العربي قد مر خبلل
تاريخو بمراحل ثبلث:
 مرحلة عرف فيها الوطن العربي أشكاال تمثيلية أو
مسرحية شعبية تمثلت في حواريات وتمثيليات هزلية
تقوم على النكتو ،وفي خيال الظل و األراجوز
والمقاسات ،كما يجعل التراث األدبي بالكثير من
األشكال المسرحية .ولكنها ما كانت تشتمل على
العناصر المسرحية الحديثة.
 مرحلة دخول المسرح األوروبي وتأثيره من خبلل
الترجمات واالقتباس والتعريب والتأليف.
15

زلمد سراج الدين" .فن ادلسرحية وسعتو يف األدب العريب" .دراسات :اجلامعة اإلسبلمية العادلية شيتاغونغ ،بنغبلديش،

اجمللد .الثالث.29 :)2116( ،

20

 أما المرحلة األخيرة فهي المرحلة التي يحاول فيها شباب
المسرح بعث دماء جديدة في المسرح العربي بالعودة
إلى أشكال التراث األدبي والفنون الشعبية الستحداث
مسرح عربي الهوية ،وهي مرحلة يتمثل فيها صراع بين
جيلين من المسرحيين العرب ،أو بين المسرح الرسمي
والمسرح الشعبي على وجو التحديد.

16

نشأ الفن المسرحي عند جميع الشعوب؛ عند الهنود ،وعند
الصينيين وعند اليونان والرومان في ظل المعابد كجزء من ألوان
العبادة التي يقومون بها ،ثم تطور حين انفصل عن المعبد إلى الحياة
فصار فنا مستقبل عن المعبد لما اندثر المعبد نفسو كماحدث ذلك
للمصريين القدماء.

17

 16زلمد سراج الدين" .فن ادلسرحية وسعتو يف األدب العريب" .27- 26
 17زلمد سراج الدين" .فن ادلسرحية وسعتو يف األدب العريب .23

21

وىم من الطبيعة الطريقة ادلسرحية
.3

مميزات وعيوب الطريقة المسرحية

 شليزات الطريقة ادلسرحية
 .1اىتم الطبلب على الدرس.
 .2ألن الطبلب يلعب الدور بأنفسهم ،فأسهلهم على ربقيق
مسألتهم.
 .3للطبلب ،اللعب الدور بشخص آخر ،فيستطعوا أن حيلوا
كغيىرىم.
 .4يشعر الطبلب أن ينفسوا كاآلخر ،حىت يشتدوا على ادلبال.
 عيوب الطريقة ادلسرحية
 .1إذا كان ادلدرس اليفهم بأىداف الطريقة أو األساليب
التعليم فبل ينجح طريقة ادلسرحية.
 .2أكثر من ادلمثلة ال حيفظون على الشعوى فاعلو.

22

 .3إذا كان ادلدرس ال يستخدمون الطريقة ادلسرحية باجلد،
فيكدروا على اللعب ادلسرحية.
 .4استخدام الطريقة المسرحية في تدريس اللغة العربية
ىناك عدة اعتبارات جيب أن نراعيها عند استخدام ادلسرح يف
التدريس ،منها :
 ينبغي أن تكون ادلسرحية ادلختارة مناسبة دلستوى التبلميذ
وأن يكون الوقت الذي تستغرقو مناسبا للوقت ادلتاح.
 مراعاة وقت اإلعداد والتنفيذ.
 ليس من الضروري أن يتم العرض يف مسرح ،وديكن
استخدام أي مكان مناسب.
 ينبغي استخدام األدوات واألثاث وغَته من الوسائل ادلتيسرة
وسهلة االستعمال.
 اإلضاءة تكون مبسطة وكذلك ادلبوثرات الصوتية.

23

 مراجعة وتفسَت النص ادلسرحي مسبقا.

18

األنشطة التعليمية ادلساعدة يف ادلسرح ادلدرسي  :يف أثنائ
اإلعداد لؤلنشطة ينبغي مراعة عدد من النقاط التالية:
 أن تكون ادلعلمة أو ادلعلم على معرفة ودراية جيدة بأصول
وأساسيات مسرح الطفل.
 اختيار التبلميذ الذين يتمتعون دبوىبة التمثيل وتدريبهم على
حوار ادلسرحية.
 تقسيم األدوار على التبلميذ.
 إعداد لوازم ادلسرحية من ادلبلبس ادلناسبة وادلسرح واإلضاءة
وادلوسيقا وغَتىا.
يفضل أن
 عند عرض مسرحية للتبلميذ عن طريق العرائسّ ،
هتيّئ ادلعلمة التبلميذ للمسرحية اليت ستعرض عليهم.

 18حنان زلمود أمحد موسى ،فعالية استخدام ادلسرح التعليمى يف تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية بعض ادلهارات
االجتماعبة بادلرحلة االبتدائية( ،جامعة الزقازيق .45 ،)12 21 :

24

 أن يكون موضع ادلسرحية بالفكاىة والبهجة لتسهيل توصيل
ادلعلومة.
 استخدام العرائس ادلناسبة للمسرحية.
 إعداد ادلكان ادلناسب إلجراء ادلسرحية.
ب.

قدرة التالميذ على مهارة الكالم

.1

مفهوم مهارة الكالم

19

الكبلم ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة ،وعند
ادلتكلمُت ىو  :ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاط .ويقصد بو
نطق األصوات العربية نطقا سليما ،حبيث خيرج ىذه األصوات من
سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة.

21

 19سلطان عمان – سورية" .ادلرح ادلدرسي ورفع مستوى ربصيل طلبة التعليم األساسي دبدارس منتقيت" .رللة جامعة
دمشكش ،اجمللد ،27 .العدد .األول  +الثاٍل (.158-157 :)2111
 21عندي أوليا" .إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكبلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية" .التدريس ,اجمللد .الرابع ،العدد الثاٍل
(44 : )2016

25

ويعرف عندي أوليا مهارة احلديث بأهنا  :الكبلم باستمرار دون
توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام
الصوت ادلعرب.
وتعرف عندي أوليا ادلهارة بأهنا السرعة والدقة واإلجادة يف
عمل من األعمال .فمهارة الكبلم ىي الكبلم باستمرار دون توقف
مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت
ادلعرب .والطلبة أو الدارس عندما يتقن ىذه ادلهارة فإنو يستطيع أن حيقق
اذلدف األمسى للغة وىو القدرة على االتصال باآلخرين ،وإفهامهم ماذا
يريد.

21

وقيل إن الكبلم ىو القدرة على امتبلك الكلمة الدقيقة
الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان .ففيها تعبَت عن نفسو ،وقضاء
حلاجتو ،وتدعُت دلكانتو بُت الناس.
 21عندي أوليا" .إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكبلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية".45-44 .

26

والكبلم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت تتمثل غاية
من غايات الدراسة اللغوية .وإن كان ىو نفسو وسيلة لبلتصال مع
اآلخرين .ولذلك اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاٍل
من ىذا القرن بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية ،وتزايد وسائل االتصال،
والتحرك الواسع من بلد إىل بلد ،حىت لقد أدى تزايد احلاجة لبلتصال
الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية.

22

من كل معريفات السابقة أخذت الباحثة اإلستنباط أن الكبلم
ىو مهارة اللغة اليت مهمة ىف احلياة .ألنو نتفاعل أو نتصل مع اآلخرين
باستخدام الكبلم.
.2

أنواع الكالم
مستوى الكبلم ينقسم إىل:



ادلناقشة

 22ارى كنتيا نينجروم ،تعليم مهارة الكبلم لدى األطفال بادلدخل اإلتصايل عند جيل ىيمس( ،ماالنج  :جامعة مةالنا مالك

إبراىيم اإلسبلمية احلكومية.17-16 ،)2111 ،

27

ادلناقشة ىي طريقة تقوم يف جوىرىا على احلوار .وفيما يعتمد
ادلعلم على معارف التبلميذ وخرباهتم السابقة فيوجو نشاطهم بغية
فهم القضية اجلديدة مستخدما األسئلة ادلتنوعة وإجابات التبلميذ
لتحقيق أىداف درسو.


اخلطابة
عرف باسبنج اخلطابة بتعاريف كثَتة ،ال يتباعد بعضها عن

بعض .واخلطابة ىي فن سلاطبة اجلماىَت بطريقة اإللقائية تشتمل على
اإلقناء واالستمالة .يعٍت أهنا تتعامل مع العقل والعاطفة مع تركيزىا
على العاطفة بصورة واضحة .وكما أهنا اتصال يف اذباه واحد يقوم بو
الطيب لتوصيل معلومات أو مفاىيم لغَته.


احلوار
احلوار ىو مراجعة الكبلم بُت شخصُت أو أكثر .واحلوار

وسيلة اإلتصال بُت الناس ،حبيث يتعاون ادلتحاورون على معرفة

28

احلقيقة والتوصل ،وىو عبارة عن مطلب إنساٍل حبث يتم استخدام
أساليب احلوار البناء إلشباع حاجة اإلنسان لبلندماج.


احملاضرة
احملاضرة ىي طريقة تعليمية تتضمن اواصبل وزباطبا باذباه

واحد من ادلقدم إىل ادلستمعُت .وأهنا سبلك معلومات عن ادلوضوع
الذي يدرسو وجيب الكبلم فيو.


ادلقابلة
ادلقابلة ىي ادلهارة والفن اليت تسهل احلصول على ادلعلومات

ادلمكنة حول الفرد من مصادرىا ادلختلفة وبوسائل متباينة فيما يتعلق
جبوانب خاصية ،ومن ث ديكن للمرشد أن يدرس سلوكية يف إطار من
التفاعل اإلجيايب ادلثمر ينهما.


الشورى

29

الشورى ىي عرض أمر ما من األمور اليت هتتم الفرد أو اجملتمع
على ذوي الرأي واخلربة الدراسة وإبداء اآلراء يف شأنو ،مع بيان احلجج
الستخراج الرأي الراجع من تلك اآلراء.



احلكاية
احلكاية يف الًتاث ىي القصة ادلروية واليت قد تستند إىل احمليلة

بصورة أساسية وإىل بعض احلقائق يف بعض جوانبها وإىل البطوالت
اجلبارة والقدرات اخلارقة وادلوت واحلياة والفقر والغٍت واخلَت والشر .إال
أهنا ويف مقاييس عصرنا ىذا ديكن وصفها با لرواية.
.3
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أهداف تدريس الكالم
اذلدف الرئيس تدريس الكبلم ىو إجياد طرائق أو وسائل

عديدة تساعد الطلبة على التعليم والنمو أو التصميم ورسم التجارب
اللغوية واليت من خبلذلاسوف تنمو مهارات ومفاىيم وحاالت الطلبة
 23با سبانج" ,تطبيق الطريقة التدريبية لًتقية مهارة الكبلم ،رلبلت تعليم اللغة العربية"343-341.)2113(Vol.15 ،

30

وسبكنهم من التمتع بتجارب التعليم .وإيصال ىذه األىداف ينبغي
ادلدرس أن ينظم مجيع النواحي يف التدريس مثل استخدام الوسيلة
التعليمية.

24

أىداف تدريس الكبلم شلا يلي :


نطق أصوات اللغة نطقا صحيحا و واضحا.



التعبَت عن األفكار مستخدما الصيغ ادلناسبة.



ادلمارسة للموافق ادلختلفة للحياة اليومية السائدة.



تنمية الثقة بالنفس.



الكشف عن موىبة التبلميذ يف رلال اخلطابة واالرذبال وسرعة
البيان يف القول.

25

من أىم ما هندف إليو من تعليم التحدث ما يلي :

 24باسبانج ،تطبيق الطريقة التدريبية لًتقية مهارة الكبلم331 - .33 ،
25

تيتك سوندرى ،أثر استخدام أسلوب األلعاب اللغوية على مهارة الكبلم( ،جامعة سبلتيجا اإلسبلمية احلكومية :

25-24 ،)2114

31

)1

تعويد التبلميذ إجادة النطق وطبلقة اللسان وسبثيل ادلعاٍل.

)2

تعويد التبلميذ على التفكَت ادلنطقي ،وترتيب األفكار ،وربط

بعضها ببعض.
)3

تنمية الثقة بالنفس لدى التبلميذ من خبلل مواجهة زمبلئهم
يف الفصل أو خارج الفصل.

)4

سبكُت التبلميذ من التعبَت عما يدور حوذلم من موضوعات
مبلئمة تتصل حبياهتم وذبارهبم وأعماذلم داخل ادلدرسة
وخارجها يف عبارة سليمة.

)5

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وىو
صغَت كاخلجل أو اللجلة يف الكبلم أو االنطواء.

32

)6

زيادة منو ادلهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف
فنون التعبَت الوظيفي من مناقشة وعرض لؤلفكار واآلراء وإلقاء
الكلمات واخلطب.

26

يهدف تعليم الكبلم إىل ربقيق مايلي :
)1

سبكينهم من توظيف معرفتهم باللغة.

)2

تنمية قدرة الدارسُت على االبتكار والتصرف يف ادلوافق ادلختلفة
واخلتيار أنسب الردود والتمييز بُت البدائل الصاحلة فيها لكل
موقف على حدة.

)3

تعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة اليت حيتمل مرورىم هبا واليت
حيتاجون فيها إىل شلارسة اللغة.

)4

ترمجة مفهوم االتصال للغة وتدريبهم الطفل على االتصال
الفعال مع الناطقُت بالعربية

 26نورىادي ،ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا.54-53 ،)2111 : UIN – MALIKI Press( ،
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)5

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث وتشجيع الطفل على
أن يتكلم بلغة غَت لغتو ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام
زمبلء لو.

.4

27

أهمية مهارة الكالم ومجاالتها
إن القدرة على امتبلك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف

حياة اإلنسان .ففيها تعبَت عن نفسو ،وقضاء حلاجتو وتدعيم دلكانتو
بُت الناس .وتعد مهارة الكبلم إحدى مهارة اللغوية األساسية ،ألن
اللغة يف األصل الكبلم ،وقد نبو إىل ذلك ابن جٌت مند فجر
الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا "أصوات يعرب هبا كل
قوم عن أغراضهم" كما أن الكبلم سابق من ناحية تارخيية لبقية

 27ارى كنتيا نينجروم ،تعليم مهارة الكبلم لدى األطفال بادلدخل االتصايل عند جيل ىيمس( ،ماالنج  :جامعة موالنا مالك

إبراىيم اإلسبلمية احلكومية.21 ،)2111 ،
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ادلهارات اللغوية ،فقد عرف اإلنسان الكبلم منذ نشأة اللغة ،ومن
ادلربرات األخرى اليت ديكن أن نسوقها تربير األسبقية لكبلم مايلي:
 إن الطفل يبدأ أوال باكتساب الكبلم وديارس اللغة عدة سنوات ،ث
يذىب بعد ذلك إىل ادلدرسة لتعلم مهاريت القراءة والكتابة.
 ىناك رلتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها السبتلك أنظمة
كتابية لتلك اللغات.
 وىناك رلتمعات تتحدث لغات معينة وذلا أنظمة كتابية ولكن صلد
كثَتا منهم أميُت يتحدثون اللغة ولكن اليقرؤوهنا واليكتبوهنا.

28

رلاالت مهارة النطق والكبلم :


التوقف يف فًتات مناسبة عند الكبل ،عند مايريد إعادة ترتيب
أفكار .أو توضيح شيئ منها ,أو مراجعة صياغة بعض ألفاطو.

 28عندي أوليا" .إسًتاتيجيات تعليم ادلهارة الكبلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية" .التدريس  :اجمللد ،4 .العدد:)2112( 2 .
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االستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها
أشكال التعبَت وأمناط الًتكيب ,شلا ينبئ عن ربرر من القوالب
التقليدية يف الكبلم.



الًتكيز عند الكبلم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي
يصوغ فيو ىذا ادلعٌت.



تعبَت رلرى احلديث بكفاءة عند ما يطلب ادلوقف ذلك.



حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.



إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر.



إدارة مناقشة يف موضوع معُت – وربديد أدوار األعضاء ادلشركُت
فيها واستخبلص النتائج من بُت الآلراء اليت يطرحها األعضاء.29
رلاالت التعبَت الشفوي :

 29علي موسى لوبس" .مهارة الكبلم أمهيتها وكيفية تدريسها" .الرباعة ،اجمللد.5 :)2112( ،3 .

36

يشَت خاطر وآخرون أن رلاالت التعبَت الشفوي تتضمن :
احملادثة وادلناقشة وسرد القصص والنوادر وإلقاء الكلمات واخلطب
وإعطاء التعليمات.

31

الباب الثالث
منهج البحث
أ .موقع البحث وموعده
أما ميدان البحث ادلأخوذ من ىذا البحث فهو معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي – سَتانج من
31

صلوى أمحد سليم خصاونة و إديان أمحد خضر الع كل" .فاعلية الدراما ادلسرحية يف تنمية مهارات احملادثة الشفوية لدى

طالبات ادلرحلة اإلبتدائية" .اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة ،اجمللد ،1 .العدد.188 :)2112( 4 .

37

الصف الثاٌل اإلعدادي ألهنم يشعرون بالصعوبة على فهم ادلادة اليت
تحدث باللغة
علّمها ادلدرس ىف الفصل .والتبلميذ اليقدرون على ال ّ
العربية كبلما فصيحا ،إلن ادلدرس ال يشجعون التبلميذ يف الكبلم،
ىذا احلال تسبب عدم اىتمامهم بالتحدث باللغة العربية .وأيضا
ادلدرس عادة يدرسوهنم بطريقة احملاضرة ،ولذلك ضلتاج إىل طريقة
أخرى دلساعدة التبلميذ على القدرة التحدث باللغة العربية ،وىي
الطريقة ادلسرحية .وأما موعده فيقام منذ  27من يناييىر حيت  17من
مارس .2118

38

ب .منهج البحث
تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث الطريقة التجريبة ،ويذكر
العساف (1431ه) أن ادلنهج التجرييب ىو منهج يعرف بو أثر السبب
(ادلتغَت ادلستقل) على النتيجة (ادلتغَت التابع).
وبينما يعرف البيايت ادلنهج التجرييب بأنو "ذلك النوع من
ادلبحوث الذي تتم فيو السيطرة على ادلتغَتات ويتحقق ذلك باختيار
رلموعة من األفراد يتم تقسمها بشكل عشوائي إىل رلموعتُت أو أكثر
تسمى اجملموعة أو اجملموعات األوىل باجملموعات التجريبية وتسمى
اجملموعة األخرى باجملموعة الضابطة".

31

ج .أدوات البحث
أما أساليب مجيع البيانات ىف ىذ البحث كما يلى:
)1

ادلبلحظة

 31زلمد ادلبعوث ،ادلنهج التجرييب( ،جامعة األمام زلمد بن سعود اإلسبلمية  :كلية العلوم األجتماعيو1434 ،ه)6 ،

38

تعترب ادلبلحظة من أقدم وأوسع األدوات النهجية استخداماً
جلمع بيانات البحث العلمي ىف مجيع رلبلتو ادلختلفة ادلتعلقة بالظواىر
الطبيعية واالجتماعية والسياسية.

32

يقصد من ىذا احلصول على البيانات حول ادلسألة وىي أثر
الطريقة ادلسرحية ىف مهارة الكبلم العريب ىف الصف الثاٍل من معهد
كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي – سَتانج.
)2

ادلقابلة
ادلقابلة ىي أحد األدوات ادليدانية جلمع البيانات بغرض

استخدامها ىف البحوث والدراسات االجتماعية والسياسية.

33

أما أسئلة ادلقابلة الىت قدمتها الباحثة فهي حملة عن معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي – سَتانج.

 32إبراىيم البيومي غاًل ،مناىج البحث وأصول التحليل ىف العلوم االجتماعية( ،القاىرة :مكتبة الشروق الدولية87 ،)2117 ،
 33إبراىيم البيومي غاًل ،مناىج البحث وأصول التحليل ىف العلوم االجتما عية99 ،

39

ّأما األسئلة الىت قدمتها الباحثة إىل رئيس ادلعهد فهي سيطرة
الطبلب على مهارة الكبلم و استخدام طريقة تعليم اللغة العربية و
ضعف التبلميذ عن ذلجتهم .واألسئلة إىل مدرس اللغة العربية ىي
عن الطريقة التعليمية وقدرة التبلميذ على مهارة الكبلم .واألسئلة إيل
التبلميذ عن درس اللغة العربية و مسئلة عن اللغة.
)3

االختبار
االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات (أسئلة شفوية أو كتابية أو

صور أو رسوم) أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوك ما،
واالختبار يعطي درجة ما أوقيمة ما رتبة ما للمفحوص ،وديكن أن
يكون االختبار رلموعة من االسئلة أو جهازا معينا.

34

 )4الدراسة ادلكتبية

 34ذوقان عبيدات ،البحث العلمي( ،الناشر  :در الفكرللنشر والتوزيع )1985 ،ص 157
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الدراسة ادلكتبية ىي دراسة تستفاد منها أشياء كثَتة ،وإطبلع
الباحث ما يف ادلكتبة من الكتب واجملبلت و النشرات العلمية من
ادلعلومات احملتاجة ادلتعلقة دبوضوع البحث إلكمال البحث.

35

قدمت الباحثة للتبلميذ إختبارين أحدمها  :االختبار القبلي
( )Pretest

ىو الذي تقوم الباحثة هبذا االختبار قبل بداية البحث

للتعرف على مستوى القدرة على التكلم باللغة العربية لدى تبلميذ
الصف الثاٍل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي – سَتانج .والثاٍل االختبار البعدي ( (Postestوىو عكسو
فقد قامت بو الباحثة بعد إسبام التجارب ليظهر ربصيلو ىل طريقة
ادلسرحية ىف مهارة الكبلم العريب لو أثر على مهارة كبلم التبلميذ أم
العكس.
د .فرضية البحث
الفرضية ىي إجابة مؤقتة عن ادلشكبلت ادلبحوثة ،وتقرير
 35يوسف العًتي ،مناىج البحث بُت النظرة والنطيق( ،الكويت  :مكتبة الفبلح )1999 ،ص 159
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مشكبلت ادلبحوثة يف أسئلة اجلملة.

36

ولذلك قدمت الباحث فرضيتُت :فرضية العدم
البديلة

((Ho

والفرضية

()Ha

 .1فرضية العدم

()Ho

مل يوجد أثر بُت استخدام الطريقة ادلسرحية

على مهارة الكبلم من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري
اإلسبلمي شيكندي – سَتانج.
 .2الفرضية البديلة

()Ha

ىناك أثر بُت استخدام استخدام الطريقة

ادلسرحية على مهارة الكبلم من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي
العصري اإلسبلمي شيكندي – سَتانج.
ولتحقيق ىذه الفرضية األصلية تستخدم الباحثة اختبار الفرضية
األصيلة اليت تدل على عدم وجود أثر بُت ادلتغَت السيٍت وادلتغَت
الصادي ،ألنو إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من قيمة "ت"
36سوغيونوا ،منهج البحث الًتبية(،باندونج :حروف117 )2115 ،
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اجلدولية فتكون الفرضية ادلقدمة مقبولة.
و .أسلوب تحليل البيانات
بالنسبة لتحليل البيانات ادلعينة قامت الباحثة فيها حبساب
درجات وأرقامها نوعية أم كمية ،وكانت البيانات النوعية حصلت
عليها الباحثة عن االختبار القبلي و االختبار البعدي من األسلوب
ادلؤداه ،والبيانات الكمية وضعت عن االستبيان ادلملوء بالتبلميذ حول
اجملرب .وبناء على نوع ىذه البيانات جيرى ىذا التحليل على
األسلوب ّ
اخلطوات التالية:
 .1ربليل البيانات

الكمية ()Analisis Data Kuantitatif

 .2من ربليل البيانات الكمية اليت حصلت عليها الباحثة من
االختبار القبلي

()Pretest

و االختبار البعدي ( )Postestحول

استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم فتحلل عن طرق
الرموز التالية :
43

أ .حساب ادلتوسط (مت) ( )Meanبادلعادلة :

ب .حساب درجة االضلراف ادلعياري

((Scor Standart Deviation

بادلعادلة :

ج .حساب درجة األخطاء ادلعيارية ) (Standart Error Meanبادلعادلة:

د .حساب درجة فروق الؤلخطاء ادلعيارية
) Differentialبادلعادلة :

ه .اختبار فروض ادلقارنة ) )toبادلعادلة :

44

(Standart Error

و .حساب الدرجة احلرية ) (Degress Of Freedomبادلعادلة: 37
دك = (ن + 1ن2- )2
اخلريطة الذىنية لقبول الفروض بالنسبة إىل ادلعياري التايل :
 .3إذا كانت "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية فتكون الفرضية
الصفرية مرفوضة ،والفرضية اخليارية مقبولة وىي تعٍت أن تعليم
اللغة العربية باستخدام وسائل الفيلم وأثره على مهارة الكبلم إذا
كانت "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية فكانت الفرضية
الصفرية مقبولة ،والفرضية اخليارية مرفوضة وىي تعٍت أن تعليم
اللغة العربية باستخدام استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة
الكبلم من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي – سَتانج لو أثر إجيايب ذي داللة إحصائية يف قدرة
التبلميذ على مهارة الكبلم.
 37أنس سوجيونو ،وسيلة الًتبية اإلحصائية( ،جاكرتا :مالن فرسادى315 – 314 )2112 ،
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 .4إذا كانت "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية فتكون الفرضية
الصفرية مقبولة ،والفرضية اخليارية مرفوضة وىي تعٍت أن تعليم
اللغة العربية باستخدام استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة
الكبلم من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي – سَتانج.
 .5استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي – سَتانج.
ليس لو أثر يف قدرة التبلميذ على مهارة الكبلم.

46

الباب الرابع
تحليل البيانات
أ .واقع مهارة الكالم للطالب فى اللغة العربية قبل استخدام
الطريقة المسرحية فى الصف الثانى من معهد كلية الناشئين
اإلعدادي العصري اإلسالمي شيكندي –سيرانج.
وللحصول على بيانات مهارة الكبلم للطبلب ىف اللغة العربية
قبل استخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج ..حددت
الباحثة عينة من التبلميذ وعددىم  38تلميذا و يتكون  19تلميذا
من الفصل التجريب ،وما بقي منهم من الفصل الضابط .ومن أجل
التعرف على مهارة الكبلم الطبلب ىف اللغة العربية قبل تطبيق الطريقة
ادلسرحية ،قامت الباحثة با الختبار القبلي ،وىذا نتائج االختبار
للتبلميذ.

47
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جدول رقم 4.1
نتائج االختبار القبلي (األول)
للفصل التجريبي
األرقام

اسم التالميذ

االختبار القبلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

إرناوايت
إنداة رمحوايت
إنينج سفيت تري مرلينا
أفريلياٌل
أليا أزكيا زلفى
أنسا
أيريكا ميديانا
أيلى فسفيتا
باغسيت
حَتيل فًتيا
ديٍت نور إنساٌل
سيت فطانة
مسرية ولندري
شاحلى أيسا نور شيفا
شفا ويري تنيا
صفية النفوس

55
65
71
65
71
65
71
31
41
85
75
85
61
71
71
65

38

17
18
19

71
31
51
1190

صفينا كنفلوح النسا
فًتي أماليا
مفتاح الروضة
المجموع القيمة
متوسطة

62،63

ومن البيانات يف جدول  4.4حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف الفصل التجرييب وىو  1190من
 19تلميذا .وأما أصغر النتائج يف االختبار القبلي  /األول يف الفصل
التجرييب ىو 31وأكربىا .85

جدول 4.2
نتائج االختبار القبلي  /األول
للفصل الضابط
األرقام

اسم التالميذ

االختبار القبلي

1
2
3

أمحد فحمي السبلم
أمحد رفقي
أمحد عفيف

65
71
61
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4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

أمحد نغراحا
أريفُت حانف
حسُت حداية اهلل
حيزال زيداٍل
رزقي فرادانا
رمسان ديٍت
رفقي زلردينشة
سوغانج
عبد الرمحان
عبد القادر
فحمي حداية
زلمد إمساعيل
زلمد ردوان
زلمد فرحان
زلمد نور خالص
نورشحمان
المجموع المتوسط

35
95
111
65
71
51
55
55
61
65
75
71
65
95
55
51
1255
66,05

ومن البيانات يف جدول  4.5حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف الفصل االضابط وىو  1255من
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 19تلميذا .وأما أصغر النتائج يف االختبار القبلي  /األول يف الفصل
الضابط ىو  35وأكربىا .111
ب .واقع استخدام الطريقة المسرحية فى الصف الثانى من معهد
كلية الناشئين اإلعدادي العصري اإلسالمي شيكندي –
سيرانج.
وباستخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج .وللتعرف
للمدرسة أن تقدم الطريقة
قدرة التبلميذ على مهارة الكبلم فبلبد
ّ
ادلناسبة .ومن تلك الطريقة ىي الطريقة ادلسرحية.
وقبل الشروع يف عملية الطريقة ادلسرحية ينبغي ذلا أن تعرف
خطوات الطريقة ادلسرحية يف عملية التعليم وىي كما يلي :
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جدول 4.3
درسة في عملية التعليم باستخدام
أوراق المالحظة ألنشطة الم ّ
الطريقة المسرحية
األمور المبحوثة

الرقم
1

المقدمة:

2

ادلدرسة عملية التعليم والتعلم بالسبلم.
 .1فتحت ّ
 .2قراءة الدعاء
ادلدرسة الدرس للتبلميذ عن موضوع
 .3شرحت ّ
أعمالنا اليومية بطريقة ادلسرحية.
الرئيسة
األنشطة ّ

نعم
√
√
√

 .1اختيار التبلميذ الذين يتمتعون دبوىبة التمثيل
وتدريبهم على احلوار يف ادلسرحية

√

 .2تقسيم األدوار على التبلميذ
 .3إعداد لوازم ادلسرحية من ادلبلبس ادلناسبة

√

وادلسرح واإلضاءة وادلوسيقا وغَتىا.
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√

ال

 .4عند عرض ادلسرحية للتبلميذ عن طريق
العرائس ،يفضل أن هتيئ ادلعلمة للمسرحية اليت

3

√

ستعرض عليهم.
 .5أن يكون موضوع ادلسرحية من ادلنهج أو لغرس
قيم وسلوكيات
 .6أن تتميز ادلسرحية بالفكاىة والبهجة لتسهيل

√

توصيل ادلعلومات
 .7استخدام العرائس ادلناسبة للمسرحية.

√

 .8إعداد ادلكان ادلناسب إلجراء ادلسرحية

√

√

االختتام
 .1تؤكد الباحثة عن مادة الدرس بطريقة األسئلة

√

واألجوبة.
 .2تقدم الباحثة خبلصة مادة الدرس

√

 .3زبتم الباحثة الدرس بالسبلم
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√

جدول 4.4
نتائج االختبار البعدي  /األول

األرقام

اسم التالميذ

االختبار البعدي

1

إرناوايت

85

2

إنداة رمحوايت

85

3

إنينج سفيت تري مرلينا

111

4

أفريلياٌل

81

5

أليا أزكيا زلفى

111

6

أنسا

81

7

أيريكا ميديانا

111

8

أيلى فسفيتا

75

9

باغسيت

81

11

حَتيل فًتيا

81

11

ديٍت نور إنساٌل

81

12

سيت فطانة

85

13

مسرية ولندري

85

14

شاحلى أيسا نور شيفا

91

15

شفا ويري تنيا

85

44

16

صفية النفوس

91

17

صفينا كنفلوح النسا

95

18

فًتي أماليا

81

19

مفتاح الروضة

81

المجموع القيمة

1635

متوسط

86
للفصل التجريبي

تقدير النتائج :
النتائج
81-111

البيان
جيّدا جدا

71-79

جيّد
مقبول

<61

ضعيف

61-69

البيان  :نتائج األخَت = النقاط االكتسايب ×111
النقاط األقصى ()111
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ومن البيانات يف جدول  4.2حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار البعدي  /الثاٍل يف الفصل التجرييب وىو  1635من
 19تل ميذا .وأما أصغر النتائج يف االختبار البعدي  /الثاٍل يف الفصل
التجرييب ىو  75وأكربىا ىو 111
جدول 4.5
نتائج االختبار البعدي  /األخير
للفصل الضابط
األرقام

اسم التالميذ

االختبار البعدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أمحد فحمي السبلم
أمحد رفقي
أمحد عفيف
أمحد نغراحا
أريفُت حانف
حسُت حداية اهلل
حيزال زيداٍل
رزقي فرادانا
رمسان ديٍت

70
71
65
61
81
111
71
71
61

46

رفقي زلردينشة
سوغانج
عبد الرمحان
عبد القادر
فحمي حداية
زلمد إمساعيل
زلمد ردوان
زلمد فرحان
زلمد نور خالص
نورشحمان
المجموع القيمة

11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

متوسطة

61
65
65
71
75
75
71
95
61
71
1350
71

تقدير النتائج :
النتائج
81-111

البيان
جيّدا جدا

71-79

جيّدا
مقبول

<61

ضعيف

61-69

البيان  :نتائج األخَت = النقاط االكتسايب ×111
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النقاط األقصى ()111
ومن البيانات يف جدول  4.3حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار البعدي  /الثاٍل يف الفصل الضابط وىو  1350من
 19تل ميذا .وأما أصغر النتائج يف االختبار البعدي  /الثاٍل يف الفصل
الضابط ىو  61وأكربىا ىو.111
ج .أثر استخدام الطريقة المسرحية على مهارة الكالم فى الصف
الثانى من معهد كلية الناشئين اإلعدادي العصري اإلسالمي
شيكندي –سيرانج.
وللتعرف على أثر استخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل
من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –
سَتانج .حددت الباحثة عينة البحث من التبلميذ الذين عددىم 38
تلميذا يتكون  19تلميذا من الفصل التجرييب ،و 19تلميذا من فصل
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الضابط .ومن أجل التعرف على مهارة الكبلم للطبلب ىف اللغة
العربية ،قامت الباحثة باختبار التبلميذ وىذه نتائج اختبار التبلميذ.
جدول 4.6
نتائج اختبار عن مهارة الكالم للطالب فى اللغة العربية فى الصف
الثانى من معهد كلية الناشئين اإلعدادي العصري اإلسالمي
شيكندي –سيرانج قبل استخدام الطريقة المسرحية وبعد
استخدامها في الفصل التجريبي.
األرقام

اسم التالميذ

االختبار القبلي

االختبار البعدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

إرناوايت
إنداة رمحوايت

55
65
71
65
71
65
71
31
41

85
85
111
81
111
81
111
75
81

إنينج سفيت تري مرلينا

أفريلياٌل
أليا أزكيا زلفى
أنسا
أيريكا ميديانا
أيلى فسفيتا
باغسيت
49

حَتيل فًتيا
ديٍت نور إنساٌل
سيت فطانة
مسرية ولندري

11
11
12
13
14
شاحلى أيسا نور شيفا
شفا ويري تنيا
15
صفية النفوس
16
17
صفينا كنفلوح النسا
فًتي أماليا
18
مفتاح الروضة
19
المجموع القيمة
المتوسط

85
75
85
61
71
71
65
71
31
51
1190

81
81
85
85
91
85
91
95
81
81
1635

62،63

86

ومن البيانات يف جدول 4.6حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف الفصل التجريب وىو 1190
ومتوسطو  .62,63وأما رلموع القيمة لبلختبار البعدي  /األخَت
 1635ومتوسطو  86فلذلك كانت نتائج ادلتوسط يف االختبار
البعدي أكرب من النتائج القبلي.
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جدول 4.7
نتائج اختبار مهارة الكالم للطالب في الفصل الضابط بدون
استخدام الطريقة المسرحية
األرقام

اسم التالميذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

أمحد فحمي السبلم

أمحد رفقي
أمحد عفيف
أمحد نغراحا
أريفُت حانف
حسُت حداية اهلل
حيزال زيداٍل
رزقي فرادانا
رمسان ديٍت
رفقي زلردينشة
سوغانج
عبد الرمحان
عبد القادر
فحمي حداية
زلمد إمساعيل

51

االختبار القبلي االختبار البعدي
65
71
61
35
95
111
65
71
51
55
55
61
65
75
71

70
71
65
61
81
111
71
71
61
61
65
65
71
75
75

16
17
18
19

زلمد ردوان
زلمد فرحان
زلمد نور خالص
نورشحمان
المجموع القيمة

65
95
55
51
1255

71
95
61
71
1255

متوسطة

66،15

65

ومن البيانات يف جدول 4.7حصلت الباحثة على رلموع
القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف الفصل الضابط وىو 1255
ومتوسطو  .66,05وأما رلموع القيمة لبلختبار البعدي  /األخَت
 1350ومتوسطو  71فلذلك كانت نتائج ادلتوسط يف االختبار
البعدي أكرب من النتائج القبلي.
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جدول 4.8
نتائج اختبار مهارة الكالم للطالب فى الصف الثانى من معهد
كلية الناشئين اإلعدادي العصري اإلسالمي شيكندي –سيرانج
باستخدام الطريقة المسرحية في الفصل التجريبي والفصل الضابط
استخدامها.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

مجموع النقاط
س1

س2

85
85
111
81
111
81
111
75
81
81
81
85

71
71
65
61
81
111
71
71
61
61
65
65
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س1

س2

1- 11- 16- 14
11- 69
14
29 61- 14
1- 1111- 16
11- 16
6- 16
6- 1-

س1

2

1
1
196
36
196
36
196
121
256
256
256
1

س2

2

1
1
36
121
81
841
1
1
121
121
36
36

13
14
15
16
17
18
19
المجموع
القيمة

71
75
75
71
95
61
71

85
91
85
91
95
81
81

14
14
9
16
16

14
4
124
111-

1351 1635

متوسطة

86

1
16
1
16
81
256
256

2145 2195

71

ومن البيانات يف جدول  4.8حصلت الباحثة على رلموع
النقاط لبلختبار األخَت يف الفصل التجريب ىو  1635ومتوسطو ىو
 86ويف الفصل الضابط ىو  1351ومتوسطو ىو .71
 .1حساب ادلتوسط (مت) بادلعادلة:
(مت , 1مت)2
مت = 1مج س

1

ن
= 1635
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1
16
16
1
576
121
1

19
=86
2

مت = 2مج س
ن
=1351
19
= 71

 .2حساب قيمة االضلراف االضلداري بادلعادلة:
ع =1مج

س1

2

ن
= 2195
19
= 115،52
= 11،74
ع =2مج

س2

2

55

ن
= 2145
19
= 112،89
=11،62
 .3حساب قيمة األخطاء ادلعيارية بادلعادلة:
ع1

ع= 1

ع= 2

ن1 – 1
ع2
ن1 – 2

11،74
=

19-1

= 11،62
19-1

=

=

11،74 = 11،74
18

4،2

11،62 = 11،62
4،2

18

 .4حساب درجة فروق األخطاء ادلعياري (سه)  ،بادلعادلة :
س  5مت  – 1مت = 2
=

56

س5

2
مت 1

+س5

2
مت2

2،55

2،52

سه مت+12

سه مت 2

=

2،55 + 2،522

=

6،51+ 6،35

=

12,85

=

3،58

2

2

 .5اختبار فروض ادلقارنة ،بادلعادلة :
ت= 5

2

مت – 1مت

2

س 5مت – 1مت

مته =

مت– 1

مت2

س ه مت– 1

مت2

=

 .6حساب الدرجة احلرية ،بادلعادلة :
دكا = (ن + 1ن2-) 2
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86 -71
3،58

=

15
3،58

= 4،18

= (2- ) 19+19
= 36
واعتمادا على ما سبق ذكره من البيانات حصلت منها
الباحثة الدرجة "دك =  36وتتناول الباحثة فيما يلي استفسارات
درجة "ت" اجلدولية وىي مستوى الداللة  % 5حصلت درجة
"ت" اجلدولية = .2،12
ويدل على معامل الكافية الطريقة ادلسرحية على مهارة
الكبلم للطبلب ىف اللغة العربية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج ،ألهنا
تقع قيمة حصلت "ت"احلسابية 4،18و"ت" اجلدولية 2،12يف درجة 5
 ،%إن "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية وىي .2،12 4،18
وأما اعتمادىا فهي :
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.1

إذا كانت "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية فتكون
الفرضية الصفرية مرفوضة ،والفروض البديلة مقبولة وىي
تعٍت أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة ادلسرحية
ذلا أثر كبَت على مهارة الكبلم للطبلب.

.2

إذا كانت "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية
فتكون الفرضية الصفرية مقبولة ،والفروض البديلة
مرفوضة وىي تعٍت أن تعليم اللغة العربية باستخدام
الطريقة ادلسرحية ليس لو أثر ذو داللة إحصائية على
مهارة الكبلم للطبلب.

وبناء على البيانات السابقة فنتيجة "ت" احلسابية أكرب من
"ت" اجلدولية بدرجة "ت" احلسابية  4،18و "ت" اجلدولية .2،12
يدل على أن ىناك أثر يف استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة
وىذا ّ
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الكبلم للطبلب ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي
العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج.

الباب الخامس
خاتمة
أ .النتائج
بعد أن قامت الباحثة بتحليل البيانات عن استخدام الطريقة
ادلسرحية على مهارة الكبلم  ،فنتائجها كالتايل :
 .1إن مهارة الكبلم للطبلب ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت
اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج قبل استخدام
الطريقة ادلسرحية غَت جيدة ،ألن ادلدرسُت اليشجعوهنم على
الكبلم وأسباهبا أيضا قلة إدلام التبلميذ بادلفردات .يعرف من
االختبار القبلي أن النتائج منخفضة .ورلموع القيمة للفصل
60

التجرييب ىو  1191دبتوسط ،62،63ورلموع القيمة للفصل
الضابط  1255دبتوسط  .15،66وبعد تطبيق الطريقة ادلسرحية
تكون النتائج جيدة ألن نتائجتهم يف االختبار البعدي يرقّي نتائج
القبلي.

االختبار
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وبذلك

يكون التبلميذ يقدرون على الكبلم باللغة العربية كبلما فصيحا.
وىذا يظهر من رلموع قيمة االختبار البعدي كأن نتيجتهم فيو
أكرب ،أي للفصل التجرييب 1635دبتوسط  86للفصل الضابط
 1351دبتوسط .71
 .2إن الطريقة ادلسرحية ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف عملية
التعليم والتعلم ىف الصف الثاٍل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي
العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج .باستخدام ىذه الطريقة
البد أن تكون ادلعلمة/ادلعلم على معرفة ودراية جيدة بأصول
وأساسيات مسرح التبلميذ ،واختيار التبلميذ الذين يتمتعون
دبوىبة التمثيل وتدريبهم على حوار ادلسرحية ،ث تقسيم األدوار
على التبلميذ ،وإعداد لوازم ادلسرحية من ادلبلبس ادلناسبة وادلسرح
واإلضاءة وادلوسيقا وغَتىا ،عند عرض ادلسرحية للتبلميذ عن طريق
العرائس ،يفضل أن هتيئ ادلعلمة التبلميذ للمسرحية اليت ستعرض
عليهم  ،أن يكون موضوع ادلسرحية من ادلنهج أو لغرس قيم
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وسلوكيات ،وأن تتميز ادلسرحية بالفكاىة والبهجة لتسهيل توصيل
ادلعلومة ،واستخدام العرائس ادلناسبة للمسرحية ،وإعداد ادلكان
ادلناسب إلجراء ادلسرحية.
 .3إن أثر الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم للطبلب ىف اللغة العربية
ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري
اإلسبلمي شيكندي –سَتانج .تكون درجة االختبار القبلي
واالختبار البعدي سلتلفة .ورلموع القيمة قبل استخدام الطريقة
ادلسرحية ىو  1191دبتوسط  ،62،63واالختبار البعدي 1635
دبتوسط  .86لقد وجدت الباحثة النتائج ادلختلفة يف االختبارين
األول قبل استخدام الطريقة ادلسرحية واالختبار
أي يف االختبار ّ
األخَت بعد استخدامو ومن نتيجة ربليل البيانات وجد الباحثة
قيمة "ت" احلسابية  4،18و قيمة "ت" اجلدولية يف ادلستوى
الداللية  %5ىي  2،12يف دك  36وبذلك تعرف أن قيمة "ت"
ويدل على أن الفرضية
احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدوليةّ .
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الصفرية اليت قدمت الباحثة مرفوضة والفرضية اخليارية مقبولة .وىذا
يعٍت أ ّن استخدام الطريقة ادلسرحية يؤثّر ذا داللة إحصائية على
مهارة الكبلم ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي
العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج.
ب .المقترحات
تقدم الباحثة ادلقًتحات كما بلي :
 .1ينبغي على التبلميذ يف معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري
اإلسبلمي شيكندى أن يقدروا على الكبلم باللغة العربية
الفصيحة.
 .2ينبغي للمدرس اللغة العربية يف الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندى أن يستخدموا
الطريقة ادلناسبة خبصائص ادلادة ادلتعلقة ،دبادة الكبلم .ويف ىذا
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احلال ىي الطريقة ادلسرحية الىت ترقّي اىتمام التبلميذ يف
التدريس وترقّي إصلازاهتم.
 .3ينبغي للمدرسة أن جيهز آلة لتعليم مادة الكبلم .ألن الكبلم
ىو سبلك دورا مهما ألهنا تناسب وظيفة أساسية يف اللغة ىي
آلة االتصال.
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