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ص القرآن الكريم  "دراسة 
َ
ص
َ
جضمني املسرح املدرسى لبعض ق

 ميداوية ألخصائي الىشاط املسرحي يف مرحلة الحعليم األساسي"
 إعداد 

 د/ أميىة حمسه حسه األكشر
 مدرس بقسم اإلعالم الرتبوى 

 اجامعة بنه -كلية الرتبية النوعية 
  

 

 الدراصة:مشكلة 
ما أنواع قصػص اقرػن ف اقيػناـ اقتػم تاػمنيا اقاطػاب اقملػنرم اقم نلػم مػف و يػ  نظػن 

 ؟ -عان  اق نال -أاصائم ومشنفم اقملنح اقم نلم 

 أٍداف الدراصة:

اقتأياػػ  ع ػػم أىماػػ  اقرصػػ  اقرن ناػػ  فػػم اقاطػػاب اقملػػنرم اقم نلػػم فػػم الػػتا ص     
قرػن ف اقيػناـ اقتػم تاػمنيا اقاطػاب اقملػنرم أنػواع قصػص اويػلقؾ نصػ  اقِعظات واقِعبن، 

 .-عان  اق نال -اقم نلم مف و ي  نظن أاصائم ومشنفم اقملنح اقم نلم 

 ميَج الدراصة:

اقملػػرم بشػػراو اقيا ػػم قتر اػػؿ انبعػػا  اقنظناػػ   -الػػتا مت اق نالػػ  اقمػػنيف اقوصػػ م    
اقم نلػم اقعظػ  قمواوع اق نال  ق رصػوؿ ع ػم باانػات ومع ومػات رػوؿ تاػماف اقملػنح 

، باإلاػاف  إقػم اقشػؽ اقيمػم باإللػتعان  باق نالػ  اقما اناػ  مف بعض قصص اقرن ف اقيناـ
 ماػػػإل اإل انات ق تعػػػنؼ ع ػػػم  نار ومرتنرػػػات أاصػػػائم ومشػػػنفم اقملػػػنح اقم نلػػػم فػػػم 

 .ـٕٙٔٓاقتع اما  بمرافظ  اقر اوبا  راث تـ اقتطباؽ فم نياا  شين أغلطس 
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 توصلت إليَا الدراصة: ومً أٍه اليتائج التى

اقاطػػػػاب اقملػػػػنرم اقم نلػػػػم مػػػػف و يػػػػ  نظػػػػن أاصػػػػائم وُمشػػػػنفم اقملػػػػنح اتاػػػػ  أف 
ق او اقرػ نة ع ػم تاػماف بعػض اقرصػص اقرن ناػ  بصػونة يباػنة  -عان  اق نال  -اقم نلم

 .واقبعض بصونة متولط  واقبعض اآلان بصونة ق ا  

 اقي مات اقم تارا  :

  تامافInclusion 
   اقُرن نماقَرَصص Quranic Stories 
  اقنشاط اقملنرم أاصائمTheatrical Activity Specialist 

  اقملنح اقم نليSchool Theatre 
 

          مكدمة: 
وىو  لتون اقرااة ، فيو اشتمؿ ع م أصوؿ  اقُرن ف اقيناـ ىو ي ـ اقااقؽ اقع اـ،      

اقعرا ة واقشناع  واقل وؾ واقُمعام ت وانا ؽ واقعبا ات وع ق  اإلنلاف باقيوف واقرااة، 
من نبيـ أبن قمف عصوا وتنيوا اقعِ و"يما اشتمؿ ع م اقِريـ واقمواعظ وانرياـ واقرصص 

ف اقرن ف اقيناـ قو تأثان قوى لقؾ ن قواار اقلاف طغوا فم اقب   و ما نزؿ بانبوفايا بااف 
ف ا ـ بيا أع م اقر وب قما فاو مف طيانة اقمعنم، وىله اقعظات اقرن نا  مف اقانونى 

إل ُاع  أل وب اقرص  مف ألاقاب اقتع اـ اقنا ر  اقتم اربؿ  (ٔ)".امانوإاقمل ـ قيم اروى 
اقتع ـ، وىم ولا   ع ايا اقصغان واقيبان، بؿ اان انلاقاب قتشواؽ اقت مال إقم 

ق تواا  واق يـ،وعامؿ تنبوى ميـ فم اقتر م بانا ؽ اقينام . واقرص  اقرن نا  ُتررؽ 
أى اًفا ُمتع  ة وُمتباان ،وىم ُتشيؿ فم ُم م يا بعض أى اؼ اقنلاق  اقلماوا  اقُمرم ا ، 

 يما ُتعبن مف اقنارا  انانى عف اإلع از اقرصصم فم اقرن ف اقيناـ.
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شمؿ اقَرَصػص اقرن نػم أنبعػ  أنػواع مػف اقَرَصػص أوقيػـ : قصػص اننباػار واقُنلػؿ و"ا     
و عوتيـ وعاقب  اقمؤمناف واقُميلباف قيـ ، يرصػ  نػوح وابػناىاـ ومولػم ع ػايـ اقلػ ـ .. 
إقػػث ثػػانايـ : اقَرَصػػص اقُمتع رػػ  برػػوا ث عػػابنة وأشػػااص قػػـ تثبػػت نبػػوتيـ) اقُمع ػػزات( ، 

وأصػػػراب اقلػػػبت وأصػػػراب اق اػػػؿ .. وثػػػاقثيـ : اقَرَصػػػص يرصػػػ   ؿ اقييػػػؼ ، وقػػػانوف 
اقُمتع ر  باقروا ث اقواقع  فم زمف اقنلوؿ ص م ا ع اػو ولػ ـ يغػزوة بػ ن وُأرػ  واقي ػنة 

ونابعيـ : اقَرَصص اقنمزى وىػو اقُمتع ػؽ بعػاقـ اقراػواف أو اقػلى ُاػنوى  (ٕ)واإللنار ونروه" 
اقػلى بعثػو ا  قبنػم   ـ ، وقصػ  برػنة بنػم  ع م قلاف اقطاػن واقراػواف مثػؿ قصػ  اقُغػناب
 إلنائاؿ وقص  نم   ُل اماف وُى ُى  ُل اماف.

 واقعبػػن اقِريػػـ واقمػػواعظاقمنغػػوب فايػػا فػػم نرػػؿ وتتعػػ   اقولػػائؿ وانلػػاقاب اقتنبواػػ      
اقمو ػػو ة فػػي يػػؿ لػػونة بػػؿ فػػي يػػؿ  اػػ  مػػف اقرػػن ف اقيػػناـ إقػػم اقت ماػػل بألػػ وب ُمربػػب 

  اقاطاب اقملػنرم وااصً  ،بو و عاـاننشط  اقم نلا   ىله اقولائؿ فوم إقايـ ومشوؽ
 .اقم نلم

منػل منارػؿ تيػوانيـ ق ت ماػل ر  اقولائؿ اقتع اما  واقتنبواػ  إل ُاعتبن اقملنح اقم نلم أ   
اقاطاب اقملػنرم اقم نلػم فػم تنشػئ   غ اؿ  ونإوال اميف  .وقم  ااؿ واانج اقم نل ان 

، راػث ال رػوا ز ترػوؿ  وف وصػوؿ وانفيػان تيـوأفئػ  يـفػي عرػوق بثػوبث ما نو  و  أبنائنا
     قمنئا  واقمؤثنات اقملموع  .واقراـ مف ا ؿ اقرني  ا

قػػلقؾ يانػػت ت ػػؾ اق نالػػ  تيم ػػ  قلػػابراتيا مػػف اق نالػػات قتيػػوف ِى ااػػ  ق ػػنشر ومنيً ػػا     
لقػؾ اقع اػ  مػف اق نالػات وق  أي ت ع م وأل وًبا قيؤالر اقُماططاف ق تنبا  الانوف ع او. 

إل ُتعتبن ُمنط رات وُمو يات ق  نالػات اق ررػ  ومػف ىػلا اقُمنط ػؽ اىتمػت اقبارثػ   اقلابر 
اقرصػص  تناوقػتباإلط ع ع م أيبن قػ ن مميػف منيػا، وقػ  قلػمتيا اقبارثػ  إقػم  نالػات 

، ولقػؾ بيػ ؼ بَرَصػص اقرػن فومراوق  نبطو  تناوقت اقملنح اقم نلم  نالاتو  اقرن نم
 .تلتن  إقاو اق نال  اقراقا  فم تواا  اق وانب انلالا  قمواوعيا معنفمتيواف إطان 
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 :الَكَصص الكزآىى التى تياولتالضابكة الدراصات 
توصػ ت واقتػم  ـ(ٕ٘ٔٓ)اماف عب  اقمنعـ عب  اقم اػ  إ ،اان (ٖ)  نال تعنات     

 .ني ا ي بمتط بات اق ف اقرصصي ف اقرصص اقرن أ إقم م موع  مف اقنتائف أىميا

واقتػم ىػ فت اقػم  ـ(ٕٗٔٓ) أمانم اقميت ى عبػ اق وا  مرمػ ، أرم  (ٗ)  نال أما     
التنباط بعض اقراـ اقتنبوا  مف بعض اقرصص اقنمزى فػم اقرػن ف اقيػناـ وااللػت ا ة منيػا 
فم اقمؤللات اقتنبوا  وااص  فػم مػ انس اقمنر ػ  االبت ائاػ  وقػ  الػتا مت اقبارثػ  فػم 

                                                                           نالتيا اقمنيف اقوص م.

بانػػػت و ػػػو  فػػػنوؽ بػػػاف  ـ(ٕٗٔٓ)وفػػػار لػػػ اماف ، عو ػػػاف (٘)  نالػػػ  و ػػػارت    
اقم مػػػػوعتاف اقت ناباػػػػ  واقاػػػػابط  فػػػػي ميػػػػانات اقت ياػػػػن اإلبػػػػ اعي )انصػػػػاق  واقط قػػػػ  

لػيـ فػي تنماػ  واقمنون ( مف اػ ؿ اقرصػص اقرن نػي. أي أف الػتا اـ اقرصػص اقرن نػي اُ 
 ق ى أط اؿ ما قبؿ اقم نل .ميانات اقت يان اإلب اعي 

ألػػ نت اقتػػم و  (ـٕٓٔٓ)رصػػ  اولػػؼ عبػػ  اقػػنرمف، اقعواػػي (ٙ)  نالػػ و ػػارت     
ع مػػػي( باقرصػػػص اقرن نػػػي عانػػػ  ا  ماػػػموف تنبػػػوي و  ٓٓٗعػػػف مػػػا ارػػػنب مػػػف ) نتائ يػػػا

إعػ ـ ىػا ؼ ق ط ػؿ فػم منار ػو اقمات  ػ ،  اق نال  واقتي اميف تر اميا بصونة  لاب  عبػن
اقيثاػػن مػػف اق وانػػب اقتنبواػػ  اقمو ػػو ة ققط ػػاؿ اػػمف قصػػص اقرػػن ف اقيػػناـ، إاػػاف  إقػػم 

 .     ط اؿع مي ققإواقتي اميف صااغتيا في قاقب 

الػتا اـ  فاع اػ  اقنتػائف بانت ـ(ٜٕٓٓ)ن اح ااق  مرم  ، اقشاعن (ٚ)  نال أما      
 .فم تنما  ميانات اقت يان ق ى ط ب اقصؼ انوؿ اإلع ا ى  ا اقرصص اقرن ن

ع ػػم  ـ(ٜٕٓٓ)لػػما  مرمػػ  ااػػنت لػػع  ، عبػػ  اق طاػػؼ  (ٛ)  نالػػ نتػػائف والػػتن ت 
فيػػـ ق م ػػن ات اق غواػػ  مػػف و ع ػػم يػػؿ مػػف اقتػػلين،  بننػػامف اقرصػػص اقرن نػػمقأثػػن  و ػػو 

 اقنوراػ  عنػ  ط ػؿ مػا قبػؿ اقم نلػ اقراـ اق انا  مػف اق وانػب و اق وانب اقعر ا  واقمعنفا ، 
 .     .  ٘ٓ. ، ٔٓعن  ملتواات اق الق  اإلرصائا  اقمتعانؼ ع ايا ولقؾ 
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ت ػوؽ  نتائ يػا اػمف يػاف مػف ـ(ٜٕٓٓلما  عبػ ه لػعا  ) انى ؿ، (ٜ)أما  نال      
إنػاث( واق تػاف  نلػتا بالػتا اـ ألػ وب اقرصػص اقرن نػي  -اقم موعتاف اقت ناباتاف )ليون

إنػاث( واق تػاف  نلػتا  -في تنما  اقت ياػن االلػت القي ع ػم اقم مػوعتاف اقاػابطتاف )ليػون
 باقطنار  اقتر ا ا  في تنما  اقت يان االلت القي. 

مػػف أىػػـ نتائ يػػا أف اقرػػن ف  ـ(ٜٕٓٓ)زىػػنار أرمػػ  عثمػػاف ، اقصػػا ؽ  (ٓٔ) نالػػ و    
 مص ن ق راـ اقلاما  بص   عػام  واقرصص اقرن ني بص   ااص .  اقيناـ 

مػف أىػـ مػا توصػ ت إقايػا ىػو  ـ(ٜٜٜٔ)إرلاف عب  اقنراـ ، فيمي (ٔٔ)  نال أما    
الػػػتا اـ مػػػؤثنات رلػػػا  وقملػػػا   ةىتمػػػاـ بترػػػ اـ اقرصػػػص ق ط ػػػؿ اقي اػػػؼ مػػػإل مناعػػػااإل

ع واقرػنارة اتنماػ  ميػانات اإللػتم اقتػم لػاىمت فػم ولمعا  متع  ة مصارب  قلن  اقرصػ 
 .  اقصامت

 التى تياولت املضزح املدرصى:الضابكة الدراصات 

، بي ػػػت  (ٕٔ)  نالػػػ  منيػػػاتناوقػػػت اق نالػػػات اقملػػػنح اقم نلػػػم مػػػف نؤى مات  ػػػ ،     
توصػػ ت إقايػػا اق نالػػ  ىػػم ت ػػوؽ اقم موعػػ   مػػاومػػف أىػػـ  ـ(ٕٕٔٓ)االػػماف عػػ ناف 

اقت نابا  اقتي ت نبت ع م مرتوى اقبننامف اقت نابي اقمصمـ ع م مبا ئ وألػس اقتصػماـ 
 .اناج ق ملنح اقم نلي  ار اقمياني اقبع ي قميانات اإلاقتع امي ع م ااتبان ان

أف مػػػف أىػػػـ نتائ يػػػا  ـ(ٕٕٔٓ)ااقػػػ  عبػػػ  اقمرلػػػف ، فػػػنج  (ٖٔ) و ػػػارت  نالػػػ     
فػػوؿ باقمنر ػػ  اقثانواػػ  نتا ػػ  قزاػػا ة ر ػػـ اقنشػػاط اقملػػنرم اقم نلػػم ابػػ أ باقتاػػاؤؿ وان

وتنياز اقت مال ع م اق نال  واقترصاؿ اقع مم  وف االنشغاؿ بػأمون مػف ، اقموا  اقتع اما  
   .اات اقع ما ع م اقنلب واق ن ات اقع ما  اقعاقا  اقمط وب  باق امعات واقي  شأنيا اقتأثان

اقيواػػػػػ  واقمعنفػػػػػ  بعنواف:" Dan Grabowski( 3102) (ٗٔ) أمػػػػػا  نالػػػػػ      
ىػو مبػا نة اللتيشػاؼ  منيػااقيػ ؼ اقنئالػم  ػار " واقمشاني  : ملنح اقصر  ققط ػاؿ

مػػا إلا يػػاف ملػػنح اقصػػر  لات صػػ   باقمعنفػػ  اقصػػرا  ققط ػػاؿ ولقػػؾ اليتلػػاب اقمعنفػػ  
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وقػ  الػتن ت ىػله اق نالػ  إقػم املػ  عػنوض قملػنح اقصػر   واقمشاني  وتنماػ  اقيواػ .
 مراب ػ  فن اػ  مػإل اقمع مػاف واآلبػار وانميػات . ٕٕ ػنار إط ً ، مإل اقتنياػز ع ػم  ٜٛمإل 

ومف أىـ اقنتائف اقتي توصؿ إقايا اقبرػث و ػو  ت ػاوت فػم قػ نات انط ػاؿ ق مشػاني  أثػنت 
 ع م ايتلاب اقمعنف  اقصرا  وتنما  اقيوا .

 نامػا تطباػؽ  بعنػواف:" Kathry Dawson&Others (ٕٔٔٓ) (٘ٔ) أمػا  نالػ      
تطباػػؽ بانػػت أف " اقمػػ انس : قتغااػػن اقمع ػػـ ينمػػولج قتنماػػ  ميناػػ  قملػػنح تطبارػػم 

 ناما وملنح ق م انس ىو بننػامف تنماػ  ميناػ  فػي اق صػوؿ اق نالػا  مػف اػ ؿ الػتا اـ 
فػي  انقعػاب اقت اع اػ ، واالنت ػاؿ، وقعػب اقػ ون(ألاقاب تع اما  ع م ألػاس اقػ ناما )مثػؿ 

ع ػػػـ واقمػػػتع ـ فػػػي اق صػػػوؿ أ وان اقمُ  تاقتع ػػػاـ االبتػػػ ائي واقثػػػانوي. ونتا ػػػ  قػػػلقؾ أصػػػبر
 اق نالا  أيثن منون  أثنار اقت ناس اقرائـ ع م اق ناما. 

اقملػنح اقتطبارػم فػم بعنواف:" Kathleen Gallagher (ٕٓٔٓ) (ٙٔ)  نالػ و      
 ٜٕٓٓو ُٕٚٓٓأ نات باف عػامي  "اإلص ح اقتنبوى : تر اؿ انثن وااللت ام صماـ 

اق رػػن اقملػنح واقػػ ناما ع ػم  تراػػاـ أثػنفػم  أفػػا تبت ائاػ " اقمع مػاف اإل مػف "اترػا  أونتػػاناو
 قتا اػؼ مػف  ثػان اق رػن فػي م انلػيـا قترػ اات اقتصػ ىنباف ع م اقتع اـ اقلي ش إل اقمُ و 
رػ اث تغااػن إ ب ونه فملاىـ اقلى  ملنح اقتطبارياقؤ او ااقلي  بشأف اق ون تر اـ ترناناً و 
ز فػي فاقتنبواػ ، وتعماػؽ اق يػـ ق راػااا اال تماعاػ  ، وعامػؿ رػا أثن إا ابي في اقع قػاتو 

لتيشػػػاؼ م ػػػاىاـ   اػػػ ة ق تع ػػػاـ واقػػػتع ـ فػػػي افػػػت  اقرػػػوان بػػػاف اقمع مػػػاف واقطػػػ ب، و 
 تصا ا  .                                                               تر اات اق اقم تمعات اقتي توا و

اقيشػؼ  إقػم ىػ فت ـ(ٕ٘ٓٓ)زانػب ع ػي مرمػ  ع ػي ، اولؼ (ٚٔ) و ارت  نال     
عػػف اقرػػاـ اقلاالػػا  اقمتاػػمن  فػػي اقنصػػوص اقملػػنرا  اقمر مػػ  نط ػػاؿ منر ػػ  اقتع ػػاـ 

 .انلالي وم ى منالبتيا قيـ
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قػػم اقتعػػنؼ ع ػػم ىػػ فت إ ـ(ٕٗٓٓ)انتصػػان فػػاض اقلػػا  ، عبػػ  اقػػ ااـ (ٛٔ) و نالػػ    
فعاقاػػ  اقنشػػاط اقتمثا ػػم )اقملػػنرا ( فػػم تػػ ناس ميػػانات اقتعباػػن اقشػػ وى قػػ ى م موعػػ  

 اقبرث.

ق ػ  االىتمػاـ باق انػب توص ت إقم  ـ(ٕٔٓٓأرم  مرم  ليناف ) ،عطوة (ٜٔ)  نال و    
 اقتشيا م فم اقعنوض اقملنرا  اقتم تر ـ مف ا ؿ بننامف اقنشاط اقملنرم.  

 تعليل عاو على الدراصات الضابكة:  
 :التعليل على الدراصات الضابكة التى تياولت الَكَصص الكزآىى

اقراقاػ  ، واتاػ  تـ تناوؿ تلإل  نالات عنبا  لات االنتبػاط اقوثاػؽ بم ػاؿ اق نالػ        
مف ا ؿ اقعنض اقلابؽ أو و اقتشابو واالات ؼ باف اق نال  اقراقا  وىػله اق نالػات مػف 

 ا ؿ ما ا م:

 : اقَرَصػص اقرن نػم بػاقتعنض ق رػاـ اق نالات اقتم تناوقػت اىتمت  مرون االىتماـ
واقميػانات اقتنبواػ  وميػانات اقت ياػن اإلبػ اعم وااللػت القم وبعػض  وانػب شاصػا  اقط ػؿ 

 اق غوا  ق ى اقت مال اقمي وفاف.

 بانما  أ اة تر اؿ اقماموف،رص  اولؼ التا مت  نال   : مرون ان وات
 مرااس اقتلين، مرااس فيـ اقم ن ات اق غوا ،ع م (لما  مرم  اانت) اعتم ت  نال 

واالقتصا ا   اال تماعا اات والتمانة اقملتو  )إع ا  اقبارث (، مرااس اقراـ اق انا 
اتبان نلـ اقن ؿ  و انؼ  واقثرافا  يما اعتم ت ، ىاناس –نلنة اقط ؿ)إع ا  اقبارث ( وا 
إع ا  ااتبان اقت يان االلت القي، بانما التا مت  نال  ع م  لما  عب ه لعا  نال  

إع ا  مرااس التا مت  (وفار ل اماف)أ اة االلتبااف، و نال   (زىنار أرم  عثماف)
، بانما اعتم ت اق نال  اقراقا  يانات اقت يان اإلب اعي ق ى ط ؿ ما قبؿ اق نل قترااـ م

 ع م االلتبان .
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  ( اقمػػػػنيف وفػػػػار لػػػػ اماف، لػػػػما  مرمػػػػ  ااػػػػنتالػػػػتا مت  نالػػػػ  ) :اقمػػػػنيف
( اقمػنيف شػبو إرلػاف عبػ  اقػنراـ ،لػما  عبػ ه لػعا اقت نابم، بانمػا الػتا مت  نالػ  )

( اقمػػنيف اقوصػػ م اقتر ا ػػم زىػػنار أرمػػ  عثمػػاف) اقت نابػػم، فػػم رػػاف الػػتا مت  نالػػ 
 اقمنيف اقملرم.وااللتنباطم ، بانما اعتم ت اق نال  اقراقا  ع م 

 الىت جىاولث املسرح املدرسى:السابقة الدراسات الحعليق على 
تػػـ تنػػاوؿ املػػ   نالػػات عنباػػ  وث ثػػ   نالػػات أ نباػػ  لات االنتبػػاط اقوثاػػؽ بم ػػاؿ     

أو ػو اقتشػابو واالاػت ؼ بػاف اق نالػ  اق نال  اقراقا  ، واتا  مف ا ؿ اقعنض اقلػابؽ 
 اقراقا  وىله اق نالات مف ا ؿ ما ا م:

 : ونبطو  ملنح اقم نلمق  باقتعنضاق نالات اىتمت  مرون االىتماـ . 

 : ببنػػار بننػػامف تػػ نابي قتطػػوان  )االػػماف عػػ ناف(قامػػت  نالػػ   مرػػون ان وات
و قاػػػاس فاع اػػػ  ٜٓٚٔع ػػػم وفػػػؽ نمػػػولج يػػػوفمف/اقم نلػػػم  ميػػػانات االاػػػناج اقملػػػنري

 م نلػػي وم نلػػات اقتنباػػ  اق ناػػ ، مػػفاقبننػػامف اقتػػ نابي مػػف اػػ ؿ تطبارػػو ع ػػم عانػػ  
ألػ وب اقمراب ػ  اق ن اػ  مػإل اقمع مػاف واآلبػار،  Dan Grabowskiوالػتا مت  نالػ  

ع ػػػم انلػػػاقاب اقتع اماػػػ   Kathryn Dawson&Othersيمػػػا اعتمػػػ ت  نالػػػ  
أ اة الػػتا مت ( زانػػب ع ػػم مرمػػ )، و نالػػ  )انقعػػاب اقت اع اػػ  واالنت ػػاؿ وقعػػب اقػػ ون( 

 ، بانما اعتم ت اق نال  اقراقا  ع م اإللتبان .تر اؿ اقماموف

 : اقمنيف (  االماف ع ناف،التا مت  نال Kathleen Gallagher اقمػنيف )
زانػػب ع ػػم( اقمػػنيف اقوصػػ م اقتر ا ػػم ، بانمػػا اقت نابػػم ، فػػم رػػاف الػػتا مت  نالػػ  )

 اعتم ت اق نال  اقراقا  ع م اقمنيف اقملرم.

  تر اػػ  مشػػي   اقبرػػػث، فػػم يا اػػػ   اق نالػػ  اقراقاػػ  مػػػف اق نالػػات اقلػػابر  تالػػت ا
اقنظػنى  اقتأصػاؿي و اقمنالب، وواإل تلاؤالت اق نال ، وااللػتعان  بيػا فػم وأى افو، ومن

 ق  نال  اقراقا . 
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ع ػم Pre-Testقامت اقبارث  بإ نار  نالػ  الػتط عا  مب ئاػ   : اق نال  االلتط عا 
عان  مف أاصائم وُمشنفم اقملنح اقم نلم بػبعض اإل انات اقتع اماػ  بمرافظػ  اقر اوباػ  
امف ملابرات أعاا  اقط وقػ  وملػنر  اقمنػاىف واق نػوف اقملػنرا  ، ولقػؾ ق تعػنؼ ع ػم 

قصػص اقرػن ف  قػبعضتاػماف اقملػنح اقم نلػم رػوؿ و و  بعض اقمؤشػنات  نائيـ روؿ 
قت ػؾ اقمؤشػنات  أف ىنػاؾ بعػضمف راونىا قت ؾ اقملػابرات  ، وق  الرظت اقبارث  اقيناـ

   واقتم ش عت اقبارث  ع م إ نار اق نال  اقما انا .بما اتنالب مإل أى اؼ اق نال  

 وفًرا ق ُاطوات اآلتا :ان اقبرث ول

 اقبارث  برثيا إقم ع ة مراون: قلَّمت: وفم ىلا اقص    اإلطان اقنظنى

 : اآلتا : اقنظنا  وتمث ت فم اُنطن  اقمرون انوؿ 

 . اقرن ني في اقملنح اقَرَصصالت ياـ  أواًل :

 ثانًاا : اقاطاب اقملنرم اقم نلم و ونه فم لن  اقرص  اقرن نا .

 . : اإلطان اقمني م ق  نال قثًا ثا

 : وعنض قنتائ يا. اقما انا اق نال   اقمرون اقثانم 

 . اقرن ني في اقملنح اقَرَصص الت ياـ: أوالً      : اقمرون انوؿ 

إّف اقمصا ن اق انا  وااص  اقرن ف اقيناـ ُتع  منبًعا ثنًاا مف منابإل اإلقياـ ان بي.     
والت عار اقرصص اقرن ناػ  وماامانيا في أى عمؿ أ بي ملنرم بمعنػي التراػان 
اقشاصػاات، وانرػ اث، واقمنارؿ اقتانااا ، والتن اعيا فم اقوقت اقراقم ُاعطم ِغنم 

ى عمؿ ملنرم، ولقؾ بلبب أف اقرػن ف اقيناـ ُاع  مػف مصػا ن اإلبػ اع وأصاق  وشمواًل ن
وبما أف اقُتناث اقػ اني ىو أقنب إقي اقلاينة فر   واقتعباػن باقشاصػا  اقرن نا  وتوظا يا .

ومف  أقبؿ ان بار إقي الت ياـ ىلا اقمونوث لوار ياف شعنًا أـ نثنًا أـ ملنًرا ..... إقث ،
َـّ قـ ايف ع  ًبا أف ار ؿ اقُرن ف اقيناـ بأقواٍف متع ِّ ة مف اقرَصص ينمولج صا ٍؽ قما َث
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ن اقعظ  واقعبنة فايا ، راث روت  اات اقرن ف اقيناـ  ا ب أف تيوف ع او اقرصَّ  قتصوِّ
ون اقرصصاَّ  اقنَّائع  واقمواقؼ اقااق ة، اقتي  ل ت اقصناع باف اقرؽ  اقيثان مف اقصُّ

  مف اقُيتاب اقملنرااف في اقرصص اقرن ني ينًزا ثماًنا ومنيً  واقباطؿ، وق  و   اقع ا
علًبا ني وا مف  ماؿ ق ِظو ونوع  قصصو؛ نغب  منيـ في تْر اـ اقنمولج واقمثؿ انع م 

ونتوقؼ عبن ىله اقلطون مإل الت ياـ  اقلي ا ب أف َارت ي أثنه اإلنلاف اقمعاصن،
ن بار اقمااماف اقرن نا  ؛ قن مس عف ُقْنب اقياتب اقمصني "توفاؽ اقرياـ" وغاػنه مػف ا

وم ى « ملنرا  أىؿ اقييؼ»ياؼ الت يـ ىؤالر اُن بار اقرصص اقرن ني . أواًل : ف ي 
قرار اقاور ع م م ى اقتطابؽ أو  ن ارو في الت ياـ قص  أىؿ ) ؿ( اقييؼ اقرن نا  وا 

أّف ملػنرا  أىؿ اقتنػاقض بػاف قص  أىؿ اقييؼ اقرن نا  واقملنرا  يم اوا  قنا 
اقييؼ تأال ما تيا اإلب اعا  مف اقرن ف اقيناـ وىيػلا ُاعتبػن اقرػن ف اقيػناـ وااص  لونة 
اقييؼ اقمص ن اقلي التن  إقاو اقياتػب مػإل ترػوانه فناػًا ونوائاػًا ق لتا اـ اقمعاصن ، 

 عاًر نائًعا الت عم فايا قص  لا نا ُل اماف الت« ُل اماف اقرياـ ملنرا »وثانًاا : 
والتا ميا التا اًما بانًعا في ا م  أفيانه و أغنااو اقر اث  . وفي اقنياا  نؤي  أف 
الِتْ ياـ ُيتاب اقملنح ق رصص اقرن ني، يّ يا ني ت مف ىلا اقنَّاف  اقعظاـ اقرن ف اقيناـ، 

 اقلي ىو صانإل اقُتناث ومص ن مْ   انمَّ  انيبن.

 .اقم نلم و ونه فم لن  اقرص  اقرن نا اقملنرم اقاطاب  :ثانًاا 

اشتمؿ اقرن ف اقيناـ ع م ى ى اغطم  ماإل م االت اقرااة ، والت ياـ ىلا اقي ى     
ُامثؿ اقرؿ انمثؿ قمشي ت اقبشنا  بيام يا فم يؿ زماف ومياف. إل ُانلث اقرن ف اقيناـ 

تو اقبشنا  وبنار قاًما لاما  ع م ألاليا اميف بنار اإلنلاف بما اتوافؽ مإل طباع
 اقم تمإل بما ُاررؽ قو اقتر ـ واالز ىان.

لا نا مرم  ص م  -نوح -وما ُالتم  مف اقرن ف اقيناـ اشمؿ قصص اننباار )  ـ    
ىو  .. إقث(، وقصص اقغزوات، وقصص  -الماعاؿ –ابنىاـ  -صاق  –ا ع او ول ـ 

واأ وج ومأ وج وأصراب  أانى متع ر  باقشعوب اقلابر  ع م اإلل ـ )يأىؿ اقييؼ
انا و  وأصراب اق اؿ..(، واقرصص اقنمزى اقلى ُانوى ع م قلاف اقراواف واقطان يؿ 
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لقؾ إللتاناج بعض اقعظات اقتم ُون ت فم اقلون اقرن نا  اقتم تعنات ق رصص اقرن نم 
إل ن   فايا أعظـ اىتماـ بتنشئ  اقط ؿ وتنباتو تنبا  صاقر  فعف طناؽ ت ؾ اقرصص 

  ـ اقت مال اقعظ  واقعبنة. اتع

" ف ر  اشتمؿ اقرن ف اقيناـ ع م أرلف اقرصص اقتم تتامف تنما  اااؿ اقرانىر ، واقتم 
ترمؿ اقِعبنات واقر وة، وتو و ن وس انط اؿ إقم يماؿ اقراـ انا قا  واقل ويا ، واقتم 

باف عاقب  اقاااع توا   زار ُرلف االتباع واقتطباؽ نوامن ا لبرانو وتعاقم ، يما تُ 
 (ٕٓ)واإلىماؿ واقت ناط فم رروؽ ا عز و ؿ ، ورروؽ اقناس أاااً" .

وع م لباؿ اقمثاؿ ال اقرصن "فم اقرن ف لونة اولؼ اقتم تر ثت بإلياب عما ياف     
مف رر  أاوتو ع او ىو وأااو، وثم  قصص قن نم  ان ن   أنو ا تلب إقاو اقط ؿ وىو 

ع او  –ف  ون بانز فاو فن   قص  اقطاون اننبع  اقتم أمن ابناىاـ لقؾ اقلى ايوف ق راوا
بترطاعيا إقم أ زار قت نؽ ع م اق باؿ ثـ أمن بأف ا عوىا إقاو ، قتأتاو تلعم،  -اقل ـ

قالتباف قو ياؼ أف ا قا ن ع م أف ُاري اقموتم . وقع و مف غان اقمرتاج إقاو أف 
ُى  اقلى  اره مف لبأ فم ب   اقامف " بنبأ اراف" ، نتوقؼ عن  قص  ُل اماف، وقص  اقُي 

فياف لقؾ ُل طانًا ُمبانًا راؿ  وف أف البرو نبي ا ل اماف واصب  اقُي ُى  ل ان اقنبي 
 ارت اإلشانة اقمو زة  وفي ااتم  لونة اولؼ، (ٕٔ)إقم ب راس م ي  اقامف." ل اماف 

ـْ إقم اننباار ونياا  مواق يـ مإل أقواميـ، ثـ  قاؿ اقرؽ لبرانو: ﴿ َقَرْ  َياَف ِفي َقَصِصِي
ٍر ِعْبَنٌة ِنُوِقي اْنَْقَباِب َما َياَف َرِ اثًا ُاْ َتَنى َوَقِيْف َتْصِ اَؽ اقَِّلي َبْاَف َاَ ْاِو َوَتْ ِصاَؿ ُيؿِّ َشيْ 

راب اقلبت رانما  ارت اإلشانة إقم أصو  [.َٔٔٔوُىً ى َوَنْرَمً  ِقَرْوـٍ ُاْؤِمُنوَف ﴾ ]اولؼ: 
ـُ اقَِّلاَف اْعَتَ ْوا  مف بني إلنائاؿ وما عوقبوا بو، ولقؾ في قوؿ اقرؽ تعاقم: ﴿ َوَقَرْ  َعِ ْمُت

ـْ ُيوُنوا ِقَنَ ًة َااِلِئاَف ﴾ ]اقبرنة:  ـْ ِفي اقلَّْبِت َفُرْ َنا َقُي [. قاؿ ا بع  لقؾ ﴿ ِ٘ٙمْنُي
 [.َٙٙوَما َاْ َ َيا َوَمْوِعَظً  ِقْ ُمتَِّراَف ﴾ ]اقبرنة:  َفَ َعْ َناَىا َنَيااًل ِقَما َبْاَف َاَ ْاَيا

نا ي وفي قص  نوح مإل ابنو اقلي نفض اقنيوب في اقل ان  وأصن ع م االعتزاؿ اُ      
با  أف ا  نا ًاا و اعًاا أف انرل ابنو وأال ايوف مإل اقياقياف.نبو مُ  -اقل ـ  ع او –نوح 
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ؼ عف لقؾ وأال انص  نوًرا بأف ايُ  - ى واقا ؿ ا ه اقيُ وقو اقريم  اقباقغ  وب -تعاقم 
ـٌ  اتما ى في لؤاؿ ما قاس قو بو ع ـ ثـ اروؿ لبرانو: ﴿ َفَ  َتْلَأْقِف َما َقْاَس َقَؾ ِبِو ِعْ 

 [.ِٙٗإنِّي َأِعُظَؾ َأْف َتُيوَف ِمَف اْقَ اِىِ اَف ﴾ ]ىو : 

فاقرصػػػص اقرن نػػػم اتماػػػػز بطنارتػػػو اقااصػػػػ ، ونظػػػاـ بنائػػػو اقمتماػػػػز، إنػػػو ال ايػػػػتـ      
باقت صا ت اق قار  نر اث اقرص  ، وال ايتـ بتعاػاف ألػمار أشااصػيا. فيػؿ مػا اعناػو أف 
اا ص اقمنر مف ا ؿ تتبعو قااػوط اقرصػ  اقنئالػا  إقػم اقعظػ  واقعبػنة ، أف تتيػوف ق اػو 

ف اقشػن اقػلى أو ى بأصػرابو ، وأف ارػنص ع ػم فعػؿ اقااػن قايػوف اقنغب  فم أف ابتع  ع
   (ٕٕ)مف اقم  راف.

واقاطػاب اقملػػنرم اقم نلػػم يأرػػ  اننشػػط  اإلع ماػػ  اقيامػػ  فػػم اقم نلػػ   قػػو أيبػػن     
اقت ماػػػل ع ػػػم تنلػػػاث اقلػػػ وياات اقتنبواػػػ  اإلا اباػػػ   ُملػػػاع ةانثػػػن فػػػم اقُملػػػاىم  فػػػم 
 ر الس ووييا  الس وةيب ريريق ب  ي ر رةا  ر ي يم الوسائل لتغيوتقداقمنغوب  واقرنب منيػا، 

مف ا ؿ اقِريـ واقِعبن واقعظات اقصاقر  ققط اؿ اقتم تر ث عنيػا اإلع ػاز  واالبتعا  عنيا
اقرصصػػم فػػم اقرػػن ف اقيػػناـ لػػوار اقُمتع ػػؽ برصػػص اننباػػار أوقصػػص اقغػػزوات أوقصػػص 

واق شػإل وعرػابيـ فػم اقػ ناا واآلاػنة اقتػم اقطان واقراواف، أو قصص اقاان واقشػن واقطمػإل 
ا مػػإل بػػاف  و رياىػػا اقرػػن ف قاتعظػػوا واعتبػػنوا مػػف معانايػػا "نف اقملػػنح ىػػو أبػػو اق نػػوف،

اقملػنح  مف أشػياؿ اق عػب، و ناؽ وننو شيؿ ان ب واقتمثاؿ واقتصوان واقمولارم واقغنار،
   (ٖٕ).اقط ؿ بطباعتو فناف ملنري" و بطباعتو فف ط وقي،

 : كر القصص يف القرآنذ   فوائد

 معت لين اننباار، واقصاقراف، واقم ئي ، واقشااطاف، واننعاـ، ولان اقم وؾ، ،  .ٔ
واقت ان، واقع مار، واقن اؿ، واقنلار، ورا يف، ولين اقتورا ، واق رو ، وتعبان اقنؤاا، 

، واقصبن ع م انلى، واقر ـ واقعّز، واقريـ، ِإقم اشواقلاال ، واقمعاشنة، وت بان اقمع
 غان لقؾ مف اقع ائب. 

نما ىي ِعبنة ق ناس.  .ٕ  ال ُانا  بيا لن  تاناث انمـ أو انشااص، وا 
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 .قالت ُماتنع  ، ب قاؿ و و  أمثاقيا باف اقناس، قبؿ نزوقو .ٖ

 .يـ ماعيا مم ورة باقرِ  .ٗ

ول ـ ونلن عظام  مما فايا مف  اات بان  ع م ص ؽ  عوة اقنلوؿ ص م ا ع او  .٘
 نف ا تعاقم في انمـ، وعاقب  أمنىـ مإل اقنلؿ.بااف لُ 

 نف ا في ا رو مإل انقواـ اقلاف يلبوا اقنلؿ وياف عاقب  أمنىـ اق مان. باف لُ تُ  .ٙ

بااف أصوؿ اق اف اقمشتني  باف  ماإل اننباار مف اإلاماف با وتورا ه وع مو  .ٚ
 اإلاماف باقبعث واق زار.وريمتو وع قو ونرمتو و 

 نف ا في طباع اقبشن وما في ا رو ق عاقـ مف اقريم .بااف لُ  .ٛ

نصائ  اننباار ومواعظيـ اقااص  بيؿ قـو برلب راقيـ يروـ نوح في غوااتيـ  .ٜ
وغنونىـ، وقوـ فنعوف وم ئو في ثنوتيـ ، وقوـ عا  في قوتيـ وبطشيـ، وقوـ قوط في 

 (ٕٗ)فرشيـ.

   اقمني م ق  نال :اإلطان : اقثًاث
 مشكلة الدراصة وتضاؤالتَا:  

باإلط ع ع م اق نالات اقلابر  ، وما أي ت ع او مف ن نة فم اق نالات اقتم تناوقت     
اقملنح اقم نلم يأر  اننشط  اقتنبوا  اق عاق  اقتم اميف توظا يا فم تر اـ قصص 

ملنرم اقم نلم فم اقُملاىم  اقرن ف اقيناـ، ومف ا ؿ إ ناؾ اقبارث  ق ون اقاطاب اق
، وباقنظن إقم ...إقثواقر وة اقرلن  اقتم ارتلايا اقط ؿ اقنمالج اإلا ابا  ،فم تر اـ 

بن اقرصص اقرن نم ن  ىا تتامف ت ؾ انمون اقيام  ق ط ؿ وما ترم و مف مؤشنات ق عِ 
 اقتاقي : يـ. وفم اور ما لبؽ تتر   مشي   اق نال  اقراقا  في اقتلاؤؿ اقنئاس واقرِ 

 هل يتضمه الخطاب المسرحى المدرسى بعض قصص القرآن الكريم؟

 -تلعم اق نال  إقم اإل اب  ع م اقتلاؤالت اآلتا : تضاؤالت الدراصة :
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 ؟ اقعظ  فم اقاطاب اقملنرم اقم نلم اقمتامف قرصص اقرن ف اقيناـما  (1)

أنواع قصص اقرػن ف اقيػناـ اقتػم تاػمنيا اقاطػاب اقملػنرم اقم نلػم مػف و يػ  ما  (2)
 ؟ -عان  اق نال -نظن أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم 

قصص اننباار واقنلؿ اقتم تامنيا اقاطاب اقملنرم اقم نلم مف و يػ  ما بعض  (3)
 ؟ -عان  اق نال -نظن أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم 

ع رػػػ  بػػػاقمع زات وانقػػػواـ اقلػػػابر  اقتػػػم تاػػػمنيا اقاطػػػاب اقرصػػػص اقمتمػػػا بعػػػض  (4)
 ؟ -عان  اق نال -اقملنرم اقم نلم مف و ي  نظن أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم

اقرصص اقنمزا  اقتم تامنيا اقاطاب اقملػنرم اقم نلػم مػف و يػ  نظػن ما بعض  (5)
 ؟ -عان  اق نال -أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم 

ات اقتػم تاػمنيا اقاطػاب اقملػنرم اقم نلػم اقػلى تاػمف قصػص ما نوعا  اقمع وم (6)
 اقرن ف اقيناـ وم رمتيا ق منر   اقعمنا  اقمات    ق ت مال؟

  -تتر   أىما  اق نال  اقراقا  مف ا ؿ ما ا ي : أٍنية الدراصة :

اقرن نم ن لػو ع ػم اعتبػان أنػو مػف  اقَرَصصتيُمف أىما  اق نال  اقراقا  فم مواوع  (1)
 اقمواوعات اقيام  اقمو ي  ق ط ؿ قتامانو اقعظ  اقتم تلعم إقم تنبا  أبنارنا.  

  راػػ تنماػػ  اقرػػاـ اقاُ تيمػػف أىماػػ  اق نالػػ  بانتباطيػػا باقرػػ وة واقمثػػؿ انع ػػم مػػف أ ػػؿ  (2)
الػػتا اـ ألػػػاقاب نيػػز اقمع مػػوف ع ػػم اُ  منر ػػ  اقتع ػػاـ انلالػػم إل قػػ ى ت ماػػل اقنفاعػػ 

 اقتنغاب واقموعظ  وانب انمثاؿ في اقت ناس.

بأنيػا ىا فػ   اقَرَصػص اقرص  اقرن نا  تن ن  باصائص ال تو   في أي نػوع  اػن مػف  (3)
 .بما ترتواو مف نمالج لوا  وأشااص لوى قاـ نفاع  تُنمم اق اا   ق ى اقناشئ وبنارة 

، راػػػث أىمػػػؿ اقػػػ ون اقراػػػوى ُتنيػػػز ع ػػػم إراػػػار نشػػػاط ىػػػاـ مػػػف اننشػػػط  اقتنبواػػػ   (4)
 .ققنشط  اقتنبوا  ومنيا اقنشاط اقملنرم
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تتناوؿ مواوًعا انتبط برطاع بشنى ىاـ وىـ أاصائاو ومشنفو اقملنح اقم نلػم فػم  (5)
 .منر   اقتع اـ انلالم

اقرن نػػم ُاعػػ  مػػف اق نػػوف ان باػػ   اقَرَصػػصتيتلػػب اق نالػػ  أىماتيػػا مػػف أف ألػػ وب  (6)
لػف اقصػااغ  ونوعػ  ان ار، و مػاؿ اقعػنض ؛ قمػا فاػو مػف رُ  اقُمربب  إقم ن وس اقصػغان
 شاىً ا نر اثيا اقتم ُتمثؿ أمامو .لتمًعا أو مُ ننو التمتإل بيا قانًئا أو مُ 

 -اميف تر ا  أى اؼ اق نال  فاما ا م::  أى اؼ اق نال 

اقتأياػػ  ع ػػم انىماػػ  اقتنبواػػ  ق رصػػ  اقرن ناػػ  فػػم اقاطػػاب اقملػػنرم اقم نلػػم فػػم  (1)
 التا ص اقِعظات واقِعبن .

أنواع قصص اقرن ف اقيناـ اقتم تامنيا اقاطاب اقملنرم اقم نلػم مػف و يػ  نص   (2)
 .-عان  اق نال -نظن أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم 

قصص اننباار واقنلؿ اقتم تامنيا اقاطػاب اقملػنرم اقم نلػم بعض اقتعنؼ ع م  (3)
 .-عان  اق نال -اقم نلم مف و ي  نظن أاصائام ومشنفم اقملنح 

اقرصػػص اقمتع رػػ  بػػاقمع زات وانقػػواـ اقلػػابر  اقتػػم تاػػمنيا بعػػض اقتعػػنؼ ع ػػم   (4)
عانػ  -اقاطاب اقملنرم اقم نلػم مػف و يػ  نظػن أاصػائام ومشػنفم اقملػنح اقم نلػم 

 .-اق نال 

اقرصص اقنمزاػ  اقتػم تاػمنيا اقاطػاب اقملػنرم اقم نلػم مػف بعض اقتعنؼ ع م   (5)
 .-عان  اق نال -ئام ومشنفم اقملنح اقم نلم و ي  نظن أاصا

تر اػػ  نوعاػػ  اقمع ومػػػات اقتػػم تاػػػمنيا اقاطػػاب اقملػػنرم اقم نلػػػم اقػػلى تاػػػمف  (6)
 قرصص اقرن ف اقيناـ وم رمتيا ق منر   اقعمنا  اقمات    ق ت مال.

التا اـ قصص اقرن ف اقيناـ بما ترتواو مف نمالج لوا  وأشػااص لوى قػاـ نفاعػ   (7)
 قاـ ت مال منر   اقتع اـ انلالم.فم تنما  
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تنتمػػم ىػػله اق نالػػ  إقػػم اقبرػػوث اقوصػػ ا  ، والػػتا مت اقمػػنيف  موويَج الدراصووة :ىوووو و
قتر اؿ انبعا  اقنظنا  قمواػوع اق نالػ  ق رصػوؿ ع ػم  بشراو اقيا ماقملرم  -اقوص م

، باإلاػاف  باانات ومع ومات روؿ تاػماف اقملػنح اقم نلػم قػبعض قصػص اقرػن ف اقيػناـ
باإللػػتعان  باق نالػػ  اقما اناػػ  ق تعػػنؼ ع ػػم  نار ومرتنرػػات أاصػػائام  اقشػػؽ اقيمػػمإقػػم 

 وُمشنفم اقملنح اقم نلم.

إف معنف  ىله اقر و  ُا ا  عن  تعماـ اقنتائف ، وتػـ تطباػؽ اق نالػ  ع ػم  ر و  اق نال  :
 ـ.ٕٙٔٓ ماإل اإل انات اقتع اما  بمرافظ  اقر اوبا  فم نياا  شين أغلطس 

تمثػؿ ُم تمػػإل اق نالػػ  اقما اناػ   فػػم  ماػػإل )أاصػائام ومشػػنفم( اقنشػػاط  : عانػ  اق نلػػ 
انلالػػم بػػاقر رتاف انوقػػم واقثاناػػ  اقم نلػػم ممػػف اعم ػػوف فػػم مػػ انس منر ػػ  اقتع ػػاـ 
عانػػ  )أاصػػائم ومشػػنفم(  وتمث ػػتب ماػػإل اإل انات اقتع اماػػ  اقتابعػػ  قمرافظػػ  اقر اوباػػ  ، 

عشػػوائًاا براػػث  ىـااتاػػان  تػػـ  (ٕ٘)( فػػنً ا مػػف اق م ػػ  اقعامػػ  ٖٕٓ) فػػماقنشػػاط اقملػػنرم 
 تيوف ُممث   قم تمإل اق نال . 

 Questionnaire اصتنارة االصتكصاءأدوات الدراصة : 

تمث ت أ وات اق نال  فم تطباؽ التبااف مو و إقم اقلػا ة أاصػائم ومشػنفم اقنشػاط      
وقامت بإ نار  نال  التط عا  قم تمإل اقبرث بع  ااتاػان عانػ  عشػوائا  مػف  .اقملنرم

أاصائام ومشػنفم اقملػنح اقم نلػم مػف اقم تمػإل انصػ م ق  نالػ ، بعػ  صػااغ  اقصػونة 
ق لػػتبااف فػػم اػػور اإلطػػان اقنظػػنى واق نالػػات اقلػػابر  ، وبنػػار ع ػػم نتػػائف ت ػػؾ اقمب ئاػػ  

اق نالػػػ  وم رظػػػات اقُابػػػنار واقُمتاصصػػػاف فػػػم م ػػػاؿ اقملػػػنح واقتنباػػػ  ُأ ناػػػت بعػػػض 
اقتع ا ت اقط ا   ع م االلتمانة بع  عنض ىله اقصونة اقمب ئا  ع ايـ وأصػبرت صػاقر  

قيله ان اة ىم إمياناػ  اقرصػوؿ ع ػم باانػات عػ   يباػن  ق تطباؽ ، وتُبنن اقبارث  ااتاانىا
رصػػائًاا .  مػػف انفػػنا  فػػم أقػػؿ وقػػت مميػػف إاػػاف  إقػػم أنػػو الػػيؿ تر اػػؿ نتائ يػػا يمًاػػا وا 

وق تررؽ مف ثبػات االلػتمانة ، تػـ إعػا ة تطباريػا مػنة ثاناػ  ع ػم اقعانػ  االلػتط عا  بعػ  
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تبػػاط بػػاف اإل ابػػات اقيماػػ  ورلػػاب ألػػبوعاف مػػف اقتطباػػؽ انوؿ، وتػػـ رلػػاب معامػػؿ االن 
( وىػم ُتعتبػن نلػب  عاقاػ  ٜٛنلب  االت اؽ باف اإل ابات اقم تور  ، وب ػ  معامػؿ اقثبػات )

 مف اقثبات ت ؿ ع م ص را  االلتمانة ق تطباؽ.

  صطلحات الدراصة :  ُم

،اقتَّاماُف )عن   مص ن َامَّفَ " في مع ـ اقمعاني اق امإل ىم Inclusion تاماف *
ِنِو معنػاُه واشػتماِقِو ع اػو  ع مار اقعنبا ( : ِإاراُع ق ٍظ موقإَل غْانِه ومعام ُتو معام تَػو ، ِقَتَاػمُّ

   (ٕٙ). "وتاّمف اقوعار اقّشير: اِمنو ؛ ارتواه واشتمؿ ع او .

ىم " يؿ ما ُالتم  مف اقرن ف اقيناـ واقُلن   Religious Storyاقرص  اق انا   *
واقصراب  واقتابعاف، واق توح اإلل ما  وقااـ اق وق   -ص م ا ع او ول ـ –اقنبم  ولانة

  (ٕٚ)اإلل ما ".

أل وب تنبوى مف  ُتعنَّفو اقبارث  بأنو " Quranic Stories ن نمص اقرُ صَ اقرَ  *
اقَرَصص اقتي أابن بيا ا في اقرن ف عف قصص  لاقاب اقتو او ُملتم  مف اقُرن ف أوأ

واقُنلؿ اقتم لينىا اقرن ف باقت صاؿ، وقصص اقُمع زات واقغزوات اقتم وقعت فم اننباار 
زمف اقنلوؿ ص م ا ع او ول ـ إااف  إقم اقَرَصص اقنمزى)اقتمثا م( اقُمتع ر  بعاقـ 
اقراواف اقلى ُانوى ع م قلاف اقراواف واقطان، وريم عنيـ ما يانوا ع او، وال ُانا  بيا 

نما ىي ِعبنة ق ناس تبنز اقر وة اقرلن لن  تاناث انمـ أو  و ماعيا  انشااص، وا 
  ".يـمم ورة باقرِ 

اقلي التا ـ  نشاطاقفو اقبارث  بأنو "ُتعنَّ  School Theatreاقملنح اقم نلي  *
اقتمثاؿ  ااؿ اقمؤلل  اقتنبوا  )اقم نل  االبت ائا  واإلع ا ا  واقثانوا ( قترراؽ انى اؼ 

واقرلا  اقرنيا . وُاشنؼ  ،واقو  انا  ،اقعام  واقااص  واقتم تلتي ؼ اق وانب اق ينا 
قوطنا ( ع م ىلا اقنشاط اناصائم اقملنرم أثنار اقمنالبات اقنلما  )انعاا  اق انا  وا

ع ف اقنتائف(.  وغان اقنلما  )فتنة نياا  اقلن  اق نالا  قتوزاإل اق وائز وا 
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ىو"اقُمشنؼ  Theatrical Activity Specialistاقنشاط اقملنرم * أاصائم 
 اقمت نغ اقرائـ بنشاط اقملنح اقم نلم  ااؿ اقم نل " .

 وعزض ليتائجَا . امليداىيةالدراصة  احملور الجاىى :

اقما انا  اقتم  تناوقت فايا اقبارث  اق نال   اي ؼ ىلا اقمرون إقم عنض نتائف     
التبان  أاصائم ومشنفم اقنشاط اقملنرم اقم نلم باقتر اؿ، وىلا اقتر اؿ ُاب ون فم 
نياا  انمن و ي  نظن عان  اناصائااف واقمشنفاف ، وق   ارت ُم ن ات االلتبان  

قإل اب  عف تلاؤالت اق نال ، ىله اقنتائف م عنض نىـ فاما ا قترراؽ أى اؼ اقبرث. و 
 وق  أل ن ىلا اقتر اؿ عما ا م :

اقبع  انوؿ : اي ؼ إقم اقتعنؼ ع م اقرصص اقرن نا  اقتم اتامنيا اقاطاب 
عان   -اقملنرم اقم نلم مف و ي  نظن أاصائم ومشنفم اقملنح اقم نلم

 واق  وؿ اقتاقم اوا  لقؾ: -اق نال 

 

 

 

 

 
 (ٔ  وؿ نقـ )

          اإل ماقم ـ

 اقبااف           

                اقرصص اقرن نم

 مف راث اقتاماف

اقوزف  ق ا   متولط  يبانة % اقع  
 % ؾ % ؾ % ؾ ٓٓٔ ٖٕٓ اقنلبم
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 قصص اننباار واقنلؿ : -ٔ
 مرم  ص م ا ع او ول ـ . -

 ل اماف ع او اقل ـ. -

 اولؼ ع او اقل ـ. -

 ع او اقل ـ.   ـ -

 نوح ع او اقل ـ. -

 أانى تُلين. -

 

175 

161 

154 

149 

121 

151 

 

76.19 

69.57 

66.96 

64.78 

52.17 

65.22 

 

51 

51 

41 

61 

71 

81 

 

21.74 

21.74 

17.39 

26.19 

31.43 

34.78 

 

5 

21 

36 

21 

41 

- 

 

2.17 

8.71 

15.65 

9.13 

17.39 

- 

 

273.92 

260.89 

251.31 

255.65 

234.76 

265.22 

 ع زات :اقمُ قصص  -ٕ
 مع زة اقغان. -

 مع زة قانوف. -

 مع زة  ؿ اقييؼ . -

 مع زات أانى. -

 

181 

156 

137 

171 

 

78.26 

67.83 

59.57 

73.91 

 

41 

31 

71 

61 

 

17.39 

13.14 

31.43 

26.19 

 

11 

44 

23 

- 

 

4.35 

19.13 

11 

- 

 

273.91 

248.7 

249.57 

273.91 

قصص متع رػ  برػوا ث واقعػ  فػم زمػف  -ٖ
 : اقنلوؿ

 اقمباني .اقي نة  -

 اإللنار واقمعناج. -

 اـو ب ن. -

 اـو ُأر . -

 أانى تُلين. -

 

168 

151 

133 

121 

99 

 

73.14 

65.22 

57.83 

52.61 

43.14 

 

35 

59 

66 

81 

131 

 

15.22 

25.65 

28.71 

34.78 

56.96 

 

27 

21 

31 

29 

- 

 

11.74 

9.13 

13.48 

12.61 

- 

 

261.3 

256.09 

244.37 

240 

243.14 

 

          اإل ماقم ـ

 اقبااف           

 مف راث اقتاماف

اقوزف  ق ا   متولط  يبانة % اقع  
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 اقنلبم % ؾ % ؾ % ؾ                اقرصص اقرن نم ٓٓٔ ٖٕٓ

تع رػػػػػػػػ  باقنلػػػػػػػػار قصػػػػػػػػص مُ  -ٗ
 اقمل مات :

 وا  .ا ا   بنت اُ  -

 عائش  بنت أبم بين. -

 قصص أانى. -

 

181 

171 

121 

 

78.26 

73.91 

52.17 

 

35 

48 

71 

 

15.22 

21.87 

31.43 

 

15 

12 

41 

 

6.52 

5.22 

17.39 

 

271.74 

268.69 

234.76 

تع رػػػػػ  اقرصػػػػػص اقنمػػػػػزى اقمُ  -٘
بعػػػاقـ اقراػػػواف اقػػػلى ُاػػػنوى ع ػػػم 

 قلاف اقراواف واقطان :
 فاؿ أبنى . -

 ناب قاباؿ وىاباؿ.غُ  -

  اماف.  لُ  ىُ ىُ  -

 لئب اولؼ.  -

 أانى تُلين. -

 

 

181 

121 

91 

64 

159 

 

 

78.26 

52.17 

39.13 

27.83 

69.13 

 

 

35 

61 

88 

111 

71 

 

 

15.22 

26.19 

38.26 

47.83 

31.87 

 

 

15 

51 

52 

56 

- 

 

 

6.52 

21.74 

22.61 

24.35 

- 

 

 

271.74 

231.43 

216.52 

213.5 

269.13 

واتـ اإل اب  عنيا بترااـ ىله  اقمتع  ة اإل اباتفي اقمعاق   اإلرصائا  ققلئ    ملحوظة :
في  قإل اب  اقاعا   (ٔ، )قإل اب  اقمتولط   (ٕ، )قإل اب  اقروا  (ٖاإل ابات بإعطائيا  ن   )

، تـ تر ا  قوة اقم ن ات ع م ناصائام ومشنفم اقنشاط اقملنرم اقم نلم االلتبااف اقمر ـ 
 اقنرو اقتاقم:

                                                                                                                 ٕٜ.ٖٕٚأع م وزف نلبم رص ت ع او م ن ة =  -
 ٘.ٖٕٓأقؿ وزف نلبم رص ت ع او م ن ة = -
 ٕٗ.ٓٚ=  ٘.ٖٕٓ-ٕٜ.ٖٕٚاقم ى اقي م = -

    ٚٗ.ٖٕ= ٖ÷  ٕٗ.ٓٚ=   ٖ÷ فنؽ اقم ى = اقم ى اقي م 
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 وق  تـ تصناؼ اقم ن ات فم اور وزنيا اقنلبم إقم ث ث  مناتب ىم:
 ٘ٗ.ٕٓ٘=  ٚٗ.ٖٕ -ٕٜ.ٖٕٚانوقم= م ن ات اقمنتب  

 ( وزف نلبم.٘ٗ.ٕٓ٘ -ٕٜ.ٖٕٚم ن ات اقمنتب  انوقم تنرصن باف ) 
 ٔ.ٕٕٙ=  ٚٗ.ٖٕ -ٚ٘.ٜٕٗم ن ات اقمنتب  اقثانا  =

 ( وزف نلبم. ٔ.ٕٕٙ - ٘ٗ.ٕٓ٘م ن ات اقمنتب  اقثانا  تنرصن باف ) 
 ٘ٓ.ٖٜٔ= ٚٗ.ٖٕ-ٕ٘.ٕٙٔم ن ات اقمنتب  اقثاقث  = 

  ( وزف نلبم.٘.ٖٕٓ -ٔ.ٕٕٙاقمنتب  اقثاقث  تنرصن باف )م ن ات 
( اتا  أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم مف ٔومف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

ق او اقر نة ع م  -عان  اق نال -اقملنح اقم نلم مو ي  نظن أاصائم ومشنف
تاماف بعض اقرصص اقرن نا  بصونة يبانة واقبعض بصونة متولط  واقبعض 

  اآلان بصونة ق ا   واتا  لقؾ مف ا ؿ اآلتم:

 قصص األىبياء والزصل : -1
 مف اق  وؿ اقلابؽ وفم اور انوزاف اقنلبا  اقتم رص ت ع ايا اقم ن ات اتا        

أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تاماف بعض قصص اننباار واقنلؿ 
بوزف نلبم مر انه  ((ص م ا ع او ول ـ))بصونة قوا  وىم ع م اقتنتاب مرم  

ىله اقرصص أاافيا و ( ٕٕ.ٕ٘ٙ(، وأانى ُتلين بوزف نلبم مر انه )ٕٜ.ٖٕٚ)
و اقل ـ وزوا و مف ىا ن، أاصائام ومشنفم اقنشاط فتمث يا قص  ابناىاـ ع ا

ُل اماف ع او والماعاؿ ع او اقل ـ، ومولم وعالم ع ايما اقل ـ ، و ارت قص  
(، و  ـ ع او اقل ـ بوزف نلبم مر انه ٜٛ.ٕٓٙاقل ـ بوزف نلبم مر انه )

( وزف نلبم. أما ٖٔ.ٕٔ٘(، واولؼ ع او اقل ـ بوزف نلبم مر انه )٘ٙ.ٕ٘٘)
واقنلؿ اقتم اتا  أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة  باقنلب   قرصص اننباار

ع م تامانيا نلبًاا أو بصونة متولط  فتمث يا قص  نوح ع او اقل ـ بوزف نلبم 
 ( وزف نلبم.ٙٚ.ٖٕٗمر انه )
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 قصص امُلعجشات: -2

مف اق  وؿ اقلابؽ وفم اور انوزاف اقنلبا  اقتم رص ت ع ايا اقم ن ات اتا       
أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تاماف بعض قصص اقمع زات بصونة 
قوا  وبوزف نلبم وار  ىم مع زة اقغان، ومع زات أانى بوزف نلبم مر انه 

نشاط فتمث يا مع زات اقُي ُى ، ىله اقمع زات أاافيا أاصائام ومشنفم اقو ( ٜٔ.ٖٕٚ)
. أما باقنلب   قرصص اقمع زات اقتم اتا  أف اقاطاب واقناق  ، واقبرنة، واقل ان 

اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تامانيا نلبًاا أو بصونة متولط  وىم ع م اقتنتاب 
( ومع زة قانوف بوزف نلبم مر ناه ٚ٘.ٜٕٗمع زة  ؿ اقييؼ بوزف نلبم مر انه )

(ٕٗٛ.ٚ ). 

 قصص ُمتعلكة حبوادث واقعة فى سمً الزصول : -3

مف اق  وؿ اقلابؽ وفم اور انوزاف اقنلبا  اقتم رصػ ت ع ايػا اقم ػن ات اتاػ  أف     
روا ث اقمتع رػ  بػاقاقاطاب اقملنرم اقم نلػم ق اػو اقرػ نة ع ػم تاػماف بعػض  اقرصػص 

اقي ػػنة اقمبانيػػ  بػػوزف نلػػبم  وىػػم ع ػػم اقتنتاػػبواقعػػ  فػػم زمػػف اقنلػػوؿ  بصػػونة قواػػ   اق
أمػػػا باقنلػػػب   ( . ٜٓ.ٕٙ٘( ، واإللػػػنار واقمعػػػناج بػػػوزف نلػػػبم مرػػػ انه )ٖ.ٕٔٙمرػػػ انه )

اقتػػم اتاػػ  أف اقاطػػاب اقملػػنرم  بػػاقروا ث اقواقعػػ  فػػم زمػػف اقنلػػوؿ اقمتع رػػ رصػػص  ق
 اػـو بػ ن اقم نلم ق او اقر نة ع م تامانيا نلبًاا أو بصػونة متولػط  وىػم ع ػم اقتنتاػب

ىػػله و ( ٗٓ.ٖٕٗ)  بػػوزف نلػػبم مرػػ انه(  وأاػػنى تػػلين ٖٚ.ٕٗٗ) بػػوزف نلػػبم مرػػ انه
 ، اقرصص أاافيا أاصائام ومشنفم اقنشاط فتمث يا قص   ما  ه ونااعتو ، ور ن زمػـز

بوزف نلػبم اـو ُأر  وأصراب اق اؿ، وع اوة قناش ق نبم، وغزوة تبوؾ واقان ؽ ، و ارت 
 ( .ٕٓٗ) مر انه

 ضاء املضلنات :قصص ُمتعلكة بالي -4

مف اق  وؿ اقلابؽ وفم اور انوزاف اقنلبا  اقتم رص ت ع ايا اقم ن ات اتا  أف     
رصص اقمتع ر  باقنلار اقاقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تاماف بعض 
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ا ا   بنت ُاوا   بوزف نلبم مر انه ) وىم ع م اقتنتاب بصونة قوا   اقمل مات
أما باقنلب   (.ٜٙ.ٕٛٙبنت أبم بين بوزف نلبم مر انه ) ( ا ايا عائش ٗٚ.ٕٔٚ

اقتم اتا  أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او  رصص اقمتع ر  باقنلار اقمل ماتق 
اقر نة ع م تامانيا نلبًاا أو بصونة متولط  فتمث يا قصص أانى بوزف نلبم مر انه 

اط فتمث يا قص  ىله اقرصص أاافيا أاصائام ومشنفم اقنش( وزف نلبم و ٙٚ.ٖٕٗ)
 ر ص  بنت عمن بف اقاطاب، و وانا  بنت اقرانث.

 : الكصص الزمشى امُلتعلكة بعامل احليواٌ الذى ُيزوى على لضاٌ احليواٌ والطري -5
مف اق  وؿ اقلابؽ وفم اور انوزاف اقنلبا  اقتم رص ت ع ايا اقم ن ات اتا  أف     

رصص اقنمزى اقمتع ر  بعاقـ اقاقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تاماف بعض 
وىم ع م اقتنتاب قص  فاؿ بصونة قوا   اقراواف اقلى ُانوى ع م قلاف اقراواف واقطان

( ٖٔ.ٜٕٙ( ا ايا قصص أانى بوزف نلبم مر انه )ٗٚ.ٕٔٚ)أبنى  بوزف نلبم مر انه 
وىله اقرصص أاافيا أاصائام ومشنفم اقنشاط فم ) فئ  أانى ُتلين( وتمث ت فم 
 قصص اقطان انباباؿ ، ونم   ُل اماف، وطان ابناىاـ ، وعنيبوت اقغان، وناق  صاق   .

نوى ع م قلاف اقراواف واقطان رصص اقنمزى اقمتع ر  بعاقـ اقراواف اقلى اُ ق أما باقنلب  
اقتم اتا  أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تامانيا نلبًاا أو بصونة 

. وباقنلب  (ٖٗ.ٖٕٓمتولط  فتمث يا قص  ُغناب قاباؿ وىاباؿ بوزف نلبم مر انه )
ا  ق رصص اقنمزى اقمتع ر  بعاقـ اقراواف اقلى ُانوى ع م قلاف اقراواف واقطان اقتم ات

أف اقاطاب اقملنرم اقم نلم ق او اقر نة ع م تامانيا بصونة ق ا   فتمث يا ع م 
( ا ايا قص  لئب اولؼ ٕ٘.ُٕٙٔى ُى  ُل اماف بوزف نلبم مر انه )اقتنتاب قص  

 (.٘.ٖٕٓبوزف نلبم مر انه )

 –مف و ي  نظن  ق تعنؼ ع م واقإل اقنشاط اقملنرم اقم نلم اقبع  اقثانم: 
ىؿ ُاربؿ اقت مال ع م اقمشاني  فم نشاط  -أاصائام ومشنفم اقملنح اقم نلم

 اقملنح اقم نلم اقلى اعنض اقرصص اقرن نم؟
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 ( ٕ  وؿ نقـ )

اقت مال ع م اقمشاني  فم نشاط اقملنح اقم نلم اقلى اعنض  م ى إقباؿ ـ
 اقرصص اقرن نم

 % ؾ

 %76.95 177 نعم ٔ

 %23.14 53 ال ٕ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٕمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

اقت ماػػل ع ػػم اقمشػػاني  فػػم نشػػاط اقملػػنح اقم نلػػم اقػػلى اعػػنض  إقبػػاؿب غػػت نلػػب     
وىػم نلػب  منت عػ  تػ ؿ ع ػم مػ ى رػػنص  %ٜ٘.ٙٚفػم اقتنتاػب انوؿ  اقرصػص اقرن نػم

 اقملػنرم ، ا ايػا فػم اقتنتاػب اقثػانم نلػب  عػ ـ إقبػاؿاقنشػاط اقت مال ع م اقمشػاني  فػم 
 اقت ماػػػل ع ػػػم اقمشػػػاني  فػػػم نشػػػاط اقملػػػنح اقم نلػػػم اقػػػلى اعػػػنض اقرصػػػص اقرن نػػػم

ٕٖ.ٓٗ%. 

ما انلباب اقتم ت عؿ اقت مال رناصاف ع م اقمشاني  فم اقنشػاط اقملػنرم اقػلى 
 اعنض اقرصص اقرن نم؟

 ( ٖ  وؿ نقـ )

اقملنرم اقلى اعنض انلباب اقتم ت عؿ اقت مال رناصاف ع م اقمشاني  فم اقنشاط  ـ
 اقرصص اقرن نم

 % ؾ

 %16.18 37 .                      والتخمص من ممل اليوم الدراسىشغل وقت فراغ التالميذ  ٔ

 %17.39 41 التوعية الدينية. ٕ

عاان قرياار مساار تيد  مساادعدة التالميااذ فااى تعساايق ععااق اليةااص الير نيااة ٖ
 .عأسموب ممتع

78 33.91% 
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 %15.21 35 .ت يير رغعة التالميذ الموىوعين فى  ب الظيور ٗ

 %17.39 41  عو لمعمل المسر ى. ٘

 %ٓٓٔ 231 إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٖمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

إف مػػف أىػػـ ألػػباب رػػنص اقت ماػػل ع ػػم اقُمشػػاني  فػػم اقنشػػاط اقملػػنرم اقػػلى اعػػنض    
اقرصػػص اقرن نػػم ىػػو ملػػاع ة اقت ماػػل فػػم تبلػػاط بعػػض اقرصػػص اقرن ناػػ  عػػف طناػػؽ 

ننيػا "تعبػن عػف  %ٜٔ.ٖٖملنرتيا بأل وب ممتإل راث  ارت فم اقتنتاػب انوؿ بنلػب  
ماقا  عف طناؽ اقروان اقلي ا ون بػاف اقشاصػاات انفيان واقمع ومات واقراـ اقتنبوا  واق 

،  (ٕٛ) بألػػ وب  ػػلاب متنالػػؽ اقشػػيؿ واقماػػموف مرتوًاػػا ع ػػم عنصػػني اقمتعػػ  واق ائػػ ة"
اقتوعاػ  اق اناػ  و ربػو ق عمػؿ اقملػنرم بنلػب  ا ايا فػم اقتنتاػب اقثػانم وبنلػب  متلػاوا  

شغؿ وقت فناغ اقت ماػل واقػتا ص مػف م ػؿ اقاػـو اق نالػم ، وفم اقتنتاب اقثاقث %ٜٖ.ٚٔ
ترراػػؽ نغبػػ  اقت ماػػل اقموىػػوباف فػػم رػػب ، وأااػػنًا وفػػم اقتنتاػػب اقنابػػإل %ٛٓ.ٙٔبنلػػب  

، واعيػػس ىػػلا اقتبػػااف فػػم تنتاػػب ألػػباب رػػنص اقت ماػػل ع ػػم %ٕٔ.٘ٔاقظيػػون بنلػػب  
 ؼ اقماػػػوؿ اقمشػػػاني  فػػػم اقنشػػػاط اقملػػػنرم اقػػػلى اعػػػنض اقرصػػػص اقرن نػػػم ىػػػو ااػػػت

 واقنغبات.

 ما أشياؿ ُمشاني  اقت مال فم اقنشاط اقملنرم اقلى ار ـ اقرصص اقرن نم ؟
 ( ٗ  وؿ نقـ )

 % ؾ فم اقنشاط اقملنرم اقلى ار ـ اقرصص اقرن نماقت مال شاني  أشياؿ مُ  ـ

 %29.13 67                       اشتراك التالميذ فى التمثيل. ٔ

 %18.69 43 التالميذ فى اإلعداد والتجييز لممندظر والخمفيدت المسر ية.اشتراك  ٕ

 %13.14 31 اشتراك التالميذ فى إعداد وكتدعة المسر ية. ٖ



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 92 

 %23.91 55 اشتراك التالميذ فى المجدميع الغندئية الفردية والجمدعية. ٗ

 %15.21 35 اشتراك التالميذ فى تجييز المؤثرات الموسييية المندسعة. ٘

 %ٓٓٔ 231 إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٗمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

إف أيثن أشياؿ مشاني  اقت مال فم اقنشاط اقملنرم اقلى ار ـ اقرصص اقرن نم ىم     
، ا ايا فم اقتنتاب اقثانم %ٖٔ.ٜٕاشتناؾ اقت مال فم اقتمثاؿ فم اقتنتاب انوؿ بنلب  

، وفم اقتنتاب %ٜٔ.ٖٕاشتناؾ اقت مال فم اقم اماإل اقغنائا  اق ن ا  واق ماعا  بنلب  
، %ٜٙ.ٛٔاشتناؾ اقت مال فم اإلع ا  واقت ياز ق مناظن واقا  اات اقملنرا  بنلب  اقثاقث 

واشتناؾ اقت مال فم ت ياز اقمؤثنات اقمولارا  اقمنالب  فم اقتنتاب اقنابإل بنلب  
اقاامس بنلب  اشتناؾ اقت مال فم إع ا  ويتاب  اقملنرا  فم اقتنتاب ا ، وأاانً %ٕٔ.٘ٔ
%. واتط ب ىلا انونة أف ات  م اقملنح اقم نلم  فم اقاشب  اقم نلا  ع م ٗٓ.ٖٔ

اإلاتصاصات اآلتا  :اإلنتاج ونعني بو اقتمثاؿ واإلاناج واإلب اع، وتطواإل اقما ة اقملنرا  
 رنا  لوار أيانت لمعا  أـ بصنا  أـ ىما مًعا.قا م  انى اؼ اقتنبوا  ، واقت

مػػا اقولػػائؿ اقتػػم تلػػتعاف بيػػا ق ػػلب اقت ماػػل اقعػػازفاف عػػف اقمشػػاني  فػػم اقنشػػاط 
 اقملنرم اقلى ار ـ اقرصص اقرن نم ؟

 (٘  وؿ نقـ )

اقولائؿ اقتم تلتعاف بيا ق لب اقت مال اقعازفاف عف اقمشاني  فم اقنشاط اقملنرم  ـ
 اقرصص اقرن نماقلى ار ـ 

 % ؾ

 %14.78 34 االستعدنة عععق المدرسين الم ععين لمتالميذ. ٔ

 %13.14 31 التوعية الدينية. ٕ

 %52.17 121 أقدم ال وافز والمكدفآت من أجل ت فيز التالميذ.    . ٖ
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عالندت جذاعة ٗ  %21 46 التوعية عأىداف المسرح المدرسى من خالل عمل دعدية وا 

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:٘مف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

إف أيثن اقولائؿ اقتم التعاف بيػا أاصػائم اقنشػاط اقملػنرم ق ػلب اقت ماػل اقعػازفاف     
عػػػف اقمشػػػاني  فػػػم اقنشػػػاط اقملػػػنرم اقػػػلى ارػػػ ـ اقرصػػػص اقرن نػػػم ىػػػم ترػػػ اـ اقرػػػوافز 

، ا ايػا فػم اقتنتاػب  %ٚٔ.ٕ٘واقميافآت مف أ ؿ تر از اقت مال فم اقتنتاب انوؿ بنلب  
ع نػػات  لابػػ  بنلػػب  اقتوعاػػ  بأىػػ اؼ ااقثػػانم  قملػػنح اقم نلػػم مػػف اػػ ؿ عمػػؿ  عااػػ  وا 
االلػػػػتعان  بػػػػبعض اقم نلػػػػاف اقمرببػػػػاف ق ت ماػػػػل بنلػػػػب  ، وفػػػػم اقتنتاػػػػب اقثاقػػػػث  %ٕٓ

 .     %ٗٓ.ٖٔاقتوعا  اق انا  بنلب  ،وفم اقتنتاب اناان %ٛٚ.ٗٔ

 ما نوعا  اقرصص اقرن نا  اقمملنر ؟
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 ( ٙ  وؿ نقـ )

 % ك اقرن نا  اقمملنر نوعا  اقرصص  م

 %83.47 192 .قةص قر نية من داخل المندىج الدراسية ٔ

 %16.52 38 قةص قر نية من خدرج المندىج الدراسية. ٕ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٙمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

تباانت نوعا  اقرصص اقرن نا  اقمملنر  راث  ارت فم اقتنتاب انوؿ اقرصص     
% وىم نتا   منت ع  تعيس أىما  ٚٗ.ٖٛاقرن نا  مف  ااؿ اقمناىف اق نالا  بنلب  

أل وب ملنر  اقمناىف فم  " إعا ة تنظاـ مرتوى اقمنيف اق نالي وطنار  اقت ناس في 
قت مال بتمثاؿ ان وان اقتي اتأقؼ منيا اقموقؼ شيؿ مواقؼ روانا  طباعا  ، واروـ ا

اقتع امي اق  ا  اللتاعاب وت لان ونر  اقما ة اقتع اما  قترراؽ أى اؼ اقمنيف اق نالي 
، وفم اقتنتاب اقثانم  (ٜٕ)وىنا تتروؿ اقابنات غان اقمباشنة إقم ابنات مباشنة را "

  % .ٕ٘.ٙٔاقرصص اقرن نا  مف اانج اقمناىف اق نالا  بنلب  

 ما اقشيؿ اق نامم اقلى ُتعنض بو ملنراات اقرصص اقرن نم؟
 (ٚ  وؿ نقـ )

 % ؾ اقشيؿ اق نامم اقلى ُتعنض بو ملنراات اقرصص اقرن نم ـ

 %33.47 77 كوميدى .         ٔ

 %11.43 24 تراجيدى.          ٕ

 %56.18 129 .تراجيكوميدى ٖ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 
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 ( اتا  اآلتم:ٚتر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )مف ا ؿ 

إف أيثػػن انشػػياؿ اق ناماػػ  اقتػػم ُتعػػنض بيػػا ملػػنراات اقرصػػص اقرن نػػم ىػػم اقشػػيؿ     
، ا ايػػػا فػػػم اقتنتاػػػب اقثػػػانم اقشػػػيؿ %ٛٓ.ٙ٘اقتنا ايوماػػػ ى فػػػم اقتنتاػػػب انوؿ بنلػػػب  

 .%ٖٗ.ٓٔبنلب   ، وفم اقتنتاب اقثاقث اقشيؿ  اقتنا ا ى%ٚٗ.ٖٖبنلب   اقيوما ى

 ؟ اقرصص اقرن نمتر اـ فم اقتم اميف اإللتعان  بيا  اقملنرااتما 
 (ٛ  وؿ نقـ )

 % ؾ اقرصص اقرن نمتر اـ فم اقتم اميف اإللتعان  بيا  اقملنراات ـ

 %73.91 171 مسر يدت ييوم فييد األقفدل عدلتمثيل و دىم .  ٔ

 %26.18 61 . دمى عأداء األدوار فييدال   مسر يدت تيوم العرائس أو ٕ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٛمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

اقرصص اقرن نم ىم اقملنراات اقتم اميف اإللتعان  بيا فم تر اـ  ارت      
% ٜٔ.ٖٚاقتم اروـ فايا انط اؿ باقتمثاؿ ور ىـ فم اقتنتاب انوؿ بنلب   اقملنراات

وارت ؿ انط اؿ اقتنتاب انوؿ ق  ازا  مف انثن اقلى اميف أف اتنيو فم ن وليـ فم 
ترمص اقشاصا  ق ط ؿ اقُمت رم واقُمشاى  ، ا ايا فم اقتنتاب اقثانم اقملنراات اقتم 

% وتنى اقبارث  أف ىله اقنتا   ٛٓ.ٕٙترـو اقعنائس أو اُق مم بأ ار ان وان فايا بنلب  
قط ؿ أيثن إع اًبا بيله اقنوعا  مف اقشاصاات اقعنائلا   نف شاصا  اقعنول  ل با  فا

ُتمثؿ باقنلب  ق ط ؿ عاقـ ااص  ً ا ، وشيؿ اقعنول   لاب ق ط ؿ وتثان انتباىيـ 
وت ع يـ اتواص وف مإل اقعنض  وف م ؿ قما تتمتإل بو مف تأثان يبان ع ايـ راث ُابينىـ 

عم إقم إاصاؿ اقراـ اق اا   واقراـ اقنبا   قغنليا في وُا ىشيـ برصصو اقيا ف  اقتي تل
 ن وليـ.
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 ما أىـ اقملابرات اقملنرا  اقتم تعنض اقرصص اقرن نا ؟
 (ٜ  وؿ نقـ )

 % ؾ أىـ اقملابرات اقملنرا  اقتم تعنض اقرصص اقرن نا  ـ

 %14.34 33 مسدعية أعيدد القفولة.                  ٔ

 %48.26 111 الدراسية.مسدعية مسر ة المندىج  ٕ

 %37.39 86 مسدعية الفنون المسر ية وتنمية اليدرات المسر ية. ٖ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٜمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

إف أىـ اقملابرات اقملنرا  اقتم تعنض اقرصص اقرن نا  ىم ملابر  ملنر       
% ننيا ترـو بتبلاط اقموا  اق نالا  ٕٙ.ٛٗاقمناىف اق نالا  فم اقتنتاب انوؿ بنلب  

وت لا ىا في صونة ملنرا  تنطوي ع م اقما ة اقع ما  وان ار، ا ايا فم اقتنتاب اقثانم 
%، ا ايا فم اقتنتاب ٜٖ.ٖٚ  وتنما  اقر نات اقملنرا  بنلب  ملابر  اق نوف اقملنرا

 % .ٖٗ.ٗٔاقثاقث واناان ملابر  أعاا  اقط وق  بنلب  

 ما مصا ن اقرصوؿ ع م اقملنراات اقتم تتامف اقرصص اقرن نم ؟
 (ٓٔ  وؿ نقـ )

 % ؾ مصا ن اقرصوؿ ع م اقملنراات اقتم تتامف اقرصص اقرن نم ـ

 %35.21 81 تأليف األخةدئى أو الم شرف المسر ى .نةوص مسر ية من  ٔ

 %28.26 65 نةوص مسر ية م رسمة من توجيو الترعية المسر ية عدلوزارة. ٕ

 %14.34 33 نةوص مسر ية م رسمة من إدارة الترعية المسر ية عدلوزارة. ٖ
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نةوص مسر ية يتم شرائيد من ال ةيمة المدلية الخدةة عشراء  ٗ
 المسر يدت.

51 22.17% 

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٓٔمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

تنوعت مصا ن اقرصوؿ ع م اقملنراات اقتم تتامف اقرصص اقرن نم راث  ارت      
نصوص ملنرا  مف تأقاؼ اناصائم أو اقُمشنؼ اقملنرم فم اقتنتاب انوؿ بنلب   

وىله نتا   إا ابا  نات   عف عر  اقونش واق ونات اقت نابا  قنفإل ق ناتو فم  %ٕٔ.ٖ٘
نصوص ملنرا  ُمنل   مف إع ا  وتأقاؼ اقنصوص اقملنرا ، ا ايا فم اقتنتاب اقثانم 

نصوص ، ا ايا فم اقتنتاب اقثاقث %ٕٙ.ٕٛتو او اقتنبا  اقملنرا  باقوزانة  بنلب  
، %ٚٔ.ٕٕماقا  اقااص  بشنار اقملنراات بنلب  ملنرا  اتـ شنائيا مف اقرصا   اق

نصوص ملنرا  ُمنل   مف إ انة اقتنبا  اقملنرا  باقوزانة  بنلب  وفم اقتنتاب اقنابإل 
ٔٗ.ٖٗ%. 

ما اقوقت اقُمربب إقاؾ إل نار اقبنوفات واقعنوض اقملنرا  اقتػم تتاػمف اقرصػص 
 اقرن نم؟

 (ٔٔ  وؿ نقـ )

اقبنوفات واقعنوض اقملنرا  اقتم تتامف اقرصص اقوقت اقُمربب إقاؾ إل نار  ـ
 اقرن نم

 % ؾ

 %28.69 66                           .فس ة الوقت  ٔ

 %12.61 29 ال ةص اال تيدقى. ٕ

 %58.69 135  ةة النشدق. ٖ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 
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 ( اتا  اآلتم:ٔٔمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

 ػػار اقوقػػت اقُمربػػب ققاصػػائم اقملػػنرم إل ػػنار اقبنوفػػات واقعػػنوض اقملػػنرا  اقتػػم     
، ا ايا فػم %ٜٙ.ٛ٘بنلب  تتامف اقرصص اقرن نم فم رص  اقنشاط  فم اقتنتاب انوؿ 

اقرصػػػص ، وا ايػػػا فػػػم اقتنتاػػػب اقثاقػػػث %ٜٙ.ٕٛوقػػػت اق لػػػر  بنلػػػب  اقتنتاػػػب اقثػػػانم 
إل ػػػػنار  تا ػػػػ  أيػػػػ ت ع ػػػػم أف اقوقػػػػت اقمربػػػػب، وىػػػػله اقن %ٓٙ.ٕٔاالرتاػػػػاطم بنلػػػػب  

اقبنوفات واقعنوض اقملنرا  اقتم تتامف اقرصص اقرن نم ىو رصػ  اقنشػاط اقماصصػ  
 ق تنبا  اقملنرا .

ما اقمياف اقُمربب إقاؾ إل نار اقبنوفات واقعنوض اقملنرا  اقتم تتامف اقرصػص 
 اقرن نم؟

 (ٕٔ  وؿ نقـ )

اقبنوفات واقعنوض اقملنرا  اقتم تتامف اقرصص اقمياف اقُمربب إقاؾ إل نار  ـ
 اقرن نم

 % ؾ

 %15.21 35 جيزة فى المدارس.    مسدرح م   ٔ

 %61.86 141 قدعة المسرح المدرسى ٕ

 %23.91 55 فى الفندء. ٖ

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٕٔمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

إل ػػنار اقبنوفػػات واقعػػنوض اقملػػنرا  اقتػػم تتاػػمف اقرصػػص   ػػار اقميػػاف اقُمربػػب     
%، ا ايػا فػم اقتنتاػب ٙٛ.ٓٙاقرن نم فم قاع  اقملنح اقم نلم فم اقتنتاب انوؿ بنلػب  

%، وفم اقتاب اقثاقث واناان ملانح ُم يزة فػم اقمػ انس ٜٔ.ٖٕاقثانم فم اق نار بنلب  
يف إل ػػنار اقبنوفػػات واقعػػنوض انمػػا، وىػػله اقنتا ػػ  لػػعت إقػػم تنػػوع  %ٕٔ.٘ٔبنلػػب  
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اقملنرا  اقتػم تتاػمف اقرصػص اقرن نػم ، وقػـ ترصػن ع ػم ميػاف وارػ  ثابػت ، بػؿ أ ػنت 
 .اقعنوض فم أمايف متنوع 

ما نوعا  اقمع ومات اقُمنالػب  اقتػم ارػ ميا اقرصػص اقرن نػم اقمملػنح ق ت ماػل فػم 
 مات ؼ منارؿ اقنمو؟

 (ٖٔ  وؿ نقـ )

اقُمنالب  اقتم ار ميا اقرصص اقرن نم اقمملنح ق ت مال فم نوعا  اقمع ومات  ـ
 مات ؼ منارؿ اقنمو

 % ؾ

 %56.52 131 معمومدت عن  ييية اإلسالم وقواعده وأةولو وميومدتو وتراثو. ٔ

 %21.73 51 معمومدت عن الععددات والعيدئد والسموك والمعدمالت. ٕ

ت رساااي فاااييم قااايم ومعاااددىء معمومااادت تيااادم اليااادوة والمثااال الةااادل ة التاااى  ٖ
 اإليمدن.

51 21.73% 

 %ٓٓٔ ٖٕٓ إ ماقم اقمبروثاف 

 ( اتا  اآلتم:ٖٔمف ا ؿ تر اؿ باانات اق  وؿ نقـ )

نوعا  اقمع ومات اقُمنالػب  اقتػم ارػ ميا اقرصػص اقرن نػم اقمملػنح ق ت ماػل فػم  ارت ت   
مات ؼ منارؿ اقنمػو ىػم مع ومػات عػف ررارػ  اإللػ ـ وقواعػ ه وأصػوقو ومروماتػو وتناثػو 

%، ا ايػػا فػػم اقتنتاػػب اقثػػانم وبنلػػب وارػػ ة متلػػاوا  ٕ٘.ٙ٘فػػم اقتنتاػػب انوؿ بنلػػب  
قلػػػ وؾ واقمعػػػام ت و مع ومػػػات ترػػػ ـ اقرػػػ وة واقمثػػػؿ مع ومػػػات عػػػف اقعبػػػا ات واقعرائػػػ  وا

وتعيػس ىػػله اقنتا ػػ   %ٖٚ.ٕٔاقصػاقر  اقتػػم ُتنلػث فػػايـ قػػاـ ومبػا ىر اإلامػػاف بنلػػب  
اإلا اباػػ  اقػػ ون اقتنبػػوى واقتع امػػم ق نشػػاط اقملػػنرم فػػم ترػػ اـ اقنمػػالج واقرػػ وة اقمتع رػػ  

ث اقيام  اقتم قعبت  ونًا ىاًما فػم بلان اننباار وتاناث أبطاؿ اقمل ماف اقصاقراف وانر ا
 نشن اقعرائ  واقملاىب اق انا .
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 :  ميَاو، الباحجة اصتياًدا إىل الدراصة امليداىية التى قامت بَا التوصيات وامُلكرتحات

اقمعنوا  ع م اشب  اقملنح إبناز اقراـ اقُا را  اقمتامن  في اقرصص اقرن ني  .ٔ
 و و نط اؿ ىله اقمنر  .يالات وأف ـ تُ في ألطوانات ُم م   وأشنط  اقم نلم 

 انونة أف تنط ؽ اقتنبا  اقمعاصنة مف اقعرا ة اإلل ما . .ٕ

 اقمملنح" فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف اقرصص اقرن نا   اقت ناس" اقتنياز ع م أل وب .ٖ
قت مال منر   اقتع اـ انلالم اقر ر  انوقم واقثانا  واالىتماـ بيا بوص يـ منارؿ 

 ع م لباؿ اقمثاؿ : فايا شاصا  اق ن  تتشيؿ

  االلتعان  باقاطاب اقملنرم اقم نلم فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف قام  انمان  فم
 فم أمواؿ اقلا ة ا ا   نام ا عنيا . (( ص م ا ع او ول ـ))قص  ت انة اقنلوؿ

  ص م ا االلتعان  باقاطاب اقملنرم اقم نلم فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف رااة اقنبم((

 اقتم تناوقت اقص ؽ، واقنرم  ،واقبن، واقعطؼ وغانىا مف انمث  . ع او ول ـ(( 

  االلتعان  باقاطاب اقملنرم اقم نلم فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف قام  اقع و
 مف أىؿ مي  اـو اق ت . (( ص م ا ع او ول ـ))واقتلام  فم قص  موقؼ اقنلوؿ 

  االلتعان  باقاطاب اقملنرم اقم نلم  فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف قام  رب اقعمؿ
 فم قص  لا نا نوح ع او اقل ـ .

  االلتعان  باقاطاب اقملنرم اقم نلم فم تر اـ اقعظ  واقعبنة مف قام  إعماؿ اقعرؿ
 اقل ـ .فم قص  لا نا ابناىاـ ع او 
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 املصادر واهلوامش

 الكزآٌ الكزيه" : أواًل : املصادر"

  :[.ٔٔٔاآلا  ]اولؼ 

  :[ٙٙ- ٘ٙاآلا  ]اقبرنة. 

 : [ٙٗ اآلا ]ىو. 

 ثاىًيا : اهلوامش :

م ػػاؿ اقعظػػات واقعبػػن : مراػػاس اقثرافػػ  اقرن ناػػ  ،  ـ(.ٜٜٚٔ)أرمػػ  رلػػف، رنػػونة  .ٔ
 .ٕٜٔ-ٖٙٔ)أيتوبن(، ص  ٖٓ، ع. ٛمف.  ، م    ي ا  اقتنبا 

، اقناػاض ،  ان اقمػناث ، ص  مبارث فػم ع ػـو اقرػن ف ـ(.ٜٛٛٔ) مناع، اقرطاف  .ٕ
ٖٗٛ . 

اقرصػػص اقرن نػػي يمثاػػن ق نػػاني " .ـ(ٕ٘ٔٓإامػػاف عبػػ  اقمػػنعـ عبػػ  اقم اػػ  ) ،ااػػن .ٖ
ي اػ   ، امعػ  ر ػواف، ما لػتان( نلاق )"، اقنلـو اقتواارا  باف اقتشااص واقنمز

 .اق نوف اق ما  

اقرػػاـ اقتنبواػػ  اقمتاػػمن  فػػم " .ـ(ٕٗٔٓ)  أمػػانم اقميتػػ ى عبػػ اق وا  مرمػػ ، أرمػػ   .ٗ
، ما لػػػتان( نلػػػاق )" ، اقرصػػػص اقنمػػػزى بػػػاقرن ف اقيػػػناـ و يا اػػػ  اإللػػػت ا ة منيػػػا

 .ي ا  اقتنبا  برنا ، امع   نوب اقوا ى

فاع اػػػ  الػػػتا اـ اقرصػػػص اقرن نػػػي فػػػي تنماػػػ   (.ـٕٗٔٓ) وفػػػار لػػػ اماف ،عو ػػػاف .٘
 ٕٛ، مػف.  اقم  ػ  اقتنبواػ " ،  ميانات اقت يان اإلب اعي ق ى ط ؿ ما قبػؿ اقم نلػ 

 ، )لبتمبن(. ٕٔٔ، ع 
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اقماػػاماف اقتنبواػػ  اإلع ماػػ  ققط ػػاؿ . "ـ(ٕٓٔٓ) رصػػ  اولػػؼ عبػػ  اقػػنرمف،اقعواػػي  .ٙ
معيػػػ   ، امعػػػ  عػػػاف شػػػمس ،ما لػػػتان( نلػػػاق )،  "فػػػي بعػػػض قصػػػص اقرػػػن ف اقيػػػناـ

 .اق نالات اقع اا ق ط وق 

الػػػتا اـ اقرصػػػص اقرن نػػػم فػػػي تنماػػػ  ميػػػانات " (.ـٜٕٓٓن ػػػاح ااقػػػ  مرمػػػ  )، اقشػػػاعن .ٚ
ي اػػ  ،  امعػػ  اقمنصػػونة ، ما لػػتان(نلػػاق  )،  "اقت ياػػن قطػػ ب اقصػػؼ انوؿ اإلعػػ ا ي

 .  اقتنبا  ب مااط

اقرصػػػص اقرن نػػػم ع ػػػم بعػػػض أثػػػن " .ـ(ٜٕٓٓلػػػما  مرمػػػ  ااػػػنت لػػػع )، عبػػػ  اق طاػػػؼ  .ٛ
ي اػػ  اقبنػػات قػػ  اب  ، امعػػ  عػػاف شػػمس ،ما لػػتان(نلػػاق  ) "،  وانػػب شاصػػا  اقط ػػؿ

 .واقع ـو واقتنبا 

أثػػن الػػتا اـ ألػػ وب اقرصػػص اقرن نػػم فػػم تنماػػ  " .ـ(ٜٕٓٓ  )لػػما  عبػػ ه لػػعا، انىػ ؿ  .ٜ
،  ما لػتان(نلػاق  )" ، اقت يان االلت القم قط ب  اقثاقث اقثانوى فم مػا ة اقتنباػ  اإللػ ما 

  امع  ع ف، ي ا  اقتنبا . 

اقرػػاـ اقتنبواػػ  فػػي اقرصػػص اقرن نػػي : تصػػون " .ـ(ٜٕٓٓ) زىػػنار أرمػػ  عثمػػاف، اقصػػا ؽ  .ٓٔ
اقر رػػػ  انوقػػػم مػػػف منر ػػػ  اقتع ػػػاـ  –قاطػػػ  ت نالػػػيا فػػػي إطػػػان مػػػنيف اقتنباػػػ  اإللػػػ ما  

 ،  امع  اقانطـو ، ي ا  اقتنبا  . نلاق   يتوناه(" ، )انلاس باقلو اف

فاع ا  إلتا اـ قصص اقطاػن واقراػواف فػم اقرػن ف " ـ(.ٜٜٜٔ) إرلاف عب  اقنراـ، فيمي  .ٔٔ
"، اقيناـ فم تنما  بعػض اقميػانات اق غواػ  قػ ى اقت ماػل اقمي ػوفاف باقصػؼ اقثاقػث اإلبتػ ائي

 .ٙٚٔ-ٖٗٔص )أيتوبن(، ص ٔٗ، ع. ٓٔمف. ،  م    ي ا  اقتنبا 

بننػػامف تػػ نابي قتطػػوان ميػػانات االاػػناج فػػي اقملػػنح " .ـ(ٕٕٔٓ) االػػماف عػػ ناف، بي ػػت  .ٕٔ
 امعػػ  بغػػ ا  ،ي اػػ  اق نػػوف )نلػػاق  ما لػػتان(، ، "اقم نلػػي قػػ ى م نلػػي اقتنباػػ  اق ناػػ 

 اق ما   ،اقعناؽ.
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اقتصػػماـ و اقتن اػػل فػػم منػػاظن اقملػػنح اقم نلػػم فػػم ."ـ( ٕٕٔٓااقػػ  عبػػ  اقمرلػػف)، فػػنج  .ٖٔ
اقعنبػػم : مػػإل اقتطباػػؽ ع ػػم نمػػالج مػػف ملػػنر  اقمنػػاىف اق نالػػا  فػػم منر ػػ    وؿ اقا ػػاف

 امعػػػ   ، نلػػػاق   يتػػػوناه()،  "لػػػنوات( ٙ-٘اقنواػػػ  )اقملػػػتوى اقثانم()اق ئػػػ  اقعمناػػػ 
 ي ا  اآل اب. قلـ ع ـو اقملنح. ر واف،

14. Dan Grabowski: "Identity, knowledge and participation: health 

theatre for children" Health Education, Vol. 113 Iss: 1,2013, 

pp.64 – 79 available at: (http:// dx.doi.org/10.1108/ 

09654281311293646) accessed date (22/7/2016) 

15. Kathryn Dawson, Stephanie W.Cawthon &SallyBaker: "Drama 

for schools: teacher change in an applied theatre professional 
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ـ(. "اقرػػػاـ اقلاالػػػا  اقمتاػػػمن  فػػػي بعػػػض ٕ٘ٓٓزانػػػب ع ػػػي مرمػػػ  ع ػػػي)،  اولػػػؼ .ٚٔ
)نلػػاق  ما لػػتان( انلالػػي  نالػػ  تر ا اػػ " ، اقنصػػوص اقملػػنرا  اقمر مػػ  قط ػػؿ اقتع ػػاـ

 .، امع  اقراىنة. ي ا  نااض انط اؿ، قلـ نااض انط اؿ واقتع اـ انلالي 

فعاقاػػ  اقنشػػاط اقتمثا ػػم فػػم تنماػػ  بعػػض " ـ(.ٕٗٓٓ)عبػػ  اقػػ ااـ ،انتصػػان فػػاض اقلػػا  .ٛٔ
 امعػػ   ،)نلػػاق  ما لػػتان(ميػػانات اقتعباػػن اقشػػ وى قػػ ى ت ماػػل اقصػػؼ اقثػػانم اإلعػػ ا ى"،

  نوب اقوا ى، ي ا  اقتنبا  برنا.

ـ(. " ون اقتشػػياؿ فػم اقعػػنوض اقملػنرا  اقمواػػر  ٕٔٓٓعطػوة ،أرمػ  مرمػػ  لػيناف ) .ٜٔ
  امع  اقمناا، ي ا  اق نوف اق ما  .،قلـ اق ايون. )نلاق   يتوناه(،ق مناىف اق نالا " ،

،  ان اق يػػػػن  ان ب اإللػػػ مم ققط ػػػاؿـ(. ٜٜٚٔعبػػػ  اقيػػػافم ،الػػػماعاؿ عبػػػ  اق تػػػاح) .ٕٓ
 .ٜٕاقعنبم، اقراىنة، ص 
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،  ان اقمعػػػانؼ، ص ص  اقط ػػػؿ وعاقمػػػو ان بػػػمـ(. ٜٜٗٔأبػػػو اقلػػػع  ،عبػػػ  اقػػػنؤوؼ ) .ٕٔ
ٚٗ-ٚ٘. 

، ان ب اقرصصػػػم ق ط ػػػؿ )منظػػػون ا تمػػػاعم ون لػػػم(ـ(.ٖٕٓٓرػػػ وة ،مرمػػػ  اقلػػػا  ) .ٕٕ
 .ٜٛاقميتب اق امعم اقر اث ، اإللين نا  ، ص 

 .   ٕٔ( ص ٖٕ، م    اطوة ،) نح انط اؿملـ( .  ٕٗٓٓعب  اق تاح ، ليان )  .ٖٕ

 قصص اقرن ف مف واياب اا اقمولوع  ُمتاح ع م: .ٕٗ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%

A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#mw-

head ( 
، ب ػ  إ مػاقم   تو اػو عػاـ اقملػنحمرافظ  اقر اوبا ، م انا  اقتنباػ  واقتع ػاـ باقر اوباػ  ،  .ٕ٘

أعػػ ا  أاصػػائم ومشػػنفم اقملػػنح اقم نلػػم بمرافظػػ  اقر اوباػػ  ب ماػػإل اإل انات اقتع اماػػ  
 مشنؼ وأاصائم ملنرم. ٖٖٔٔ

 ُمتاح ع م: ُمع ـ اقمعانم اق امإل .ٕٙ
)http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en( 

ar/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86 

 .ٜٙ، ص  من إل لابؽ، ـ(. ان ب اقرصصم ق ط ؿ ٖٕٓٓر وة، مرم  اقلا  ) .ٕٚ

. أاػػػوار ع ػػػم اقملػػػنح اقم نلػػػي و نامػػػا اقط ػػػؿ اقنظناػػػ  ـ( ٕٕٓٓنواصػػػنة ،  مػػػاؿ ) .ٕٛ
 .ٖٙٔص، ان عاقـ اقيتب اقر اث ، انن ف  ، ٔط ، واقتطباؽ

،اقرػاىنة  اقنشاط اقم نلػم: م يومػو ووظائ ػو وم ػاالت تطبارػوـ(. ٕٗٓٓشرات ، رلف ) .ٜٕ
 ، اق ان اقمصنا  اق بنانا .

        



أمينة حمسن حسن األكشرد/ 
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The Summary of Study 

 

Inclusion of School Theatre for Some Quran Stories 

"Field Study of Theatrical Activity Specialist in Elementary 

Education" 

The problem of the study could be determined in the following 

Main question : 

 What Types of Koran Stories which Contained in the School Theatrical 

Speech from the perspective of Administrators and Technician School 

Theatre -Sample Study-? 

 

 The study Aims to identify : 

    Confirm on the importance of Quranic Story in the School Theatrical 

Speech in Distilling cues and lessons, as well as monitoring the kinds of 

Koran Stories which Contained in the School Theatrical Speech from the 

perspective of Administrators and Technician School Theatre -Sample 

Study-. 

 The Kind of the Study : 

    This study belongs to the descriptive  Study. 

 The tools of the study : 

      Questionnaire   .   

 The sample of the study : 

       Make Field Study on Sample Study their numbers (230) Administrators 

and Technician School Theatre from the General sentence chosen at random 

so as to be representative of a community study. 

 

 The study results showed that:           
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     It turns out that the School Theatrical Speech from the perspective of 

Administrators and Technician School Theatre -Sample Study- has the 

ability to embed some Quranic Stories and other medium and others few.  

 

 Key words : 

  Quranic Stories. 

 Theatrical Activity Specialist. 

 School Theatre. 


