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 ماع فى اللغه العربية لدىالتمثيلى لتنمية بعض مهارات االست لنشاطبرنامج فى افاعلية 

 اطفال الروضه
 

 :اعداد
 .زين محمد شحاته.د /  أ 

  .هير عبد الحميد عثمان.سد/ أ 

 / مها فريد عبد الرحيم أ 

 

 :ملخص البحث
 

ه العربية برنامج فى النشاط التمثيلى لتنمية بعض مهارات االستماع فى اللغهدف البحث الى التعرف على اثر استخدام 

طفل  80اسابيع من  4ستغرق اتخذ البحث المنهج التجريبى وقد تكونت عينة البحث التى ا.اطفال الصفوف االولى لدى

 40ضابطه وبلغ عددها ومجموعة طفل  40حيث تم تقسيمهم الى مجموعة تجريبية وبلغ عددها الرسميه .النيل ابروضة

المجموعة التجريبيه تفوقت على اقرانها فى المجموعه الضابطة  فى اختبار اطفال . توصلت نتائج البحث الى ان طفل

ضابطه لصالح المجموعه التجريبيه والدرجات  فرق ذو دالله احصائية بين متوسطىاالستماع البعدى. وانه يوجد 

ائج فاعلية استخدام برنامج فى النشاط التمثيلى فى تحسين مهارات االستماع فى كما اظهرت النتالمجموعه التجريبية 

 فى ضوء نتائج البحث تم تقديم التوصيات واقتراحات للبحوث المستقبليه.. واالطفالاللغه العربية لدى 

 

  

                                                           

  المنياكلية التربيـــة جامعة بالمتفرغ المناهج وطرق التدريس أستاذ. 

  جامعة المنياكلية التربية للطفولة المبكرة ب العلوم األساسية المتفرغأستـــاذ. 

  كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا. األساسيةباحثة بمرحلة الماجستير بقسم العلوم 
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Effectiveness of using a program in Performance Activity to Develop Some 

Arabic Language Listening Skills of kindergarten children 
 

 

The present research has been conducted to investigate the effectiveness of using a program 

in Performance Activity in developing some Arabic language listening skills of kindergarten 

children. The research adopted the quasi- experimental design. Eighty children in KG2 at 

Nile Elementary School in Mallawy, Minia participated in the research which lasted for four 

weeks. They were assigned to a treatment group of forty subjects, and a non-treatment group 

of forty subjects. Findings of the research revealed that the children in the treatment group 

outperformed those in the non-treatment group on post-test of listening skills. There was a 

statistically significant difference between students' mean scores in the treatment and non-

treatment groups on the listening test. Results of the study indicated that using a program in 

Performance Activity had positive effects on the students' listening skills. In light of the 

findings of the study, recommendations and suggestions for further research are offered. 
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  :مقدمة
يمكن تسميتهما مرسل طرفين ينب لعتفا وه التفاهمو ،مهينبالتفاهم فيما ةليسوو ،الجنس البشرىينب لتواصلا اةدأهى  اللغة

 وللفهم أداة وهى االذن حيث تعتبر طريق موصل. ،ومستقبل

وذاكرتها على مر التاريخ فهى لغة االبداع العربى قبل  ،اللغه العربية هى بمثابة حافظة للحضارة العربية االسالمية

 .ولغة القران واالعجاز االلهى بعده ،االسالم

وتساعدنا على التعرف  بتراث سبعة عشر قرنا او تصل الحاضر بالماضى  ،فاللغة العربية هى هويتنا ومستودع ذخائرنا

 يزيد وهو الذى يطلعنا على مسيرة األمة ومجد اعمالها.

والتمييز بين المذكر والمؤنث وقدرتها على استيعاب اللغات ية عن باقى اللغات بأنها زاخرة بمفرداتها اللغه العربوتتميز

 .(2012،عبد الحميد )المختلفة االخرى

إن أداة االستماع هى األذن وهي أول وسيلة   االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. :مهارات أربعة وهىوللغة العربية 

ا ألهمية السمع ذكره القرآن الكريم ًتعمل عند اإلنسان بعـد والدتـه، كمـا أناالستماع أداة تعمل في جميع االتجاهات؛ ونظر

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُرون "ا منها قًا عن البصر في سبعة وعشرو ن  موضعًمقدم   وله تعالى " َوَجَعَل لَُكُم السَّ

 78النحل: 

 26األحقاف:"  ْم ِمْن َشْيء  َوَجَعْلنَا لَهُْم َسْمًعا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئَِدةً فََما أَْغنَى َعْنهُْم َسْمُعهُْم َواَل أَْبَصاُرهُْم َواَل أَْفئَِدتُهُ  " :وقوله

االستماع للكلمات وكتابةحيث يقوم الفرد ب نمو المهارات اللغوية األخرى من تحدث، وقراءة، ان االستماع يعمل على 

 اللغة التي يستمع إليها.   –إلى حد ما  –بقصد الفهم واالستيعاب والنقد والتحليل، فقدرته على الكالمتعكس 

 االستماع بصفته و

السمعية هي العملية التي يتصل فيها اإلنسان بالمعاني واألفكـارالكافية وراءها بما يسمعه من األلفاظ فاالستماع أو القراءة 

 (2009،عاشور والحوامدة )والعبارات التي ينطق بها المتحدث في موضوع ما.

فاالستماع نشاط لغوي وهو أن ،على التلقين المدارسيعتمد فى ممارستهأن االستماع في  (2010 )عفانة واللوحويرى 

إن 2011 :12))هاشمىويذكر الفعملية االستماع هي إنصات أ كثر مماهي سماع.  ،يتكلميقرأ او  تنصت إلى شخص 

فالشخص يستطيع أن يستمع ثالث أضعاف ما يقرأ، عالوة على  ،االستماع هو أكثر أساليب االتصال شيوعا واستخداما

 احيويا.ًذلك  أن االستماع في البرامج المدرسـية يـشكل جـزء

من وقتهم فياالستماع   (%45)يستهلكون نسبةالناس أن توصلت الى بعض نتائج الدراسات( 2013)عبد الرحمنطبقا ل

في الكتابة، فمقدار المستهلك في االستماع  (%9)في القـراءة، و ( %16)تهم في التحدث، بينما يستهلكونمن وق( %30)و

نـصف  يبايساوي مجموع الوقت المستهلك فـيالتحدث والقراءة، وأن الوقت المستهلك في القراءة والكتابة  يعادل تقر

 مقـدارالوقت المستهلك في االستماع وحده. 

ت  السلوكية المهارات الضرورية واالتجاهادراسية فأنموضوعات الحجم استخدام االستماع في دراسة كل الكبر ونظرا ل

في مجال واسع من النشاطات المدرسية، وأن يبـذل المعلمـون  في عملية االستماع يجبالعنايه بهاداخل حجرات الدراسة

راحل التعليمية األولى يجب تدريب التالميذ على اكتساب مهـارة االسـتماع منـذالم التنمية هذه العملية؛ لذقصارى جهـدهم 

إمكان المعلم أن ( مما يقوله المعلم، فب% 60-50)يسمعون من وبما انالتالميذ على وجه العموم ا لمرحلة القراءة. ًاستعداد

 عد الطلبة ليكونوامستمعين جيدين ويخلق جو لهم للتركيز على مهارة االستماع.يستخدم تقنيات متعددة تسا

هو مجرد سماع أصوات الكلمات دون معرفة بداللتها أو إدراك ألبعادها فيحين أن االستماع هو سمع مقترن  فالسمع    

 بالفهم، وإن كانت درجة هذا الفهم تختلف ما بين االسـتماعواإلصغاء واإلنصات.  

حيث ،تدائيةالتي تتضمن االستماع تحدث في كل صف من صفوف المرحلة االب (  ان النشاطات2005ويوضح عاشور)

 .ويصغون إلى ما يقرأ بصورة جهريةيستمع التالميذ إلى المعلم الذي يعطي إشارات ويقوم بالتـدريس وإجـراء المناقـشات

 تمّكنالتلميذ منل أو المسرحة الهادفة التمثيـفنشاط التمثيلـي، منها الولتعليم فن االستماع  متنوعة فهناك استراتيجيات  

عن مواهب التالميذ وما لديهم من يكشف  التمثيل  فضال على انيعيـشها فـيمجتمعه،  كتيره يـةحياتالتدريب علىمواقف 

 قدرات.

لم لغوي حد ياتربو هااتجا تعد مسرحة المناهج(  ان 2005)يذكر الركابيو   مارسة ىمعلالنهاتعتمدال، عّ فيثا، من أجل تعُّ

في  القوية دعائم التربية والتعليم. عالوة على ذلك فان التمثيل يعد احدى أول قناة اتصاالته تبراللغة المسموعة التي تع

فمثال األلعاب من المهارات والخبرات والمعلومات.به لطالب يزود  اإلى أهميته وما  علماء التربية المدرسـة، وقـد أشـار
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 غرس للمبادئ االجتماعية والخلقية منالذى ينعكس ايجايبا على التالميذ درب الطالب على العمل فـيمجموعة، الرياضية ت

 البهجة والسرور.الجوالمدرسي الكثير من عطى يباالضافة الى انه ، لديهم

للحياة العملية ويدربهمعلى ضبط النفس والسيطرة على  جهزهمفرصة تحمل المسؤوليات، ويبلطالب يزوداالتمثيل كما ان 

 األعصاب والتصرف السليم وبذلك تتكامل شخصياتهم.  

المناسبة لممارسة فنون اللغـةوأدائها واكتساب  يتسطيع التالميذ انتهاز الفرصفالنشاط التمثيلي ضرورة البد منها لكي 

معرفة قديمة قدم اإلنسان  هى معرفةاإلنسان بالتمثيلالحياة. ف مجاالتمهاراتها، واستخدامها بشكل طبيعي في كثير من 

ل، لذلك كان التمثيل والمحاكاة أول درس يتعلمه اإلنسان بالمحاكاة والتمثيالـشديد حبهنفسه، ولقد عرف عن اإلنسان البدائي 

(  ان القائمون على العملية التعليمية اعتبروا المسرح :2007)يوسف ويذكرفي مدرسة الطبيعة، فاإلنسان ممثل بطبعه.  

اجات النشىء واألطفال من بدايات الـتعلم المدرسي وسيلة لخلـق المـواطنالصالح، فهو النشاط التعليمي الذي يلبى احتي

 الجامعة  إلـى

م في مهارات االستماع، د لتفوقهيعوتفوق الطالب في الدراسة  على ان -ةجنبياألومنها عربية كدت دراسات كثيرة اللقد أ

كشف عن مؤثرات ت أن تنمي الفهم االستماعي، أو تحاولفهناك دراسات  ،الدراسات التي تناولت فن االستماع وقد تنوعت

اهتمت باالستماع كفن لغوي يتأثر بالكثير من العوامل، وهناك دراسات أخرى اهتمت بالعالقة بين ومنها ما هـذا الفهـم، 

( التي هدفت إلى تنمية بعض مهارات االستماع والقراءة 2009)الهوارياالستماع والقراءة، ومن هذه الدراسات دراسة 

تدائي وتحديد مدى فاعلية البرنامج المحوسب متعدد الوسائط في تنميـة بعـض لدى تالميذ الصف الخـامساالب

مهـاراتاالستماع، والقراءة وتكشف عن مدى فاعلية البرنامج الكمبيوتري في تعديل اتجاهات تالميـذالصف الخامس 

الدرامي له أثـر فعـال ( التي توصلت إلى أن استخدام المدخل 2014)ودراسة رجب ،االبتدائي نحو تعلم اللغة العربية

( التي كشفت عـنفاعلية 2005)فـيإكساب وتنمية المهارات بصفة عامة ومهارة االستماع بصفة خاصة.وكذلك دراسة أحمد

أنواع قصص األطفال على تنمية مهارات االستماع، وأكدت علـى ضـرورة تزويـداألطفال بمهارات االستماع االستيعابي 

 على كفاءات المستمع الجيد.والناقد والتذوق وتدريبهم 

م الكافي والتطبيق أن النشاط التمثيلي لم ينل االهتما المستخدمة فى مدارسنا نجد التدريسية وإذا أمعنا النظر في األسـاليب  

 تعرفلالباحثة تجريب هذا األسلوب لارادت لذا  .هم في غرس المعلومة وحسن إيصالهاسي أن الذي يمكنالعملي الوافى 

تالميذ الصف الثالث االبتدائى لكونه نهاية مرحلة فاعليته في تنمية مهارات االستماع في اللغة العربية لدى  على

 التهيئة.ويمكن االستفادة من نتائج البحث البحث لتطبيقه فى صفوف دراسية اخرى.

 مشكلة الدراسة:  
 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:  

 بروضة النيل الرسميهkg2 مية بعض مهارات االسـتماع لـدى اطفال النشاط التمثيلي على تن مج فى برنا امأثر استخد

 ؟kg2األسئلة الفرعية:  

 لدى االطفال؟الواجب تنميتها ماهى مهارات االستماع  -1

فروق ذات داللة احصائية بين متوسط  درجات المجموعه التجريبية التى درست الوحدة الدراسية هل توجد  -2

باستخدام النشاط التمثيلى و متوسط  درجات المجموعه الضابطة التى درست الوحدة نفسها بالطريقه التقليدية فى 

 مهارة االستماع؟

 :االطار النظرى
 :االستماعاوال:

 لكل لغة من اللغات  المتداولة وجهان أساسيان:  االستماع والتحدث.

 وجه اللغة األول هو المستمع عند االستقبال، ووجهها الثاني هو المتكلم عند اإلرسال.   

فى القدم عليه وسيلة لحفظ التراث من النسيان حيث اعتمدت  الشعوب  ( هو2011)عاشور والحوامدةاالستماع  كما يرى 

 .ويضيف اليها خبراته الخاصه كوسيلة لحفظ التراث فكان كل جيل ينقل الى الجيل الالحق به خبرات اسالفه

 مفهوم االستماع:  

ۢن  حوله قال تعالى:  بها عالم اللغة مـنليستقبل  لالنسان هللالتي وهبها ا الحواسهو حاسة من السماع: ُ أَْخَرَجُكم مِّ َوٱَّللَّ

َر  ْمَع َوٱأْلَْبَصَٰ تُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيـ ًا َوَجَعَل لَُكُم ٱلسَّ هََٰ    (78النحل، آية:)"َوٱأْلَْفـ َِدةَ ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ بُطُوِن أُمَّ
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والتعرف على ،تنمية قدرة التلميذ على التعرف على األصوات العربية والتمييز بينهمـا فيها ينبغي هو مهارةاالستماع:

الحركات الطويلة والقصيرة والتمييز بين ظواهر المد والشدة والتنوين، ويفهـمالحديث الملقى عليه، ويدرك نوع االنفعال 

 الذي يسود الحديث.  

 ان مهارة االستماع تتفرع الى:( 2012 بد الحميدع)ويضيف 

 مهارة االستماع واالنصات -1

 توسيع المفردات اللغوية -2

 السمعىالتمييز  -3

 .إدراك األصوات التي في أوائل الكلمات وأواسطها ونهايتها -4

 فهم الوحدات اللفظية أو الجمل. -5

 .الدقة اللفظية.   -6

 الحكم اللفظي -7

 فهم الجمل.   -8

وذلك ألن الناس يستخدمون االستماع والكالم  ،أن االستماع من أهم فنون اللغة إن لم يكن أهمها( 2007)طبقا ل مـدكورو

ويرى أن االستماع هو التعرف على األصـوات، والفهـموالتحليل والتفسير والتطبيق أكثر من استخدامهم للقراءة والكتابة. 

  فإن اإلنصات هـو تركيـزاالنتباه، بسمع اإلنسان من أجل تحقيق هدف معين.  ،والتقدير والتقويم للمادة المسموعة

وهو) فهم  فن لغـوي أداتـه األذن الواعيـة،ومستودعة العقل والقلب(، االستماع على انه ( 2008 )الغزاوى عّرفلقد 

 .مـايسمع(بالقدرة على االنتباه وحسن اإلصغاء، واإلحاطة التامة  )وهوالكالم واالنتباه إلى شيء مسموع(، 

األذن وهي تعمل عند اإلنسان بعد والدته، فالسمع يعمل بعـد  (  انأداة االستماع هى 2009عبد الهادي وآخرون،)يروى

والدةالطفل بثالثة أيام، والبصر يعمل بعد سبعة أيام.  وهي تعمل في جميع االتجاهات، فاإلنسان يسمع من يتكلم وراءه، 

.  إن أداة االستماع ومن يتكلم أمامـهوعن يمينه وعن شماله، كما يستطيع أن يسمع البعض وهم في أماكن أخرى وال يراهم

األذن تعمل في اليقظة والمنام، ألنه ليس لها غطـاء يقفـل عليهـا،بخالف العين، فإن الجفن يغلق العين عند النوم فال تعمل 

 .  (11الكهف آية )العين ولذلك قال تعالي في أصـحابالكهف﴿فضربنا على أذانهم فى الكهف سنين عددا(

ك أن االستماع هو أول اتصال للطفل باللغة، وهو االتصال الوحيد للغـة فـيالسنة األولى ال ش انه( 2008 )العزاوي  يذكر

من عمره، فاالستماع فن من فنون اللغة العربية له مهارات كثيرة ويمكن تعلمهابالتدريب أو الممارسة، وهي على عالقة 

ات المنطويــة من التــراث وذلك قبــل اكتشاف وثيقة بمهارات اللغة األخرى، ولقد اعتمـد القـدماءعلى ســماع الروايـ

 الطباعــة.

يستطيع الفرد من خاللها اكتساب كثيرا من المفردات ويتعلم انماط الجمل  أن االستماع عملية (2008)سليتىال يرى

فالقدرة على تمييز ، والتراكيب متلقيا االفكار والمفاهيم ويستطيع ان يكتسب المهارات االخرى للغة كالما وقراءة وكتابة

ويرى واالستماع الجيد شرط أساسى لحماية االنسان من الوقوع فى اخطاء كثيرة.  ،االصوات شرط اساسى لتعلمها

(  ان االستماع هو الطريق الطبيعي لالستقبال الخارجي، ألن القراءة باألذن أسـبق مـنالقراءة بـالعين، 2008)الركابي

( حيث 2007،عاشور والحوامدة)سـتخدمت ألفـاظ اللغـة وتراكيبهـا.   وفى نفس السياقوالبـشرية بـدأت بـاألذن حـين ا

يروا ان االستماع هو العملية التي يتصل فيها اإلنسان بالمعاني واألفكـارالكافية وراءها بما يسمعه من األلفاظ والعبارات 

 التي ينطق بها المتحدث في موضوع ما.

 أهمية االستماع:

في تواصل مهمي عصر يعتمد على االستماع بشكل كبير لما له من دورفحيث اننا  هامالستماع دور اجتماعي وحضاري ل

و أربعة أضعاف ما يقرأ ضعف ما يتحدث حيـث إن الـشخص يـستمع معهم  الفرد مع اآلخرين ومساعدته على التكيف

 وخمسة أضعاف ما يكتب.  

ومهارة من مهارات اللغة العربية يجـبتعلمه والتدريب عليه حتى يصبح المتعلم أهمية االستماع كفن  هنا تتضح ومن 

عليها، فالمستمع الجيد  ماوم المادةالتي يسمعها ويبدي رأيه ويصدر أحكاا ينصت ويفهم يحلل ويفسر ويقًجيد عامستم

 ا.  ًجيد ًثابالتأكيد سيكون متحد

 وتتمثل أهميه االستماع في:  

طريقه يستطيع الطفل أن يفهم  الن عن للتعلم في حياة اإلنسان، هامة  وسيلة  ان االستماع( 2007)يرى الهاشمي .1

 مـدلوالأللفاظ التي تعرض له عندما يربط الصورة الحسية للشئ الذي يراه، وللفظه الدالـةعليها.  
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بل على من مهرات التطور االخير فى وسائل االتصال ال يتطلب كفاءة المستمع فقط، اال ان (2010)الشنطىيرى  .2

االستماع واستخدامه لهذه المهارات  بأكبر قدر من االيجابية حيث اثبتت الدراسات المبكرة ضرورة االهتمام بتدريس 

 االستماع والتدريب على  مهامه المتنوعة.

 ان االستماع وسيلة لحفظ التراث:حيث اعتمدت األمم والشعوب خاصة في القـدم (2007،عاشور والحوامدة)يرى .3

علـىاالستماع كطريقة للحفاظ على تراثها من النسيان والضياع، فكان كل جيل ينقل إلـىالجيل األصغر منه خبرات أسالفه 

ويضيف إليها خبراته الخاصة وتكررت هذه العمليةإلى أن ظهرت الكتابة، فبدأ عصر التسجيل للتراث، ولوال االستماع 

 عنها شيئا اآلن.لضاعت ثقافـاتواندثرت حضارات ما كنا لنسمع 

 :  مكونات االستماع

 (  ان االستماع ينقسم إلى أربعة عناصر بينهم ارتباط قوى وهي:  2009،عبد الهادي وآخرون)يرى

 فهم المعني اإلجمالي.   -

 تفسير الكالم والتفاعل معه -

 تقويم الكالم ونقده -

 ربط المضمون بالخبرات الشخصية.  -

 أنواع االستماع:  

 .االستماع التحليلي:   1

ألن المستمع يتوقع أن يستمتع إلى  ،من المستمعاالدارك والوعى الكامل يتطلب هذا النوع( فان 2008)طبقا ل السليتي

المرحلة الثانوية لكى في الصف الثالث االبتدائي وحتـى نهايـة نوع ينبغي أن يتم تنميتهشئضد خبرته الشخصية. وهذا ال

 .تقويم وتحليل ما يسمعونه، وعندها يكون المستمع في موقـفتحليل ما سمعه ويسمعهستطيع الطالب  ي

 .االستماع الناقد:   2

ا ألفكـار ًالنقد والتحليل حيث يتوجب على المستمع أن يصغى جيـد( قائال ان المقصود به هو2012)يسهب السيد

 المتحـدثوآرائه، ثم يعمد إلى تحليلها ونقدها في ضوء خبرته وفق معايير موضوعية.  

ومن الطبيعي أن هذا النوع من االستماع البد له من التركيز الحاد واليقظـة التامـةواإلصغاء الكلي حتى يستوعب المستمع 

 ما. سليما وتقوي عاا موضوًدرها ونقدها وتقويمها نقرحها وتفسيىشيقوم ا ما يقال أمامه من آراء وأفكار، كي ًجيد

 .االستماع من أجل المتعة والتقدير:   3

ويتضمن االستماع بمحتوى المادة المسموعة، وتقدير ما يقدمه المـتكلم واالسـتجابةالتامة له، وتحديد منهج المتكلم في 

بل والتأثر بمنظره العام، وهيئته ونبرات الصوت  ياالتحدث وميزاته، والتأثر بصوت المتحدث واالندماج معـهشعور

 المنبعث فيه.  

 .االستماع اإليجابي:  4

، تتحدث مع شخص، وتستمع إلى حديث آخـر معاهو االستماع إلى موقفين (  انه 2009،يرى.)عبد الهادي وآخرون

في حديث مع زميلك، وفي الوقت نفسه تسترق السمع إلـى حـديثيدور  شغالتكون من فعلى سبيل المثال عندما  ،يـدورحولك

 .بين مجموعة أشخاص يجلسون إلى جوارك ويتحدثون في موضوع ترغـب الخـوضفيه

 .االستماع الهادف:6

من النتباه، كما يهدف هذا النوع ا لا قويًيقصد به استماع الفرد بغية الوصول إلى تحقيق أهداف محددة مما يتطلب تركيز

   .االستماع إلى الحصول على المعلومات واكتساب المعـارفوتذكر ما قيل واستبقائه في الذاكرة أطول مدة

 .االستماع التقويمي:  7

 ا أو هادئا أو إذا كانمتسما بروح الفكاهة وما إلى ذلك.  ًون المستمع انطباعات عن المتحدث من حيث كونه نشيطوفيه يكّ 

 أهداف االستماع:  

 آداب االستماع ومهاراته  لطفال إكساب ا (2009 )ل عبد الحميدطبقا  .1

(  تنمية جانب التذوق الجمالي  لدى االطفال من خالل االستماع إلى المستحدثات 2009)طبقا لعبد الهادي وآخرون .2

 العصرية واختيـارالمالئم منها. 

 الموضوع المتسع إليه.تنمية قدرتة االطفال على عمل الملخصات السريعة والشاملة لجوانب  .3

 تنمية قدرة االطفال على توقع ما سيقوله المتكلم وإكمال الحديث فيما لـو سـكت المـتكلم. .4
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اسليما، ويتضح ًا ليتمكنوا من فهم ما يتم قرأته ومايتم قوله فهمـًتعويداالطفال على االستماع إلى اآلخرين استماعا جيد .5

والدليل على هذه الصلة فهم التراكيب والتعابير ًال وثيقا ًحادثة والقراءة اتصا من ذلك  أن هذه المهارة تتصل بمهارتي الم

 اللغوية مثال.

وهذه األهداف تنمو من عملية التدريب المستمر على االستماع، بحيث تتبلـور فـيالنهاية إلى مهارات تصاحب الفرد في 

 .  المختلفه مواقف االستماع

 :  مهارات االستماع

 ( بتقسم مهارات االستماع إلى:  2009( وعبد الهادي وآخرون) 2008)السليتي قام 

البد من توافرها في كل عملية استماع ناجحة، ومهارات خاصة يجـباكتسابها ألداء مهام الحقة  والتى  مهارات عامة

 لعملية االستماع.  

 المهارات العامة:  

 القدرة على اختيار مكان مناسب لالستماع.   .1

 تركيز االنتباه واالستمرارية فيه لمتابعة المتحدث.القدرة على  .2

 القدرة على فهم التراكيب اللغوية. .3

االستماع في ضوء الخبرات السابقة وتحليلها وتمييز المـادة األساسـية ذات الـصلةالوثيقة بالموضوع من المادة غير  .4

 األساسية.

 تلخيص ما يقال داخل عقله. .5

 استخالص االستنتاجات. .6

 بتذوق وابتكار.االستماع  .7

 اإلحاطة بالمعنى الشامل للكلمة المسموعة. .8

 األحداث الواردة في المادة المسموعة على تعرفال .9

 الواردة وتحديد أدوارها. التعرف علىاالشخاص .10

 االستدعاء من الذاكرة السمعية. .11

 المهارات الخاصة:  

 القدرة على االستماع للتعرف إلى األصوات.   .1

 هم معاني الكلمات.القدرة على االستماع لف .2

 القدرة على االستماع لزيادة الثروة اللغوية. .3

 القدرة على االستماع الستخالص األفكار الفرعية. .4

 القدرة على االستماع لمعرفة األخطاء اللغوية. .5

 شكل تقرير شفوي أو كتابي. تم االستماع فىالقدرة على االستماع لنقل ما  .6

 الخفية.القدرة على االستماع لفهم المعلومات  .7

 القدرة على االستماع لمشاركة المتكلم في آرائه. .8

 تنمية مهارات االستماع:  

 يمكن تنمية مهارات االستماع من خالل ما يلي:  

 مع طالبه نحو: أرجـواإلصغاء، أرجو عدم التحدث مع زميلك أثناء االستماع.. الخ.   يستخدم المعلم التوجيهات اللفظية .1

 .لتالميذه، وذلك باستماعه إليهم وإصغائه أثناء حديثهمأن يكون المعلم قدوة  .2

عن أشكال التحية أو  أ والتدرج في تدريبهم على مواقف االستماع، كأن يسألهم في البداية عـن اسـمهموعن اليوم  .3

 التهنئة في المناسبات.

 سرد قصة قصيرة سهلة واضحة المعاني والتعرف إلى مدى إدراكهم لها. .4

 ة أو مجلة على مسامعهم ثم مناقشتهم فيها بقصد اكتشاف مـدىاستيعابهم له.قراءة خبر من جريد .5

 قصة. صيات فــي القــصة إذا كــان المقــروءام بتمثيــل بعــض األدوار لشخــالقيــ .6

يمكن اتقرا ينبغي التدريب على االستماع في كل فرصة ممكنة في دروس اللغة العربيـة ففـيدروس القراءة يمكن أن  .7

 (  2007،الركابي.)من موضوع اأو جزء يداجد أو موضوعا شـائقا اقصة أعجبتهالمعلمه على االطفال 

 :  النشاط التمثيلي:ثانيا
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( النشاط التمثيلي بأنه "النشاط اللغـوي المحبـبوالذي يعتبر من أبرز األنشطة التعريفية التي 2008)عفانة واللوحيعرف 

 الطفالويهواها الكبـار، وإذا مـاأحسن استغالله كان من العوامل المهمة في تنمية الثروة اللغوية عند ايرغب فيها الصغار 

 فـي المراحـالألولى في التعليم"  

النشاطات التربوية التي يمكن االستفادة  اهمأحد  (  انالنشاط التمثيليفي مجال التربية يعتبر2009)يرى الدليمي والوائلي و

 .منها

التمثيل التربوي بأنه تصوير حي لحوادث وخبرات منهجية ماضـيةكما في التاريخ والسير  (2006)عسقولويعرف 

 كما في االجتماع واالقتصاد.  السلفية وقصص األدب والشعر، ولحوادث جارية في الحياة االجتماعية

( التمثيل بأنه "وسيلة اتصال تعليمية فعالة للتعبيرعن فكرة أو مفهوم معين، ويعتمد ذلك على اللغـة 2011)يعّرف  القرشي

وحركـات الجـسم، وتعبيـرات الوجـهواإليماءات واإلشارات، وكل ذلك يجعل عملية التمثيل لها تأثير  كبير فـي عمليـة 

 رويح وإشـاعة البهجـة لـدى االطفال". التعلـيموالتوجيه والتأثير في نفوس اآلخرين إلى جانب الت

وقدراتهم ويوجهها  طفاليساعد في الكشف عن مواهب اال هادف، حيثنشاط مدرسي  هو التمثيل ان وترى الباحثه 

 .وإخراجها تهم على تأليف المواقف التمثيليةقدرو كما انه يساعد على اكتشاف مواهب االطفال توجيها مرغوبا فيه

 :التمثيل التربوي

موقف أو خبرة أو مهارة أو تنمية ( التمثيل التربوى على انه  تصوير أو تقليد سلوكي ل(2007  يعرف كل من يوسف

 حيث يعمل على زيادة الرغية لدى التالميذفىطريقة تدريسية هامة،  . واضافوا انهاجتماعيـة فـيالحياة العملية المحلية

 .التعليم ويسرع حدوثه

 أنواع النشاط التمثيلي:  

 .التمثيلية الصامتة:1

الموسيقى  يتم استخدام  دوقـالتمثيلية الصامتة على حركات أعضاء الجسم المختلفة ومالمح الوجـه،  يعتمد التأثيرفي  

 م الكلمـا ت المنطوقة. اسـتخداالتصويرية وغيرها من وسائل التعبير عن المعني ما عدا 

 الدمى(:).مسرح العرائس2

حيث   االطفال،مسرح العرائس من أقدم أشكال المسرح، وهو وسيلة محببة إلى نفـوسان   )7200)طبقا ل عفانة واللوح

يكثر استخدامها في مرحلة رياض األطفال ومراحل التعليم األساسي، وهـو عبـار ة عـن عرائس توضع في اليد، ويعتمد 

وتكمن اهمية استخدام حركتها على تحريك أصابع اليد، ويمكن استخدامها في تناول تنـاو ل موضوعات تربوية هادفة.  

وحاسة  الطفل وفير خبرات تعليمية ممتازة للتلميذ فيساعد فى تنمية خيالمسرحيات الدمى والعرائس في التدريس فـي تـ

 الذوق والتذوق الفني واإلبـداعى لديـه. 

حيث انهاتساعد بشكل  ،في التدريس المسرحيمحوريا مسرحيات العرائس تلعب دور( ان 2007)يرى عفانة واللوحو

 وقصص منوعة. تقديم أعمال تتناول المنهاج الدراسي، باإلضافة إلى فعاليتها في تقديم حكايات   كبير فى

كبيرة،  وهي شكل من ان استخدام العرائس والدمى في تمثليات هادفة يوفر لالطفال خبرات تعليميـة وفى رأى الباحثة 

 أو موضوع معين. معينة عن فكرةطفال الصغار، وطريقة مؤثرة في التعبير أشكال التسلية والمرح لال

 .التمثيلية القصيرة والتمثيلية الطويلة:  3

 أ.التمثيلية القصيرة:  

ل واإلخراج واستخدام التمثيـن وحـسب والتـدريد اإلعـدامن هائال من فصل واحد وتتطلب قدرا  التمثيلية القصيرة تتكون

 ويمكن أن تتناول موضوعات عديدة من المقررات الدراسية الكافية  .األزياء

 ب.التمثيلية الطويلة:  

من أكثر من فصل وتحتاج  إلى إمكانيات وجهد وإلى تدريب ووقت لحفظ األدوار وإجادة التعبير  التمثيلية الطويلة تتكون

 لروضه.اما يتطلب ذلك االستعانة ببعض المختصين من خارج وكثيرا  والتمثيل 

 ج.االستعراض التاريخي:  

 من الزمن.   فترات كبيرةمن التاريخ استغرق حدوثها  واحداث تمثيليات تاريخية تعرض أحداثا وقائعوهوعبارة عن 

 د.التمثيلية االجتماعية:  

وهذه التمثيليات . مختلفه فيأعمار ا متنوعةالتي تمس أشخاص او العامه تتناول مشكالت العالقات االجتماعيةوهى التى  

 (  2008حلس، )أكثر عمومية، وأقل اتصاال باألمور الشخصية من تمثيليات المشكالت الشخصية.

 أهداف النشاط التمثيلي:   
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 أهداف لهذا النشاط وهي:    ثالثة (2007)االلوح يضع

 في شكل النشاط المسرحي  االطفال تعزيز قدرات - تعزيز حياة الطالب  - تعزيز تعليم الطالب

 أهداف ثقافية.-أهداف التعليمية   -أهداف لغوية    :ويمكن تقسيم أهداف النشاط التمثيلي إلى

فعلى  ،مهارات اللغه المختلفههناك الكثير من الدراسات التى اظهرت االثر االيجابى الستخدام النشاط التمثيلى فى تنمية 

 .ل المثالسبي

التى هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام المسرح في تعليم مهارات متضمنةفي منهاج اللغة  (2006)دراسة دحروج

فلسطين.واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي. وتكونت -العربية على تحصيل تالميذ الصف األول األبتدائى بخان يونس

واظهرت نتائج الدراسةتفوق .بطةعينة الدراسة من ثمانون تلميذا وتلميذه تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضا

مهارة التمييز السمعي، )المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في أربع مهارات مـن مهـاراتاللغة العربية وهي:

ومهارة التمييز البصري ومهارة التحليل ومهارةالتركيب(. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمسرح العرائس في 

 فـيحصص النشاط الحر واألنشطة المنهجية.تدريس جميـع المـواد 

والتى هدفت إلى معرفة أثر استخدام النشاط التمثيلي في تدريس النحـو علـى التحـصيلواالتجاه  (2007 )دراسة اللوح

نحوه لدى تالميذ الصف الخامس األساسي.  وتكونت عينة الدارسة من تالميذ الصف الخامس األساسي في المدارس 

ط التمثيلي في تدريس النحو على زيادة الحكومية بقطاع غزة. واظهرت نتائج الدراسة االثر االيجابىالستخدام النشا

 التحـصيل الدراسـيلدى التالميذ كما ان النشاط التمثيلي ينمي االتجاه االيجابي نحو النحو.

 يــف ةــصقلاو رودــلا بــلع يتيجتيارتــسا ىــعل مئاــق بييردــت جماــنرب رــثأ نــم قــقحلتا ىــلإ ةــساردلا تفدــه (2008)ةلقضاا سةدرا

 ،سنــــجلاو ،ةــــعومجلما فالتخاـب فـلتخي رـثألا اذـه ناـك اذإ اـم فـشكو ،ةـسردملا لـبق ام لفاطأ ىدل ةءارقلل دادعتسالا ةيمنت

 يف بييرجلتا جهنلما ثحابلا تبعا ،ةيعرفلا هداــــعبأو يــــكللا يــــئارقلا دادعتــــسالا راــــتبخا ىــــعل لاــــفطألا اءدأ يــــف لــــعفاتلاو

 ،شرــج يـف معارــلبا ةـضور نــم نياـلثا يدــيمهلتا فـلصا لاـفطأ نـم ةـلفطو ًالـفط (66)نـم ةـساردلا ةـينع تنوتك ،ةساردلا

 ةـبييرجلتا ةـعومجملا يـهو ،تاـعومجم ثالـث ىـعل ًائياـوعش سنـجلا يرـيغتم قفو اوعزو تاونــس (5-6)نيـب مهراــمعأ تـحوارت

 ثحابلا ماــق ،ةــساردلا فادــهأ قــيقحتلو ،ةطباــلضا ةــعومجلماو ،)ةــصقلا(ةــنيالثا ةــبييرلتجا ةــعولمجماو )رودــلا بـعل(ىـلوألا

 وذ رثأ دوجو اظهرت نتائج الدراسة. ةـصقلاو رودـلا بـلع يتيجتيارتسا ىلع مئاق ،ئيارقلا دادعتسالا يف بييردت جمانرب ءبناب

 رـــهظي مـــلو ،يـــكللا يـــئارقلا دادعتـــسالا راـــتبخا يـــف لاـــفطألا اءدأ ىـــعل ،ةـــصقلاو رودـلا بـلع ةميـسقب بييردـتلا جماـنرلبل ةلالد

. كما .ئيرالقا دادالستعر اختباد ابعاأعلى جميع  سلجنواعة ولمجما نبيل لتفاعس، أو الجنر المتغي ةئياـــصحإ داللةذو  رـــثأ

 دادالستعا ثيرا فىأـــــت ثالثـــــلا تاـــــعومجملا رـــــثكأ تـــــناك رودـــــلا بـــــلع )ىـــــلوألا(ةـــــبييرجلتا ةـــــعومجملا اظهرت النتائج ان

 ةـيبيرجلتا ةــعومجملا نأ جئاـلنتا نــم نيـبت اـكم .ةطلضابا عةوبالمجم نةرمقا كلوذ ،لقصةا عةومجم ءتجام ث، لكليا ئيرالقا

 عـم ةـنرقام )يرـلبصا ركذـتلا ،تاـموللمعاو ،يرلبصا زييمتلا(ئيارقلا دادعتسالا داــعبأ يـف ارثأــت رـثكأ تــناك رودـلا بـلع ىــلوألا

 .دألبعااعلى بقية  ةطلضابوايبية رلتجا نعتيولمجما نحصائيا بيإلة دا روقف  رهظت مـلو ،ةـصقلا ةـعومجم

 عـبارلا فـلصل عامتـسالا تاراـهم ضـبع ةـيمتنل يـلثيملتا طاشلنا مادختسا رثأ ىعل فرعتلا لىإ تفده (2010)يطلشنا سةدرا

 ،يــساسألا عــبارلا فــصلا تاذــيتلم نـم ةذـيتلم (74)نـم ةـينع ىـعل ةــساردلا ترـتصقاو ،يـبيرجلتا جهنـملا ةـثحابلا تـعتبا .ةزـبغ

  يبيةرتج عةومجموذة، تلمي (36)وتشمل ةطضاب ةــعومجم: مجموعتين نــم ةــنومك ةيدــصق ةــينع ةــثحالبا تراــتخا ثــيح

 يــلبقلا نيراــتبالخا يــف ةــبييرجلتا ةــعومجملا تاذــيتلم تاــجرد نيــب قورــف دوــجوأظهرت نتائج الدراسة  .ذةتلمي (38)تشمل

كما اظهرت  .يبيةرلتجا عةولمجما ذاتتلميدى لدي لبعس القياالكلية لصالح ا جاتهودر هدبأبعاع الستماا  تاراــلمه يدــعبلاو

 .عـبارلا فـلصا تاذيتلم ةــينعلا دارــفأ ىدــل عامتــسالا تاراــمه ةــيمنت يــف ةــيبرعلا ةــغللا ررــقلم يــلثيملتا طاــشلنا ةــيلعاف  النتائج

التى هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام النشاط التمثيلي ولعب األدوار لتنمية مهارات التفكير  (2012)دراسة عبد المعز

 (4-7 )فقد كانت عينة الدراسة من أطفال مرحلة رياض األطفال بالمملكة العربية السعودية. -العلمي ألطفال الروضة 

الباحثة المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد  استخدمت-.( من اإلناث5،)( من الذكور5،)( أطفال10)سنوات، كان عددهم

 (بعديا فيما بعد فترة المتابعة -قبليا  )حيث تم تطبيق المقياس المستخدم بالدراسة ،على تصميم المجموعة التجريبية الواحدة

وقد  .كاسلوب احصائي للدراسة Wilcoxon test( )استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون ،على عينة تجريبية واحدة

بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي فى  (0.01 )النتائج انه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي اظهرت

مهارات التفكير العلمي والدرجة الكلية وذلك لصالح التطبيق البعدي. وهذا مما يعد مؤشرا على فعالية البرنامج المستخدم 

 .لتحسين مهارات التفكير العلمي

  :واإلجراءاتالطريقة 
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 منهج الدراسة:  :أوال
بروضة kg2اطفال اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي باستخدام مجموعة تجريبية ومجموعةضابطة من

 .النيل الرسميه

 عينة الدراسة:  :ثانيا
 العينة االستطالعية:  .أ

( من مجتمع وطفلهوطفل 30)عينـة اسـتطالعية بلغـتقامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي لمهارات االستما ع على 

 الدراسة األصلي، وقد طبقت الباحثة االختبار على هذه العينة بهـدفالتحقق من الصدق والثبات لالختبار.  

 ب. العينة الفعلية:  

تقسيمهم الى وتم  طفل وطفله 80، حيث تكونت من ار عينة الدراسة بطريقة قصدية من روضة النيل الرسميهتم اختي

 تـتعلم بالطريقـةالتقليدية  وضابطهتجريبية تتعلم بالنشاط التمثيلي  مجموعتين

 أدوات الدراسة:  :رابعا
 إعداد الباحثة(  )االختبار التحصيلي لمهارات االستماع:

؛ في ضوء األهداف السلوكية التي من المفترض أن تكون قد  kg2ت االستماع الطفال قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارا

 . 2020-2019 تحققت خـالل العـامالدراسي

 كانت األسئلة في االختبار موضوعية متنوعة:  

 ما يلي:   تم مراعاة وفي ضوء أهداف االختبار 

 شمولية االختبار بحيث اشتمل على معظم مهارات االستماع.   -

 .لالطفالمناسبة أسلوب األسئلة  -

 وضوح التعليمات الخاصة باالختبار. -

   :تكون كل سؤال منو

 :  ،ي العبارة األساسية التي تعرض المشكلة  اإلجابـةعنها: هلمقدمة السؤا -أ 

   اإلجابة المحتملة.  -ب

 يراعى في اإلجابات المحتملة ما يلي:  

 أن تتطابق إمالئيا مع شكل الكلمة المطلوبة في السؤال ومضمونها.  -

 كتابة اإلجابة الصحيحة تبعا لقواعد اللغة العربية.   -

 أن تكون محددة وغير قابلة للتأويل. -

 لكل سؤال إجابة واحدة محددة واضحة. -

 تعليمات االختبار:    -ت

لدى التالميذ عند اإلجابة، وعدم وضوحها وقد تم صياغة  االيجابىمما كان له االثر كانـتالتعليمات واضحة ومفهومة؛ 

تعليمات االختبار على ورقة منفصلة توضع فـي بدايـةدفتر االختبار  وقد راعت الباحثة في ذلك توضيح الهدف من 

 االختبار، ووصف االختبار وكيفية اإلجابة. 

 صدق وثبات االختبار: -ث

م مجموعة من المحكمين تحكيم االختبار وعباراته. وتم حساب ثبات االختبار وكانت وللتأكد من صدق االختبار فقد قا

 على ثبات االختبار وانه سيعطى نتائج دقيقه عند تطبيقه. ( وهي قيمة عالية تدل945.0)قيمة الثبات

 :متغيرات الدراسة:خامسا
 :المتغير المستقل -أ

 استخدام برنامج فى النشاط التميثلى

 :المتغير التابع -ب

 بعض مهارات االستماع فى اللغه العربيه

 :اجراءات الدراسة:سادسا
 :اتبعت الباحثه االجراءات التاليه

 بروضة النيل الرسميه. kg2من الدراسة اختيار عينة -1
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 االطالع على االدبيات والدراسات السابقه. -2

 وتطبيقه تطبيق قبلى.هارات االستماع وتحكيمه متحصيلى لتصميم اختبار-3

 تصميم برنامج فى النشاط التمثيلى وتحكيمه  -3

 تدريس الوحدة الدراسية الرابعة من كتـاب لغتنـا الجميلـةبأسلوب النشاط التمثيلي للمجموعه التجريبية -5

 ( د قيقة، 45)وقد تم تدريس هذه الوحدة لمدة ثماني حصص دراسية مدة كل منها

 طبيق االختبار التحصيلي لمهارات االستماع تطبيق بعدى. ت -6

 توصلت الباحثة إلى نتائج الدراسة باسـتخدام األسـاليب اإلحـصائيةالمناسبة.   -7

 (1)جدول
 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمهارات االستماع درجات اختبار ت  للفرق بين متوسطات

 مستوى الداللة
 قيمة

 ت

 الضابطة قبلي

 (40)ن= 

 التجريبية قبلي

 (40)ن= 
 مهارات االستماع

 االنحراف

 المعيارى

 لمتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

 لمتوسطا

 الحسابى

 فهم مضمون ما يتم االستماع إليه -1 1.92 1.19 1.86 1.15 0.22 غير دالة احصائيا

 استخالص الفكرة العامة من المادة المسموعة -2 0.13 0.35 0.13 0.34 0.08 غير دالة احصائيا

 ترتيب األفكار الرئيسية -3 1.20 0.85 0.98 1.05 1.06 غير دالة احصائيا

 تحديد الشخصيات الرئيسة الواردةفي القصة -4 0.34 0.57 0.31 0.56 0.25 غير دالة احصائيا

 الكلمات التي يتم استماعهاجمع مفرد  -5 2.26 1.86 2.24 1.33 0.02 غير دالة احصائيا

 اصدار حكم على شخصيات القصة -6 0.60 0.86 0.50 0.83 0.36 غير دالة احصائيا

 تكملة كلمات ناقصة-7 1.33 0.95 1.14 0.90 0.91 غير دالة احصائيا

 1.10 1.09 1.12 0.94 0.02 غير دالة احصائيا
االستماع اليها واستبعاد   مظبط الكلمات التـي يت -8

 الخطأ اللغوي

 تحديد نوع الكلمة -9 1.50 1.11 1.50 1.12 1.26 غير دالة احصائيا

 استنتاج ما تعلمته من الدرس -10 0.16 0.43 0.19 0.40 0.12 غير دالة احصائيا

 الدرجة الكلية لالختبار 10.54 09.26 09.97 8.62 0.34 غير دالة احصائيا

 66.2=  0.01  ، وعند مستوى داللة00.2=  0.05 الجدولية عند مستوى داللةت( )قيمة

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 

يدل على ان بلي، مما على جميع مهارات االستماع وعلى الدرجة الكلية لالختبـارالتحصيلي لالستماع في التطبيق الق

 المجموعتين متكافئتين.
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 :النتائج وتفسيرها
 تحليل نتائج االختبار البعدى موضح بالجدول التالى:

 (2)جدول
 اختبار ت  للفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدى لمهارات االستماع

 المجموعة الضابطة   قيمة ت   مستوى الداللة  

 (  40)ن= 

 المجموعة التجريبية  

 (  40)ن= 

 مهارات االستماع

 االنحراف 

 المعياري  

المتوسط 

 الحسابي  

 االنحراف 

 المعياري  

المتوسط 

 الحسابي  

 فهم مضمون ما يتم االستماع إليه  -1 3.91 0.26 3.73 0.41 2.01  0.05دالة عند 

 استخالص الفكرة العامة من المادة المسموعة   -2 0.92 0.20 0.75 0.40 2.15 0.05دالة عند 

 ترتيب األفكار الرئيسية   -3 3.00 0.92 2.90 0.90 0.33 غير دالة إحصائيا  

 تحديد الشخصيات الرئيسة الواردةفي القصة -4 1.58 0.65 1.43 0.67 0.80 غير دالة إحصائيا  

 جمع مفرد الكلمات التي يتم استماعها -5 3.54 2.00 2.44 1.77 2.45 0.05دالة عند 

 اصدار حكم على شخصيات القصة   -6 1.40 0.86 1.00 0.87 2.02  0.05دالة عند 

 تكملة كلمات ناقصة  -7 2.21 1.16 1.58 1.20 2.27 0.05دالة عند 

ظبط الكلمات التـي يتم االستماع اليها واستبعاد   -8 2.10 0.86 1.66 0.95 2.07  0.05دالة عند 

 الخطأ اللغوي  

 تحديد نوع الكلمة   -9 2.92 0.27 2.69 0.46 2.56 0.05دالة عند 

 استنتاج ما تعلمته من الدرس   -10 0.65 0.48 0.44 0.50 1.86 غير دالة إحصائيا  

 الدرجة الكلية لالختبار   22.23 07.66 18.62 08.13 2.78  0.01دالة عند 

 66.2=  0.01  ، وعند مستوى داللة00.2=  0.05 ت( الجدولية عند مستوى داللة)قيمة

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي درستبالنشاط 

أبعاد اختبار مهارات االستماع معظمالتمثيلي والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في القياس البعدي على 

في حين ، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.  0.05، وعند مستوى 0.01ودرجته الكلية، وهي دالة عند مستوى 

انه ال توجد فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات االستماع "ترتيب األفكار الرئيسية، وتحديد 

 الشخصيات الرئيسة الواردة في القصة.

 :تفسيرالنتائج
 دراسةله احصائية لصالج المجموعه التجريبية وقد اتفقت هذه النتيجه مع  اظهرت نتائج البحث انه توجد فروق ذات دال

 .(2012)وعبد المعز ،(2010)الشنطى ،(2008)(، القضاه2007 )اللوح ،(2006)دحروج :كل من

 الى ان ترجع الباحثة السبب في ذلكو

 بخالف الطريقه التقليديه. بطريقة مشوقة  االطفال على جذب انتباه ا لديها القدرةطريقة النشاط التمثيلي  -1

 على المشاركة كل حسب قدرته.االطفال طريقة النشاط التمثيلي تشجع  -2

 بروضة النيل الرسميه kg2اطفال طريقة النشاط التمثيلي في تدريس مهارات االستماع تحسن من تحصيل  -3

  فـينفوسهم وهي الميل إلى اللعب.طريقة النشاط التمثيلي تتيح للطالب فرصة إظهار مواهبهم وإشباع رغبة كامنة  -4

  طريقة النشاط التمثيلي تأخذ في االعتبار الفروق الفردية بين التالميـذ فـي الفـصل الواحد. -5

واألنشطة التعليمية في  مرونة طريقة النشاط التمثيلي التي تستوعب مجموعة فعالة مـن الوسـائل واألدوات -6

  تتضافر لتحقيـق األهداف التدريسية المرغوب فيها.سياق ممتع ومشوق، وهذه العناصر كلها 

خالل المشاركة في النشاط  التمثيل يضفي جوا من البهجة في الفصل، ويكسب التالميذ خبرات سارة جديدة مـن -7

 التمثيلي.  
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 التوصيات:  
 ، توصي الباحثة بما يلي:  البحثفي ضوء نتائج 

 .ما له من اثر ايجابى عليهم.ل الطفال روضة النيل ي لالنشاط التمثيلالستماع من خالل االهتمام بتعليم مهارات ا .1

 .على االطفالتضمين منهج اللغة العربية مسرحيات وتمثيليات تعليمية للـدروس الـصعبة  .2

 عقد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على النشاط التمثيلي. .3

 المقترحات:   
 إجراء الدراسات التالية:   - البحثفي ضوء نتائج  -تقترح الباحثة 

 دراسة أثر النشاط التمثيلي على تنمية المهارات اللغوية لدى تالميذ المراحل التعليميةالمختلفة.. .1

 دراسة أثر النشاط التمثيلي في تدريس فروع اللغة العربيـة األخـرى النـصوص ـالقصة ـ التعبير. .2

 .التالميذ المرحلة األبتدائيةاع لدى دراسة صعوبات التمكن من مهارات االستم .3
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 :المراجع
 

 القرآن الكريم.

، دار الفكـر المعاصـر،بيروت، لبنان، دار 1( "طرق تدريس اللغة العربيـة"،  ط2005الركابي، جود ت) -1

 الفكر، دمشق، سورية  

 ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع" اربد  1( "فنون اللغة، ط2008)السليتي، فراس -2

تم االطالع عليه من موقع "  الفصحى اللغـة العربيـة خصائص( "2012)عبد الحميدالسيد،  -3

europarabic.com. 

 ، عـالم الكتـبللنشر والتوزيع.  1( "المناهج والمدخل الدرامي"  ط2011).القرشي، أمير -4

 ،عمان ،والتوزيع، دار المناهج للنشر 1( "تدريس مهارة االستماع من منظـورواقعي" ط2005)زةالعزاوي، فاي -5

 األردن.  

، دار 1( " أساليب تدريس اللغة العربية بين النظريـةوالتطبيق" ط2007)محمد ،الحوامدة ،.عاشور، راتب -6

 عمان،  األردن ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 1اإلعدادية" ط( "أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار في المدرستين االب تدائية و 2006)عبد الحميد، هبة -7

 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.  

، عمان: دار صفاء للنشر 1("الفن والموسيقى والدراما في تربية الطفـل"،  ط2009)عبد الهادي، نبيل وآخرون -8

 والتوزيع.  

 ( "الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقي" 2006)عسقول، محمد عبد الفتاح -9

 آفاق الطباعة والنشر والتوزيع.   2ط

، دار المـسيرة للنـشروالتوزيع والطباعة، 1ط ،ممسرح"( "التدريس ال2008)عفانة، عزو، اللوح، أحمد -10

 .عمان، األردن

والتوزيع  رــــشلنل ةريــــمسلا ردا ،ناــــعم " ةـــيبرعلا ةـــغللا سيردـــت قرـــط(2007)" دــــمحأ ىــــلع،روكدـــم -11

 130-129ص  ،الطبعة االولى ،والطباع

 

 الرسائل العلمية:   :ثانيا
( "أثر استخدام النشاط التمثيلي على تحصيل قواعد النحو لدىتالميذ الصف الخامس 2007اللوح، أحمد حسن) .1

األساسي في قواعد النحو واتجاهاتهم نحوها" رسالة ماجستير غيرمنشورة للبرنامج المشترك بجامعة عين 

 شمس بمصر وجامعة األقصى بفلسطين، غزة.  

ج العيوب اللغوية المنطوقـةلدى تالميذ الصفوف ("برنامج مقترح في اللغة العربية لعال0052)رجب، ثناء .2

 الثالثة األولى، من مرحلة التعليم األساسي"، رسالة ماجستير غيـرمنشورة، جامعة عين شمس.  

 دادتعسالا ةيمتن يف ةـقصلاو رودـلا بـلع ييتجتيارتـسإ ىـلع مئاـق يبيردـت جماـنرب رـثأ(2008):"نيــمأ دـممح،ةاـضقلا .3

 ددلعا،تيولكا،ةيوبرلتا ةلمجلا،"ةسردملا لقب ام لافطأ ىدل ةءارقلل

 ةــيبرعلا ةــغللا صئاــخص ىــلإ لخدــم ةــيوغللا تاراــمهلا" :)2010 )حلاــص دــمحم،يطنــلشا  .4

   .عيزوتلاو رشلنل سلدنألا ردا،4)ط(،"اهنونفو                 

" استخدام النشاط التمثيلي ولعب األدوار لتنمية مهارات التفكير العلمي ألطفال  (.2012)حنان ،عبد المعز .5

 بالمملكة العربية السعودية  -الروضة 

 

  


