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دادإـع

 
 مدرس بقسم اإلعالم الرتبوي

 جامعة بنها -كلية الرتبية النوعية 

الرااو  يري اءراء ااثرداخ دالرص الء رو   توظيف دوط الضوء على إن البحث الحالي سل  
وتع مررررد علررررى المررررء   ال حليلرررري ، إلررررى الد اسرررراة الو رررر يم البحررررث يء مرررريو ، المسرررراثيم المد سرررريم

ثاثرررم ذمررراذف خت ل رررم تبرررايت يي رررا ثضرررو  وذلرررن خرررت لرررال تحليرررص المضرررمون الرررد اخي ل، الو ررر ي
 :عيءم الد اسم" تحليًا يءًيا وهي"تم ال يا ها عمدًيا ُخقدخم للمساح المد سي و  شت يم الااو  

  خسراققم خازرت تءميرم القرد اة ال ري ي، ترلليف سرميم عبرد الحميرد "الفقير  االمار" "خساثيم ،
 . خحايظم القاهاة، خد سم الشايا اإلعداديم اءاة، ل عليميمإدا ة الماف ا

  خسرراققم خازررت تءميررم القررد اة ال رري ي، تررلليف خءررى  ثمررد ااررااهيم "األميرر ا الد"ةلرر "خسرراثيم ،
 . خحايظم القليوبيم، خد سم جتياة الءجد  لل عليم ااساسي، إدا ة قليوب ال عليميم

  خسرراققم خازررت تءميررم القررد اة ال رري ي، ، عبررد ه تررلليف ذ ررا  "الِحْنَمرر   "الثدلررو ا خسرراثيم
 خحايظم القليوبيم.، خد سم قاسم  خيت الاسميم للغاة، إدا ة شاق شباا التيمم ال عليميم

وتع بررررا  قثررررا ُقاًبررررا خررررت تحقيررررت  هرررردال الد اسررررم. واسرررر تدخ  يرررري ذلررررن  سررررلوب تحليررررص 
 . المضمون الد اخي للمساثياة "عيءم الد اسم" تحليًا يءًيا

 :  من أهم نتائج الدراسةو
قغيررم للررت جررو ، ثملرر  شت رريم االررااو د الجررادة، خجموعررم خررت الء رراوا والح ررم والمررواع  -1

 .خت شلذه الحث على ال ضيلم والبعد عت الاذيلم تعليمي وذقد 
اخ تج  شت يم االااو د خا ايت ااسلوب الكوخيد  وال ااجيد ، يي خواق  ا و ثداث ا ق كاة  -2

 . ي  سلوب لطاايال تلد، يو  -االجد

  ل و ياة وقاومم الم اد  والتا م قاللغم االذجليتيم.الء او  واوال  م البحث ق

 :  الكلمات املفتاحية
   الا او  The narrator 

   الءص المساثي المد سيThe school theatre text 
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: 
وخء را خرا ي حقرت قلسرالي  ، عءا ا ال اجم زثياة وخ ءوعم خء ا خرا ي حقرت قلذمراش قشرايم

  :العءا ا البشايم لل اجم ييوت مثص ، يءيم خجازيم وإي اخيم
هءاك  ذاس تش ص  ذماًطا لل اجم؛ قمعءى  ذن تاى ييما ي د  عء م خت قول  و يعص خا 

 .يثياك ويم عن  و ي ّاف عءن ويدعوك لل لخص للحظم
وجودة يي اآلداب ويري ال ءرون وهذه الشت ياة الءمطيم ال ي تتلا ا ا الحياة البشايم خ

ثيررررث يسرررر ل م ا ااديرررر  وال ءرررران يرررري عمررررص  دارررري  و يءرررري. وخررررت  خثل  ررررا يرررري المج مرررر  العابرررري 
 –الحرّاق  –ال ابري  –التواجره  – البابرا   –الغجرا   –الم راف  –الملرثم  –واإلذسراذي: االمقلرد 

 –القاداترري  –الررااو   –المسرحااتي  –المءرراد   – المرّداح –الحرراو   –المرلذون  –شري  الت ررااء 
الشرحاذ  –المشرعوذ  – ةالحمرا –التاطبرم  –الح رواتي  –الحيروان  – الشريطان –الماك  –الشبا 
 – المبتااتري –السرقا  –القرّواد  –العالمرم  –الشراطي  –الجراد  –الم سرول  – خاسرا ااثذيرم –

 –المقراخا  -عمرىاا –الحراذوتي  –العجاتري  –ال اا جري  –المتبرا  –البلطجري  –الم رو اتي 
 (1.(. إل . المجءون  -المع وه –الع اي   –الداللم  –التادم  –المتد   –المتمو  

و  رررربا توظيررررف شت رررريم الررررااو  يرررري المسرررراح ق رررر م عاخررررم وخسرررراح الط ررررص والمسرررراح 
وخرت هءرا ، يشّ ص جتًءا خت  ش ال ال اجم يقوم  غلب ا علرى القرص والسراد ق  م لا مالمد سي 

 .و   يي المساح المد سيتشّ ص  هميم الاا
الرررذ  زاذرررر  ت ديرررره دو  الرررر وتررراى الباثثررررم  ذررره يم ررررت  ن ذع برررا دو  هررررذا الررررااو  قمثاقرررم

شرراهدة  ال رري زاذرر ، القديمررم اإلغايقّيررمم والكوخيديرر ميرري المسرراثّياة ال ااجيديرر( *)لجوقررماشت رريم 
و العرررام و"للرررت الجررر ي ررري ُتسررر م يررري ت ي رررم، علرررى زرررص خرررا يحررردخ يررري المسررراثيم وال عليرررت عليررره

 (2).ل لثيااة الد اخيم يي المساثيم ". زما  ذ ا تساعد يي زيادة وت عيد اللمساثيم ز ص
تبررا الم لقرري قتل يررم ليُ ، لرره عرردة وظرراوف خت ل ررمووجررود الررااوى يرري المسرراثيم المد سرريم 

لكرررى يحميرره خرررت ال اقررر  والقلررت الرررذى يسررريطا علرررى ، ويعطيررره يكررراة عء ررا خءرررذ البدايرررم، ااثررداخ
وتقديم ، ليعلت  و يءقد، قاإلضايم إلى تدلله خت وق  آللا  ثءاء الحدخ، مساح الد اخىخشاهد ال

ويق  ا دو  الااوى يرى قعرض ااثيران علرى ظ رو ه ،  و يعلت على ااثداخ، قعض المعلوخاة
                                           

يقهةا علةا اداة ا  ، أو ( جمموعة من املغنني أو الراقصني ، أو الصامتني ، أو املعلقني ، تؤدي وظيفتها جمتمعة أو تفاريق . وتشرتك اجلوقةة   التميية: ب عتعل*)
 عتحاورها مع املميلني ، أو عصمتها املعرب .

 91م ، ص 1981رسراية ، القاهرة ، دار املعار  ، عراهيم محادة ب معجم املصطلحات ال رامية واملإ. 
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ي ررى تعايءرررا قمرررا سرررول ، ليررتود الم لقررريت قتل يرررم خت  رراة عرررت المسررراثيم، يررى خقدخرررم المسررراثيم
يوجرروده هررذا يسرراعد علررى زسررا ، وء علررى الشت رريم الاويسرريم يررى المسرراثيموتلقررى الضرر، ذشرراهده

 اإلي ام عت طايت قط  سيا الحدخ سواء قال م يد  و قال عليت والءقد.
على العمرص ال ءري يقرد ُزراس هرذا البحرث لد اسرم التاويرم  ولما زان للااو  دو ياعص وخ ثا

  سي.يي خساثياة المساح المد ه خ مالااو  و التا م اوظي م 

: 
، يازرتة ) في الاسر   اال اایر ( : تددةت ال ؤى االغ"ی"ت التي تن"الت به" شخصي  ال ااي أالا 

م( بدنررر:ا : 2017المررر" يا قررر"ةا صارررد الصررر" و محارررد ) (3) زمرررا يررري د اسرررمقعضررر ا، 
خردى  للكشرف عرت، "الت:ظيف الت ب:ي االفني لشخصي  ال ااي في صر ا  مسر   المفر "
شرمل  عيءرم البحرث  توظيرف شت ريم الرااو  يري العراوس المسراثيم المقدخرم للط رص ثيرث

علررى لمسررم ذمررراذف اعرراوسد غطرر  خااثرررص زخءيررم خت ل ررم تبرررايت يي ررا ثضررو  شت ررريم 
 خرا  داة البحرث يقرد تمثلر   .الااو  ايت  اٍو و اويم وثضو  قال وة يقط وشت يم خ ذسءم

 م وال ءيم لشت يم الااو د.ارااس ما ة تحليص الوظاوف ال ابوي
 (4)ود اسم Pompeii,Rachael (2014 بدن:ا )ه  هن"ك غ ف  لل ااي الحديث؟ ": م

وي طراات االذ قرال يري ا ك:ز الذهو لهنر ي يريا " مس  ي ةراس  التسل  الس ةي في 
العررراس المسررراثي ذحرررو ال عبيرررا الرررواقعي المحررراقى عرررت ال جابرررم اإلذسررراذيم خررر  الحازرررم 

 المحدثييت.ويويا توجً ا خاوًما للعمص الذ   ذجته جيمس وغياه خت ، ادبالمماثلم يي ا

 ال ااي االا اي له في : م( بدن:ا 2013قديقا إیا"  ق"ب  سيد ) (5اوجاءة د اسم"
ا علررى وقررد اسرر  دل هررذا البحررث د اسررم الررااو  والمرراو  لرره تطبيًقرر راایرر"ت صرر"ةم ك"مرر "

يري  ذمراش ال ب يررا   ووجردة  ن الرااو  يءرو  ،ا وايراة عرادل زاخرص قعرد اس عااضر ا ذظاًير
ا  لرررراى و ثياًذررر، يسررر تدم ال ب يررررا الرررداللي وي وثرررد قالشت رررياة ايلثياًذررر، يررري الاوايررراة

يسررر تدم ال ب يرررا الترررا جي  و ال ب يرررا يررري د جرررم ال ررر ا. واتترررذ المررراو  لررره يررري  وايررراة 
الح ايرم، و  يعءردخا زران المراو  لره لرا ف، عادل زاخص ش ليت ثس  الموق  الذ  يح له

ا، هرررو المررراو  لررره الاويسررري زررران خاوًيرررا لررره غيرررا خمسررراح ،و عءررردخا اث رررص خوقعرررا داللًيررر
 . و  با شت يم خت شت ياة الح ايم   با خاوًيا له خمساًثا
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 اسرت تييي  الررن  : "الرر ااي : م( بدنر:ا 2012فيصر  م"لرر  )ا أبرر:ب   (6)وجراءة د اسرم
ا البحث لقااءة آلياة الداللم والبءاء ال ءي يسعى هذامفت"  الدلل  في راای  أم قندي "  

يرري  وايررم قءررديص  م هاشررم للاواورري الم ررا  الااثررص يحيررى ثقرري، اذطاًقررا خررت خرراجعي يت 
اثء يت: ااولى يءيم ت مثص يي عءا ا البءاء ال ءي للاوايم، وال ي ي ون يي ا الااو  ال ءي 

 ذرررره يطلرررر  علررررى التطرررراب ال سرررريما و  ،هررررو   س الرررراخا والموجرررره الرررراويس لديررررم ااثررررداخ
والثاذيرم دالليرم تحراول  ن تسر تلص خرت القرااءة ال ءيرم وخرا تاشرا عرت خحاو هرا  ،الساد 

ا تعبررا عررت المحمررول الثقررايي  و ال كررا   و االج مرراعي للاوايررم، وبرريت هررذه وثيمات ررا قيًمرر
وتلررن واالرراى تءرررد ف العديررد خرررت اايكررا  والمعطيرراة ال ررري تغررذ  عررروالم الاوايررم وت ررريا 

 لمجال لقااءاة  لاى تمءا العمص ال ياو ة والتلود.ا

 (7)ود اسرم  Zhu, Qin Peng.(2011" : بدنر:ا ) رااي ال اایر  االار اي فري بنر"  م
قشررر ص  ساسررري ، هرررذه ااطاوثرررم ترررد ك الطبيعرررم اإليديولوجيرررم الجماليرررم للاوايرررم"الدالقررر 

والمرررراو " ييرررره ااول هررررو  ن "الررررااو  الاواورررري  تءطررررو  علررررى ثاثررررم جواذرررر  لل وضرررريا:و 
ورررري والمرررراو  عليرررره"يبءي العاقرررراة االثرررراذي "الررررااو  الاو ، الموضرررروعاة خ عررررددة ااقعرررراد

الثالررث ، الم عررددة قشرر ص خء  ررص يرري الوضرر  الررواقعي، والوضرر  ال ءرري والوضرر  المتلرروش
 عاقم اءاء "الااو  الاواوي والماو " هي ذاة  هميم زبياة.

األكشر ا ( 8)الادرسى من رؤى مختلف ا فتد ضت ةراسر تن"الت الدراس"ت أهاي  الاس    :ث"نيا"
مسر  ي  سرندر ال : الاسر   الادرسري تمايقير"ا " : م(  بدن:ا 2017أمين  محسن  سن)

"" وخرت  هرم ذ راو  الد اسرم: جراءة ي رم االشت ريم التيراةد خرت  ذسر  الشت رياة ا نا:ذيا
%د، ايءمرا 45.55يي ال اتير  ااول ثيرث الغر  ذسرب  ا يري الرءص المسراثي "سرءد يا" ا

جاءة ي م االشت يم الشاياةد يي ال اتي  الثاذي ثيث الغ  ذسب  ا يي الءص المساثي 
، يرري ثرريت ال  ر  ي ررم اغيرا واضرراد خررت إجمرالي ال  رراة، وبررذلن (%45.45) ""سرءد يا

يم ءءررا القررول  ن السررمم الغالبررم لماخررا الشت ررياة هرري الشت ررياة التيرراة وتمثررص هررذه 
  ص الم لقي.ذ يجم إيجاايم للط

 وظيف المسراح المد سرى لم( 2014)مي فت األب"قي ي محاد ا صلي( 9) وجاءة د اسم 
لعيءم خت طالباة الماثلم اإلعداديم وذلن لءد ة ااقحاخ ال ري  يى ثص خش اة المااهقم

تءاولررر  خشررر اة المااهقرررم خرررت لرررال المسررراح المد سررري وذرررد ة ااقحررراخ ال ررري تءاولررر  
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مرررا تاجررر   هميرررم البحرررث إلرررى خعايرررم الررردو  الحقيقررري وال عرررال الرررذ  الماثلرررم اإلعداديرررم، ز
 يم ت  ن يقوم قه المساح المد سي يي المد سم اإلعداديم وخ  المااهقيت.

 إلرى ال عرال علرى م( 2014ت"م  صاد الر ؤا  محر ا) )ا محاد (10) ي عاض  د اسم
اثلرم اإلعداديرم قيم المواطءم واإلذ ماء المقدخم يي عراوس المسراح المد سري لطراب الم

د. إذ تء مري هرذه الد اسرم إلرى الد اسراة الو ر يم، ولقرد 2012 - 2000يى ال  اة خرت ا
لجرررل الباثرررث إلرررى اسررر تدام المرررء   الو ررر ي وال حليلررري للء رررو  والعررراوس المسررراثيم 

خ ررادة، وزاذرر   400الُمت ررا ة اعيءررم الد اسررمد. وتمثلرر  عيءررم الد اسررم يرري عيءررم قواخ ررا 
خ رررادة خرررت تاخيرررذ المررردا س  200خرررت تاخيرررذ المررردا س الح وخيرررم و خ رررادة 200قمثاقرررم 

التا م، ثيث  جاى الباثث الد اسم الميداذيم على جمي  ال اخيرذ المشرا زيت يري تء يرذ 
  العاوس المساثيم.

 :السابقة الدراسات أوجه االستفادة من

 ل ردل والمرء   عاض  الباثثم الد اسراة السراققم وال ل ر  ييمرا ايء را خرت ثيرث الموضرو  وا
 والعيءم.

 خشرر لم الد اسرررم،  وبلررو ة اسرر  ادة الد اسررم الحاليررم خررت الد اسرراة السرراققم يرري زي يررم  ررياغم
ال ل رريص  وتسرراتالت ا، وإعررداد اإلطررا  المء جرري للبحررث وال يررا  العيءررم، والمررء   المءاسرر  و

  ادة خرت واالسر، الوقول علرى قعرض الج رود ال ري ُارذل  يري خجرال الد اسرما الءظاى للد اسم
 . خء ج ا يي البحث و هم الء او  ال ي تو ل  إلي ا

 

ذاهض العديد خت الءقاد، اس تدام الساد يي المساح، إن لم ت اضه ضاو ة د اخيم ُخلّحرم 
 .قسب  خ طلباة قواعد الك اقم المساثيم ال ا خم، ال خ ّا خء ا، ثيث لجل إليه الكّ اب
ا طاقًعرررا د اخًيرررا تهيررري المءظوخررم اادايرررم  زيرررتة، خررت ثيرررث إضرر اتعررد شت ررريم االررااو د 

او   ا إثدى الشت ياة، هذا يضًا عت المعالجاة ال ءيم يي الرءص المسراثي، لرذلن شر ل  
 ا ويًسر االشت يم إش اليم يي الرءص المسراثي،  بمرا تكرون خحازرم يري الحردخ، وال ري لعبر  دو ً 

وبذلن زوذ  شت يم االااو د ل و يم يي الرءص  بما يجيت ل ا  ن ت محو  يي لط د اخي، 
ال ل رر  قالضرراو ة عررت قرراقي الشت ررياة، ثيررث خررت المع رراد إن لكررص شت رريم خسرراثيم قالب ررا 
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الد اخي والمغتى الذ  تسعى الو ول إليه، إذ إن خا ي لذ علي ا طاق  الح ي، يمرت ذلرن زوذر  
 ي إلى آلا.إش اليم  لاى و ال ل   خ اهيم ا وتعددة  تي  ا خت ذص خساث

تظ ا إش اليم شت يم االااو د على  ذ ا شت يم تق اب خت خاخا الشت يم المثيراة  
 و الءظا إلي ا على  ذ ا شت يم واقعيم خرت البءرى السياسريم واالج ماعيرم يري الرءص المسراثي، 
يضًا عت الءظا إلي ا زشت يم تا يتيم،  ن هذا ال عدد يي الاتى جعل  خت شت يم االااو د 

هرررذا يضرررًا عرررت  ذ رررا تطاقررر  إلرررى المظررراها االج ماعيرررم ، اليم قاومرررم يررري الرررءص المسررراثيإشررر 
وعالج  السلوك والعاداة اإلذساذيم قمبا اة ث اويم، قما يي ا خت لدا  وزذب وثماقم، وال شرن 
ا خت  ذ ا ال تتلو خت الجاذ  ال لس ي ي تذه الم لف يي تكرويت خاخرا شت ريم االرااو د، يغالًبر

قررد ي رون االسر عاذم قررالااو   ذره ت  قروال يلسر يم وضرراوب خرت الح مرم. وترراى الباثثرم خرا يعبرا عرر
على خرا سربت ت حردد خشر لم  يبدو  داة ضاو يم يي المساح المد سي ل دل تعليمي تابو ، وبءاءً 

 :اولم اإلجاقم على ال ساتل ال اليالبحث يي خح
  الت ب: رر  فرري الررن   مرر" قرر:ر اتليرر"ت صارر  الرر ااي الترري تسرر"صد صلررى تحقيررق األهرردا

 الاس  ي الادرسي؟
 :تشا  الدراس  التحليلي  وي  ا  خءه عدد خت ال ساتالة ال اعيم:

 الذ  لعبه الااو  يي اءاء ااثداخ دالص الء و  المساثيم المد سيم؟ خا الدو  -1
 ؟ خا ش ص البءاء الد اخي يي الء و  الموذود اخيم عيءم الد اسم -2
 حمل ا شت يم الااو  يي الءص المساثي المد سي؟خا الدالالة الد اخيم ال ي ت -3

 ؟ عيءم الد اسم الء و  المساثيم خا القضايا والموضوعاة ال ي تضمء  ا -4
 ؟ عيءم الد اسم الء و  المساثيمالذ  ظ ا يي خا ذو  ال اا   -5
 ؟ عيءم الد اسم الء و  المساثيمدو  ييه  ثداخ تخا اإلطا  التخءى الذى  -6
 ؟ عيءم الد اسمالء و  المساثيم داخ خا اإلطا  الم اذي اث -7
 ؟ عيءم الد اسم الء و  المساثيمخا اللغم الُمس تدخم يي تقديم  -8

 :يهتم الاحث بشخصي  )ال ااي( في الن  الاس  ي الادرسيا من  يث
  ي.د اسم الدالالة الد اخيم ال ي تحمل ا شت يم االااو د يي الءص المساثي المد س -1
 . ُقاس هذا البحث للكشف عت خدى توظيف شت يم الااو  يي المساثياة المد سيم -2
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 .إخ اذيم تقديمه يد العون للعاخليت يي خيدان المساح المد سي والدواوا ال ابويم الم ت  م -3

 ُيسلط الضوء على تعدد وظاوف الااو  يي الءص المساثي المد سي. -4

 ة الد اخيم لشت يم الااو  يي الءص المساثي المد سي.الدالال اس ءباش -1

 الااو  يي اءاء ااثداخ دالص الء و  المساثيم المد سيم. دو توضيا  -2

 . عيءم الد اسميي الء و  المساثيم  ش ص البءاء الد اخيال عال على  -3

 . عيءم الد اسمالء و  المساثيم  القضايا والموضوعاة ال ي تضمء  اتحديد  -4

 . عيءم الد اسمالء و  المساثيم الذ  ظ ا يي ال اا   ذو توضيا  -5

 . عيءم الد اسمالء و  المساثيم دو  ييه  ثداخ تاإلطا  التخءى الذى ال عال على  -6

 . عيءم الد اسم الء و  المساثيماإلطا  الم اذي اثداخ ال عال على  -7

 . الد اسمعيءم الء و  المساثيم اللغم الُمس تدخم يي تقديم خضمون توضيا طبيعم  -8

 وتع مد على المء   ال حليلي الو  ي.، تء مي الد اسم إلى الد اساة الو  يم

"عيءرررم الد اسرررم" ثاخ خسررراثياة ُخقدخرررم للمسررراح المد سررري تحليرررص المضرررمون الرررد اخي لررر
 .تحليًا يءًيا

رر"لقررد تجسرردة  رر" م "نيا ا يرري قعررض  ذ ررو  المسرراح المد سرري المقدخررم ضررمت  :ازم"نيا
 م د.2017/2018القليوبيم والقاهاة   يمحايظقتءميم القد اة ال ي ي  خازت خساققم
 :"وال رري ، ا د اسررم الررءص المسرراثي المد سرري الموجرره لماثلررم ال علرريم ااساسرري م:ضرر:صيا

المررررررررردة التخءيرررررررررم  قررررررررران لشت ررررررررريم الرررررررررااو  ثضرررررررررو  يررررررررري اءي  رررررررررا المسررررررررراثيم ضرررررررررمت
 مد.2017/2018

 :"خاثلم ال عليم ااساسي. بش  ا 
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: 
ي مثرررص خج مررر  الد اسرررم ال حليليرررم يررري ذمررراذف لء رررو  المسررراح المد سررري ال ررري تءاولررر  
شت ريم الررااو ، وشررمل  عيءررم البحررث ثاثررم ذمرراذف خت ل ررم تبررايت يي ررا ثضررو  شت رريم الررااو  

م 2018-2017ضررررمت الم اجرررران الت رررراخي لمازررررت تءميررررم القررررد اة ال رررري ي تررررم تقررررديم ا  ال رررري
وُتع با  قثا ُقاًبا خت خت اإلدا اة ال عليميم الُمشا زم يي الم اجان ، القليوبيم والقاهاة  يقمحايظ

 .تحقيت  هدال الد اسم

 :  وًياــــف لغــــالتوظي
لوظي ررم خررت زررص شرريء خايقررد  لرره يرري زررص يرروم خررت عررال ااررت خءظررو  خ ررطلا وظررف" ا

ووظررف ، وظررف الشرريء علررى ذ سرره ووظ رره توظيً ررا  لتخ ررا إيرراه،  زق  و طعررام وجمع ررا الوظرراوف
 (11)".اس وع  ذلن زله، ظف وظً ا إذا تبعه خللوذ خت الوظيف، ويقال اس وظفو يان ي
  لغ: ا": الّ ااي 

رررعاالرررا او   اوا  الحررردي يررري خعجرررم المعررراذي الجررراخ  ُلرررُه : ث  و الشّا : والجمررر . و ذاقاُلرررهثاخا
 (12).ُ واة  

 (13) و  الحديث ياويه  وايم وتاواه. :ال َّااي 
"  :  اقمال ا

و غررم تعرردد هررذه ال عاي رراة، ي ذ ررا ال ، تعررددة تعاي رراة الءقرراد للررااو  وت ررو ات م لماهي رره
  المسراثيم إال  ذره تكاد تت لف زثيًاا ثول طبيعرم هرذه الماهيرم؛ يرالاوا  هرو " واثرد خرت شرتو 

ويقرروم اوظرراوف تت لررف عررت ، قررد يء مرري إلررى عررالم آلررا غيررا العررالم الررذ  ت حرراك ييرره شت رريات ا
 (14). ويسما له قالحازم يي زخان وخ ان  قثا اتساًعا خت زخاذ ا وخ اذ ا"، وظاو  ا

   . ال ت ب  الشت ياة المسراثيم يري الرد اخا، وعاي ا زمال عيد قلذه "شت يم لا م
وث ررى  غررم تدللرره  و ترردالص دو ه يرري . لرريس شت رريم د اخيررم وإن اشرر اك يرري تمثيررص الررد اخا ذرره 

 (15)ي وليس شت يم د اخيم قالمعءى العلمي ل عبيا االد اخيم د. ، ااثداخ
 التد  ف اإلي ا ي:

شرررتص خوجرررود يررري اءيرررم الرررءص المسررراثي الرررذ  يررراو  وتعايررره الباثثرررم إجااوًيرررا قلذررره " 
ويقوم قسادها قش ٍص خ سلسص سواء ، الجم و  والقا ىء قتل يم ااثداخ يتباو  ثداخ المساثيم 

 .قاذ  ثقيقم  م خ تّيلم"



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 93 

 :ف اإلي ا ي للن  الاس  ي الادرسيالتد  
هرررو عبرررا ة عرررت قّ رررم خ  وبرررم ُتقرررّدم علرررى لشررربم المسررراح المد سررري، وتشرررمص ااثرررداخ 

 ران والتخران عبرا سلسرلم خرت والشت ّياة والحوا  ايء ا، ويوّضا طبيعم ا تبراش ااشرتا  قالم
 . وااشتا  و ال دل  و المغتى واللغم، المشاهد الم ااقطم والم اثقم، وعءا اه هي الحب م

 :
 : افي هذا الصدة س:  تقسم الا" ث  بحثه" إلى صدا مح"ار

  :وظرراوف الررااو   –دالالة شت رريم الررااو  يرري الررءص المسرراثي المد سرريالاحرر:ر األام– 
 اءيم الءص المساثي المد سي.

 الد اسم ال طبيقيم خوضو  الد اسم: الاح:ر الث"ني. 

بنيـة الـنا    -وظـائف الـراوي    -دالالت شخصية الـراوي   الـنا املسـرحمل املدرسـمل    احملور األول: 
 املسرحمل املدرسمل.

 :دالالت شخصية الراوي في النص المسرحي المدرسي

الرااو د يري الشر ص الرد اخي، او ر  ا شت ريم خب كراة، لمرا تم ر  تاتسم ثدود شت ريم ا
قرره خررت  هميررم يرري المسرراح العررالمي، قلذ ررا شت رريم تا يتيررم وخسرراثيم، خثررص شت رريم االح ررواتي 
والساخاد. وزوذ  هذه الشت ياة ل و ي  ا عبا ال ا ي  يي سياقات ا الوظي يرم واالج ماعيرم 

 السا د. -لااوى ا هم اعليه عدة خ طلحاة خت   وال كايم، و طلت 
" شررّ ص السرراد قاعرردة المسرراح الشرراقي القررديم، الررذ  يعررود قل رروله إلررى  وايررم خاثرررم إذ 

ا يرري الحلقرراة ال رري زاذرر  ُتقررام علررى هرراخ  ا  ساسرريً . زررذلن زرران ذشرراطً (*)الم اا ا تررا والااخاياذررا
لءقرد الحرديث إلرى  ن ااسواق واالث  االة يي المدن والقاى العابيم االمداح والح واتيد. وذه  ا

الساد، قمعءى ت اق   ثداخ ثقيقيم  و خ تّيلم، هرو ااسراس الرذ  تقروم عليره زرص  شر ال الك اقرم، 
قمررا يي ررا المسرراح علررى اع بررا   ن الح ايررم تشررّ ص البءيررم العميقررم للررءّص المسرراثي، وهررذا خررا سررما 

                                           
 واحدة من امللحمتني الُكربيني املكتوبتني ابلسنسكريتية يف اهلند القدمية . املهاهبارات ب (*)

 ملحمة شعرية هندية قدمية وتعترب من الرتاث اهلندي. رامااياناألخرى 
  https://ar.wikipedia.org/wik ُمتاح على : ويكيبداي املوسوعة   
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كايررا والسرراد يرري خجررال المسرراح،  يااذشيسرر و "زمررا يقررول ا طبيررت الد اسرراة ال رري اذ ررّب  علررى الحر
 (16)خساح الساد ال مثيلي." "يي ز اقه  "جا ثون ثيسبدس

يرراعًا وخرر ثًاا يرري  -او رر ه  ثررد العءا ررا ال ءيررم المشرر لم للعمررص اادارري –ُيعررد الررااو  
اررص هررو خوقرر   و دو   و وظي ررم  و سررلطم ، العمرص ال ءرري إال  ذرره " غيررا الشت رريم وغيررا الم لرف

هذا اإلذسران  و وعيره ، ذسان  و  و ة    شيء آلا له وعي  ساسييجعل ا الكات  يي  و ة إ
حليرص تقد ير قمص شت ريم المر  ل الرذ  يسرجص خرا ير متض عءره  – و ة  لاى  يالذ  يبدو ي

وال ي تاسم  و ة لا م لعالم ثقيقي  و ليالي يبعد عءه يي التخان ، الوثاوت ال ي تق  ايت يديه
 و غيرررا خشرررا ك يررري ااثرررداخ ال ررري  –الرررااو  خشرررا ك وقرررد يجعرررص الكاتررر  هرررذا ،  و يررري الم ررران

 و خرا سرمع ه  ذذراه وقرد يجعلره يري  رو ة ذاقررص ، ي رو ثيء رذ يقرص خرا وقعر  عليره عيءراه، ياوي را
 (17)يح ي خا سمعه وث ظه عت  واة آلايت" 

وترراى الباثثررم  ن الررااو  هءررا شت رريم خررت شت ررياة المسرراثيم ولرره ال رردا ة اذرره يقرروم 
وهررو غيررا الم لررف اررص هررو دو   و وظي ررم يجعل ررا الم لررف يرري  ررو ة ، جي  رراقسرراد ااثررداخ وتو 

ي رو ثيء رذ يقرص خرا وقعر  عليره عيءراه  ،شاهد خشا ك  و غيا خشا ك يي ااثداخ ال ي ياوي ا
  و خا سمع ه  ذذه وقد يجعله يي  و ة ذاقص يح ي خا سمعه.

ص اءيرررم ي م الرررااو  المسررراثي زعء رررا  ساسررري يررري تشررريرررخرررت لرررال خرررا سررربت ت ضرررا  هم
 .المساثيم

 : اظ" ف ال ااي فيیا ن ت:ضيح أهم 
ال ري يقروم يي را االرااو د ا قرديم خشراهد و ر يم لوثرداخ، والطبيعرم،  :ال:ظيف  ال:قرفي  -1

وزرلن الم لقري ، دون  ن ُيعلرم عرت ثضرو ه، ارص إذره يظرص خ ت ًيرا، وااخاقت، وااشرتا 
 .يااق  خش ًدا ثقيقًيا ال وجود للااو  ييه

، ويي رررا يقررروم الرررااو  ا ل ررريص  واياتررره يررري الثقايرررم العابيرررم وال رررا ي  :التأقررريلي ال:ظيفررر   -2
ويابط ا قمآثا العاب المعاويرم يري االذ  را  علرى ، ويجعص خء ا  ثداثًا لل اا  القوخي

الت ررروم، خثرررص المواج رررم العابيرررم ال ازيرررم، والثرررو اة الوطءيرررم ضرررد المح لررريت ال اذسرررييت 
 .هءا ا ذه الم مم واإلذكليت... وقد قام الااو  

، ا إياهررا قم رراد  تا يتيررم اقًطرر، ويي ررا يقرروم ا وثيررت قعررض  واياترره :ال:ظيفرر  الت:ثيقيرر  -3
ا. وقد جم  الاواوي هءا يي ثاثي ره االطايرت ا خوثقً زيادة يي إي ام الااو   ذه ياو  تا يتً 

.إلى الشمسد ايت ال وثيت ال ا يتي وال تييص الاواوي
(18) 



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 95 

يرري  رررءاعم الحررردخ دالرررص  المشرررا زيت  و  ثرررد ااشرررتا هرر وا  الرررا وترراى الباثثرررم  ن 
ا ق رص شريء ث رى دوالرص الء روس، خقردًخا ااثرداخ  ثياًذر ا ًيرا، خااقًبرا لوثرداخ عمساثيالعمص ال

وخعلًقرررا علي ررررا  ثياًذررررا  لررراى، خقرررردًخا الشررررتو  ترررا ة وتررررا ة خعلًقررررا علرررى  يعال ررررا، خم ررررًدا ايعررررال 
م قه. وإن زاذ  لغ ه خ ءوعم خ بايءم ايت الءثا ال  يا  ثياًذا، الشتو  تا ة وتا ة وا ً ا خا تقو 

 . االس تدام الءثا  العاخي عءدخا ي مص قواعد الءحوو 
 بنية النص المسرحي المدرسي.

واذطاًقررا خررت هررذا المرردلص يشرر مص الررءص المسرراثى علررى عرردة عءا ررا وخ وذرراة يءيررم، 
يرذ، يالمسراثيم المقدخرم للط رص تع برا خرت  هرم ت طل  خت الكات  ج ًدا يى الو ت را وإي رال ا لل لم

خجرراالة  دب ااط رررال اذ ررا تتاطررر  عقرررص الط ررص ووجداذررره وثواسرره، زمرررا  ذ رررا يررت خرررت ال ءرررون 
هررى ال كرراة ااساسرريم، الشت ررياة، البءرراء  اادايررم، و ررو ة لغويررم ت كررون خررت خجموعررم عءا ررا

لرذ شر ل ا الء راوى ثريت تر دى علرى الد اخى، الحوا ، ال اا ، التخان والم ان، وهذه العءا ا تل
 .المساح اواسطم جماعم خت الممثليت

" لهذه الدن"ق  ك  صلى  دا  : افيا" يلى ص ضا
 :أواًل: الفكـرة األساسيـة

هى ال كاة ال ى ي ءاول را الكاتر  خرت خرادة تعليميرم ويسر  دي ا يرى زرص شرر يرى المسراثيم   
يي ررا وال إي ررام، خ ميررتة قالدقررم العلميررم  خرت يعررص  و قررول  و ثازررم، وهررى يكرراة واضررحم ال غمرروس

وخعايم الحقاوت والمعلوخاة والم اهيم ال ى تتدم المح وى العلمرى. والمضرمون الرد اخى المسر ل م 
. وبدون يكاة  ساسيم يى المساثيم ي  كن العمص ال ءى وي ع  ي مه (19)يكاته خت المء   ذاته 

 وي با قا جدوى  و ياودة.
 :دراميـةلثانيًا: البنيـة ا

والبءاء الد اخى الجيد للمسراثيم ي ترذ شر ًا هاخًيرا، إذ يبرد  قعراس شت رياة المسراثيم 
ال طو  والءمو ث ى ال عود إلرى القمرم خرت  يوالعاقاة القاومم ايء م، ثم يللذ ال اا  الد اخى ي

 .تء  ى إليه  ذحدا  على الجاذ  اآللا ذحو الحص الذاال ي، وتللذ ييلال الحدخ الد اخ
 (20)وهءاك عدة  خو  يءبغى االل تام ا ا يى البءاء الد اخى للمساثياة المقدخم لوط ال  

 عقيد قما يعلو عت خس وى ااط ال.االا عاد عت ال  -1
 االا عاد عت الغموس. -2

 تقديم خساثياة خت ي ص واثد ق ياة،  و خش ديت  و ثاثم خشاهد. -3
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 :ثالثًا: الشخصيــات
 :ي"ت الاقدم  للمف  م اص"ا م" يلىا يو صند رسم هذه الشخص  

 والد اسي. يخس وى ااط ال العقل -1
  ال ي ثا عددها  و ت قا ب   ات ا و سماتها ث ى ال يتلط الط ص ايء ما. -2

 :رابعًا: الزمـان والمكـان

إذا زاذرر  المسرراثيم تقرروم علررى ااثررداخ والشت ررياة ثيررث ي حازررون يي ررا، ي ررى اررذلن 
 .يوالم اذ ي ايم، وبذلن تتض  قالضاو ة إلى ال حديد التخاذت ضمت ق م ل ا ادايم ووسط وذ

يالكاتررر  المسررراثى خطالرررر  قرررلن يحررردد زخرررران المسررراثيم وخ اذ رررا ث ررررى ي مثرررص جم ررررو  
 المشاهديت  ثداخ المساثيم.

 : خامًسا: الصــراع

هرررو االلررر ال الءاشرررر خرررت تءررراقض اآل اء والررر ال وج ررراة الءظرررا قالءسررربم لقضررريم  و   
اج مرررا  شت ررريات ا إزاء قضررريم  و يكررراة ي  قرررون  يالمسررراثيم يررر يقيمرررم ال ررراا  يررريكررراة، وتظ رررا 

المساثيم إلى غلبم وج م ذظا هرذه الشت ريم  و تلرن  يثول ا  و يت ل ون ث ى ت ص الء ايم ي
ا اررريت خجموعرررم خرررت ا داللًيرررللمسررراثيم، وقرررد ي رررون  رررااعً    الشرررعو     وال ررراا  هرررو القررروام المعءرررو 
ا ارريت عررردة  يررااد يء مررون إلرررى طبقرراة  و ي ررراة لا جًيررر اص  و  ررااعً الرردواي  الء سرريم لررردى الشررت

ال رراا ، إذ  ذرره ال توجررد خسرراثيم جيرردة ادوذرره، وإذا  يإذن يالمسرراثيم هرر .(21)خت ل ررم خ  ررا عم 
 .(22)لل  خءه المساثيم، ي ذ ا ت قد ثيوي  ا وذبض ا 

 : سادًسا: الحـــوار

لرررى خقدخ ررره المءطقيرررم، وي شرررف ا رررا عرررت يبررراهت ا رررا الكاتررر  ع يهرررو ااداة الاويسررريم ال ررر
تررردو  علرررى  لسرررءم  ياللغرررم  و ااسرررلوب ال ررر ي. ي ررر(23)ال ررراا   يا رررا يررر ي شت رررياته، ويمضررر
لموقررف الواثررد ا يتءطق ررا الشت رريم يرر يالمواقررف المت ل ررم، وتسررمى العبررا ة ال رر يالشت ررياة يرر

 االجملم المساثيمد.
عرت قريم علميرم ويكايرم خعيءرم، وخرت والحوا  الجيد هو هدل الكات  لي ون وسيلم تعبيا 

تعمررت  يا، جملرره يي ررا الداللررم علررى المعلوخرراة ال رر ن تكررون زلماترره  قثررا دقررم ووضرروثً  يثررم يءبغرر
قسررب   يخررت  ى عمررص د اخرر ييقلررص خررت الم عررم للم لقرر  عررت الغمرروس الررذ االمررادة ال عليميررم قعيرردً 

ال و رص  يتج رد الم لقرى ير الملص وي ضص االع ماد على الجمص الق ياة واضحم المعءرى ث رى ال
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ثسرر  الماثلررم العمايررم    وال كررا    ي لقاهررا وت ءاسرر  خرر  خسرر واه اللغررو  يللمعءررى  و المعلوخررم، ال رر
 .(24)الموجه ل ا

ي  ر  ل را خر  الحرذ   يللماثلرم العمايرم ال ر   يعلى الكات  ضاو ة خعايم القاخوس اللغرو 
 . ل اخيذتعلو على خس وى ا يالك اقم قاللغم ال  حى ال  يال ام ي

 المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري 
 لرررذة شت ررريم االررررااو د يررري المج معرررراة طررراق  المرررر د ، ل ك سررر  قيم  ررررا خرررت البعررررد  -1

 ال ا يتي وويت الءسي  االج ماعي االسوسيولوجيد.

 . عاي  شت يم االااو د ا ءو  دالالت ا ال قءيم يي القص -2

 .جماليم وخعاييم يي لطاا اد ل  د  وظاوف ااو  تكمت دالالة شت يم اال -3
وجود الااو  يي ذ و  خساح الط ص له تلثيا إيجااي على قد ت ا يي تجسيد الم راهيم  -4

ا عت ال لقيت، و واًل ل ءميرم البءيرم الذهءيرم للط رص المجادة وبث المعلوخاة واايكا  قعيدً 
 .خت لال عمليم ال وا ص

لط رص خرت لرال تعلريم ااط رال للغرم اود اخرا ا يري خسراح ا خ مً تلع  شت يم الااو  دو ً  -5
ت ررال االرراى خررت ي اترر  علررى اق سرراا ا اءرراء خ ررا اة اال اا لغوًيرراإلسرر ما  او رر  ا يًءرر
 .تحدخ وقااءة وز اقم

   :الدراسة التطبيقية موضوع الدراسة: احملور الثانمل
 النص المسرحي المدرسي " الفقير والطماع" -1

مس"بق  م كر  تناير  القردرات الصريفي  «  الفقي  االما"  »: ت:قيف الن  الاس  ي
: إةارا الا ج التدلياير ا مح"فةر  القر"ه ا  ترأليفا م" لا  ل   التدليم األس"سي2017-2018

  «. ساي  صاد الحايد»
تحمص الكثيا خت الح م والمواع ، وت ءاول خوضوًعا ي علت قسلوزياة قعض الءاس  يال 
 ي زل ا طيبم.وخا ي ب  ذلن خت ذ او  ال تلت، و يعال م

 :الشخصي"ت
  وظي  ررره يررري المسررراثيم ال م يرررد  -شت ررريم  ساسررريم تقررروم قم مرررم السرررا د المسررراثي  :الررر ااي

 .ء الشت ياة و سم  و  خ  لم عء موو ف  جوا، لوثداخ وال عايف ق ص شت يم
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وقد اس عان الم لف يي   د يكاتره وتجسريد قضري ه قعردد خرت الشت رياة ال ري جراءة 
 .يا خت ذقاش ال ءو  الذ  ُيس م ادو ه يي عاس  قعاد الموضو جميع ا خحققم للكث

 ودود  ال يملرن سروى قسراط ه –خرت اسرمه  جرص طير   -يقيا جًدا  قسيط  ياد  :أب: الميو
 غم يقاه إال  ذه سعيًدا داوًمرا واالا سراخم  -له ثاثم  اءاء –خحبوب خت الءاس  –خح  للتيا
 قسمه ه له. اضًيا قما  - قءو  قحياته - ال ت ا قه

 : يملررن الكثيررا خررت المررال،  -ترراجا  قمشررم غءرري - علررى ع ررس الشت رريم السرراققم أبرر: أميرر
خءبوذ  -خس بد  –ظالم  -شايا  –جا   او الطي   –طاغي  -و غم ذلن ي و شديد الطم  

ي راه ال رياد  – غرم الغءرى لرم ي رت سرعيًدا   -لديه خحص  قمشم وعمال زثياون  –خت الءاس 
قررام ا  ديررد  -ال يعررال    ثقرروق للجررا  -ا اذرره  يررض ايرر  اي رره لرره اررثمت قتررسقاًهررا شررديدً 

 ال ياد ا حطيم قا به خ د   زقه الوثيد وهدم اي ه.

 )البن األقغ ) ابن أب: الميو 

 .)البن األكا ) ابن أب: الميو 

 . ق" د السفين 

 .كم الي   ا"  

 .أتا"  الح"كم 
د  زمررا هررو خع رراد ا قررديم الشت ررياة وقررد جرراء الموضررو  يرري ثب ررم قسرريطم خ  رراعدة تبرر

 وتبد   ثداخ المساثيم يي إثدى الممااة ثيث يل قي الجا ان يي الطايت.، خت لال الااو  
لقرد أضرفت صلرى الاالرس السر"بق ا ألم ت:افق صلى بيع بيت ا الت"ي : ق  لي أيه" الصي"ة الفقي 

 فا" رأی ؟ا م"   ةين"ر
 الصي"ة: لن أبيع بيتي  تى ل: ةفدت لي كن:ز الدني".

ةت ص" لت .ا الت"ي : إذ  بهذا تك:  قد ينيت صلى نفس   اش ُّ
 الا"ذا تفد  ذل ؟ فأن" لم أفد  ل  شيئ".ا الصي"ة: س"مح  هللا أيه" الي"ر

 (1الاس  ي  ص)   الت"ي : ه" أغ ب صن ايهي اآل  لقد سئات  اسئات رؤ ت .
 ف ويلتي دو  الااو  وي  اعد الموق

. ) ص"ة أب: الميو إلرى بيتره بسر ص  ً:فار" مرن أ  یرأتي صار"م التر"ي  فيحمار:  بيتره: ال ااي 
 ه ه: اص" لته. ةً  الصي"ة إلى بيته    نا" مها:ما" (نا ؤذا 
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، ويررردلص االارررت ااقبرررا واا رررغا وذعرررال خرررت لرررال ثوا همرررا  ن ال ررراا  الحقيقررري ارررد 
الشرديد خرت ال راجا  وهمره  او الطي  وذ سه عءردخا ُيعلرت قلقره ولويره وي  اعد الموقف توتًاا ايت

 . ولويه خت الغد، قعد ت ديده المباشا له،هءا زشف الااو  عت الحالم الء سيم لل ياد
" من الايه:م افري الصرا"  نهرص فصرلى ا ال ااي: ) في هذه الليل  الصدا  ب"ت الصي"ة ً" فا

ته أ  ي رذهو هللا صنره شر  التر"ي  الرذي يتر ب  لره( الفي  في الاسيد كد"ةته اةص" فري قرال 
 (2الاس  ي  ص )

ويوعرده قلذره سرول ، ودلص االات اا غا زعادة جمير  ااط رال يطلر  خرت  ايره الحلروى 
وثضررا لرره سررلطاذيم ، يطلرر  خررت اام  ن ُتعررد لرره الحلرروى ولكءرره يح رراف إلررى السررمت لررتوم الحلرروى 

 ث ى يموها قالسمت.
فقاُّ  الصي"ة ابنه اق"م ا اطلو منه أ  ل يتأً ا األقغ  السلم"ني  ل:الده: )ن"ام البن ال ااي 

 (3: إ  ش"  هللا لن تايت الليل  ةا  الحل:ى()الاس  ي  ص له
وت طو  ااثداخ  ، وال يعلم  ذ ا الماة االياة ال ي يااه يي ا، ويء  ي اذلن المش د ااول

ً ا ذحو قا به على  خرص  ن ي رطاد شريً ا ييبيعره ويحمص  او الطي  السلطاذيم خ ج، يي المساثيم
يبررد  يرري و اررو الطيرر  ، ثطاًخررا يقررد وجررد القررا ب، ولكررت يررا لي رره لررم يررا خررا   ىالسررمت، ويشرر ا  
ي ص إلى الحص والذ  تبرد  قره اازخرم ذحرو االذ رااف عءردخا ي كرا يري ال راب خرت ال راجا ال  كيا و 

 . يت يذه  شعوً ا خءه قالتت  إذا  ج  إلى اي هالطاغي هو و عواذه لشيم ااذى وال يد   إلى  
ال ااي: )ااستا  الصي"ة في الاسي   تى أرسلته قدم"ه صلى الاين"  اهنر"ك ايرد سرفين  كاير ا 

ا یر" ق" رد السرفين ا یر" رير"ما ان"ةى برأصلى قر:تها اقت ب الصي"ة من السفين ا تستدد لإلبح"ر
 ًذني مد  (
 في السفين ؟ا ا  أمتدت  اضده"  :ق" د السفين 

 الصي"ة: لي  مدي س:ى هذه السلم"ني .
 (3الاس  ي  ص )ق" د السفين : )ب"ستغ اب(: ه" ه" ه" ضده" صلى رأس  ااركو السفين  هي" بس ص . 

 :يي هذه المساثيم قسيط غيا خعقدطبيعم الحدخ الد اخي 
ا ارت السرفين اهات فيأا ص"قرف  ق: ر   ما اس"رت بهم أی"ما" صديداا ) ركو الصي"ة السفين 

أمر" الصري"ة فقرد تاسر  بأ رد األلر:ا  ا فقضي صليهم غ قار"ا قف  ال ي"م من السفين  إلى الاح 
 ا الته األم:اج إلى ش"طى  ي   ا (ا الخشاي  من  م"م السفين 
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 أين أتا"ص ؟: الح"كم
 الصي"ة: لقد غ ق:ا يايدا" في الاح .

 اأين أمتدتهم؟: الح"كم
 (5الاس  ي  ص ) ق س:ى هذه السلم"ني .الم يا الصي"ة: ض"  ك  شي 
،  يءررتل ال ررياد ضرريً ا علررى ثرراقم الجتيرراة وتلقررى خءرره ال  ررا  الررتختخررت الماثرر  هءررا 

والحب ررم هءررا تسرريا يرري زخررت خ  رراعد ت  رراعد ييرره ،  ررص ثرر  واث رراام وثسررت خعاخلررمقالاعايررم 
قعرد ي راة  ن  هوطلبر، ااثداخ إلى الرذ وة ث رى ذ رص إلرى الحرص وهرو قراا  العرودة للروطت وااسراة

 يعيده إلى وطءه.
 : لا"ذا ت  د أ  تف"رقن" إذ ؟الح"كم

اهرم ا الصي"ة: لدي أس ا تحت"ج لاس"صدتيا الدلهرم اآل  ل یيردا  اللقار  التري تسرد ير:صهم
 بح"ي  إلى ال ص"ی .

 : ام"ذا تدا  في بلدك؟الح"كم
 امنه أكسو رزقي.ا الصي"ة: أقم"ة السا  اأبيده للتي"ر

 ه  تكسو كثي اا من صال  هذا؟ الح"كم: 
 . الصي"ة: أش   هللا صلى ك   "م

 : أ سنت ی" ري .الح"كم
ولكت الجتاء خت جءس العمص وذظًاا لقءاع ه وعدم طمعه و باه قا  الحاقم  اءاء س يءم 

 . له ليعود ا ا إلى وطءه
ات ا رده" ا اير:ه اتال ااي:) بدد فت ا تم بن"  السفين  بدد أ  أم  الح"كم بأ  تاأل بر"لحلي اال

 .اّة  الصي"ة الح"كم اأبح ت السفين  (. اط"ب من طد"م اش ابلذَّ با" 
، خرررا ثررردخ خءرررذ  ن وجرررد قا بررره خحطًمرررازرررص وعررراد لوطءررره واسررراته سرررالًما وث ررري اوالده 

وشررا  التبررا ارريت سرر ان . وق ررم السرر يءم ال رري زاذرر  علررى وشررن اإلقحررا ، وق ررم ثرراقم الجتيرراة
ا وقرررال إلررى ال ررراجا الطمررا  الررذ   اررردى اسرر غااقً  التبرراللءرراس ث ررى و رررص  البلرردة و  رربا ثرررديًثا

 . سلطاذيم ثقياة ت عص زص ذلن: لس ان البلدة
ه وذهررر  خحمرررًا إلرررى الجتيررراة قال ررردايا ظًءرررا خءررره  ذررره سيح رررص علرررى ءقررا  زرررص شرررىء و ا

اد على ولكت خلن الجتياة لم يس ط  خجاخلم ال اجا وال،لدا  الحاقم الساذفو  ضعال خضاع م، 
 .؟«ذيم االسلط» قاخه الشديد سوى خءحه تاف الجتياة وهو
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 الح"كم: أطلو أيه" الت"ي  م" تتانى.
 الت"ي : أن" ل أطاع ب  أيه" الح"كم الك  ما ی في أ  تدميني أغلى شيى صندكم.

ا من أ  أًلع صلي  هذا الت"ج الذي ه: أص  م" نال   الح"كم: لقد ًيلت من  وهللاا ال أيد بدا
 لى أر  هذه الي   ا.ص

 .وجاء دو  الااو  خعلًقا على خا يعله الحاقم
الررر ااي: )ابحررر   شرررديد ًلرررع الحررر"كم السرررلم"ني ااقدمه" للتررر"ي  الرررذي بررردا صليررره النرررده"  

 االستغ اب(
 اظه  الذه:م االضم اب صلى ايه الت"ي  الذي لم يت:قع م"  دث.

 هيل ررراا ، ي الء ايرررم لاوًبرررا ذلرررياً ويررري خءاجررراة خررر  الرررء س لل ررراجا الاجرررو  إلرررى الحرررت يررر
إلررى الررده ثرراخًا خرراا ة الررذل واالذكسررا  اذرره  اوثمررص السررلطاذيم عاورردً ، ال رردخم خررت ال رراجا خقرر اً 

 .ث د ذ يجم الطم  والحسد وظلم اآللايت قغيا ثت

شت ررررياة المسرررراثيم جميًعررررا   وترررراى الباثثررررم  ن ، المسرررراثيم خلي ررررم قررررالح م والمررررواع ي
، والظلرررمزرررالطم  والحسرررد لرررى تء ياااط رررال الم لقررريت خرررت السرررلوزياة السررري م إ ذجحررر  يررري السرررعي

والقءاعررم وثرر  الرروطت  والسررعي الق سرراب الررازق  حرر  العمررصزوجررذا م ذحررو السررلوزياة اإليجاايررم 
ي ي لقء  م د ًسا هاًخرا وهرو ضراو ة  ن  وااساة وث  الجا  وعدم إيذاوه قل  ش ص خت ااش ال.

 .  سه ايت  قااذهءا اي علم اإلذسان و ال يغ 
وه ررررذا  سررررت  هررررذه الشت ررررياة القرررريم االاقيررررم وال ابويررررم وال عليميررررم ال رررري يح اج ررررا 

ت با  دواة خساعدة للمد س  و المعلم ثيءما يضاب خثًا ا ذه المساثيم يم ءه  يااط ال وال 
 ذلن خت ُثست تحقيت القدوة ال ي على ااط ال اتباع ا.

 ةمسرحية األميرة العادل -2

مسر"بق  م كر  تناير  القردرات الصريفي  «  األمي ا الد"ةلر  »: ت:قيف الن  الاس  ي
: إةارا قلي:ب التدلياي ا مح"فة  القلي:بي  تأليفا م" لا  ل   التدليم األس"سي2017-2018

  «. منى أ اد اب اهيم »
و  لره يلتي دو  الااو  لل عليرت علرى ااثرداخ ولطراح ااسر لم علرى الم لقري وإيقرا  المرا 

علرررت علرررى ااثرررداخ عرررت ُقعرررد، ي رررويء حي جاذًبرررا تُ  ي رررو شت ررريم  خسررر تدًخا ضرررماوا التطررراب،
وب ررذا ي ررون المرراو  لرره غيررا خحرردد وي رردلص يرري  عقرراب زررص ثرردخ ليعلررت ويم ررد للحرردخ القررادم 

 . وليس له   اة خحدودة، الماخا
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مرن ير"  فري الاسر   مرن  أيه" الس"ةا االسيدات  أهرالا ب رم أيهر" األقردق"  أهرالا ب ر : )ال ااي 
ي  فرنحن سرنح ي لكرم الير:م   "یر  مسرلا ي"  ليش"هد ا ستاتع بفن:  الاس   التي نق:م بهر"

 (اماتد  اساه" األمي ا الد"ةل 
إذ تبررد  ، وخررت  رريص ق  رره، لقررد  يرراد الررءص المسرراثي خررت طااوررت ال شرر يص ال لكلررو   
م تعاي يرررم ات ررراليم خررر  المررراو  لررره المسررراثيم قرررلن ُيعلرررت الرررااو  لوط رررال قعرررد  ن يحيررري م قمقدخررر

 االجم و د.
 . اع مد الم لف على خجموعم شت ياة قمعاوذم الااو  

 ا خرت السرماة والماخرا القويرم تحمرص اردالل –ي اة جميلم  –ااءم الملن  - يادة خاهاة  :األمي ا
 را. ي ري يقد ثقق  خاخا شت ي  ا تميًتا وت اًدا ذظًاا لوسلوب الرذ   سرم قره الم لرف خاخح -

وال ، الررذهاب علررىوت ررا ااخيرراة ، البدايررم عءرردخا تطلرر  ال  رراة خء ررا  ن تررذه  إلررى الشرري  الح رريم
يياسرم الم لرف ويوضرا جواذر  ، ويظ ا هرذا اإل راا يي تحمل را خ اعر  وخشرقاة الاثلرم، تتف

 . خما  س م يي تجسيد  قعاد الموضو ، ااخياة  هم ا اإل اا شت يم قويم وجميلم يي دالص 
 تعي  يي الغاقم خ   خ ا المايضم  يي زول. :لفت"اا

 .اتها الوثيد ال يوجد سوى عءد الشي  الح يمو د –ق اها ضعيف  –خايضم  :األم
يرررم ل رررا دو  خحررردد يررري لدخرررم شت ررريم ذمط -ختل رررم  – ييق  رررا  – رررديقم ااخيررراة  :الح"رسررر 
 .ااخياة
  جص زبيا يي الست. :الح يم

اخياة غتااًل و لذة تق اب خءه قحذ  ث ى  طلقر  السر م تبد  المساثيم عءدخا شاهدة ا
و لذت ا ي راة إلرى زرول تعري  ، خت تص خات   ه تعثاة قدخ ا وسقط ءويا ها ًبا و ثءاء سياها و ا

 يل ادة  د المعاول ا الجميصد ل م.، وقدخ  ل م الش ا على خا يعلوه خع ا، ييه هي و خ ا
ءررد اتهررا الوثيررد ال يوجررد سرروى عو الب ررا ود وعايرر  خررت ال  رراة  ن  خ ررا لرردي ا ضررعف يرري

 .الشي  الح يم
ث رى ذ رص إلرى  ،والحب م هءا تسيا يي زخت خ  اعد ت  اعد ييه ااثداخ إلرى الرذ وة

 وهو قاا  ااخياة الذهاب إلى الشي  الح يم. ،الحص
  تى یق"بله  "مهاا  ": الكن ی" بنيتي قد اضع الشيخ ش طا األم

 . أي ش ط. األمي ا: ش ط
 (2: أ  ی :  اإلنس"  ص"ةلا الي  في قلاه ذرا ظلم   )الاس  ي  ص ماأل
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والحا سم يي قحث ا عت ااخياة ت وجه إلى  او  المساثيم وتسلله هص ، وت والى ااثداخ
 . يعال خ ان ااخياة

  ... فأن" رااي الاس  ي . : ل تسألني أن"ال اا  
ا الن الح"ر): إذا لم تق  لي أين األمي ا سأظ  ه ذا  . تنتهي الاس  ي  أبدا

 (2ذل  الك:خ   ) الاس  ي  ص  ي.. إنه" هن"ك ف. : أم ي إلى هللا ااي ال
 . ولعص اس تدام  وح ال كاهم ايت الااو  والحا س يثيا الضحن يي ذ وس الطاب

 وذهب  إلى الكول 
لان"سرو .. يئرت فري ال:قرت ا. األمي ا: أقدم لكرم قردیقتي ارفيقر  ر لتري ا "رسرتي الاخلصر 

 (2س:  نق:م ب  ل  ط: ل  مدا" )الاس  ي  ص 
، ويررلتي الجرررتء الثرراذي خرررت المسرراثيم ااخيررراة والحا سررم يررري طايق مررا إلرررى الشرري  الح ررريم

 : ول ما، وتعاضوا لموق يت
المشاجاة ايت إخا تيت واثدة غءيم واالاى يقياة وااللر ال ثرول  ي مرا ا راثبم العقردد 

، وذلرن وبعد سما  الح ايم تبيت  ن  اثبم العقرد هري المرا ة ال قيراة وادعاء زص خء ما قلذه خلك ا
 . ق طءم وذزاء خت ااخياة

: ) ه  ص فتم كيرف اكتشرفت األمير ا الحقيقر ؟ إ  الحقيقر  هري أام وعلى لسان الرااو  
 ًم:ا في ط  ق تحقيق الددم(

ل ثررول  الاثلررم و ثءرراء السرريا وجرردا خعازررم ثاذيررم ارريت شرراب وشرري  وااللرر ا ،ويسرر كما
وبعد سما  الشي  والشاب تبريت  ،خلكيم الشجاة خوضو  الءتا د وادعاء االثءيت قملكي  ما للشجاةا

 . لشي  واس طاع  ثص اللغت الثاذي ن  اث  اا س والشجاة هو ا
 يالد س المس  اد هي الح مم يي الح م على ااخو .  خا الحا سم  لطلة الح م يي الماتيت.

 الم"ت الحي ا من   م األمي ا صلى األم:ر.ال ااي تادا صليه ص
وذعررده ذوًعررا خررت ، وعررت تحقررت عء ررا ال رراا  يرري هررذه المسرراثيم ي ررو خررت الءررو  البسرريط

إلى  ن تتداد ثدة ال دام ، ال اا  الماد  ال قليد  الذ  يدو  ايت قوتيت خ ساوي يت خ عا ض يت
 يي ذ ايم المساثيم.  وبيت الشاب والشي   وت عقد ااثداخ وتء اف، ايت اإلخا تيت

 .و ل  ااخياة إلى الشي  الح يم
 ه  من ًدم  أؤةيه" ل ؟: الشيخ الح يم

الشيخ هر: ا الا أا الفقي ا هي ق" ا  الدقدا الكن أًا  ني كيف استمدت    األلغ"ز
 ق" و األر  االشي ا. 
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 وُثسرت ،طبيعم الحدخ الرد اخي يري المسراثيم يع مرد قشر ص  ساسري علرى عء را ال اجرم
وهو خا يجعص القا ىء ُيرد ك ، وقد ة الم لف على تحقيت ال ااقط العضو  ل ذه ااثداخ ،ال اتي 

خمررررا للررررت ل ررررذه المواقررررف الد اخيررررم قررررد ة علررررى  ،خرررردى ال ررررااقط وال وايررررت ارررريت اايكررررا  المطاوثررررم
إلررررى  ن ذ رررص إلررررى ذ ايررررم المسرررراثيم وإجاقررررم ااخيرررراة ، اس حضرررا   ثاسرررريس خشرررروقم عءررررد القررررااء

القرريم االاقيررم خجموعررم  لمسرراثيم سررت  هررذه او ، وبال ررالي الء ايررم خءطقيررم ، المقءعررم المءطقيررم
 العدل والح مم يي الح م على ااخو . وهي وال ابويم وال عليميم ال ي يح اج ا ااط ال

 الِحْنَطُة الثعلب ومسرحية  -3

ات مسررر"بق  م كررر  تنايررر  القررردر « الِحْنَمررر    الثدلرررو ا »: ت:قررريف الرررن  الاسررر  ي
إةارا شرر ا شررا ا الخيارر  التدليايرر ا ا م" لا  لرر   التدلرريم األس"سرري2018-2017الصرريفي  

  «. نص"ر صاد هللا »: مح"فة  القلي:بي  تأليف
رررمُ ل ظرررم اسررر تدام تررراى الباثثرررم  ن عءررروان المسررراثيم لجرررل الم لرررف ييررره إلرررى  ْءطر  وهررري ،الحا
يكرران خررت اايضررص  ن ، الكلمررمخسرراثيم خقدخررم لوط ررال دون  ن ُيررد ك  ررعوبم تقبررص خثررص هررذه 

 تعبا عما يود  ن يق ده  االثعل  والقما خثًاد.، يس تدم زلمم  لاى  قسط
: سراثيم خءرذ البدايرم لمرس شت رياة هرييقد ثدد خ لرف هرذه الم،  خا عت الشت ياة

 غتالد. –لاوييت  –الثعل   –اسد اا
عيشرررون قررراب الء رررا قسررر ان الغاقرررم الرررذيت يلمجموع ررره ارررد ة المسررراثيم ا عايرررف الرررااو  

 .التيا وعءد الج ال يضيت الازق  ووضا  ذه عءد ال يضان يعم
اتبررر  الم لرررف تكءيرررن المسررراثيم دالرررص المسررراثيم ،يجعرررص ااثرررداخ خءرررذ اللحظرررم ااولرررى 
تطرراح وت طررو  وت  رراعد خحققررم قعررض اازخرراة ال ررغاى و ررواًل إلررى الررذ وة واذ ررااف ااثررداخ. 

الترراوييتد  –الغررتال  –الثعلرر   –خ لسرر ان الغاقررم ا ااسررد يرر ذا قررالااو  يرراو   للمجموعررم خاثررد
عءررردخا جرررف الء اوجاعررر  زرررص الغاقرررم. واسررر عان الم لرررف قشت ررريم الرررااو  ثيرررث يقررروم قالسررراد 

 .يث ُيطلعءا على الق م يي ال  ا ث، وال م يد لوثداخ
ااسرد ويبد  الحردخ الرد اخي قظ و  ، واذ قص قالمجموعم إلى ااسد والثعل  ليسمعوا خا قال

 . يالحدخ قسيط غيا خعقد، وتبدو عليه عاخاة القلت والحياة ايءما ي  ء  وزياه الثعل  ال دوء
 األسد: ةب ني ی" ثدلو

 ه  تذك  ی" م:لي في الد"م الا"ضي  ين تسللت إلى صش الاط كي تكله": الثدلو
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 األسد: ه".. ه".. ه" ه بت من  الام  اس قت الحنم  / ه  تأك  الحنم ؟
. اترذك  إنري قلرت لار:لي سرييي  زمر"  أغار  تنفدنر" فيره . ل تسخ  منري یر" مر:لي: دلوالث

 . الحنم 
 (3ا2. إني ل تك  إل لحاا"        )الاس  ي  ص . األسد: ي:م  أغا  من ل:ن  ي:م  أغا 

والحررروا  هءرررا ييررره ت ديرررد ووعيرررد خرررت ااسرررد للثعلررر ، ويوعرررده قرررلن يحضرررا لررره لحرررم غرررتال 
 د خ لم  سبوعيت.ولاوييت يقط قع

وعلى الجاذ  اآللا خرت المسراثيم يعرود الرااو  للحرديث خر  خجموع ره لل عليرت علرى خرا 
 . دا  ايت ااسد والثعل 

 (3: طلو الثدلو أسا:صين فيه" یا   بين غ ام ًا افين ) الاس  ي  ص ال ااي 
يت وبال عررررص ذهرررر  الثعلرررر  إلررررى الثاثررررم ليعطرررري م ث ءررررم ثءطررررم وتبررررد  خرررر اخاة الوقيعررررم ارررر

 . اا دقاء الثاثم
: نقالا صن م:لن" الد"لم إی"كم ااإلس ا  فليأك  كر  منر  فري الير:م ال:ا رد  ار"ت سراع ل الثدلو

 . غي  ابهذا تكفي م هذه الحنم  مدا شه 
 (4" للحنم   )الاس  ي  ص الغ ام: هي" هي" ندد م "نا 

 : ی" لسذايتهمالثدلو
 .ن وقعوا يي ي  الثعل  الم ا و اذجي و اذلن يس  ت  ا م ويستا خء م اذ م س

 . وذء قص إلى الااو  والمجموعم المس لون عت ال عليت على ااثداخ
 م "نا" للحنم     ذها:ا یددا :ال ااي 
 أ كا  ب"قي القص   "اأن

 الايا:ص : فا"ذا ك" ؟
 فيه" ك  الخال . . : م ت ًاس  أی"م ال ااي 

 من أي  الحنم  . . قد الت م:ا الحيم  
 أا تس قه" الام  . . ل تأكله" الي  ذا  تى 

 اصليه" اضد:ا قخ ا . .  ف اا للحنم   ف ا
 یح سه" في الصاح ً ا  ثم غ ام یح سه" في الةه  ابدد الةه  ً ا  

 (5ص  ) الاس  ي         ثم یديدا  الك َّا 
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خثررص هررذه " دون  ن ُيررد ك  ررعوبم تقبررص الُجرراذانخررت الحرروا  السرراات يلجررل الم لررف إلررى ل ظررم "
يلرما الكلمم ي ي   .اايضص  ن يس تدم زلمم  لاى  قسطيكان خت ، "ذزو  ال  اان اْل رْل اي اةا "خاْت ير ا

وبعد تلقد الثعل  قعدم وجود التاوييت خ  الغتال  ذه  ل ء يذ الوقيعم ال ي دااهرا قم را 
 ودهاء ي و خعاول قم اه المع ود عءدخا يكا يي ذلن وبال عص ذجا.

 اأن" أرقد في اك ي . . ب"ألم  سادتها" :لوالثد
 إن  من نس  غ ام.. ق"ل إن  متخلف

 (6اها" من نس  ً ا   )الاس  ي  ص 
وهءا يوظف الم لف هذه اايعال الشاياة وذقص الكام ل حذيا ااط ال خت يعص خثرص تلرن 

 . خ  ااقاان اايعال  السي م
 .ثم ي ا  ثديثه

 تها" اها" یدت ف"  بأنها" اًتلس" أكث  من  قها": أقسم أني رأيتها" اسادالثدلو
 : كال ل أقداالغ ام

ا. . الثدلو: هو أني ك"ذب  م"ذا ل: أ صيت الحنم ؟. . األم  بسيط يدا
 لبد من اإل ص"  فدالا  الغ ام: فدالا 

 فإذا ك"  األم  كا" قلت 
 (8ا7الاس  ي  ص  )     سي :  صت"ب أي صت"ب

 .  اوبعدها و ص الثعل  عءد الء
 : أين قدیقكا" اآل ؟الثدلو

 : صند الحنم  یح سه"الخ اف" 
 (9الاس  ي  ص ): یح سه" أم یأكله"     الثدلو

ًاا وزررران خباشررر  مودا  ال ررراا  ايرررء، يررري الوقيعرررم اررريت الثاثرررم الم رررا وهءرررا ذجرررا الثعلررر  
 .و اعًدا ساعد على تطو  الحدخ

 (10ص اس  ي  ال)ال ااي: ابهذا نيح الثدلو في غ ) بذار الش   
إلى ُعقا عايت ااسد الجاو   ل جل مق ن يي ي  الثعل  ويلتو  ن ن يقعو و وان الثاثم ساذج

ال رري  سررت  ا الح مررم  تلررن هرري. دون  ن ي سرراب إلرري م  دذررى شررن قررلذ م وقعرروا يرري ثيلررم الثعلرر 
الاررررد و ن يعاي ررررا وي علم ررررا ااط ررررال ال ررررغا  يررررال  كيا خ ررررم ث ررررى اليقرررر  شت ررررياة المسرررراثيم 

 ذسان يي التطل.اإل
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 : ااي(لمض"مين اةللت لشخصي  )ا :صهذا النص ت ال
، هو  اث  ال روة ااعلرى ذ و  خوضو   الد اسم  الثاثمتاى الباثثم  ن الااو  يي  -1

 لكت الشت ياة هي خجاد  دواة  غياة ت حاك.

ل تضمء ا ادوا  عديدة، ، خت لاالء و  المساثيملعب  شت يم االااو د  دوا ها يي   -2
، وخء رررا الشت رررياة المحو يرررم المازخرررم لوثرررداخ لجرررادةاررردو  الشت ررريم ا  قررردخ ا الم لرررف

 والمءشطم لحب   ا.

زاذرر  شت رريم االررااو د الجررادة وسررًطا ذرراقًا خررا ارريت الررذاة السررالاة وخحيط ررا االج مرراعي،   -3
 . خت لال الج ص وعدم المعايم االم ا قمد

قغيررم للررت جررو ، الء رراوا والح ررم والمررواع خررت  م د الجررادة، خجموعررثملرر  شت رريم االررااو   -4
 تعليمي وذقد  ايت ال اخيذ.

اخ تج  شت يم االااو د خا ايت ااسلوب الكوخيد  وال ااجيد ، يي خواق  ا و ثداث ا ق كاة  -5
 . قال تلد، يي  سلوب لطااي -االجد

عرررت  الجرررادالمسررراثي  يررري اءيرررم الرررءص الاويسررريمدة شت ررريم االرررااو د خرررت الشت رررياة ُعررر  -6
ل  جلرررى يررري تكرررويت شت ررريم االرررااو د ، طايرررت  قعادهرررا الد اخيرررم الم وذرررم للشت ررريم الجرررادة

 قلقعادها وجواذب ا زايم ااالذ عالي/المعايي/السلوزي/ االج ماعي/الء سي/الوظي يد. 
تاشررح  شت رريم االررااو د يرري الررءص خررت الرردالالة الثقاييررم ال لكلو يررم االشررعبيمد، ل كررون   -7

ًجررا اج ماعًيررا واق  ررادًيا وسياسررًيا، ليمررا س الوظي ررم الءقديررم، خ تررذًة خررت اإليمرراءة واإلشررا ة ذ ا
 والاخرررت داللرررم يررري ال وظيرررف الثقرررايي والمعايررري ال كرررا . ل ت لرررف وت ءرررو  وظي   رررا خرررت ذرررص

 . وخت شت يم إلى  لاى  خساثي
لد اخيرم للحب رم،  دة شت يم االرااو د الردو  المحرو   يري ااثرداخ، يضرًا عرت يعالي  را ا  -8

 وي م ذلن قلسلوب الم عا س يي الموقف ايت خا هو عليه وخا يدلص عليه آذًيا.

ا تقرر  إلررى عرردة  رر اة وسررماة  المسرراثي اق سررب  شت رريم االررااو د خقوخرراة يرري الررءص  -9
ز  اة تقدماالء ا واإل شادد وشت ياة االح ريم /  ، شت يم، قسب  تكويء ا االج ماعي

 المضح يتد. 
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 هررداي ا الد اخيررم، خررت لررال اوث ررا الء سرري  المسرراثي م االررااو د يرري الررءصثققرر  شت رري -10
الرررذاتي ال ررري يسرررا ل رررا الم لرررف المسررراثم الد اخيرررم الكاييرررم، يمرررت لرررال شت ررريم االرررااو د 
التا جيم يي الءص تم ال سلص إلى شت يم االااو د الدالليماالء سريمد يري الرءص، ل  ربا 

 .  داة ل ء يذ  غباة الشت يم الدالليم

وعررت اسرر تدام الررااو  لل قءيرراة المسرراثيم المت ل ررم ذجررده ذجررا يرري توظيررف الم رران وو رر ه  -11
الغم خوثيم وخ ثاة جعل ره يثيرا داللره ثءريت اثرداخ خضر  ويسر اجع ا خرت لرال تكءيرن 

وتكررراا  ذزرررا الحررردخ، ويرررءجا  ،والموذولررروف الرررداللي ،الرررتخت وآلياتررره المت ل رررم زاالسررر اجا 
 وزسا لط التخت.الااو  يي توظيف التخت 

تميت الحوا  يي المساثياة الثاخ قلذه قد  يص يي  سلوب يُءم عرت ال شرويت، خرت لرال  -12
خعءاهرررا يررري إيقرررا  سررراي   ال ررري  ي رررح  عرررت –جملررره السرررايعم الم اثقرررم إال يررري الءررراد  

وخحايظرررم الشت رررياة ، خ اثرررت التطرررى دون  ن يطيرررص الم لرررف ويعطرررص ترررديت ااثرررداخ
 ثيم على تحقيت الجاذايم وال شويت قالءسبم للقا ىء.قحوا ها و ثداخ المسا 

سرر لم خعبرراة قعيرردة عررت ال ااقيرر  اللغويررم المازبررم  يحماع مررد الم لررف علررى لغررم عابيررم ي رر -13
والمعقرردة ال رري ي ررع  علررى ااط ررال ي م ررا واإلثسرراس ا ررا، وهررو خررا   اه ال يعرروق تقررديم ا 

، خرت ال ت يرف علرى قعرض  جتاو رالل لميذ سواء قالمحايظم على خس واها  و ق دلال شيىء 
 . قل ا جمص ثوا يم ق ياة خحققم ل كاة المساثيم

وخررا قدخ رره خررت  يكررا  يلسرر يم  لجرردد ظرراهاة إذسرراذيم عالميررم ق عررص اااو  شرر ل  شت رريم االرر -14
 . خس  واق  اإلذساذيم

د يي زخان ااثداخ وخ اذ ا وبي   ا، يكاذ  خ ثاة يي سياق ااو   ثاة وتلثاة شت يم اال -15
 . اخ ق عص دو هاااثد

الرن  اظيفر  الر ااي فري من الستد ا  السر"بقا االدراسر  التحليلير   ردةت الا" ثر  
 :يلى ا اهذه ال:ظ" ف یا ن  ص ه" فيا"" مؤث ا ا بن" يا ب"صتا"ره صنص ا الاس  ي الادرسي 

  لبا واإل يالح. 

  الشاح وال  سيا وال عليت على خاياوى. 

 اياوي  يثداخ والمواقف ال توثيت اا. 

 وظي ررررررم يكايررررررم صايطاث ررررررا الء يااررررررااز الاتيررررررم االيديولوجيررررررم  و ال كايررررررم  و ال ابويررررررم ال رررررر
 .مد يديولوجي
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 يج   ن يقدم الحدخ قطايقم خ جددة قعيدة عت الاتاقم   ن الااو  : يال شويت . 

 قطايقرررم جذاقرررم وخشررروقم عرررت طايرررت اتقررران  يوهرررى تءظررريم عمليرررم الح ررر: وظي رررم يءيرررم جماليرررم
 .  ا عت ال سلسص ال قليدقعيدً  –جتاء الحدخ ا خءظم ي و قمثاقمءيم  ياغم الحب م ال 

  ا عت ال لقيتاث المعلوخاة واايكا  قعيدً ي م يي ا إيجاايم ت اعليم وظي م. 
 :بتقدیم الت:قي"ت اآلتي   الا" ث تابن" ا صلى اإلستنت"ي"ت ق"م

  اإللقرراء لطلبررم العمررص علررى جعررص يررت  وايررم ااثررداخ وسررادها ضررمت خحاضررااة ال رروتياة و
 قسم المساح يي زلياة وخعاهد ال ءون المساثيم.

  تشجي  المتاجيت وُزّ اب الء و  يي خيدان خساح ود اخا الط رص علرى اإله مرام قشت ريم
 .الااو  والعمص على إعطاو ا خساثم  قبا

  السرررعي إلرررى إقاخرررم الم اجاذررراة والمسررراققاة السرررءويم، ال ررري تتررر ص قالسررراد الشررر اهي وتقرررديم
ا وخررا ي اتر  علي ررا خرت اق سرراب خ را اة االت ررال االراى خررت اثياة والح ايررم و واي  رالمسر

 .تحدخ وقااءة وز اقم
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The summary of study 
The Function of the Narrator: 

 Applications on models of  School theatre text 

 The problem of the study 
The problem of the study could be determined in the following 

main question:  

What are the images and mechanisms of the narrator's work that 

help to achieve the educational goals in the School theatre text? 
 The Aims of the study: The study aims to identify: The role of 

narrator in the construction of events within the School  theatre  

texts. 
 The Kind of the Study: This study belongs to the descriptive  

method.  
 The tools of the study: Content analysis.  

The sample of the study: 

The sample of the study is consisted of three different models. and 

through the analysis of the dramatic content in which the presence of the 

narrator's character was deliberately selected for the school theatre 

"sample study" a technical analysis. in the governorates of Cairo and 

Qalyubia within the  Summer Capacity Development Competition. They 

are considered closer to achieve the objectives of the study. 
The Study Methodology:  

Descriptive Method. 
 The study results: The  results showed that: 

 The serious Character (narrator) Carried, a group of advice, 

wisdom and preaching, in order to create an educational and 

criticism atmosphere. 

 The character of the (narrator) comminute between the comic and 

tragic style, in their positions and events with the idea (serious- 

comic), in a rhetorical style. 
Key words: 
 The narrator 

 The school theatre text 

 


