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 شكر وتقدير

 الحمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصالحات والحمد هلل الذي وفقني

 لبلوغ نهاية هذا البحث حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصالة والسالم على سيدي

 والفرج وعلى اله وصحبه أجمعين.وموالي وحبيبي محمد رفيع الدرج صالة يأتينا بها اليسر 

 

 أوجه أرقي عبارات الشكر والتقدير واالمتنان الكثير  إلى:

الذي رافقني في مشوار هذا البحث موجها  عبد القادر مزاري أستاذي المشرف السيد       
 ومعلما وسندا.

بخل على إعانته ونصائحه ومجهوداته التي لم ي األستاذ لطروش الشارفوالشكر موصول إلى 
 علي بها في درب بحثي هذا.

على  صديق فضيلةوأوجه شكري الخاص إلى األم الحنون والقلب الدافيء أستاذتي العزيزة 
 تشجيعها ودعمها.

 دون أن أنسى األستاذة العربي نريمان على إعانتها لي في الترجمة

ق األحاسيس والى كل من ساعدوني في انجاز هذا البحث و حفزوني على المثابرة أتقدم  بأصد
 وأطيب الكلمات النابعة من القلب .

 إلى العزيزين على قلبي جدا

 

 



 
 

 

 أهدي ثمرة جهدي إلى
 أمي الحنون وعائلتي الغالية

 إلى سندي في هذه الحياة

 إلى أساتذتي األفاضل وأستاذاتي

 الفضليات

 إلى أحباء قلبي تالميذي األعزاء

 إلى كل األحبة واألصدقاء

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 مقدمة



 مقـدمــة
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 واألحاسةةيس األفكةةارعةن  ،فهي السةةبيل للتعبيةةرشةربةين بنةةي الب األولةةىالتواصةل  أداةاللغةة هةةي    
فهةم عنه فبواسةطتها ن للكشف ،وأداة،فهي مفتاح للفكر وعن طريقها تنتقل العلوم وتتوسع،واالنفعال
اعةل التف أداةواتجاهاتنا الفكرية والعاطفيةة،فهي ،ومشاكلنا،ونعبر عن حاجاتنا،ونتواصل معهاآلخر،

 يميةةوفي جميةع المراحةل التعل،مدرسةةالفةي  علمهةاالمواد التي يتم ت أهممن  دتع.إذ إنها االجتماعي
 يميةةالتعل دالمةوا والمعةارف فةي كسةب العلةوم خاللهةا مةن التالميةذ يسةتطيع التةي األساسةية الركيةزة ألنها

مرحلةةةة الطفولةةةة مرحلةةةة خصةةةبة يملةةةت الطفةةةل فيهةةةا اسةةةتعدادات فطريةةةة لكسةةةب  أناألخرى،السةةةيما 
 والتفكيةر والكةالموالمحاكاة والسةمع، والمشةاهدة ،والمالحظةاإلحسةاس قطرية وتعلمهةا عةن،المعارف

 به يحيط ما بكل لعالقاته به خاصا نموذجا يبنىو  الخاصة قدراته اكتشاف في يبدأ حيث.والفهم التحليلو 

 .وأشخاص أشياء من

غرسةها فةي  إلةىتسةعى المدرسةة جاهةدة  التةي اللغويةةرات المهةا أهةم مةن أحةد التواصةل شةكليو       
 التعليميةة العمليةة تهةدففالمختلفة، الحيةاة مواقةف فةي غيةر  مةع يتفةاهم إذ مةن خاللهةا،الطفةل سةلوت

هةدف ب أخةرى  ناحيةة مةن ناحية،والنفسةية مةن والذهنيةة العقليةة قدراتةه وتنميةة الطفةل تكةوين إلى والتربوية
 عمة علةى التعامةل قدراتةه وتنميةة البيئةة مةع واتزانهةا توافقهةا يحقةق بمةا شخصةيته وتشةكيل بةالعلم تسةليحه
ر.فالتطورات المعلوماتيةةةة والتكنولوجيةةةة التةةةي نعيشةةةها فةةةي عصةةةرنا الحةةةالي تشةةةكل العصةةة متغيةةةرات

 تربية والتعليم.تحوالت،وانعكاسات ملحوظة على قطاع ال

من ،وهةةذا مةةا يجعةةل الملسسةةة التربويةةة مسةةلولة علةةى تفعيةةل أسةةاليب التعلةةيم وأهدافةةه وطرائقةةه    
أجةةةةل تطةةةةوير   وتنشةةةةئة جيةةةةل مةةةةتمكن مةةةةن زليةةةةات التفكيةةةةر العلمةةةةي المةةةةزود بالمعةةةةارف ،والمهةةةةارات 

ين مرحلةةة التلقةةوذلت باالنتقةةال مةةن ،األدائيةةة واللغويةةة األساسةةية لتجعلةةه قةةادرا علةةى مواكبةةة العصةةر
 والكةم المعرفةةي إلةةى صةةيغة حديثةة تسةةاعد الطفةةل علةةى التعلةةيم االيجابي.كمةا تثيةةر لديةةه الرغبةةة فةةي
نةة االكتشاف وتنمي مهاراته الفطرية وقدراته علةى التحليةل والبحةث والتواصةل مةع اآلخةرين والمقار 

 واالستنتاج. 



 مقـدمــة

 ب
 

العلمية،واألدبيةةةة التةةةي ترتكةةةز عليهةةةا وهةةةذا ال يمكةةةن أن يتحقةةةق إال بجملةةةة مةةةن النشةةةاطات  
فأنشةةطة اللغةةة ،العمليةةة التعليميةةة مةةن أجةةل الوصةةول إلةةى تكةةوين عادات،ومهةةارات وقةةيم وسلوكيات

يةة باعتبارها أنشةطة تتعلةق بغةرس اللغةة العرب،العربية تحظى بأهمية خاصة في المرحلةة االبتدائيةة
رسةة مةن التعليميةة والتربويةة والمعرفيةة للمدوبأنها أداة لتحقيق األهداف ،وتطويرها وبنائها من جهة

 مستندة في ذلت على األدب نثرا وشعرا .،جهة أخرى 

كسابه اللغةة والسةلوكيات الحسةنة       بحيث يثةري ،يلدي"أدب الطفل"دورا مهما في تربية الطفل،وا 
ه تعامله مةع ذاتةه ومةع اآلخةرين فيحفةز لديةه حةب العمةل الجمةاعي،والتعبير عةن الةذات وينمةي ثقتة

 ويحثه على التحلي باألخالق الحميدة.،بنفسه ويطور مهاراته اللغوية

لمدرسـة الطفل على تنمية المهارات اللغوية تلميذ ا أدبثر "ألذلت جاء هذا البحث لمعالجةة     
صةقل  العناصةر المسةاهمة فةي أهمالذي يقدم للطفل في المرحلة االبتدائية من  فاألدب،االبتدائية"
 لطفةليتطلةب الفطنةة والدرايةة العميقةة بعةالم هةذا ا إبةداعياالكتابة للطفل عمال  دولهذا تع،شخصيته

 مفادها: إشكالية أماموعليه فنحن ،والمعرفية أيضا وميوله واحتياجاته العاطفية والفكرية

 ؟الطفل المهارات اللغوية داخل المدرسة االبتدائية إكسابالطفل في  أدبدور  ما

 :كاألتيالفرعية هي  األسئلةمجموعة من  عنهاوالتي تتفرع 

 ؟الطفل  و أدب عامة العالقة بين األدبما  -
 ؟في المدرسة االبتدائية  أشكالهالطفل وكيف هي  أدبهي مميزات  ما -
تنميــة قــدرات  فــيمــن قصــة وأنشــودة ومســرحية  ختلفــةالم األدبيــةكيــف تــاثر الفنــون  -

 ؟اللغوية الطفل
 أدبيــة مــن خــال  تلقــي الطفــل وممارســته لفنــون المهــارات اللغو اكتســابكيــف يكــون  -

 ؟الطفل داخل المدرسة االبتدائية 
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 لخةو ا إلةىالتي دفعةت بنةا  األسبابمن بين و ،هذا ما سنحاول اإلجابة عليه في بحثنا هذا     
مةن جهةة،وهم قاعةدة يشةيد  الةذين هةم فئةة مهمةة فةي حياتنةا باألطفةالنه متعلق أ،هذا الموضوعفي 

نةه يعةالم موضةوع اللغةة أ إلةى باإلضةافة.فةي المسةتقبل مةن جهةة أخرى  المجتمع ككل عليها صرح
من خةةةةالل دراسةةةةة للنمةةةةاذج األدبيةةةةة ،إلةةةةيهمالموجةةةةه  األدب عةةةةن طريةةةةقمهاراتهةةةةا ة يمتناكتسةةةةابها،و و 

المقدمة إليهم بغةر  الوقةوف علةى تأثيرهةا علةى اكتسةاب اللغةة وتنميةة مهاراتهةا األربةع مةن سةمع 
ودورهةا ،طفللالكتابةة ل أهميةة إلةى إدراتوالهةدف مةن هةذا كلةه هةو الوصةول ابة.وتحدث وقراءة وكت

 ائية.دوتحقيق الكفاية التواصلية لدى الطفل داخل المدرسة االبت،الملكة اللغوية إثراءفي 

لةذي فقد قمنةا بانتهةاج المةنهم التةاريخي ا،أما فيما يخص المنهم الذي اتبعنا  في هذا البحث     
 لنتبنى بعد ذلت المنهم الوصةفي التحليلةي فةي،تبع مراحل نشأة وتطور أدب الطفلاستعنا به في ت

والهةةةدف منةةةه وصةةةف وتحليةةةل النمةةةاذج األدبيةةةة الموجهةةةة ،جمةةةع المعلومات،والعمةةةل علةةةى تنظيمها
  للطفل في المدرسة االبتدائية .

 وقد قسمنا البحث إلى مدخل وثالثة فصول وخاتمة .     

 الطفولةةة الةةىمفهةةوم الطفةةل و  إلةةىتعرضةةنا "الطفــل والمدرســة االبتدائيــةة"ففةةي المةةدخل الموسةةوم بةة
ا،لننتقةل هم احتياجات الطفةل فيهأ فها،و ئووظا وأهميتهاالمدرسة االبتدائية  إلى،ثم تطرقنا اوتقسيماته

 تهأنشةةة الطفةةةل مفهومةةةه أدب مل هةةةذا الفصةةةلشةةةو "الطفـــل أدببةةةة" نا الةةةذي وسةةةم األولالفصةةةل  إلةةةى
 وأهدافه. ووسائطه شكاله أ لىإومميزاته،ثم انتقلنا 

كةةةة تعريةةةف اللغة،المل تعرضةةةنا فيةةةه إلةةةى  "وقةةةد المهـــارات اللغويـــة ة"الفصةةةل الثةةةاني المعنةةةون بةةة أمةةةا
 األربةةعتسةةليط الضةةوء علةةى كةةل مهةةارة مةةن المهةةارات  باإلضةةافة إلةةى، وعالقتهةةا بالمهةةارة،اللسةةانية 
 بع .بوتبيان عالقتها بعضها  حداعلى 

يةة مالطفةل فةي تن أدبثر معنونةا بةة"أجةاء تحةت  حيةثليبقى الفصةل الثالةث فضةاء تطبيقيةا للبحةث 
منةه  كةان الجةزء األول،أجزاءثالثةة  إلةى بدور  وقد قسم"،المهارات اللغوية لتلميذ المدرسة االبتدائية
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لطفةةل ،وتقصةةينا نمةةاذج تطبيقيةةة مةةن  كتةةاب اوأهدافها وأنواعهةةاللقصةةة حيةةث توقفنةةا علةةى ماهيتهةةا 
الجةةةزء  إلةةةىعلةةةى مهةةةارات الطفةةةل اللغويةةةة،لننتقل  تأثيرهةةةامبةةةرزين سةةةمات ومةةةن المكتبةةةة المدرسةةةي 

،وانتقينا وأهدافةةةةه وأنواعةةةةهمفهومةةةةه  إلةةةةىالثةةةةاني الةةةةذي خصصةةةةنا  للمسةةةةرح المدرسةةةةي حيةةةةث عمةةةةدنا 
للغويةةة اات هةةار تنميةةة الم فةةي تأثيرهمةةا بجوانةة أهةةم إلبةةرازتحليلهمةةا بنمةةوذجين مةةن مسةةرحيتين قمنةةا 

 .طفللل

يتلقاهةةا التةةي ومحفوظةةات  أناشةةيدوما يضةةمه مةةن ،عرشةةالجةةزء الثالةةث فكةةان مةةن نصةةيب ال أمةةا    
 ينمتخةذ،وأهدافه وأنواعةهمفهومةه  النشةيد،فقمنا بتسةليط الضةوء علةى  الطفل في المدرسة االبتدائية

تطبيقيةةة مةةن كتةةاب الطفةةل المدرسةةي مسةةتنبطين صةةداها علةةى الجانةةب اللغةةوي للطفل.وقةةد  انماذجةة
 ل عليهةةةا فةةةي هةةةذا البحةةةثصةةةالنقةةةال المتح ألهةةةميلنةةةا بحثنةةةا بخاتمةةةة كانةةةت عبةةةارة عةةةن ملخةةةص ذ

 واشتملت  أيضا على بع  التوصيات.

بيةةةد أن الباحةةةث مهمةةةا بلغةةةت درجتةةةه مةةةن العلةةةم لةةةن تنةةةدفع بةةةوادر الكتابةةةة لديةةةه إذا لةةةم يقةةةتص       
ين ذلةت أن نقةرأ لهةلالء الةذفالفائةدة مةن ،خطى من سبقو  في هذا المجال،وفي هذ  التجربةة العلمية

ن وهةذا نةابع مة،سبقونا بالبحث لنستعين بأفكارهم،ونقتدي بهم وبكل ما بذلو  مةن أجةل الطفةل وأدبه
قناعتنةةا علةةى أن البحةةث تراكمةةي ال نبةةدل  مةةن الصةةفر،إنما مةةن حيةةث انتهةةى اآلخةةرون وفةةي هةةذا 

دب الطفةل  نةةذكر الصةدد تمكنةت مةن االطةةالع علةى مجموعةة مةةن البحةوث العلميةة تطرقةةت إلةى أ
 :منها

إعةةةداد ،أطروحةةةة دكتةةةورا  موسةةةومة بعنةةةوان"أدب الطفةةةل دراسةةةة فةةةي المضةةةامين والجماليات" -
 جامعة وهران.،الباحث بن مسعود قدور

فضةةائية طيةةور الجنةةةة فةةي تنميةةةة  أناشةةةيدرسةةالة ماجسةةتير موسةةةومة بعنوان"توظيةةف بعةة   -
الرابةةةع أساسةةةي "،إعةةةداد  والميةةةول نحوهةةةا لةةةدى طالبةةةات الصةةةف اإلسةةةالميةمفةةةاهيم التربيةةةة 
 حمد غانم،الجامعة اإلسالمية غزة.أالباحثة مروة 
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وتطبيقاتهةةةةا فةةةةي ريةةةةا   اإلسةةةةالم"التربيةةةةة بالقصةةةةة فةةةةي موسةةةةومة بعنوان رسةةةةالة ماجسةةةةتير -
 بن عمر الجفري،المملكة العربية السعودية. هاشم،الباحثة هناء بنت  األطفال

هةةةةةداف التربيةةةةةة أ سةةةةةي فةةةةةي تحقيةةةةةق رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير موسةةةةةومة بعنةةةةةوان"دور المسةةةةةرح المدر  -
ة مملكةالحمةد عزوز،أبةد المجيةد علدى تالميةذ المرحلةة االبتدائية"،للباحثةة حنةان  اإلسالمية

 العربية السعودية.

  المصادر نذكر منها:أهم وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من 

 .دب الطفل فلسفته فنونه ووسائطه"لهادي نعمان الهيتي،القاهرةأ -
،الةةةدار للةةةدكتور اسةةةماعيل عبدالفتاحفةةةي العةةةالم المعاصةةةر رليةةةة نقديةةةة تحليلية، األطفةةةال أدب -

 .2000، 1العربية للكتاب،ل
 لدار المصرية اللبنانية القاهرة.ادب الطفل العربي دراسات وبحوث،للدكتور حسن شحاتة،أ -
 .1997، 4ومفاهيمه رليا تراثية،للدكتور احمد زلط،القاهرة،ل أصولهدب الطفولة أ -
 .1997،د لدافه وسماته،لمحمد حسن بريغش،ملسسة الرسالة،أه طفالاألدب أ -

والجسةمي الةذي ،الجهةد الفكري  باحث هةو أيتواجه واجهتنا والتي ومن بين الصعوبات التي      
راجين مةةن ،جاهةةدين فةةي التوفيةةق بةةين أيةةام العمةةل وليةةالي البحةةث،بحثال ذاهةة إنهةةاءصةةرفنا  مقابةةل 

 دارسكةةل  إلةىن يصةل صةةدى منفعتةه أو ،الطيبةة األعمةةاليحسةةبه فةي ميةزان  أن عةز وجةل المةولى
كما أننةةي ال أدعةةي الكمةةال فةةي هةةذا البحةةث كةةوني أدرت أن الباحةةث قةةد ،تهفةةي دراسةة إليةةهقةةد يسةةتند 

و يقع فةي كثيةر مةن العثةرات تحتةاج دائمةا إلةى التعةديل والتقةويم وخيةر مةا نخةتم بةه هةذ  المقدمةة هة
نةةا رف الةةدكتور"مزاري عبةةد القةةادر"على حلمةةه معنةةا وتبنيةةه إياشةةسةةتاذ المكر الجزيةةل لأشةةالتوجةةه بال

سةةةةدائه النصةةةةي والتوجيةةةةه،وتقويمةةةةه لكةةةةل اعوجةةةةاج منهجةةةةي ومعرفي كر شةةةةكما نتقةةةةدم بخةةةةالص ال،وا 
واالمتنةةان إلةةةى كةةةل مةةةن أسةةةدى لنةةةا معروفةةا بةةةالقول أو الفعةةةل مةةةن أسةةةاتذة وبةةةاحثين والحمةةةد هلل رب 

 العالمين.

   لطروش أمنةالباحثة 
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    تمهيد:

 بنةةةةة لل  اباعتبةةةةار   فيةةةةه لط فةةةةللمكانةةةةة ااألهمي ةةةةة العظمةةةةى ربةةةةوي يقةةةةف علةةةةى ع للحقةةةةل الت  المتتب ةةةة إن     

ةةاألسةةاس فةةي  عليةةه بةةات و ،والرقي   طةةويرة الت  رح المعرفةةي والمسةةاهمة فةةي سةةيرورة عملي ةةتشةةييد الص 

العوامةةل التةةي تسةةاهم فةةي صةةقل سةةل ط الضةةوء علةةى أهةةم  أن يحيةةاة الفةةرد وازدهةةار  بعلةةى كةةل مهةةتم   

ت لةذل،مكنوناته طوال مسةار حياتهالمنتظر منه تفجير كل  دة لهذا الكائنخصية المتعد  جوانب الش  

ةةةةةة نجةةةةةةد أن   أال ،ة فةةةةةةي حيةةةةةةاة هةةةةةةذا الكةةةةةةائنالمجتمةةةةةةع يحةةةةةةرص علةةةةةةى االعتنةةةةةةاء أكثةةةةةةر بمرحلةةةةةةة هام 

 فةةل فةةي هةةذ  المرحلةةة يةةنعكس علةةى سةةلوكه المسةةتقبلي    إليةةه الط  ر يعةةر  مةةلث  " فكةةل الطفولــةوهةةي"

 ا أم سلبيا.سواء أكان إيجابي  

ولةةة بدراسةةة هةةذ  المرحلةةة مةةن حيةةاة اإلنسةةان منةةذ الن صةةف بالط ف ارسةةينكثيةةر مةةن الد  وقةةد اهةةتم       

ةخالـد الخطـا يةدرج الباحةث " إذ،راألخير من القرن الث امن عش رين " فةي مقةال لةه اهتمامةات المفك 

ز قولةه بأمثلةة عةن ويعةز  ،1" تربويـة كانـت الطفـل موضـو  همـت التـي الكتابـاتفولةة قةائال:" بالط  

 سنة(  John Locke"2لوت جون )منها ما تطرق إليه المفكر" فولةمفكرين بادروا بالكتابة عن الط  

تةي هةدف بهةا ال   Pensées sur l’éducation” ربيةةالت   فةي رأفكةا":ب المعنونةة مقالتةه فةي 1693

واالهتمام بتربية ،وطالب من خاللها استقالل التعليم عن الكنيسة،ة للفرد ة الفكري  فاع عن الحري  الد  

"جةةةةون )باإلضةةةافة إلى،األطفةةةال تحمةةةةل الصةةةعاب والمثةةةةابرة علةةةى العمةةةةلاألجسةةةام ومحاولةةةة تعلةةةةيم 
                                                           

 2015 ،1مجلة نقد وتنوير،العدد-التربية من التربية إلى علم-خاليد الخيال،مفهوم التربية عند روسو  1
 .237ص

درس الطب ،(مفكر انجليزي لقب بفيلسوف الحرية في أوروبا 1632-1704) John Lockeلوت جون  2
 وناشد التغيير في الطريقة الكالسيكية للتعليم ونادي بغرس الفضائل االجتماعية في نفوس التالميذ.



 ة االبتدائيةالطفل و المدرس                                            المدخل             
 

 

8 

 the manning of infancy   (la  عنةوان تحةت مقالةة كتةب ذيال ة( John  Fiske"3فيسةت

signification de l’ enfance) ،  فولةةة فةةي تطةةور ذي تلعبةةه الط  ور ال ةةإذ وقةةف فيهةةا علةةى الةةد

الطفل محةور اهتمةام المةرب ين  د أهمية جعلهذ  البوادر األولى لدراسة الطفولة تلك   ولعل   اإلنسان.

ومةةةا يتعلةةةق بهةةةذ  المرحلةةةة مةةةن ،وغيةةةرهم مةةةن ذوي االختصةةةاص  المهتمةةةين بدراسةةةة التربيةةةة وال نمو

مفهةةةةوم  نةةةد" يتوجةةةب علينةةةا أن نتوقةةةف عالطفولــــةوقبةةةل أن نتطةةةرق بالتفصةةةيل إلةةةى حةةةد "،تطورات

 "  لغويا .الطفل"

 لطفل في اللغة:ا

 رفةق معنةى فةي تةأتي ،: ِطْفةلِ ت فةيتمثلة"فةي الل غةة العربيةة بمعةان عديةدة طفـللقةد ورد لفة "    

ة فةي باإلبةل اعةيالر   رفةق مفادهةا اإلبةلب  الراعةي َطِفلَ  :فمثالبةه. وهةذا 4أطفالهةا. تلحقهةا حتةى يرالس 

 فق.فل هو الل ين وحسن المعاملة والر  المعنى األول للط   يعني أن  

ه( 721 -الةةةرازي ) يرشةةةوي، ةأطفةةةال أي أصةةةبي لهةةةا ذري ةةة ذات تصةةةار  األنثةةةى،أي َأْطَفَلـــتو

أيضةةا  لِطْفةالمولةود  وولةةد كةل  وحشةةي ة   الطِ ْفــل  "إلةى تبةاين الداللةةة فةي اللفةة  حيةث قةال المختــارفةي

 جنس،مفرد،ملنثةةه اسةةم :فةةلالط    أن  بمعنةةى ،5"والجمةةع أطفةةال وقةةد يكةةون الطفةةل واحةةدا جمعةةا

                                                           

تفرغ في بداية حياته لدراسة التاريخ وطبيعة  1842فيلسوف وملرخ أمريكي ولد John  Fiskeفيستجون  3
 .التقدم البشري في نظرية التطور لداروين

 المكتبة توزيع ، 2003 بيروت،لبنان الصلي ريا  م.م.ش المشرق  واألعالم،دار اللغة في المنجد   4
 467،صبيروت،لبنان، الفيل، سن ،يالواط الجسر الشرقية،

 
  الرازي محمد بن أبي بكر،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان- بيروت، بة ل 1408 هة- 1988 م،ص 165 .5 
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 المةذك ر والملن ةث  يسةتوي فيةه  أن لفظه طفل في األصل للمةذك ر: وقةدأي أطفال، الطفلة،وجمعه

ا وقةد ةا ألن ةه اسةم جةنس كمةا جةاء فةي قولةه تعةالى: يكةون الط فةل واحةد  َأِو الطِ ْفـِل الذـِذيَن َلـْ  "أو جمع 

وا َعَلى َعْوَراِت النِ َساء  والةنعم الةرخص وتعنةي ،َطفالـةو ُطفول ةة، ،مصةدرهالطِ ْفـلاأن  غيةر.6"َيْظَهر 

 .شيء كل من غيرالص   أي شيء، كل من

ة "711ت-قد أشار )ابن منظور و  فـال  طِ ي ـْدَعى  الصـبي"حين قال :" فلطِ ه( في معجمه إلى ماد 

أن الفةرد  مةن قولةهه( 711ويقصةد ابةن منظةور)ت، 7حين يسقط مـن بطـن أم ـه إلـى أن يْحـَتِل  "

ْ  َطْفـال  ث ـَ  :» كمةا جةاء فةي قولةه فةي سةورة الحةم   ،يدعى طفال من المةيالد إلةى البلةوغ ك  ث ـَ  ن ْخـِرك 

ك  دذ د هللا تعالى أكثر مراحةل عمةر اإلنسةان فةي قولةه:، 8«ِلَتْبل غ وا َأش  ه ـَو الذـِذي َخَلَقك ـْ  ِمـْن » ويحد 

ا ت َراٍب ث  ذ ِمْن ن ْطَفٍة ث  ذ ِمْن َعلَ  ي وخ  ْ  ث  ذ ِلَتك ون وا ش  ك  دذ ْ  ِطْفال  ث  ذ ِلَتْبل غ وا َأش  ك    9«َقٍة ث  ذ ي ْخِرك 

:ال أعةرف للط فولةة وقتةا   صةبي  يقةولأن األصةمعي   (ابةن دريةد)" ل"كمهرة اللغةفيفي حين نجد 

ف طالقةة شة،وهةذا يك10هةي الن اعمةة الخلةق ْفلـةطذ الوجاريةةة طفلةة بينةة الط فولةة،ف أما الجاريةةةةة  طفل

  المعنى وعدم تحديد  بالبلوغ كما ورد عند ابن منظور.

 الطفل في المعك  الفرنسي   : 
                                                           

  سورة النور ، اآلية 6.31 
 ،د ت،1،مادة طفل،دار صادر،بيروت،ل2،لسان العرب جابن منظور جمال الدين محمد بن كرم 7

 .252ص
  سورة الحم، اآلية 5 .8 

  سورة غافر، اآلية 67 .9 
لبنان   –أبو بكر ومحمد الحسن بن دريد،"جمهرة اللغة"،تحقيق د.رمزي منير بعلبكي،دار العلم بيروت   10

  . 919ص 
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   11  (ENFANCE) والمصدر طفولة . (Enfant) في اللغة الفرنسية "الطفل"يطلق على 

-  (Enfant) ويقصد بها بالعربية الطفل. 

- ENFANCE =n.f (latin infantia): Période de la vie humaine.   

 . وتعبر عن مرحلة حياة اإلنسان "نفونتياإ"وتعني باللغة العربية :اسم ملنث  التيني أصلها  

 وتحتوي على ثالثة معاني حسب القاموس الفرنسي :

   Période de la vie humaine de la adolescence’naissance à l : المعنى األو 

 الوالدة إلى سن البلوغ.المرحلة العمرية لإلنسان من فترة - 

 Ensemble des enfants. -يطلق على مجموعة من األطفال  المعنى الثاني:

تطلةةق كلمةةة طفولةةة أيضةةا كنايةةة عةةن التأسةةيس والمرجةةع األصةةلي وهةةو مةةا يعةةرف  المعنــى الثالــ :
 . بالطفولة اإلنسانية

 Moment initial ou fondateur ;origine / l’enfance de l’humanité. 

 اصطالحا: 

قةد يسةند إلةى الفةرد و الت ربية يسند  إلى الولد والبنت معةا حتةى سةن  الرشةد ،  اءعلم عند الط فل    

الط فل هو تركيـب وبنــــاء عضـوي ":"داوود سالمة"يقولإذ ما دام مستمةةةةةر  الن مو الجسمي والعقلي،

،وداللةة  12"أكثـر مـن ريـرهلحركـة اولـه القـدرة علـى الحر  ـة و ،لـه إحساسـاته،بيولوكي واكتماعي

خصيةةةة،وجانب وهةو تعنةي أن الطفةل  مشةك ل مةن عة ةةدة جوانب،جانةب معنةةةةوي  تركيب(كلمة )  الش 

حةي يتطل ةب  كةل  متطل ةبةةةات العةيش جانب هيكةةةل الجسم ،و وهو ماد ي  بيولةوجي،بمعنى أن ةه  كةةائن  

                                                           
11.le petit Larousse, Paris Cidex 06, 2009, p 368  

  داوود سالمة،" سيكولوجية الطفولة والمراهقة "،مطبعة بغداد،ب ل، 1981 ،ص 5 .12 
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كن و ا لرعايةة مةن أجةل  اجتمةاعي:أي أن ةه ال يمكةن أن جانةب و فةي الحياة، االسةتمراركاألكةل  والس 

 ينعزل عن الناس،وهةةةو بهذا مرك ب ذو مشاعر وأحاسيةةةةةةس وطاقة تم يز  عن غير  .

أن  الط فـــــــل يمتـــاز بكيانـــه البشـــري عـــن الحيوانـــات بمنـــــه يســـتطي  القيـــا  "باإلضةةةافة إلةةةى     

ر ،يتع،بمعما  عقلي ة عليا، فهو يتع ل  و يقرأ   13" اون م  ريره و يتنافس معه يتذ كر ويفك 

قد اختلفت الةرلى فةي و القدرات العقلي ة، ونخص بالذكرعن الحيوان )اإلنسان(الط فل وذلت ما يميز

 تقةدم كلمةا تطةول وهةيفقط، الحيةة الكائنةات علةى "فهةي تطلةق طفولـة "تحديد مفهوم موحةد لكلمةة

 الطفولةة فتةرة وهي،مدنيتةهو  برقيةه مةرتبط اإلنسةان طفولةةامتةداد  ألن  ،ي  الرقة سةلم فةي الحي الكائن

 طفولة مدة ،وتختلف كبيرة وجهودا عناية وتتطلب ،المختلفة الحياة شلون  على وتدريب تعلم فترة

فةي مراحةل  والديةه علةى معتمدا الفرد فيه يظل الذي  الزمن حيث من أخرى  إلى من بيئة اإلنسان

ةروري  نموليس في مقدور  في مرحلة ال وهو،14تطور  أن ينمو من تلقةةةةاء نفسةه،لذلت كةان مةن الض 

ةةليم،أن يقةةوم الر اشةةدون مةةن حولةةه بتلبيةةة كةةل مةةا يحتةةاج إليةةه مةةن  لوجةةود  واسةةتمرار حياتةةه ونمةةو   الس 

ةةةةحي  ةةةةة،والر عاية هنةةةةا تشةةةةمل الجانةةةةب العقلةةةةي والن فسةةةةي واالجتماعةةةةةةةي والث قافةةةةةةي والص  عنايةةةةة خاص 

 ا،مدركا  لدور  متحم ال لمسلولي ة نفسه.والت ربوي بحيث ينشأ  الط فل سوي  

: ــغار مــن بنــي البشــر علــى وبمعنةةى أصةةي  ة ال تــي يعتمــد فيهــا الص  إن  مرحلــة الط فولــة هــي المــد 

فا  عنه ،وتــربيته  علــى مواكهــة مطالــب الحيــاة  ـــار فــي مــمكله  ومشــربه  وممواه ،والــد  الكبــ
                                                           

 المرجع نفسه، ص 5 . 13 
 1982 للنشر، المريخ دار الطفل،السعودية، تربية أسس و مكانتها اإلسالم في عثمان،الطفولة مال حسن 14
 بالتصرف.7 و 6 ص ،
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 الخصائةةةةص البيولوجي ةةة الن فسةةي ةلهةةا برتبطةةة فةةي مجمالط فةةل لديةةه حاجةةات مف.15حاضــرا ومســتقبال  

خصي ة الممي زة لمراحةةل  نمو  ،ال تي من شأنهةةةةةا تعزيةز االنتمةاء والعقلية  وتشةكيل،وكةةذا العالقات الش 

 . الذي يعيشه المجتمع  سطالذ ات و 

 النمـو  نفسـيا مرحلـة "وتعتبرالطفولـة:ارت الباحثةة"مروة فتحةي مصةطفى األعسةر"بالقولشةوقةد أ

 حيـ  مـن الهتمـا وا المالحظـة بقـوة الفتـرة هـذه البلوغ،وتتميز سن وحتى الميالد وكسديا(من

ارت إلةى الناحيةة شةحيةث أ،16."السـنية المتتابعـة المراحـل خـال  المعقـدة والتطـورات التغيـرات

 النفسية مقرونة بالجانب الجسدي وما لها من تأثيرات في صقل الشخصية.

 ذكاء،وقةدرة مةن العقلةي  للطفةل ت طةورال بةين عالقةة رابطةة يوجةد ال أنةه وتجةدر اإلشةارة هنةا      

 للةت علم الخصةبة المرحلةة الطفولةة مرحلةة تعةد   كما،نمةو  الجسةدي ومعدل،االجتماعي التفاعل على

 والبيئةة الوراثيةة العوامةل منهةا المتشةابكة، العوامةل مةن كثيةر تةأثير خةالل مةن الشخصةية وبنةاء

 تبةدأ الوقةت مةرور ومع،أقرانةه ومختلةف عةن زمتمي ةطفةل  فةي األخيةر يترتةب عنهةا التي،المحيطةة

  الحةس  والمالحظةة طريةق عةن الخبةرات باكتسةةاب التةدريجي التوسةع فةي الطفةل حيةاة

 يويبن،الخاصةة إمكانياتةه اكتشةاف يفة يبةدأحيةث ،واإلدرات والتحليةل روالتفكية مواالسةتماع،والكال

 . به يحيط ما بكل لعالقاته الخاص نموذجه
                                                           

- 140ص،2،7198ل ،الملسسة الوطنية للكتاب الجزائري ،تركي رابي "دار بيان في التربية اإلسالمية 15  
141 .  

فاعلةةةة فةةةي تطويرالعمليةةةة التعليمية)دراسةةةة تحليليةةةة تنسةةةيق المواقةةةع كةةةأداة ،مةةةروة فتحةةي مصةةةطفى األعسر   16
كلية الهندسةةة ،جامعة عةةين شةةمس،إشةةراف د.محمةةد أيمةةن عاشةةور،رسةةالة ماجستير،لمةةدارس المرحلةةة االبتدائية(

 .05ص،مصر 2009،قسم الهندسة المعمارية
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 مراحل الطفولة:  

إلى صعوبة تحديد عمر الطفولة بشةكل قطعةي ولكةن بةالرغم مةن ذلةت  نجةد ارة شلقد سبقت اإل   

وفي ذلت يمكننا وضع مراحل من شأنها تحديةد هةاذين ،17تربوي وزخر  بيولوكيقسم :لها تقسيمين

 :القسمين

 يكون وفق المراحل الت الية :  ا/ الت قسي  البيولوكي  

نة الث انية . 2-0مرحلة الر ضاعة أو المهد ) -        ( من الوالدة إلى الس 

ادسة. 6-3مرحلة الط فولة المبك رة ) -       نة الس  نة الث الثة إلى الس   ( من الس 

طة ) -       ادسة إلى الت اسعة  9-6مرحلة الط فولة  المتوس   .( من الس 

 ( من الت اسعة إلى الث انية عشر. 12- 9مرحلة الط فولة المتأخ رة ) -   

 على الن حو التالي :   وفه ب/ الت قسي  الت ربوي 

 ( من الميالد إلى السنتين. 2-0مرحلة الر ضاعة أو المهد ) -       

ادسة . 6-2مرحلة ما قبل المدرسة ) -          ( من السنة الث انية إلى الس 

ادسة إلى الث انية عشر. 6-12مرحلة المدرسة االبتدائية ) -         18( من الس 

اإلشةةارة هنةةا إلةةى أن  هةةذ  المراحل،سةةواء كانةةت ضةةمن  الت قسةةيم البيولةةوجي أوالت قسةةيم  البةةد مةةن     

،ولكن هةةةا متداخلةةةة مرتبطةةةة ببعضةةةها،وأن سةةةن  الت ربةةةةةوي هةةةي  مراحةةةل ليسةةةت  متباعةةةدة بشةةةكل  كلي 
                                                           

 24ص  ،هة 1425دار الميسرة ،عمان1ل،الرشد  إلىالطفولة  نالتطو م  ةسيكولوجي،شفيق العالونة" 17   
 بالتصرف.

  المرجع نفسه ،ص 24 .18 
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ةةة تمتثةةل فةةي مةةااألطفةةةةال ضةةمن كةةل مرحلةةةةةة منهةةا   ةةطات عام  هي فةةي األصةةل والجةةوهر إال متوس 

قوامهةةةا  للفةةةروق الفرديةةةةةةة بةةةين األشةةةخاص،وتتباين بتبةةةاين المحةةةيط الجغرافةةةي والت نشةةةئة االجتماعيةةةة 

 المكتسب.للسلوت والعوامل الوراثي ة و 

( 12سةةنة-06ي مرحلةةة  المدرسةةة االبتدائيةةة )مةةا يمي ةةز الط فةةل فةةنةةا مةةن هةةذ  المراحةةل هم  إن مةةا ي  

 فةي هةذ   خاصةة بالطفةل المتعلقةة األساسةية المفةاهيم توضةيي علةى تنصةبدراسةتنا أن  بحيةث

وقةةد تةةم االعتمةةاد علةةى هةةذ  البحث، هةةذا الةةذي يرتكةةز عليةةه األسةةاسمحةةور ال اعتبةةار ب المرحلةةة

 لقيتو ،راألفكةاو  التعلةيم لقبةول ذا اسةتعداد الطفةلفيهةا  يكةون  هألن،سةنة(12-06المرحلةة العمريةة)

الت طةةرق فةةي مةةن ،إال  أن ةةه البةةد  لنةةا المةةدارت الموجةةودة كمةةا سنوضةةي فيمةةا هةةو زت مةةن هةةذا البحةةث

 "."نموالبداية إلى المقصود بكلمة 

 النمو لغة:

ةةيء : ينمةةو نمةةوا ، نمــا   َنَمــى(فةةالن مو مةةن لفظةةة :   : رفعةةه وزاد   وأنمــاه هنمى،ينمي  نمةةاء،و الش 

 19:الز ائد ،ألن ه أِخذ من الن ماء.الن اميوفيه ،

ةةيء ينتمةةي:أي يرتفةةع مةةن مكةةان إلةةى مكةةان  َنَمــا الخضــابو :ينمةةو نمةةو ا إذ ا ز اد  حمةةرة  و سوادا .والش 

ةةةجر والن بةةةات وغير ، ةةةِمينة و زخر،وال نةةةامي :مثةةةل الش  ويتضةةةي مةةةن خةةةالل ، 20الن اميةةةة مةةةن اإلبةةةل :الس 

 الزيادة واالرتفاع والبروز والرفعة أيضا.النمو" يعني النموالتعريف اللغوي أن "

                                                           
باب ،4ج حقيق د.عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية ،بيروت،تالخليل بن أحمد الفراهدي،معجم العين،19

               . 269، ص2003، 1،لالنون 
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 النمو اصطالحا:   

فةةةةي جانبةةةةه  النمةةةةو    أن  :أمةةةةا مةةةةن الناحيةةةةة االصةةةةطالحية فدننةةةةا نجد"محمةةةةد عةةةةودة الرحمةةةةاوي"يرى    

ي  ذوالخلقي   ال ةةة،االجتماعي،يمةةةس  الزيةةةادة والتغييةةةةةر علةةةى الصةةةعيد العقلةةةي  ،الن فسةةةياالصةةةطالحي 

ةردةيمكن معاينتةه  بةالعين  هـو سلسـلة متالحقـة مـن الت غي ـرات تطـرأ علـى ":فيقةول ومشةاهدته المج 

كمي  الكوانب العقلي ة والن فسي ة واالكتماعيــ ة والخلقي ة وبمكرد المالحظة العابرة يمكن أن ترى 

أن الطفةل  ظهر للمشاهد  إم ةا فيزيولوجي ةا أوسةلوكي اي بحيث ،21" الط فل رضيعا ث   صبي ا ث   مراهقا

ينمو من خالل التغيرات الجسدية كتغير بنية الجسم من طةول وقةوة وقةدرة أكثةر علةى الحركةة  أو 

 االنفعالية  التي تتعلق بالمزاج والتفاعل الهرموني.

ـــة ديناميكي ـــة تنطـــوي علـــى ":فةةةي هةةةذا المجةةةال( *SKINNERيقةةةول )سةةةكينرو  الن مـــو هـــو عمليــ 

ـا كانـت الحيـاة بالن سـبة إلـى الكـائن الحـي  استمـــرار الت وافق ال ـــذي هو ال بح  عـن الهـدف ،فلم 

ي إلـى الت وافـــــق  والتكي ـف   بالبيئـة  هي الن مو ،تنشم الت ربية كعملــــة داخل الحيـاة ذاتهـــــا لتـاد 

 "أي لةه طةابع االسةتمرارية والت نظةيم والت ماسةت مةن أجةل تغييةر معةي ن غايتةه عملي ة،والمراد ب"22 "

 الن ضم.اكتمال 

                                                                                                                                                                                           
 .24ص،السابقمرجع ،الرشد  إلىالطفولة  نالتطو م  ةسيكولوجي،شفيق العالونة"  20

  محمد عودة الرحماوي ،في علم النفس الطفل، دار الشروق ،1998 ،ص 15 .21 
* SKINNER  يعد من  من أب طموح امتهن محاماة أمريكا 1904سكينر: ولد بورس فريديريت سكينر عام

كان اهتمامه بعلم الحيوان ، يرجع له الفضل في ظهور االشترال اإلجرائي الذي هو رواد المدرسة السلوكية ،
فيلسوف اجتماعي توفي اء النفس األمريكيين وهو مخترع و يعد من أبرز علم –أساليب التعلم الشرطي احد 

1990 .                                                                                                                                                                             
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خةةةةةص إلةةى القةةدرة علةةى التكي ةةةف والن م  يكتسةةب،وبهةةذا المفهةةوم ووهةةذا الت غييةةر مةةن شةةأنه البلةةوغ بالش 

دة تشـتمل عملي ـة الن مـو  إذ" صفة الت دريجي ة أي  أن ه يةتم  عبةر مراحةل واضةحة ذات خصةائص محةد 

ــــر ـــادة و الت غي  تغيةةةةةة ر فةةةي الجانةةةب أتبعةةةه شةةةكل الجسةةةم وتغيةةةر  كل مةةةا زادف،23"علـــى شـــيئين ي الز  

الخفي   من الت ركيب  اإلنساني وهذا ما يقصةد  بةه  الت ةرابط العضةوي للت غيةرات الجسةدي ة  والعقلي ةة 

 مع االنفعالية  واالجتماعي ة .

 مظاهر النمو: 

 :24للنمو ملشرات وتجليات مختلفة نوضحها فيما يلي

 ــي والحركــي رلجسةةا :يمةةس الت طةةور ال ةةذي يطةةرأ علةةىالن مــو الحس   م كةةالط ول والعةةةةر  وتطةةو 

حي على العموم.و الحركة مثل الحبو والمشي،  قد يشمل الجانب الص 

 مير والوازع األخالقةي بالت دريم ،ومعيار الحالل والحرامالن مو األخالقي   .        :بروز الض 

 يقصةةةد بةةةةه حالةةةة االنفعةةةاالت والجانةةةةب الوجةةةداني  لةةةةدى الط فةةةل كالمحبةةةةة الن مـــو االنفعــــالي:

 حترام واأللم.واال

 يني عاالن مو الد  رات العقيدي ة لدى الط فل وممارسته للش  ين:والمقصود به نمو  الت طو   ي ة .ئر الد 

 ويراد به العملي ات العقلي ة،كالت فكير والخيال .الن مو المعرفي: 

 ر الجوانب الن فسي ة كالث قة بالن فس واالستقاللية. الن مو الن فسي  :تطو 
                                                                                                                                                                                           

 يكولوجية النمو،مكتبة زهراء الشرف،ب لدراسات في سعبد الرحمن سيد سليمان،،قيوليت محمد إبراهيم  22
 .  27ص ب ت ،

  المرجع نفسه، ص 27 .23 
 بالتصرف. 199،ص هة 3141،بيروت ملسسة الرسالة،  6عبد المجيد النشواني،علم النفس التربوي،ل 24
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  ويقصةةةد  بةةةه  تطةةةور القةةةدرة  الل غةةةةوية كنطةةةق المفردات،والجمةةةل ال تةةةي هةةةي الن مـــو الل غـــوي:

األخةرى و  العنصر المستخدم في الت عليم،و لذا يرتبط الن مو ال لغوي بغير  من جوانب الن مةو

ر ال لغةة يكةون عةن طريةق تكةوين ارتباطةات اجتماعي ةة  كذا االجتماعي والمعرفي ،ألن  تطةةةو 

 .25معرفي ة 

  إلى كائةةةةةةةةن االكتمـــاعيالن مـــو، ل الط فةةةل مةةةن كةةةائن متمركةةةز حةةةول ذاتةةةه وأنانةةةةي  :وهةةةو تحةةةو 

وبهةةةذ  المنةةةاحي تكتمةةةل كةةةل المظةةةاهر ،26متعةةةاون وعضةةةو متوافةةةق فةةةي جماعةةةة اجتماعي ةةةة 

 النمائية التي يخضع إليها الطفل.

لوت والعملي ات المعرفي ةة واالمما ذلت يمكننا القول إن     وذلةت مةا نفعاليةة:الن مو هو تغير  في الس 

ويبدأ هةةةذا االهتمةةةةام مةةةةن ،عوامةةةةل نمةةةةو  وتركيةةةب شخصةةةةيتهمراعةةةاة االهتمةةةام بالطفةةةةل و  يةةةدعو إلةةةةى

باعتبارهةةةةا نةةةةواة التكةةةةوين ونقطةةةةة االنطةةةةالق فةةةةي بعةةةةث روح الحيويةةةةة وتحديةةةةد ،محيطةةةةه وأسةةةةرته أوال

دايةة منزلةه فةي بوالمدرسة ثانيا فهي بيت الطفل الثاني كونها أول ما يتجه إليه الطفل بعد ،الميول

ين يعةدان العامةل األساسةي فةي تكةو التربيةة والتعلةيم  باإلضةافة أن  ،عمر  فيقضي فيها معظةم أوقاته

فةةي حيةةاة الطفةةل فهةةي مةةن أخصةةب مةةن التعلةةيم فالمرحلةةة االبتدائيةةة مهمةةة ،وبلورتها شخصةةية الفةةرد

بةةد وعليةةه ال،الحميدةوتعةةد أمثةةل فتةةرة لغةةرس القةةيم والخصةةال ،مراحةل التلقةةي واالكتسةةاب والتةةأثير فيه

عتبارهةا با،وأهميتهةا ووظائفها المدرسـةثةم  المرحلـة االبتدائيـةلنا في بحثنا هذا أن نتطرق لمفهةوم 

 الملجأ الثقافي والتربوي للطفل ووسيلة يتلقى من خاللها المعارف المختلفة.

                                                           

 عبد المجيد النشواني،علم النفس التربوي  ،مرجع سابق،ص 199 .25 
  أحمد مكي،"الدولية وقضايا الطفل العربي "،مكتبة الرشيد ل 1،الريا ، 1427 هة، ص 52 .26 
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 المدرسة االبتدائية:

االبتدائية هي القاعدة التـي يرتكـز عليهـا المرحلة  إن تقول عنها الباحثة"حنان عبد المجيةد":"   

إعــداد الناشــئين للمراحــل التاليــة مــن حيــاته  وتــزوده  باألساســيات مــن العقيــدة الصــحيحة 

هةةةي أول تعلةةةيم االبتةةةدائي مرحلةةةة الف، 27"واالتكاهـــات الســـليمة والخبـــرات والمعلومـــات والمهـــارات

الةةذي مةةن  عالمةةه الثةةانيتمثةةل  وهي،هدركاتةةممرحلةةة تعليميةةة للطفةةل،وهي البدايةةة الحقيقيةةة لتنميةةة 

 االبتةدائي لتعلةيم  "ا فالتـة ابـراهي  محمـود "وفةي ذلةت يعةرف،خالله يكتشف ويطلةع ويعةرف ويتعلم

 ، عشرة الثانية إلى السادسة سن   من التلميذ يتناو  الذي الرسمي التعلي  من النو  ذلك":هبأن

 مـ  يتفـق نحـو علـى واالكتماعيـة واالنفعاليـة والفكر ـة والكسـمية الروحيـة بالرعايـة فيتعَهـده

ي خضةع إلةى نظةام أنةه تعليمة ذلةت ،28فيـه" يعـيش الـذي المكتمـ  أهـداف ومـ  كطفـل طبيعتـه

 من طرف الدولة ،فيمثل القاعدة األساسية للتعليم النظامي ومدته حاليا خمةس سةنوات تربوي معد

رعايةةة الطفةةل علةةى جميةةع هةةتم بي( 10-06،ابتةةداء مةةن سةةن السادسةةة إلةةى العاشةةرة)بوطننةةا الجزائر

وهةةي منةةةاح تسةةاهم كلهةةةا فةةي نمةةةاء االنفعالية،واالجتماعيةةةة و  الجسةةميةو الروحيةةةة و األصةةعدة،الفكرية 

 تحقيق التوازن والتواصل.و شخصيته 

                                                           
"دور المسرح المدرسي في تحقيق أهداف التربية اإلسالمية لدى تالميذ حنان عبد المجيد احمد عزوز،  27
المقارنة قسم التربية اإلسالمية و الدين عبد الغفور االنديجاني،جم إشراف نرحلة االبتدائية"،رسالة ماجستير،الم

 .88ه، ص1429/1430جامعة زم القرى، المملكة ،-كلية التربية
 مطابع  :وتقويمها،مكة  اووسائله أهدافها االبتدائية المدرسة في التربوية محمود،العملية ابراهيم فالتة    28

فا  .13،صه 1405 ، الص 
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ةةةى فيةةةه الطفةةةل معارفةةةه ويمةةةارس فيةةةه  المدرســـةوتعتبةةةر"   "الفضةةةاء األساسةةةي واإلجرائةةةي الةةةذي يتلق 

–"عمر الجةةةةوالني "يقةةةةول عنهةةةةا العمليةةةةة التعلمية،لةةةةذلت نجةةةةد فةةةةيسةةةةاس األ الةةةةركنمكتسةةةةباته،وهي 

 يعتمد واستمراره المكتم  وكود ألن ذلك مكتم  ألي ضروري  اكتماعي تنظي  هي"-المدرسة 

 مـن ومعـاييره المكتمـ  قـي  ورـرس ناحيـة من أكياله بين والثقافي االكتماعي تراثه نقل على

اجتماعيةةة بالدرجةةة األولةةى تهةةدف إلةةى نقةةل التةةراث ،بمعنةةى أن المدرسةةة قاعةةدة 29أخــرى " ناحيــة

 االجتماعي والموروث الثقافي والديني لأجيال.

 التربيـة،ونقل بوظيفـة تقـو  التـي الرسـمية االكتماعيـة الماسسة هيويضيف"محمد الشناوي":"

 وانفعاليا،وأنهـا وكسـميا وعقليـا اكتماعيـا للنمـو الظـروف المناسـبة الثقافـة المتطورة،وتـوفير

والمالحة  أن كةال التعةريفين يسةعيان ،30"أهدافـه تحقيـق أكـل مـن المكتمـ  بناها التي الماسسة

 إلى إبراز دور الملسسة في العملية التعليمية.

باإلضةةافة إلةةى الجانةةب االجتمةةاعي للمدرسةةة،نجد أن  محمةةد الشةةناوي  يضةةيف ميةةزة الرسةةمية    

 ،غايتها تربويةةة تنقةةل المعةةارفبالعنايةةة الفائقةةةات الدولةةة التةةي تحضةةى ملسسةةمةةن لهةةا،بمعنى أنهةةا 

 وتحقق جوانب النمو المختلفة.

 أهمية المدرسة :

                                                           
  144والنشر،اإلسكندرية،ص. للطباعة اإلشعاع التربوي،مكتبة االجتماع الجوالني،علم عمر  29
 2001 ،األردن، والتوزيع،عمان للنشر الصفاء دار للطفل، االجتماعية وزخرون ،التنشئة الشناوي  محمد   30

 .72،ص
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،يمكننةةا أن نالحةة  التقةةارب بةةين التعريفين،ونسةةتطيع أن نسةةتخرج أهةةم  بق ذكر فمةةن خةةالل مةةا سةة   

 بةأن علنةا نستشةف يجأهداف المدرسةة والتةي هةي نفسةها أهةداف التعلةيم االبتةدائي ،فكةال التعةريفين 

 المدرسة هي:

  ملسسةةةةةةة اجتماعيةةةةةةة ذات نظةةةةةةام متحةةةةةةد ومتكامل،تعمةةةةةةل علةةةةةةى تزويةةةةةةد الطفةةةةةةل بةةةةةةالخبرات

 االجتماعية والمعارف وتساعد في جوانب مختلفة من نمو ،بغية تأهيله وبناء شخصيته.

  تُةةةةةةةةةوفر المدرسةةةةةةةةةة للطفةةةةةةةةةل معلومةةةةةةةةةات كثيةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةي العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن المجةةةةةةةةةاالت  كالةةةةةةةةةدين

األدب ولعةةةةةةةل أهةةةةةةةم مةةةةةةةا يتعلمةةةةةةةه الطفةةةةةةةل هةةةةةةةو القةةةةةةةراءة والرياضةةةةةةةيات،والتاريخ والجغرافيةةةةةةةا،و 

 اسة. والكتابة،الذين من خاللهما يمكنه توسيع مداركه والتنوع في قراءاته خارج المواد الدر 

  بناء النواحي االجتماعية في شخصية الطفةل،من خةالل تعاونةه مةع زمالئه،والتواجةد معهةم

 من التعلم والتسلية. متعوقت م في الواجبات المدرسية والمشاريع التي تطلب منه،وقضاء

 .تنمية جانب الثقة بالنفس واالحترام المتبادل بين الطفل ومن حوله 

 .تنمية مهارات االستماع والتعلم 

 تطةوير إبداعاتةه واحتضةان هواياتةه لتطويرهةا وتوجيههةا للملسسةات و  دعم إمكانيةات الطفةل

 .المسئولة

 .القدرة على اإلحساس بالجمال و تذوقه 

كمةةا هةةو معلةةوم فةةان كةةل منظومةةة تربويةةة تخضةةع فةةي موادهةةا المسةةطرة ألجةةل :المدرســةوظــائف  

تعلةةةيم الطفةةةل وتربيتةةةه إلةةةى مجموعةةةة وظةةةائف تحةةةدد سةةةابقا مةةةن قبةةةل الجهةةةاز الحةةةاكم فةةةي السةةةلطة 
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ن كانةت هةذ  الوظةائف مختلفةة  بمساعدة نخبة من التربويين والسياسةيين واالجتمةاعيين والعلمةاء وا 

لها في بوتقة واحةدة وهةي ملمةي الطفةل المتخةرج مةن المدرسةة ومةن بةين في مناحيها فهي تصب ك

 : هذ  الوظائف

 :أوال :الوظائف الثقافية التعليمية

الوظةائف الثقافيةة التعليميةة مةن أبةرز الوظةائف التةي تتوالهةا المدرسةة،حيث تسةعى إلةةى  تعتبةر    

الثقافيةةة فةةي األفكةةار واالعتقةةاد تحديةةد الوحةةدة وذلةةت ب،31 تحقيةةق التواصةةل عةةن طريةةق تعزيةةز اللغةةة

واكتسةةةةةاب ملكاتهةةةةةا كةةةةةالقراءة والكتابةةةةةة تعلةةةةةيم اللغةةةةةات وال يةةةةةتم هةةةةةذا إال عةةةةةن طريةةةةةق  والتصةةةةةورات

 على التحليل. تهتكوين األسلوب العلمي لدى الطفل وقدر حتى نصل إلى ،والمحادثة

المهةةارات العمليةةة التةةدريب علةةى أضةةف إلةةى ذلةةت البةةد مةةن أن ال تغفةةل المدرسةةة علةةى عمليةةة     

وبةذلت فةان المدرسةة تسةهم بشةكل فعةال صر،كاسةتعمال الكمبيةوتر واالنترنت،عالمتعلقة بتطورات ال

دون أن ننسةةةةى تزويةةةد الطفةةةةل بمعةةةارف ومعلومةةةات جديةةةةدة وتهيةةةل  لتوظيفهةةةا أحسةةةةن توظيةةةف، فةةةي

 وتقبل النقد.اآلخر االنفتاح على مساعدته على االندماج و 

 ثانيا :الوظائف السياسية:

منةةاهم مسةةطرة واسةةتراتيجيات قصةةدية،لذلت نجةةد  مةةنغايةةات ووظةةائف سياسةةية المدرسةةة تحقةةق    

السياسةةةات التربويةةةة القائمةةةة فةةةي أي بلةةةد تحةةةدد للمدرسةةةة وظائفهةةةا ومهامهةةةا وأدوارهةةةا وتصةةةوغ لهةةةا 

مناهجهةةةةا بمةةةةا يتوافةةةةق مةةةةع التوجهةةةةات السياسةةةةية للمجتمةةةةع المعنةةةةي،ومن أهةةةةم الوظةةةةائف السياسةةةةية 

                                                           
 .7ص 2004 والتوزيع،عنابة،الجزائر، للنشر العلوم دار ،التربوي  االكتما  شروج ،علم الدين الحص  31
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تعزيةةز الوحةةدة وذلةةت ب،32 والسياسةةيةبتعةةاد عةةن كةةل مةةا يشةةوش الوحةةدة الثقافيةةة والفكريةاال للمدرسةةة:

تحقيةق الةوالء الةوطني  للوصةول إلةى غرس حب الةوطن والةدفاع عنةهو  الوطنية والسياسية للمجتمع

واالمتثةةال ألوامةةر  االديولوجيةةات السةةائدة فةةي المجتمةةعباإلضةةافة إلةةى تكةةريس ،به فتخةةاروتنميةةة اال

 السلطة.

 ثالثا :الوظائف االكتماعية:
روحيةا ،سةلوكيا ،معرفيةا  33المدرسةة تركيةب اجتمةاعي تقةوم بدعةداد الطفةل،وأن أشرنا كما سبق    

تنميةةةة شخصةةةية و  وسةةةيلة المجتمةةةع فةةةي التنشةةةئة االجتماعيةةةة أي أنهةةةا،بةةةدنيا ،أخالقيا،ومهنيةةةا أيضةةةا

كسةةةةا،تطةةةةوير كفةةةةاءات الطفةةةةل التواصةةةةلية بةةةةين اإلفرادعةةةةن طريةةةةق  الطفةةةةل حسةةةةن التعامةةةةل مةةةةع  بهوا 

وتعليمةةه روح العمةةل فةةي ، تعميةةق األسةةلوب الحضةةاري والسةةلوت المثةةالي للطفةةلب المحةةيط الخةةارجي

وتسةةهم فةةي بنةةاء طفةةل واثةةق بنفسةةه وأدائةةه الفةةردي والجمةةاعي ،الجماعةةة وتبةةادل المعةةارف والخبرات

 تساعد على استقرار المجتمع.وهي بذلت 

مرحلة هامةة فةي حيةاة الطفل،ألنهةا الركيةزة التعليميةة األولةى  المرحلة االبتدائيةتعد الطفولة في   

 المهـارات إنبثينةة حسةين عمةارة ":" "تقةولكمةا وقاعدة الهرم التعليمي ففيها يتعلم ويتطور الطفل،

 يكتسـبها الطفـل كديـدة مهـارة كديـدة،فكل مهـارات هـي المرحلـة هـذه في الطفل يكتسبها التي

 شعور يز د له،مما بالنسبة كديدة مسئوليات معها يضاف ربماو استقالليته، دركة معها تزداد

                                                           
جودة التعليم داخل المنظومة التربوية في ظل معوقات تحقيق أهداف اإلصالح دبلة العالي وزخرون،   32

 بالتصرف.5الجزائر، ب ت ،ص–،جامعة محمد خيضر،بسكرة  pdfومتطلباته 
 بالتصرف75،ص 9819، 3 رة،مصر،لھالعربي،القا الفكر ،دارالتربية اجتماع علمالسيد، أحمد سميرة  33
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 الطفـل وسـيلة هـو المرحلـة هـذه فـي اإلنكـاز نعتبـر أن يمكـن بـذلكو وكفاءته، بمهميتـه الطفـل

أنةةه تتحقةةق فةةي الطفةةل وظةةائف المدرسةةة السةةالفة الةةذكر علةةى الصةةعيد  ذلةةت، 34كفاءتــه" لتحقيــق

السياسةةي والمعرفةةي واالجتمةةاعي والتعليمةةي فتتجلةةى فةةي سةةلوكياته كفةةاءات معرفيةةة وفنية،تخضةةع 

لخصةةائص النمةةو لهةةذ  المرحلةةة العمريةةة،علما أن هةةذ  التطةةورات والمكتسةةبات مقرونةةة باحتياجةةات 

 ا يلي أهم احتياجات الطفل في هذ  المرحلة .الطفل في المدرسة االبتدائية،وفيم

 احتياكات الطفل في المرحلة االبتدائية:

 هـي ":"ابةةراهيم ،فيقةول عنهةا "عبةةد اللطيةف فةلادالحاكــة"مفهةوم " الوقةوف عنةةدأوال  يجةدر بنةا    

 عمـل فـي معين،و ررـب هـدف بخصـو  بـه الفـرد يشـعر التـوازن ( في  اختال  أو توتر حالة

زالة الهدف هذا لبلوغ شيء  أواخـتال  والتـوتر الـنق  مـن وكـل،اسـتعادة التوازن( أو التوتر وا 

  الحاكـة إشـبا  إلـي واستكشاف يرمي بح  هو، بنشا  الفرد قيا  إلي ذلك يادي  التوازن (

 اصةطالح  -الحاجةة–،بمعنةى أنهةا35(" واسـتعادة  التـوازن  التوتر إزالة وأ النق  استكما  أي

أسةاس بيولةوجي أونفسةي،مثل الضةمأ أوالجةوع أو حةاالت االنفعةاالت الفةرد لةه  فةي نقصةا يصةف

كالبحةةةث عةةةن األمةةةان أو إشةةةباع الرغبةةةة الجنسةةةية،وقد تكةةةون الحاجةةةة معرفيةةةة كالرغبةةةة فةةةي الةةةتعلم 

 والتطور والتميز.

                                                           
 18 إلةةى سةةنوات 6نمة العمريةةة للفئةةة "األبنةةاء لتنشةةئة العلميةةة عمارة،األسةةس حسةةنين بثينةةة   34
 .17ص،2000،أغسطس"سنة
 
 مصةر السادسةة،مكتبة لطبعةةاأثرها، تقةويمو  تنظيماتهةاو   أسسةها – ،المنةاهم ابةراهيم فةلاد اللطيةف عبةد   35

 .198 ،ص 1965
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 الحاكات الهامة لتلميذ المرحلة االبتدائية :

 :تعليمه االبتدائي لدينامن بين أهم حاجات الطفل في مرحلة طفولته وخاصة أثناء فترة 

 الحاكات األساسية البيولوكية:-1

،يقول تعتبةةةةر الحاجةةةةة البيولوجيةةةةة أول عةةةةوز يفتقةةةةد إليةةةةه الطفةةةةل منةةةةذ وصةةةةوله إلةةةةى هةةةةذا العةةةةالم   

 النمـو إلـى والحاكـة السـلي  الكسـمي النمـو إلى الحاكة تشملإبةراهيم":"فلاد عنها"عبد اللطيف 

جانب حاجة الطفل إلى الهواء والمةاء والشةمس،والحاجة  ،بمعنى أنها تنصب في36" السليي العقل

إلى األكل والسكن والنوم،والحاجة إلى النشال الجسمي،فتقوم المدرسة بتعوي  مةا يةنقص الطفةل 

إلةةى الةةرحالت والزيةةارات التعليميةةة أ فةةي منزلةةه مةةن أكةةل ورعايةةة وعةةالج وفضةةاء رياضةةي،كما تلجةة

 الهادفة . 

 الحاكة إلى االنتماء:-2

 بهـذه يشـعر فـرد فكـل، هـ مع والعمـل اآلخـر ن إلـي االنتمـاء إلـي الفـرد حاكـة":بهةا قصةدون   

 فـر  المدرسـية الحيـاة وفـي،تحبـه  ال وأ تنبـذه الكماعـة بـمن شـعر إ ذا كثيرا ويشقى الحاكة

 التالميـذ للوكهـات نمـو لتوكيـه وسـيلة اإلشـبا  هـذا واتخـاذ الحاكـة هـذه إلشـبا  كثيـرة

وتبرز هذ  الحاجة في حياة كل إنسةان ،فالطفةل يحتةاج للشةعور باالنتمةاء ألهلةه ثةم ، 37السليمة "

إلى جماعة أصدقائه،ثم بعدها إلى جماعة العمةل وصةوال إلةى العائلةة التةي يلسسةها،وهذ  الحاجةة 

                                                           
 .204ص ،سابقمرجع ، أثرها تقويمو  تنظيماتها و أسسها – ،المناهم ابراهيم فلاد اللطيف عبد  36
 .206ص ،المرجع نفسه  37
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تتأثر بشكل كبير في المرحلة االبتدائية لما لها صلة بعالقة الطفل باآلخرين داخةل حجةرة الةدرس 

 العملية التعليمية. ،وفي نجاح

 الحاكة إلى األمن والسالمة واالطمئنان:-3

يعتبر الشعور باألمن والطمأنينةة الركيةزة األسةاس فةي بنةاء شخصةية طفةل متةزن عقليةا وعاطفيةا   

 هـذه بإشـبا  يشـعرون  ال الـذين األطفـا :"فيرى "عبةد اللطيةف فةلاد ابةراهيم"أن،واجتماعيةا أيضةا

 المرض ىإل بعضه  أو هرب إليه   االنتباه لكذب المشاكسة إلي يلكاوا أن إما فإنه  الحاكة

 مـن أو مـن المنـز  الهـروب إلـي بعضـه  يلكـم وحنانـا،أو عطفـا أثنائـه فـي لينـالوا

أنةه مةن البةديهي أن نقةر  وضةي ،وهةذا ي38كـدا " التـمثر سـر عي الغالـب فـي ويكونـون ،المدرسـة

حاجاتةه االنفعاليةة والغريزيةة أيضةا  إشةباعبحاجة الطفةل إلةى الحنةان والحةب منةذ الةوالدة رغبةة فةي 

مما يساعد على نمو نفسي سةليم،فقد يجةد ضةالته فةي معلمتةه ومحيطةه المدرسي،فيسةتمد منهةا مةا 

 نقصه من حنان ومحبة.

 الطفةل كةائن يمقةت القيةد،يحب المةرح واالنطالق،لةذلت نجةد  يحتةاج إلةى :الحاكة إلـى الحر ـة-4

لحركةةة اهةةذ  الطاقة،فالمدرسةة تسةةاعد الطفةةل علةى اللعةةب و فضةاءات تعبيريةةة تسةةاعد  علةى إشةةباع 

داع والمشاركة في أعمال فنية كالرسم والرقص والغناء والتمثيل والموسةيقى،فتطلق عنانةه نحةو اإلبة

  "بمدب الطفل"ثبات الوجود من خالل ما يسمى إو

                                                           
 .206ص ،مرجع سابق، أثرها تقويمو  تنظيماتها و أسسها – ،المناهم ابراهيم فلاد اللطيف عبد   38
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فيــا فمــا المقصــود بــمدب الطفــل ؟ومــا هــي أشــكاله ؟ وكيــف تكــون انعكاســاته علــى الطفــل معر 

 .؟هذا ما سنحاو  تسليط الضوء عليه فيما هو تا  من هذا البح لغوياو 
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 أدب الطفل المفهوم النشأة والمميزات/1

 تمهيد:

رية "هو أحةد أشةكال التعبيةر اإلنسةاني،وهو ذلةت االسةتبطان العفةوي لحقةائق الةذات البشة"األدب    

وأفعالةةةةةةه وتجاربها،والسةةةةةةبيل لنقةةةةةةل المشةةةةةةاعر واالنفعةةةةةةاالت عةةةةةةن طريةةةةةةق ترجمتةةةةةةه ألحةةةةةةوال الفةةةةةةرد 

وأحاسيسةةةه،بقالب فنةةةي تعبيةةةري يتخطةةةى الةةةزمن والمكان،يتوسةةةل بالكلمةةةة السةةةاحرة وجمةةةال الشةةةكل 

ى وسةةعة البيةةان ليظهةةر فةةي حلةةة فنيةةة تعبيريةةة تختةةرق الحةةدود النفسةةية والمكانيةةة والزمنية،لتصةةل إلةة

 كل متذوق في كل مكان.

ل الفنةةةةون األدبيةةةةة يعبةةةةر "ترجمةةةةان الشةةةةعور ومرزتةةةةه العاكسةةةةة،فمن خةةةةال"األدبوهةةةذا مةةةةا يجعةةةةل     

فال يجةةرل أي باحةةث أن يتخطةةى المبةةاد  األوليةةة اإلنسةةان عةةن خلجةةات الةةنفس السةةعيدة واألليمةةة،

أدب الطفةةل ألن  " الةةذي سةةنفتي بفضةةله أبةةواب عةةالم الطفةةل ونتعةةرف علةةى كنةةوز "األدبلمصةةطلي 

 خطاب مةن نةوع فهواهتمامات الطفل،ب نوع يحفل وما هو إال ،األدب العا "جزء ال يتجزأ عن"هو 

والمتتبع ألدب الطفةةل .مسةةتقبلهم فةةي صةةقل مةةواهبهم ويسةةعى إلةةى بنةةاء،بأسةةلوب خةةاص يسةةهم زخر

ال يمكةةن وعليه فدنةةه عالقةةة الفةةرع  باألصةةل،مةةا هةةي إال " بةةاألدب أدب الطفــلعالقةةة"يكتشةةف أن 

إال بصةةفة شةةاملة  األدب"عةةن " ،كما ال يمكةةن الحةةديثدون التأصةةيل لةةه طفةةلالحةةديث عةةن أدب ال

وهةةي ومةةع كثرتهةةا واختلفت ،تعةةددتالتةةي نجةةدها قةةد " األدبتسةةند إلةةى مصةةطلي"المفةةاهيم التةةي  فةةي

 .تتقاطع لتلتقي
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 مفهو  األدب:

 : لغة

دب الناس إلةى المحامةد وينهةاهم ل سمي أدبا ألنه ي،الذي يتأدب به األديب من الناسهو : األدب 

فهةو ، 39مـدعاة وممدبـةالنةاس:ومنةه قيةل للصةنيع يةدعى إليةه .وأصةل األدب الدعاء،عةن المقةابي 

 إذا دعوة إلى صنيع.

وبةةةذلت نجةةةد ، 40:الظةةةرف وحسةةةن التنةةةاول واألدب،:أدب الةةةنفس والةةةدرساألدبويضةةةيف أيضةةةا    

األدب يخرج من الدعوة إلى الصنيع إلى أدب النفس واتصافها بالمزايا الحميدة واألخالق الحسنة 

"،والمقصةود أدبنـي ربـي فمحسـن تـمديبي":-صةلى هللا عليةه وسةلم–كما جاء في قول سيدنا محمةد 

ابةةن (ويعزز هةةذا الةةرأيبةةاألدب هنةةا التربيةةة والتهةةذيب وحسةةن السةةلوت والحكمةةة فةةي الفعةةل والقةةول.

،ويعنةي هةذا أنةه 41"،فاألدب اكتما  خصا  الخير فـي العبـديد  على معنى االكتما ":بقوله)القيم

اإلنسان،كالصةةةدق واألمانةةةة وبةةةر الوالةةةدين يةةةدل علةةةى  اجتمةةةاع مةةةا يستحسةةةن مةةةن سةةةيرة وخلةةةق فةةةي 

وحةةب الخيةةر والنهةةي عةةن المنكةةر وشةةهادة الةةزور وغيرهةةا مةةن األخةةالق الحميةةدة التةةي يتوجةةب علةةى 

 العبد أن يتحلى بها.

 :تقول مجموعة من المكونين

                                                           
، 2003 ،دار صادر،باب األدب،1ج،لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 39
 .70ص

 .70، صالمرجع نفسه 40
دار  2ج ،مدارج السالكين،تي :محمد حامد الفقهي،ابن القيم أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 41

 .375م،ص2،1973الكتاب العربي،بيروت،ل
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La littérature est un ensemble de texte porteurs de valeurs esthétique «   

42» aleet soci culturelle 

من حيث بنيتها ،" هو مجموعة من النصوص تحمل قيم فنية جماليةاألدبوالمعنى أن "      

يحاءاتها واألثر الذي تحدثه في المتلقي فات وقيم ثقافية لما تحتويه من معلومات وأخبار لثقا،وا 

 وما تغرسه من معتقدات تلثر،وقيم اجتماعية لما تنقله من عادات وسلوكيات،شعوب مختلفة 

 في الفرد والمجتمع.

 :اصطالحا

"هـو كـل مـا :فضال عما سبق جاء في معجم المصطلحات األدبية في اللغة واألدب أن األدب   

ةةل بالكلمةةة أي انةةه،43ينتكــه العقــل والشــعور"  مصةةطلي يةدل  علةةى لفيةةف مةةن اإلبةةداعات التةةي تتوس 

يمكننةةةا القةةةول أن هةةةذا ،كمةةةا مكتوبةةةة،لخلق الت واصةةةل بةةةين المبةةةدع والمتلقي مسةةةواء أكانةةةت شةةةفهية أ

المصةةةطلي ارتةةةبط بمفةةةاهيم كثيةةةرة نةةةذكر منها:معةةةاني ا لتأديةةةب،واألدب والمأدبة،وتهةةةذيب الخصةةةال 

لةةه فنونةةه الن ثريةةة  اوانتشةةار العةةادات الحميةةدة،إلى أن أصةةبي فضةةاء تعبيريةةا مكتوبةة،بتهةةذيب السلوت

عرية  عري شةو أبيةري ذو قالةب نثةري " في مفهومه اإلجرائي هو فةن تعاألدب.وهذا يعني أن "44والش 

 أن  بمعنةىيهدف إلى التواصل بين الباث والمتلقي غايته تهذيب السةلوكيات بواسةطة نسةيم لغةوي 

الوسةةيط األول بةةين صةةانع األدب ومتلقيةةه هةةي اللغةةة بحيةةث تكةةون الخةةيط الةةذي ينسةةم مةةن خاللةةه 

التحةةةدث عةةةن الجماعةةةة المنتسةةةب لهةةةا ونقةةةل أبرزهةةةا  غايةةةات المةةةتن ليظهةةةر فةةةي أبهةةةى حلةةةة تحمةةةل
                                                           

42 Raval cpc ;Labahri cpc,Delhomme cpd av,Kastner-paire animatrice, suite à un travail collectif 

fe formateurs,mairie-christine de la perrière ;novembre2008,pdf ,p 01. 
 1984 2كامل المهندس معجم المصطلحات االدبية في اللغة واالدب مكتبة لينان بيروت لمجدي وهبة  43
 .16ص

 .22،ص4،ل1997، القاهرة -رلى تراثية-ومفاهيمه أصولهالطفولة، أدباحمد زلط،  44
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ولعةةل مةةا ،وتبصةةيرها بمةةا فةةي الواقةةع مةةن حقةةوق وخيةةر وجمةةال وسياسةةة عةةن طريةةق الكالم،خبراتها

واألدب الحق هو الـذي يعمـل علـى توصـيل هـذه ":ما يقوله محمد حةالو  أدب الطفل يبين سمات

يقد  خبـرة تفصـع عـن الغاية إلى كل الناس كي يتذوقوها،فتسمو مشاعره ،وأحاسيسه ، حي  

مـن حيـاة البشـر،والتحامه بوكـدانه ،وتعبيره عمـا  هموقف إنساني،ويكون خلوده على قدر قربـ

أن أي عمةةل يخلةةو مةةن صةةفة األدبيةةة،إال إذا  .ونقصةةد بةةذلت45"يمكــن أن يمــس ذواتهــ  اإلنســانية

عيد ويضةةةيف السةةة،قةةةدم خبةةةرة  وحقةةةق متعةةةة،واقترب إلةةةى المتلقةةةي ليلةةةتحم بوجدانةةةه ويعبةةةر عةةةن ذاته

منزلةةة الةةروح بمثابةةة نةةه  أ ،كمةةا46"" األدب هــو حركــة الحيــاة فــي اللغــة ، فكــرا  وشــعورا  الةةورقي أن:

بالنسةةةبة للةةةذات، فهةةةو روح لجسةةةد يسةةةمى اللغةةةة،وعن طريقةةةه تحيةةةا هةةةذ  األخيةةةرة ،بةةةل وتخلةةةد ،فةةةي 

 إبداعات فكرية وشعورية.

أدق مـا فيـه ولكنهـا مـ  هـي ،:"واألدب مـن العلـو  كاألعصـاب مـن الكسـ  وعلةى رأي الرافعةي  

يتبةةين لنةةةا مةةن خةةالل هةةةذا القةةول أن األدب هةةةو ، 47هـــي الحيــاة والخلـــق والقــوة واإلبـــدا " ،ذلــك

األدب "عصةةب العلةةوم وقلبهةةا النةةاب "، فقةةد قابةةل الرافعةةي األدب بالعصةةب،وكأنه يريةةد القةةول أن" 

عاطفةة وانفعةال  الحركي لكل السلوكيات البشرية  منو "،وهو بذلت الناقل الحسي هو عصب العل 

السةةةةةبيل األمثةةةةةل فةةةةةي جةةةةةوهر هةةةةةذا األدب  "أحمةةةةةد زلةةةةةط"دوفكةةةةةرة وثةةةةةورة وسةةةةةكون.وتبقى المتعةةةةةة عن

ــذي فيقةةول ــى الكــال  الكيــد ال ــد  األدب عل ــب المعنــى ي:"ي ــى كان ــة إل ــه لــذة فني ــد تلقي حــد  عن

                                                           
 .17ص ، 2003،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الجديد،األدب القصصي للطفل ،محمد السيد حالوة  45
 .24،ص2002السعيد الورقي، في أدب اللغة العربية ،كلية ريا  األطفال ،اإلسكندرية ، 46
 .130م،ص4،1956،القاهرة،مطبعة االستقامة ،لزن،تحت راية القر رافعي 47
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ــي" نةةه فةةن تعبيةةري مادتةةه اللغة،باإلضةةافة إلةةى كونةةه رسةةالة أ يتجلةةى لنةةا مةةن خةةالل ذلةةتو ،48الخلق

حةداث متعةة، فةال وجةود ألدب دون اسةتعمال لغةوي  تستلزم متلقيا، تهدف إلى التأثير بمضمونها وا 

وهذا ما يلةزم تنظيمهةا وحسةن اسةتعمال قواعةدها  ،باعتبار اللغة الوسيط الضروري الناقل لأفكار،

 خالل بناء النص األدبي.

ن مةمة بينه وبين اإلنسةان،فهو والهدف من تقصي مفهوم األدب ودالالته،هو تأكيد العالقة القائ  

ليه:فأبدع، بحكم  أنه الزمه منذ أدرت وأحسمنه :،ليهإاإلنسان و  يا.  متلق بحكم أنه فن يستلزموا 

   :مفهوم أدب الطفل   

" كمةا يقةول عنةه مصـطلع إسـفنكي"كمصطلي عملية شاقة ألنه"أدب الطفلإن تقصي مفهوم"     

فنجد  يلتحم بمتلقيةه فيصةبي أدبةا خاصةا بهةم ،كثيرة"يوسف عمر"يمتص تعريفات عديدة وتسميات 

ونكتف ،فةنالح  إضةافة لفظةة أطفةال لةأدب عنةدما نريةد الةتكلم عةن أدب األطفةال أدب األطفا ()

ونالح  أيضةةةةا تعةةةةدد تسةةةةمياته ،بلفظةةةةة أدب دون إضةةةةافة لفظةةةةة كبارعنةةةةد الكةةةةالم عةةةةن أدب الكبةةةةار

ومةن ،49أدب الصةغار( ))األدب الط فلةي(وو)أدب الط فولةة( و)أدب األطفةال(ثةم)أدب الط فةل( فنجد

ة تسةالالت حةول طبيعةة مفهومةه ومصةادر  ووسةةائطه،"أدب الطفـلهةذا المنطلةق يثيةر مصةطلي"  عةد 

                                                           
 ،4الطفولة"أصوله ومفاهيمه "رلى تراثية،القاهرة،الشركة العربية  للنشر والتوزيع ل،أدب حمد زلطأ  48

 .21ص م1997
مقال علمي كتب بمجلة أنفاس ،إشكالية المصطلحات والمفاهيم،أدب األطفال وثقافتهم،يوسف عمر  49
 20:42 2017فبراير  2،الخميسيوم ،االلكترونية-من اجل الثقافة واإلنسان-تن

 /http://www.anfasse.orgبالتصرف
. 
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مــا ينتكــه  أواألدب ال ــذي يكتبــه الكبــار للط فــل  وهةةذا مةةا يجعلنةةا نتسةةاءل هةةل يقصةةد بةةأدب الطفةةل

 الط فل بنفسه؟أ  ما يكتب عن الط فل يعد  أدبا للط فل؟ 

سةةنلقا  شةةعرا كةةان أم نثرا، إذا انطلقنةةا مةةن جهةةة أدب الطفةةل هةةو كةةل مةةا ينتجةةه الكبةةار لأطفةةال    

وفةةةي كتابةةةه المدرسةةةي  مةةةن كتابةةةات للط فةةةل تضةةةمنتهبمةةةا عامةةةة الكتةةةب منتشةةةرا فةةةي المجةةةالت وفةةةي 

ةةةمعية والبصةةةرية يةةةةاإلعالم طوسةةةائأيضةةةا فةةةي الو ،بشةةةكل خاص بمةةةا تعرضةةةه مةةةن مةةةواد خاصةةةة  الس 

هةةو النةةوع األدبةةي الموجةةه للبراعم،وهةةو بةةذلت يمثةةل جةةزء حيويةةا "أدب الطفــل"يصةةبيوهكةةذا ،بالطفل

ــذي ":"محمةةد حسةةن بةةرغيشفةةي هةةذا الصةةدد يقول"و ،وفعةةاال فةةي حيةةاة النشء ــي ال ــاد األدب هــو النت

يــتالء  مــ  الطفــل حســب مســتواه وعمــره وقدرتــه علــى الفهــ  والتــذوق ،وفــق طبيعــة العصــر 

ــه ــذي يعــيش  في بمعنةةى أن هةةذا الفةةن األدبةةي يشةةترل فيةةه الةةتاللم وعمةةر الطفةةل 50."والمكتمــ  ال

 ليه.إومدى تمكنه من االستيعاب والفهم ومواكبته لمواضيع العصر الذي ينتمي 

       :(  ludek jandaلودات جاندا (يقول 

         « la littérature enfantine représente toute la production littéraire Que 

les enfants consomment sans Que cette production doive être nécessairement 

51» .destinée aux petits lecteurs 

 

ــدا) أدب الطفةةل حسةةب أن أي ــوداك كان يتمثةةل فةةي كةةل إنتةةاج أدبةةي يسةةتهلكه ( ludek janda ل

  .الطفل بغ  النظر عن قصدية توجيه هذا األدب  إليه

                                                           

 .40،م ص1997 2برغيش،"أدب األطفال أهدافه وسماته"، ملسسة الرسالة ،بيروت ،لمحمد حسن  50
51;fsslvt.fss.muni.cz/letty/j.html ;la littérature enfantine être culture ludek janda   
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هةةةو مايكتبةةةه األطفةةةال أنفسةةةهم أي هةةةو نشةةةال أدب الطفـــل"وفةةةي المقابةةةل نجةةةد زخةةةرين يةةةرون أن"   

حيـــ  تشــير المصــادر إلـــى أن  األطفةةال األدبةةي والفنةةي الةةذي يسةةتند إلةةةى إخةةراج المواهةةب مبكةةرا"

ــن العبــد(كتب أو    ــاعر طرفة ب ــي ســن  العاشرة،والش  ــعر ف ــب الش  ــامري( قــد كت ــاعر لبيد الع الش 

ـاع قصيدة له فـي ـعر وهـو فـي العاشرة،والش  ـي اب( كتـب الش  ـابعةو بدر شـاكر الس   أبو رسـن  الس 

ـعر وهـو فـي العاشرة،وشـاعر فرنسـا الكبي ابي(كتب الش  ( Arthur Rimbaud  رامبـورالقاس  الش 

أما إذا تعاملنا معه على انه تلةت االنتاجةات األدبيةة التةي تعتنةي ،52كتب الشعر في عمر الت اسعة

كــل  مــا يقــد   لمطفــا  مــن نصــو  ":فةةي محتواهةةا عنةةه فيصةةبي أدب الطفةةل إذا بالطفةةل وتةةتكلم

يصــا له ،وتعــالع الموضــوعات،والمواقف والمشــكالت التــي تلب ــي حاكــاته   تبــت خص  أدبيــة، ك 

ـــة والحكايـــة والن شـــيد  للمعرفـــة واالط ـــال  واالكتشـــاف،عبر الفنـــون األدبيـــة المتمثلـــة فـــي القص 

ــد   بمســ ــي ت ق ــة والت ــي والتمثيلي ــا  ونمــو ه  المعرف ر األطف ــطة،تت فق مــ  مســتوى تطــو  اليب مبس 

أي انةه كةل مةا ينسةجم مةع األطفةال ومةع طبيعةتهم ومةا يميةز ،53"وقدرتهـ  على الفه  واالسـتيعاب

يقةةةدم إلةةةيهم عبةةةر فنةةةون أدبيةةةة متنوعةةةة كالقصةةةة ،مخيلةةةتهم ويجةةةذب ميةةةولهم مةةةن متعةةةة ودهشةةةة ونغةةةم

يقول"احمةةةد فالةةةذي يسةةةاعد فةةةي رقةةةي سةةةلوكهم ويهةةةذب أذواقهم.األمةةةر ،والحكايةةةة والنشةةةيد والمسةةةرحية

لتنميـة الطفـل مـن كـل الكوانـب العقليـة يعَد أدب األطفا  أحد الوسائل األساسـية حسن محمةد":"

                                                           
 .75ص،1،1999ل لقيم االجتماعية في أدب األطفال،دار الن ضالزشتي شوكت،ا 52

 ،2004المعاصرة )د، ل( االسكندرية، الطفل والحرب في فضاء الشعرية العربية ،أحمد فضل شبلول  53
 .35ص
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،فهو يقةدم إلةيهم فةي قالةب يساهم في جوانةب النمةو المختلفةة للطفةل ،فهو54"والنفسية واالكتماعية

 لمخيلتهم،وبأسلوب مشوق  يناجي الوجدان،وينم ي الخيال والفكر.فني يستهويهم ،ويطلق العنان 

بمنــه الكــال  الكيــد الــذي " محمةةد محمةةود"عن أدب الطفةةل رضةةوان"مةةا يلكةةد  قةةول  ولعةةل ذلةةت  

ــرا شــفويا  ــان تعبي ــان شــعرا أو نثــرا ،وســواء ك ــا  متعــة فنية،ســواء ك ــي نفــوس األطف يحــد  ف

وهةذا مةا يبةين لنةا ،55."ومسرحياته  وأناشـيده  أوتحر را و دخل هذا المفهو  في قص  األطفا 

أهميةةة الوقةةع النفسةةي لهةةذا األدب علةةى مشةةاعر الطفةةل بغةة  النظةةر عةةن القالةةب المقةةدم فيةةه سةةواء 

 كان مكتوبا أومسموعا أوعلى شكل قصة أومسرحية أو أنشودة. 

يةلثر  إنةه إذ ،أدب الطفل مهم جداوحسب ما تمت اإلشارة إليه ترتسم أمامنا صورة مفادها أن    

تنمةةةةةةي حسةةةةةةه و بمكتسةةةةةةبات جديةةةةةةدة عقةةةةةةل الطفةةةةةةل صةةةةةةقل بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر أو غيةةةةةةر مباشةةةةةةر فةةةةةةي 

أن عقةةةل الطفةةل فةةةي مراحلةةةه األولةةةى يقتنةةةع بكةةةل  خاصةةة إذا وضةةةعنا فةةةي عةةةين االعتبةةةار،يوجدانال

ن ةه يقل ةد كةل مةا يةرا  مةن أإلةى  وهو سريع التةأثر بمةن هةم حولةه، زيةادةيء ويصد ق كل ما يسمع،ش

ويظهر مةدى ن أهميةة أدب الطفةل ومضةمونه بشةكل خةاص،موأصوات،وهنا تكحركات وتصرفات 

كةةةائن يشةةةترل االمتثةةةال لخصةةةائص وحاجةةةات هةةةذا ال ولعةةةل ذلةةةت مةةةاالطفل،فةةةي نمةةةو كبيةةةر التةةةأثر ال

يعتبـــر أدب األطفـــا  وســـيطا تربويـــا،يتيع الفرصـــة أمـــا  ":"إسةةةماعيل عبةةةد الفتةةةاح"وليقإذ،النةةةامي

ـــــات عـــــن أســـــئلته  ـــــة اإلكاب ـــــا  لمعرف ـــــدة،وحب  األطف ـــــرات الكدي واستفســـــاراته ،و نقل الخب

                                                           

 .73،الطفولة حاضرها وماضيها،منشورات المكتبة العصرية،بيروت،د ل،د ت،صاحمد حسن محمد 54
 .5المعارف،القاهرة،ص،أدب األطفال مبادئه ومقوماته األساسية،دار رضوان محمد محمود 55
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يحقةةةق الوظيفةةة التعليميةةةة للطفل،باعتبةةةار  وسةةةيطا تربويةةةا،فمن خاللةةةه يجةةةد  ذلةةةت مةةةا،56"االســـتطال 

لحةب المعرفةة واالسةتطالع،  دوافةعالطفل ما يسد به ثغرات أوجدتها تسالالته،ويكتسب عن طريقه 

 : بةد الفتةاح" أدب الطفةل إلةى صةنفين همةامن أجل مزيد من العلم واإلبةداع ،ويصةنف "إسةماعيل ع

اإلنتـــاد العقلـــي المـــدون فـــي الكتـــب الموكهـــة ":أدب طفةةةل عةةةام،وأدب طفةةةل خاص،فالعةةةام هةةةو

إسةةماعيل عبةةد "الحةة  أن أدب الطفةةل العةةام حسةةب مةةن الم ،57"لمطفــا  فــي شــتى فــرو  المعرفــة

الشةفوي منةه،فيما يكةون يندرج تحته كل ما كتب للطفل بغية إكساب معرفة ما وهو يستثني "الفتاح

سـواء كـان شـعرا أ  نثـرا ،الكـال  الكيـد المحـد  للمتعـة أدب الطفل الخةاص عتيقةا نوعةا مةا،فهو"

ويجمع المكتةوب والشةفوي شةريطة "إسماعيل عبد الفتةاح" ،فيلم  58"تحر را بالكتابة شفويا بالكال  أو

 إحداث المتعة الفنية لدى القار  أوالمستمع أال وهو الطفل.

أال وهةةو اللغةةة باعتبارهةةا الوعةةاء الةةذي ،إلةةى عنصةةر أسةةاس فةةي هةةذا الفةةن أن نشةةيروهنةةا يتوجةةب   

ف الطفةةل شةةمن خاللهةةا يكو ،هو محةةور دراسةةتناف،يحةةوي المضةةامين األدبيةةة والحامةةل ألدب الطفةةل

ننةةا مةةن التعةةرفأدب الطفــلثم إن"،المعةةاني الدارجةةة فةةي الةةنص بغيةةة تحقيةةق المتعةةة المنشةةودة  "يمك 

ني ن كان أدبا موجها للطفةل ال نسةتثإو،يكون اهتمامنا بالطفل،فبقدر اهتمامنا به،أمةعلى حضارة 

 .فهو يظل تراثا يحمل في طياته تاريخ مرحلة من مراحل المجتمع ،استفادة الكبار منه أيضا

 نشأة  أدب الطفل :  

                                                           
 ،2000،القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،أدب األطفال في العالم المعاصر،إسماعيل عبد الفتاح  56
 .24ص

 .23، صالمرجع نفسه 57
 ص.ن ، نفسهالمرجع  58
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ورغبةة  ، وحرصا على الكشةف عةن مزايةا،ناقل لحضارة األمم"طفلأدب ال"انطالقا من مسل مة أن  

 تطةةةورلكي نالحةةة  كيةةةف ،البحةةةث فةةةي جةةةذور هةةةذا األدب ونشةةةأته يجةةةدر بنةةةافةةةي توسةةةيع المفهوم،

ي علما أنه من غير السهل التطرق إلى تاريخه بشكل شةامل فة،ليصلنا بهذ  الحلة الفنية والرسمية

المجتمعةات التةي عرفةت و ،كل أنحاء العالم،ولكن سنحاول التوقف عنةد أبةرز المحطةات التاريخيةة 

.  شهرة في هذا الفن 

 عبارة لواأل  ناإلنسا عند التار خ في ا األطف ألدب النواة "أنَ :"يقول"عبد الفتاح أبو معال    

 ث ،رحو  برد من الطبيعة لقسوة رضه تعت كانت التي كالصعوبات،لمغامراته قص  عن

 لكي األطفا   أدب تطور ث ،امنه يستفيد التي الحيوانات من يواكهها نكا التي الصعوبات

بمعنى  ."59عليهاه ابنيعرف  حتى فيها يعيش التي عاتو زر مال عن هألطفال األب هفي يتحد 

أن اإلنسان عرف هذا النوع من األدب كسلوت حكائي يسجل فيه مغامراته وخبرات وأحداث 

 بغية نقلها لصغار   بهدف وضعهم في الصورة ومشاطرتهم إياها.،حياته

والغةةزو وسةةير  كالحرب،يةروسةةلفوا الشةةجاعة قصةةصأضةةحى الحةةديث عةةن  لالقبائةة لتشةةكومةةع 

 فةي العربيةة الصحراء في القاسية الحياة طبيعةمعايشة ل،والخوارق واألساطير والخرافات،األبطال

تةةداول في ،لكةةل شةةيء بدايةةة يقودهةةا الةةزمن عبةةر فتةةرات مة أن  ،وهةةذا يلكةةد مسةةل  60ليجةةاهال العصةةر

" الةةذي رسةةم معالمةةه كغيةةر  مةةن أدب الطفــلاألفةةراد وكةةذلت حةةال "عليهةةا األجيةةال لتأخةةذ السةةبق بةةين 

نه ل  أ  الزمان على الرر  من يإن أدب األطفا  بدأ  في قد:"(جين كارل)يقولإذ الفنون 
                                                           

 1988 ،2ل،نعما،دارالشروق للنشر والتوزيع،أدب األطفال دراسة وتطبيق،عبد الفتاح أبو معال  59
 .28ص،

 .بالتصرف 28ص،م 1994،مصر،القاهرة ،دار الفكر العربي ،أدب األطفال علم وفن ،أحمد نجيب   60
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حـــد بـــمدب األطفـــا  فـــي ذلـــك الوقـــت وكـــان الكبـــار يســـتمعون لـــذلك األدب أيســـميه 

 ير والصغير.،فهو إذا لم يوجه لفئة عمرية إنما اشترت فيه الكب61"أيضا

التةةي تةةروى علةةى مسةةامع  وهةةذا يعنةةي أننةةا إذا نظرنةةا إلةةى أدب الطفةةل مةةن زاويةةة أنةةه الحكايةةات   

واألغنيات التةةةي تةةةداولت مشةةةافهة فهةةةو قةةةديم قةةةدم ن عظمةةةة الشةةةيء،التةةةي تبةةةي   واألسةةةاطيراألطفال،

 داب ألمهات والجدات الدور الرئيس في تلقين المعارف واآلوا للقبائل الطفولة،في زمن كان

 

ال أحةةةد ينكةةةر االرتبةةةال الوثيةةةق بةةةين هةةةذا األدب ،و فةةةي غيةةةاب المدرسةةةة والمطبعةةةة والكتةةةاب بنةةةائهمأل

ة والوالةةدان كةةانوا ينشةةدون ألطفةةالهم.  واألسةةرة، ي التنقيةةب فةةيكةةون مةةن البةةديهي أن كمةةا أنةةه فالجةةد 

نعلةةم أن  ،وخاصةةة إذا كنةةامةةا تةةداول مشةةافهة بةةالرغم مةةن افتقةةار التدوين قةةد اكتشةةفتراثنةةا األدبةةي 

 األمم السابقة عرفت نقل المروي قبل أن تعرفه مدونا.

كةةان تربويةةا مةةأخوذا مةةن تةةاريخ األمم،يقةةول أحمةةد نجيب"وعنةةد فةةي هةةذا كلةةه المضةةمون  ولقةةد كةةان

 زنمجةةةةةيء الةةةةةدين اإلسةةةةةالمي أخةةةةةذ أدب الطفةةةةةل يركةةةةةز علةةةةةى قصةةةةةص األمةةةةةم المةةةةةذكورة فةةةةةي القةةةةةر 

وأخةةةةالق دعةةةةت إلةةةةى ترسةةةةيخها فةةةةي شخصةةةةيات ،فشةةةةملت الحكايةةةةات علةةةةى تقاليةةةةد وقةةةةيم 62الكةةةةريم"

   الناشةةئة،"ومن أشةةهر الحكايةةات الباقيةةة عةةن التةةراث العربي،حكايةةات وقصةةص ألةةف ليلةةة وليلةةة،حي

بةةةةةن يقظان،كليلةةةةةةة ودمنةةةةةةة وغيرهةةةةةا مةةةةةةن النةةةةةةوادر واألمثةةةةةال الوعظيةةةةةةة واألدب الحكةةةةةةيم والقصةةةةةةص 

                                                           
،كتةةةةةةةةةةةةةب األطفةةةةةةةةةةةةةال ومبدعوها،ترجمةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةفاء روماني،منشةةةةةةةةةةةةةورات وزارة الثقافة،دمشةةةةةةةةةةةةةق،د جةةةةةةةةةةةةةين كارل61
 .148،ص1994ل،
 .28ص ،مرجع السابق،كتب األطفال ومبدعوها،ترجمة صفاء روماني،جين كارل  62
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ه لةةةه قواعةةةد  وأسسةةةه ،أمةةةا إذا نظرنةةةا إلةةةى أدب الطفةةةل علةةةى أنةةةه جةةةنس أدبةةةي قةةةائم بذاتةةة63الشةةةعبية"

ونظرياتةه فهةةذا يقودنةا إلةةى العصةر الحةةديث،باعتبار  العصةر الةةذي قةن ن كةةل شةيء،فلم يسةةلم مجةةال 

إال  ووضةةةع لةةةه نظريةةةات وقواعةةةد،فهنات مةةةن يجةةةد:"أن األطفةةةال كةةةانوا يتةةةامى األدب قبةةةل العصةةةر 

ديث .والمقصةةةودهنا انةةةه فةةةي العصةةةر الحةةة64الحةةةديث ألن العصةةةور الغةةةابرة سةةةادتها نظةةةرة خاطئةةةة"

وكان على اإلنسانية أن تجةد أجوبةة ألسةئلتها حضيت الطفولة باالهتمام من قبل المربين واألدباء 

  Jan jackجةان جةات روسةو(ال تي انتظرت زالف السنين حت ى أتى الفيلسةوف والمرب ةي الط بيعةي

rossot) فةةي عصةةر التنةةوير ليحةةر   مةةن خةةالل صةةيحته الشةةهيرة )اعرفةةوا الط فولةةة(على ممارسةةة

،وأخرجةه و  رة مغايرة تتعامل مع الط فل كطفةل ال كراشةد صةغيرنظ اهةتم  بدراسةة الط فةل كدنسةان حر 

مه به البالغ س  لبي ال ذي و   65.من المجال الس 

،حي  بــدأ األوروبيــة(، تعــد  فرنســا فــي طليعــة المكتمعــات 17فــي القــرن الســاب  عشــر قو     

 (،CHARLES PERRAULT-بيروم  الكاتب  شار   17أدب الطفل في الظهور في أواخر ق

 conte de ma mère-حي  أل ف مكموعة قصـ  بعنـوان  حكايـات أمـي اإلوزة 1697سنة 

 oie’ l)66 ليأتي بعد.(جان جات روسو-jean jakc rossot) وكتابةه "إميل"،الةذي  18في القرن

                                                           

 أحمد زلط،أدب الطفولة"أصوله ومفاهيمه "رلى تراثية ،ص63.41 
،رسالة  La barbe bleueالتصرف في ترجمة أدب الطفل "ترجمة كامل الكيالني،مريم حاجي 64  

 /2014، ،باتنةرقسم الترجمة، جامعة الحاج لخض-ات،كلية اآلداب واللغليلى بوطمين شرافإماجستير،
 .                     29ص ، 2015

 2015ماي،1العدد،نقد وتنوير لةمج،بية إلى علم التربيةر من الت،مفهوم الطفولة عند روسو،خاليد خيال   65
 بالتصرف،240ص

األندلس ،حائل   وفنونه وقضايا  ونماذج منه،دارالنسر محمد صالي السنتي،في أدب األطفال أسسه وتطور   66
 .32،ص 2003، 1السعودية،ل
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ن البلةةةةةةدان التةةةةةةي اشةةةةةةتهرت بةةةةةةأدب الطفةةةةةةل بعةةةةةةد وماهةةةةةةتم بدراسةةةةةةة الطفةةةةةةل كانسةةةةةةان قةةةةةةائم بةةةةةةذات،

 robertروبةرت سةامبر(،التي ترجمت عةن فرنسةا قصصةا كثيةرة عةن طريةق المتةرجم"انكلترا"فرنسا

samber )، ليةةأتي بعةةد( نيةةوبري  جونjon nubery) الةةذي كةةان لةةه أول مكتبةةة أطفةةال فةةي العةةالم

 .67،وطالب المللفين بتبسيط الكتابة لأطفال وفق نموهم العقلي

أما في العةالم العربةي انتقةل أدب األطفةال عةن طريةق الترجمةة بةالر غم مةن وجةود بةوادر  سةلفا      

كمةةا سةةبقت وأن أشةةرنا ،حتةةى أدخةةل فةةي المنةةاهم المدرسةةية علةةى يةةد "رفاعةةة الطهطةةاوي" بمصةةر. 

ليليةةه أميةةر الشةةعراء "أحمةةد شةةوقي"الذي ألةةف لأطفةةال  قصةةائد وأغةةان وكتةةب قصصةةا علةةى لسةةان 

 68يوان.الطير والح

ار بشةكل " فقد كان االهتمام بهذا الفن متأخرا ولم تظهر الكتابة للصةغ"الكزائربالنسبة لوطننا و    

ي  إال بعةةةد االسةةةتقالل بةةةالرغم مةةةن وجةةةود هةةةذا الفةةةن فةةةي التةةةراث الشةةةعبي المتةةةداول فةةةي حلقةةةات  جةةةد 

: أهمهةةا نةةذكرويرجةةع تةةأخر ظهةةور هةةذا الفةةن بوجهةةه المعةةروف اليةةوم ألسةةباب  الجةةدات والعةةائالت.

 األسةةةاليب التعسةةةفية التةةةي انتهجتهةةةا فرنسةةةا لطمةةةس الهوي ةةةة الجزائريةةةة والقضةةةاء علةةةى اللغةةةة والةةةدين

 والتاريخ،األمر الذي أفرز بالضرورة جهال وأمية بين فئات المجتمع الجزائري جنسا وعمرا.

باإلضةةافة ناهيةةت عةةن اهتمةةام المبةةدعين الجزائةةريين بالقضةةايا التحرريةةة والمشةةاكل االجتماعيةةة      

فةي "أدب الطفـل"هذ  أهةم العوامةل التةي أدت إلةى تةأخر فةن  فوالنشر، عةإلى االفتقار إلى دور الطبا

                                                           

 17 العدد،باكستان–جامعة بنجاب،مجلة القسم العربي،األطفال)دراسة فنية(أدب ،كفايت هللا همذاني67   
  .165ص ،2010

 .62ص، مرجع سابق،أدب األطفال في العالم المعاصر ،إسماعيل عبد الفتاح  68
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الجزائةةر ليظهةةر  الشةةق الشةةعري منةةه  باعتبةةار الشةةعر أقةةرب الفنةةون األدبيةةة إلةةى النفةةوس البشةةرية 

الطاقةات الناشةئة  ولعل أبرز أعالم جيل ما قبل االستقالل  الةذين التفتةوا لهةذا الفةن بغيةة اسةتغالل

"بديوانةةه "األناشةةيد المدرسةةية ألبنةةاء 69*(محمــد بــن عابــد الكياللــي)فةةي سةةبيل تحقيةةق االسةةتقالل 

"بمنظومةةات شةةعرية أطلةةق 70*(محمــد الطــاهر التليلــي)وبنةةات المةةدارس االبتدائيةةة" باإلضةةافة إلةةى 

محمــد العيــد    )عليهةةا اسةةم "منظومةةات تربويةةة للمةةدارس االبتدائيةةة"دون أن ننسةةى الشةةاعر الكبيةةر

 "بقصائد  الموجهة ألطفال الكشافة ومسرحية "بالل بن رباح".71*(خليفة

                                                           
محمد بن العابد  وغلب عليه لقب،محمد بن العابد بن عبد هللا السائي بن سيدي يوسف بن السماتي هو *  69

تعلةةم القةةرأن علةةى يةةد أبيةةه الةةذي كةةان إمامةةا ، بواليةةة بسةةكرة أوالد جةةالل بلةةدة/ 1890 هةةة 1308ولدسةةنة،الجاللي
وأخذ دروس البالغةةة ،البشةةريف السةةماتي الشةةيخ عبةةد الحفةةي  بةةن وشةةاعرا ثةةم تلقةةى الفقةةه والنحةةو والحةةديث عةةن

ه وتمةر س بةه، فاكتسةب فحذق أسةاليباشر تعليم النشء الصغار من سةنين،ب،الشيخ مثطفى مبروكي واألدب عن
 .1967وله في تربية الصغار وتحبيب العلم إلى نفوسهم.توفي سنةالصبر والجد،

 االبتعـاد  ثـروا الـذين والمصلحين المغمور ن، الكزائر أعال  من التليلي الطاهر محمد الشيخ العالمة *  70
 المعرفـة عميـق كـان العامة لـذلك والمعارف الموسوعات مرحلة في  (،عاش2003 ـ 1910  األضواء عن

 باألدب المعرفة واس  كان المفسر ن وكذلك و راء وأصوله والفقه وفروعه الشر ف والحدي  وعلومه بالقر ن
 والفلك  والفرائض وفنونه،

 
(م من عائلة دينية محافظة متصوفة تنتمي إلى 1904-1979ولد بعين البيضاء )محمد العيد زل خليفة*   71

كةةوينين مةةن واليةةة واد سةةوف، حفةة  القةةرزن الكةةريم وأصةةول الةةدين عةةن  الطريقةةة التجانيةةة تنحةةدر أصةةال مةةن بلةةدة
العلمةةةةاء المسةةةةلمين أسةةةةهم فةةةةي تأسةةةةيس جمعيةةةةة تةةةةونس )جةةةةامع الزيتونةةةةة( للتحصيل،علمةةةةاء البلةةةةدة، انتقةةةةل إلةةةةى 

رة. اعتقلتةةه السةةلطات الفرنسةةية، ووضةةع تحةةت اإلقامةةة الجبريةةة فةةي بسةةك الجزائةةريين و بعةةد انةةدالع الثةةورة الكبةةرى 
وايةة كان يلقب بة: شاعر الشباب، شاعر الجزائةر الحديثةة، شةاعر الشةمال اإلفريقةي.من زثةار : أنشةودة الوليةد، ر 

 توفي بباتنة و دفن في بسكرة..العيدبالل بن رباح )مسرحية شعرية(، ديوان محمد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1308
https://ar.wikipedia.org/wiki/1890
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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عبةد القةادر "يقولفأما بعد االستقالل بدأ هذا األدب في مسةار تصةاعدي حيةث كثةر االهتمةام بةه  
ـا"72":عمةيش  :همـأعال فصـفوة الشـمن هـذا فـي الحـدي  لكزائـري ا األدب رعيـل مـن كتـب مـن أم 

ــد 75كــو ادي وســليمان 74،يحــي مســعودي73الســائحير األخضــ محمــد  ــز وعب  العز 
 77ناصر ،ومحمد76بوشفيرات

  "،وريره  وقد صاغ هاالء كتاباته  إما شعرا أونثرا78(محمد مفالحو  

                                                           
 .31ص 1ل م،2003والتوزيع،وهران،الجزائر للنشر دارالغرب ،الجزائر في الطفل عميش، قصة عبدالقادر 72
ورقلةةةةة(ينتمي إلةةةةى عائلةةةةة االخضةةةةري عةةةةرش أوالد السةةةةائي 2005- 1918*محمةةةةد عبةةةةد القةةةةادر السةةةةائحي) 73

المنحةةدر مةةن سةةيدي أمحمةةد السةةايي بةةن احمةةد بةةن علةةي بةةن يحةةي أحةةد الصةةالحين بورقلةةة. مةةن شةةعراء ورجةةال 
: لةةه األدبيةةةالجزائةةر كةةافي االسةةتعمار بالكلمةةة والحةةرف مةةن أبنةةاء )ج ع م ج( سةةاهم بةةدثراء مكتبةةة الطفةةل بأعما

 1987،بقايةا أوشةال  1984،إسةالميات 1983،أناشةيد النصةر 1981، جمةر ورمةاد1965همسات وصرخات
 .1988ديوان لالطفال

م الجلفةةةة، نشةةةر شةةةعر  فةةةي عةةةدد مةةةن 1938* يحةةةي مسةةةعودي مةةةن رواد أدب الطفةةةل فةةةي الجزائةةةر، ولةةةد سةةةنة74
 م.1986المجالت والصحف الوطنية له ديوان شعر"نسمات"

م بواليةة الةوادي، جزائةري مخضةرم يكتةب بالفصةحى واللهجةة الجزائريةة، 1953جةوادي شةاعر،ولد سليمان*  75
عضةةةةةو فةةةةةي المجلةةةةةس الةةةةةوطني التحةةةةةاد الكتةةةةةاب الجزائةةةةةري ،مةةةةةن مللفاتةةةةةه :يوميةةةةةات متسةةةةةكع محظو ،ويةةةةةأتي 

 الربيع،أغاني الزمن الهادي،ال شعر بعدت،قال سليمان.
م بجيجةل،معلم وصةحفي وأديةب ومنةتم لعةدة بةرامم ومسلسةالت 1953*عبد العزيةز بوشةفيرات مةن مواليةد   76

 إذاعية ،من أعماله للطفل: البطل الصغير، ألطاف طاف والذئب الخطاف، الرسامة الماهرة.

قةةد م، باحةث و أديةةب وشةةاعر، كتةب فةةي األدب والن1938من مواليةةد القةرارة واليةةة غردايةةة *محمةد ناصةةر،  77
من بين ماجاء فيها) جزاء اإلحسان  2002وللبراعم أيضا من مللفاته للطفل: سلسلة القصص المربي لأطفال

ن ،مة 2007،في االتحاد قوة ،عاقبة الغرور، الغزال الشارد، حسن التبيبر( ،وسلسةلة القصةص المربةي للفتيةان 
ن دوا تحةةابوا، الكلمةةة الطيبةةة ال يةةأس مةةبةةين مةةا تضةةمنته) حقةةوق الجيةةران، أصةةدقاء الشةةدة، التةةاجر الةةرحيم، تهةةا

نةة، جاء فيها)ادم أبو البشرية، خليل هللا ابةراهيم، الخةروج مةن الج  2004رحمة هللا( ،ومجموعة قصصية دينية
 طالوت وجالوت ،عيسى بن مريم.(

م بواليةةة غليةةزان، كتةةب للطفةةل نشةةر 1953*محمةةد مفةةالح، روائةةي وقةةاص وباحةةث فةةي التةةاريخ، مةةن مواليةةد 78
عتةةه القصصةةية األولةةى الموسةةومة بالسةةائق  فةةي سةةبعينيات القةةرن الماضةةي بالجرائةةد والمجةةالت الوطنيةةة مجمو 
الكراسةي الشرسةة ، ومعطةف القةط مينةوش  1991م،باالضةافة المجموعةة  أسةرار المدينةة،1983وطبعها سنة=

 . 1992، صيحة الشيخ مسعود1990مغامرات النملة كليحة  1990
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ات ويعود السبب وراء االهتمةام بةأدب الطفةل هةو تفطةن القةائمين عةل الشةأن الثقةافي والتربةوي زنةذ 
 قادر على الرقي  باألمة الجزائرية.إلى أهمية أدب الطفل في بناء نشء 

وقةةةد شةةةاع صةةةةدا  فةةةي بةةةةاقي دول العةةةالم العربةةةي فةةةةي العصةةةر الحةةةةديث ،عصةةةر الفضةةةةائيات      

ز والتكنولوجيةةا،األمر الةةذي يسةةهل علةةى كةةل فةةرد التواصةةل ونشةةر الجديةةد ويفةةتي أفقةةا لإلبةةداع والتميةة

بعيةةدا عةةن القوميةةة والرقةةع منفتحةةا علةةى الطفةةل فةةي أي مكةةان وفةةي أي زمةةان "أدب الطفــل"ليصةةبي

"وجةةد منةةذ زمةةن بعيةةد بةةالرغم مةةن اخةةتالف صةةور  أدب الطفــلوهةةذا مةةا يجعلنةةا نقةةر بةةأن "، الجغرافيةةة

 عبر العصور حسب ثقافة وعادات وتقاليد كل مجتمع.  

 صفات كاتب أدب األطفال وأدبهم :
هةداف لةه ذاتيةة قائمةة علةى  قواعةد وأ  ،تشكيل لغوي فن ةي" أدب الطفلكما سبق وأن قلنا يعتبر "   

الكاتةةب عرضةةا حسةةنا يسةةتلزم اتصةةاله بطبيعةةة األدب ووظيفتةةه و بالطفةةل  هيعرضةة ومنةةاهم معينةةة

 وعالمه.

واألدب بهذا المفهوم البد أن يراعي خصائص الطفولة بغية الوصول إلةى الكمةال عةن طريةق     

لكاتةب اوال تكفةي كفةاءة  ،لهي ن وال اليسيروالكتابة لأطفال ليست باألمر ا،إشباع احتياجات الطفل

واألدب بهذا المفهوم، يشترل مراعةاة خصةائص ،في الكتابة للكبار حتى يكون كاتب أطفال ناجي 

وشةةرول ،التةةي مةةن شةةأنها  تحقيةةق الكمةةال المبتغةةى  فةةي إشةةباع حاجيةةات المتلقةةي فةةي إطةةار القةةيم 

هـا االتصـاف ب طفـلات التي علـى أدب الفما هي أه  الشرو  والصف والمثل والتأثيرات السةليمة،

 ؟االمتثا  لها  طفلال دبأ وعلى كاتب
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إن المةةادة الفكريةةة التةةي يتغةةذى منهةةا الطفةةل تفةةر  علةةى الكاتةةب أن يأخةةذ حةةذر  وعنايةةة قويةةة     

فمةا نميةل إلةى تأكيةد  أن أول مةا ،79"أدب األطفـا  كالفيتامينـات للفكـرفيما يقدمه للطفل ذلةت ألن"

المبةةةةدع معرفتةةةةه هةةةةو متلقيةةةةه، ألن الكتابةةةةة فةةةةي مادتهةةةةا ومضةةةةمونها تتوقةةةةف علةةةةى يتوجةةةةب علةةةةى 

الغةوص فةي عةالم هةذا الطفةل ،بغيةة معرفةة  طفةلخصائص المتلقي ،وهذا يلزم المبدع أو كاتةب ال

الخصائص السيكولوجية واالجتماعية والمعرفية الخاصة به ،وكذا التفةاوت المعرفةي  فةي مختلةف 

 مراحل نمو .

 

 

 (Jacqueline Danset-leger)ن كالم الباحثة جاكلين دانسي ليجي كما يتضي م

« La connaissance des réactions de l’enfant au livre est une condition 

80. »essentielle de la production d’une littérature enfantine bien adaptée 

 إلنتاج أدب مناسب له.ضروري ما يعني أن معرفة رد  فعل الطفل تجا  أدبه شرل 

مــن البــديهي أن األطفــا  فــي عمــر معــين يتفــاوتون فــي مســتوياته  ":يقةةول أحمةةد نجيةةب    

ن كـــانوا أبنـــاء فرقـــة دراســـية واحـــدة " بمعنةةةى أن العلةةةم واإلحاطةةةة  81العلميـــة واللغويـــة حتـــى وا 

                                                           
 .63ص،2198 ،3ل،مصر،مصرية-مكتبة االنجلو،األطفالفي أدب ،علي الحديدي  79

 
80  Danset-Leger Jacqueline, L’enfant et les images de la littérature enfantine, Pierre Mardaga 

éditeur, Bruxelle,1980,p27. 
 .26ص،م 1991، 1ل،القاهرة ،دار الفكر العربي ،أدب األطفال علم وفن ،احمد نجيب  81
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الموجةه بجوانب شخصية هذا الطفل واهتماماته وموالته ،حجر أساس في بناء عمةران هةذا األدب 

 إليه بالدرجة األولى.

" إن الـذين ينـدفعون إلـى الكتابـة للطفـل دون إدراك لعظـ  المسـاولية "نجيةب الكيالنةي": ضيفي

مثله  كمثل من يقتح  حقل ألغا  وال يعـرف الممـرات اآلمنـة التـي يسـتطي  اكتيازهـا بسـال  وال 

ــة" جيةةب الكيالنةةي" أن الةةذي حسةةب مةةا يةةرا  "ن ،82أظــن أن العقــالء يرتكبــون هــذه الحماقــة القاتل

يكتةةب لأطفةةال البةةد عليةةه أن يتفةةادى الحماقةةات ويكةةون عةةاقال ومةةدركا لحجةةم المهمةةة والمسةةلولية 

"هــو ثمــرة :يضةةيف أحمةةد نجيةةب و،الملقةةاة علةةى عاتقةةه ويجتةةاز العقبةةات التةةي سةةماها ب"األلغةةام"

كاتةب أدب الطفةل بمعنةى أن ،83احتكاك عديد من ألوان العل  والمعرفة بميدان التطبيـق الفعلـي"

ملةةزم باالحتكةةات والتعامةةل مةةع تركيةةب كامةةل متكامةةل مةةن أنةةواع العلةةم والمعرفةةة ،كالدرايةةة بأصةةول 

التربية وأهدافها ،ومعرفة جوانب خاصة بعلم نفس الطفل مما يجعل المبدع ذا تنبةل بعوامةل تةأثير  

ابي فةةي نفسةةية مةةن خةةالل أدبةةه، ليكةةون أدب الطفةةل فةةن تربةةوي مرهةةف،من شةةأنه تةةرت األثةةر االيجةة

 الطفل.

 :ثالثةةة شةةرول يجةةدها ضةةرورية فةةي كاتةةب األطفةةال وتشةةمل ( jean- karlجةةين كةةارل)ويحةةدد  

بمعنى على المبدع أن يكون محب ا وعارفا ، أي أن يمزج بةين اإلرادة فةي ،84اإلرادة،الرربة والقدرة

                                                           
 1ل،الجزائر-قسنطينة ،ر والتوزيعشنللملسسة اإلسراء ،أدب األطفال في ضوء اإلسالم ،نجيب الكيالني   82

 .50ص ،م1991، 2ل،م 1986
 .21ص ،سابقمرجع  أدب األطفال علم وفن،احمد نجيب   83
ل  د،سورية -دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،ترجمة صفاء روماني ،كتب األطفال ومبدعوها ،جين كارل   84

 بالتصرف. - 33ص،م 1994
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-من جهة المبةدع  هذا-المعرفة وحب اإلبداع ،لكي يفرز لنا كفاءة إبداعية في كتابة أدب الطفل

ا فيما يخص  المادة المقدمة للطفل، فيشترل على المبدع أن يستوفي فيها   : مايليأم 

،باعتبارهةةا عنصةةر أسةةاس فةةي العمةةل الفنةةي،فمن خاللهةةا يتوصةةل المبةةدع إلةةى 85" الفكــرة  "      

لةةدينا  بعد الفكةةرةو إثةةارة انتبةةا  المتلقةةي الصةةغير وجةةذب اهتماماته،فاألصةةل فيهةةا الوضةةوح والصةةدق.

" أوالصياغة ،بحيث البد أن يكون واضحا، قويا وجميال يحقةق اختيةار األلفةا  المناسةبة األسلوب"

للمعةةاني، والتنةةاغم بةةين الصةةوت والداللةةة ،واالختصةةار بحيةةث يصةةل إلةةى المعنةةى المبتغةةى مةةع اقةةل 

 .86عدد ممكن من المفردات بغية إعانة الطفل على الفهم واإلدرات

لةواعي اوالةتمكن مةن الةتحكم فةي زمامها،بغيةة التوظيةف  "راية العميقـة باللغـةالد"باإلضافة إلى    

 طفةللها،إلنتاج بنى داللية تفيد المتلقي وتتوافق مةع معجمةه اللفظةي، فيتوجةب علةى كاتةب أدب ال

اللغةةةوي وأن ال يسةةةتعمل مةةةا ال يمكةةةن إدراكه.هةةةذا زيةةةادة علةةةى  طفةةةلأن تصةةةاحبه خبةةةرة بقةةةاموس ال

ال  المعرفةةة الحقةةة بالقواعةةد النحويةةة والصةةرفية السةةليمة والبيةةان ،فةةي االسةةتعمال الفعلةةي للغةةة لكةةي

 .يسر ب لحن إلى المتلقي 

ومهةةةم علةةى الصةةةعيدين العقلةةةي ،" الةةةذي هةةو محةةةرت العمةةةل الفنةةي الخيـــا ناهيةةت عةةةن عنصةةر"    

يلعــب الخيــا  دورا هامــا فــي فةةي هةةذا الصةةدد :" "قاسةةم بةةن مهنةةي "يقةةول،لقةةي الصةةغيروالنفسةي للمت

وفي تنمية مهاراته العلميـة والفنيـة ،وفي تكديد نشاطه العقلي ،تحقيق التوازن النفسي للطفل 

لـذا بـات مـن الضـروري أن يوليـه الكَتـاب العنايـة التـي ،وفي إعادة تشكيل الحيـاة حسـب را ته

                                                           
  .217ص، مرجع سابق،أدب األطفال أهدافه واهتماماته ،شمحمد حسن برغي 85
 .22ص،م 2010 ،1ل،تونس ،دار العلماء ،أدب الطفل والترغيب في مطالعته ،قاسم بن مهني 86
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ةب،87فوائـد المـذكورة"يستحقها تحقيقا لل علةى المبةدع أن يلةتمس عنصةر الخيةال  بمعنةى أنةه يتوج 

دون أن ننسى الخبةرة القريبةة مةن عةالم  ويوليه األهمية العظمى ويسندها إليه لما يحققه من فوائد،

التةي و أن يحتت بهذا العالم لتكون له خبةرات عمليةة فةي دنيةاهم ، "الطفلأدب "الطفل، فعلى كاتب 

مةن شةةأنها إضةافة كفةةاءة أدائيةةة فةي تحريةةرات هةذا األدب،وهةةذا يسةةتدعي أيضةا المعرفةةة الصةةحيحة 

 .نثرا و عراشبقواعد الكتابة األدبية 

ةةةكل فةةةأهم الصةةةفات التةةةي يجةةةب أن يسةةةتوفيها العمةةةل الفنةةةي احتةةةوال  علةةةى       أمةةةا مةةةن حيةةةث الش 

نةة الملفتةة لحةواس المتلقةي الصةغي ور الملو  دراكاتةه بةالموازاة مةع المةتن المرافةق الرسومات والص  ر وا 

يجةةب علةةى بحيةةث ،ابصةةري  لهةةا باإلضةةافة إلةةى الموسةةيقى والحركةةة والصةةوت فةةي األعمةةال المجسةةدة 

ي الذي بالمقطع وثيقا ارتباطا ترتبط أن الصورة  Nathalieس نتالي بةران)ترافقه كما توضةي النص 

Prince )في قولها:  

« Le premier rôle de l’image reste humble : accompagnant le texte, le 

secondant, nombre d’images traduisent ou reproduisent picturalement le 

88»texte pour un lecteur qui ne sait pas lire. 
المتلقةي  تعةين صةورة شةكل فةي الةنص مضةمون  وتلخةيص ترجمةة إلةى المبةدع يسةعى بحيةث 

 .واالستيعاب الفهم على الصغير

إن العمل الفني في ميدان أدب األطفا  يحتاد إلى نو  من المعـارف ":أحمد نجيب  يضيف    

ــا  بالصــورة  ــى كمهــور األطف ــي إل ــاد الفن ــى إيصــا  هــذا اإلنت ــاون كلهــا عل ــي تتع ــة الت المركب

                                                           

 .22ص،المرجع نفسه 87
 

88 Prince Nathalie, La littérature de jeunesse en question, Presse universitaire de Rennes, 2009, 

pdf. 
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مةةن خةةالل هةةذا القةةول ومةةن طيةةات مةةا سةةلف يمكننةةا أن نقةةول أن  الفصةةل فةةي عوامةةل ،89المركــوة"

،ألنهةةةا تركيةةةب متكامةةةل مت حةةةد يهةةةدف إلةةةى إبةةةراز وتطةةةوير الموهبةةةة وهمـــي  الكتابةةةة الن اجحةةةة للطفةةةل 

ةةادقة فةةي دنيةةا األطفةةال وال بةةد أن يشةةتمل هةةذا الفةةن علةةى أنةةواع ذات أهميةةة بالغةةة فةةي ،الحقيقي ةةة الص 

 ؟فمـا أشـكا   أدب الطفـل،ووسةائط ناقلةة لةه بغيةة تحقيةق أهةداف وغايةات ،صغير حياة المتلقي ال

 ؟ وفيما تتكلى أهدافه وأهميته ؟وما هي وسائطه

 :أشكال أدب الطفل ووسائطه وأهدافه /2   

" فةةن  يسةةتخدم اللغةةة ويصةةور بهةةا مالمةةي أدب الطفــل مةةن خةةالل مةةا سةةبق ذكةةر  يمكننةةا اعتبةةار"    

ويسةةتمتع ،وشخصةةياتهم وينتقةةل مةةن خاللهةةا إلةةى عةةوالم يتفاعةةل معهةةا الطفةةل الحيةةاة ومواقةةف البشةةر

دراكةةةه بحيةةةث يةةةتقمص ال إراديةةةا مةةةا يسةةةتهويه مةةةن عةةةادات  بهةةةا فتتةةةرت أثةةةرا فةةةي سةةةلوكه ووجدانةةةه وا 

دت األنمةةةال التعبيريةةةة التةةةي يسةةةتخدمها المبةةةدع مةةةن أجةةةل تقةةةديم هةةةذا األدب قةةةد وسةةةلوت وقيم.و  تعةةةد 

ذلةت مةا يجعلنةا نحةدد سةماته فةي ،"ووسةائطه وأهدافةه أدب الطفـلسنتعر  إلى أهم أشةكال"  يهوعل

 اآلتي:

 أشكاله:

"،ألننةةةةا أدب الطفــــلفةةةةي هةةةةذا العنصةةةةر بالتحديةةةةد ال بةةةةأس أن نشةةةةير دون تفصةةةةيل إلةةةةى أنةةةةواع "    

هةةةو أدب  "الطفــلأدب "ف،سنخصةةص لهةةا فضةةاء فةةةي فصةةل مةةوال وسةةةنتكلم عنهةةا بشةةكل مفصةةةل

واسةةع المةةدى، متعةةدد المجاالت،ومتبةةدل األبعةةاد طبقةةا  العتبةةارات عديةةدة كنةةوع األدب نفسه،والسةةن 

                                                           

 .21ص،مرجع سابق،أدب األطفال علم وفن،احمد نجيب   89
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ــلينقســ "أدب وعليةةه ،األدب ،كمةةا سةةبق وأن أشةةرنا الموجةةه إليهةةا هةةذا  إلةةى شةةقين إبةةداعيين " الطف

 النثر  والشعر أساسين في كل أدب أال وهما :  

 ها،الخواطر،والمقاالت األدبية.: وتندرج تحته القصة بكل أنواعالنثر -أ

: تنطةةةةوي تحتةةةةه األغةةةةاني واألشةةةةعار مةةةةن أناشةةةةيد ومحفوظات،والمسةةةةرحيات بكةةةةل الشعععع ر -ب

 أنواعها وأغراضها.

ر أن كةةةةل مةةةةا يكتةةةةب ل سةةةةواء أكةةةةان قصصةةةةا ،أو مةةةةادة علميةةةةة،أو تمثيليات،أومعةةةةارف  لطفةةةةلونةةةةذك 

و تليفزيونية،أومسةةجالت علميةةة،أو أسئلة،أواستفسةةارات فةةي كتةةب،أو مجالت،أوفةةي بةةرامم إذاعيةةة أ

ل أدب ا اكل ها مواد    . لطفلتشك 

 :وسائط أدب الطفل 

يقصةةةةد بالوسةةةةيط الوسةةةةيلة التةةةةي يعتمةةةةد عليهةةةةا المبةةةةدع ليوصةةةةل بهةةةةا األدب إلةةةةى جمهةةةةور  مةةةةن     

ال الوسةائط تمةد األعمة دناألطفال ومن دونها يبقى اإلنتاج األدبةي سةجين الةورق واألفئةدة، لةذلت فة

ا األدبية صبغة خاصة بها وتضفي على اإلنتاج األدبي ألوانا من التشويق تجعةل منةه أكثةر اقترابة

 إلى نفوس األطفال،وتجعلهم حريصين عليه،وساعين إليه. 

يعد  اإلنسان من أب وأم وأجداد ومعل م أول وسةيط ينشةر األدب ويوصةله للطفةل عةن طريةق سةرد  

 والت وما يستهويه من مغامرات باإلضافة إلى :الحكايات والبط

 الصحف والدوريات .،:وتتمثل في الكتب بأنواعها الوسائط الورقية -
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ومةةع موجةةة التطةةور التكنولةةوجي ،التليفةةون والمسةةرح  ،: تتمثةةل فةةي اإلذاعةةةالوسععائط ريععر ورقيععة -

 ظهر مايسمى بالكتاب االلكتروني. 

 الوسائط الورقية:

    الكتاب:-1

ويعــد الكتــاب الوســيط األو  :"يعةةد الكتةةاب علةةى رأس الوسةةائط كلهةةا، فيقةةول أحمةةد نجيةةب    

بــين األدب وكمــاهيره مــن األطفا ،وتشــبه الكتــاب،من حيــ  هــو شــيء مطبو ،الصــحيفة 

بمعنى أن الكتاب هو أول وسةيلة يسةتعملها المبةدع ،90اليومية ،والمكلة األسبوعية   وريرها"

لقةةاء بةةين الطفةةل والكتةةاب يكةةون فةةي بداياتةةه التعليميةةة مةةع كتابةةه  إليصةةال أعمالةةه للطفةةل، فةةأول

المدرسي،والشةةةةت أن العالقةةةةة بةةةةين الكتةةةةاب المدرسةةةةي  والطفةةةةل لهةةةةا تةةةةأثير قةةةةوي عليةةةةه وعلةةةةى 

اكتسةةةةاباته،وأهم شةةةةيء أن تنطلةةةةق مضةةةةامينه مةةةةن الواقةةةةع وأن نغةةةةرس مةةةةن خاللهةةةةا فةةةةي الطفةةةةل 

 كتاب المجلة والصحيفة.مهارتي القراءة واالستماع،ويندرج تحت ما يماثل ال

الشيء الصغير المسحور،يضـ  العـال  كلـه هو ذلت :"" فالكتاب كما يصفه لنا "أحمد نجيب     

ــه فــي أعمــاق  ــة،ث  هــو يغــو  ب ــق بقارئــه فــي عــوال  أخــرى بعيــدة وقر ب ــين دفتــين ،ويحل  ب

وانـات البحار،ويصعد به إلى قم  الكبا ،و خترق معـه الغابـات واألدرا ،ويسـمعه أصـوات الحي

بمعنى انه الرفيق الةدائم والملبةي الةوفي ،91"والطيور،و ترك  كلماتها،ويطوف معه بعكائب العال  

 عند الطلب  الذي ال يسأم وال يمل وينمي الرغبة في اكتساب معارف جديدة.

                                                           

 .157ص،مرجع سابق،أدب األطفال علم وفن ،احمد نجيب  90
 .159ص ، مرجع سابق،أدب األطفال علم وفن ،احمد نجيب   91
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 وتنقسم كتب األطفال من حيث مضمونها إلى:

 األدب فنـون  مـن فـن القصـة"و،":هي تلت التي تعتمد على القصةة  فةي بنائهةا قصصية  كتب-

 الفنـي التكسـيد فـي بالكلمـة القصـة وتسـتعين األطفـا  به يتعمق ما وأكثر  هأشكال من وشكل

 هـدفها والبيئـة والشخصيات واألسلوب والحبكة والحد  الفكرة هي رئيسة عناصر من وتتشكل

وتتنةةوع كتةب القصةص وفةةق ،92األطفـا " لــدى والتخيـل والتفكيــر واالنفعـاالت العواطــف إثـارة

 والفكاهية والخرافية  . مضامينها منها الخيالية والواقعية 

عبةةارة عةةن كتةةب تحتةةوي علةةى نصةةوص منظومةةة قةةد تكةةون قصةةائد للحفةة  ":هةةي  شــعر ة "الكتــبو

 مثل األناشيد أومقطوعات شعرية غنائية تستهوي الطفل وتلثر فيه مثل المحفوظات واألغاني.

كتةةب متوسةةطة األحجةةام تتقةةاطع مةةع المجلةةة فةةي طريقةةة إخراجهةةا تتميةةز  ":هةةي الكتــب العلميــةو"

،تحتوي علةةةةى األمةةةةور العلميةةةةة كةةةةأمور بأوراقهةةةةا الملسةةةةاء وألوانهةةةةا الباهيةةةةة ورسةةةةوماتها التوضةةةةيحية

 الجغرافيا والطب والزراعة.

 ما يتوجب مراعاته في إخراج الكتاب:

صةةةةةةول بالطفةةةةةةل إلةةةةةةى األهةةةةةةداف إن معرفةةةةةةة الكاتةةةةةةب بةةةةةةأمور إخةةةةةةراج الكتةةةةةةاب أمةةةةةةر يسةةةةةةه ل الو    

فهو الذي عايشه وتفاعل معةه،فمن ،والكاتب أدرى الناس بعمله وما يحمله من مضامين،المنشودة

 األمور التي يجب مراعاتها في الكتاب هي: 

                                                           

 ص، 1979 ،للطفل األولى للسنة الوطنية المجلة :بغداد  الطفل على القصة تأثير، عبدالكريم هيفاء 92
10. 
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ل ما يشاهد في الكتاب واجهته       فالغالف الكميـل لذلت يقول "هادي نعمان الهيتةي":" ،لعل  أو 

ى األطفا  فتسره  إطاللته فينكذبون نحوه فكثير مـن األطفـا  ينتقـون هو الوكه الذي يطل عل

ــا   أرلفتهــا فاالهتمةةام بتصةةميم الغةةالف الخةةارجي للكتةةاب وتوزيةةع األلةةوان عليةةه ،93" كتــبه  لكم

والقةةار  لهةةا وهةةذا ،لهةةا وقةةع فةةي نفسةةية الطفةةل النةةاظر إليهةةا،أمةةور تزيةةد للكتةةاب صةةفات ملموسةةة 

فعلى الكتةاب أن ،أو الشعور بالنفور من أول وهلة،ن النظرة األولىاالنطباع األول شبيه بالحب م

 ويفتي شهيته للمطالعة ويثير رغبته فيها.،يكون أنيقا يشد انتبا  الطفل وفكر 

ويشةةةةةترل فةةةةةي أغلفةةةةةة الكتةةةةةب أن تكةةةةةون صةةةةةلبة ومتينةةةةةة لكةةةةةي ال تصةةةةةبي عرضةةةةةة لإلتةةةةةالف      

تصــمي  الصــفحات خــا  مــن التعقيــد وأن البــد أن يكــون يضةةيف"هادي نعمان"قةةائال :" و،بسةةهولة

تـــزدان الصـــفحات بـــاأللوان المناســـبة التـــي تز ـــد فـــي وقـــ  الكلمـــة المكتوبـــة وتمنحهـــا أبعـــادا 

وهةةذا خةةاص بالوضةةع الةداخلي للكتةةاب وتشةةمل كيفيةةة تقةةديم الموضةةوع داخةةل الصةةفحات ،94كديــدة"

سةةب مرافقةةة الصةةورة فمةةن المهةةم تنا،وكةةذا تنسةةيق الصةةفحات وتوزيةةع الصةةور المرافقةةة لهةةا،وعةةددها

 مما يساعد الطفل على الفهم واإلدرات.،للنص

                                                           

 بط،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،"أدب األطفال فلسفته فنونه ووسائطه"،هادي نعمان الهيتي 93

 .293ص ،ب ت

 .294ص ، المرجع نفسه 94
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ـــال  عناصـــر هـــي :"ويضةةةيف"هادي نعمان"قةةةائال ـــة  ث ـــدخل ضـــمن كمـــا  الصـــفحات الداخلي وت

هةةذا يعنةةي وجةةوب اسةةتعمال عالمةةات الوقةةف فةةي و ،95"عالمــات الوقــف شــكل الكلمــات والحــروف

ويعينةةةه علةةةى فهةةةم ،الكلمةةةات األمةةةر الةةةذي يسةةةاعد الطفةةةل علةةةى فةةةت التشةةةابت بةةةين،كتةةةب األطفةةةال

ويمكنةةةه مةةةن التمييةةةز بةةةين األغةةةرا  األدبيةةةة التةةةي تحملهةةةا الجمةةةل كاالسةةةتفهام ،األغةةةرا  األدبيةةةة 

 والتعجب مثال.

لةذلت ،فهةو بمثابةة النةور فةي الظلمةة،دون أن ننسةى مةا  للبيةا  مةن وقةع علةى نفسةية القةار       

نظةةر الطفةةل ويسةةاعد  علةةى مواصةةلة األمةةر الةةذي يةةريي ،ريتوجةةب مراعاتةةه بةةين الكلمةةات واألسةةط

فكثيةةرا مةةا ينفةةر القةةار  مةةن تلةةت الكتةةب المكدسةةة ذات الكلمةةات اللصةةيقة ببعضةةها الةةبع  ،القةةراءة

فيسةتحب  فيةه  والتي يقصد بها لون ونوع الخط الذي يكتةب بةه العمةل،ناهيت عن الطباعة األنيقة

مةع تغييةر أحجامةه ،وفقةه  الوضوح والبروز مع حسن اختيار مقاس الصةفحات والبةنط الةذي تطبةع

 فةةي بعةةة  المةةةواطن مةةةوازاة بةةالمواقف التعبيرية.وكةةةذا األخةةةذ بعةةةين االعتبةةار الملمةةةس اللةةةين للورقةةةة

دي وزنةه الةذي يجةب أن يتوافةق و يةو مراعاة حجةم الكتةاب باإلضافة إلى ،واأللوان المستعملة فيها 

 الطفل الناعمتين.

 حبةةذا لةةو يحتويهةةا الكتةةاب المدرسةةي الةةذي كمةةا،ةتعةةد  هةةذ  األمةةور السةةالفة الةةذكر شةةرول أساسةةي   

 سبق وأن أشرنا أول ما يحتت به الطفل في مراحل تعليمه األولى.

  الدوريات والمجالت:-2
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تقول و ،إن للةةدوريات والمجةةالت الثقافيةةة والعلميةةة الةةدور الهةةام فةةي تنميةةة الرصةةيد الفكةةري للطفةةل   

 المطبوعـة الكلمـة تعتمـد ألنهـا "بصـر ا "فنـا األطفـا  صـحف :"وتعـد"هـدى نعمـة حمد"عنهةا

 فـي ويسـتمت  ومتابعتهـا يثبت فـي قـراءة الصـحف الطفل تكعل العناصر وهذه واللون  والصورة

باإلضةافة إلةى أن صةحف األطفةال أقةرب الوسةائط ،96هـو" ذوقه وحسب يشاء وقت بمي قراءتها

 إلى الكتب فهي تعتمد على الكتابة والرسم والصورة،والطباعة.

سةاب هذ  أشياء  تجذب الطفل لذلت تكون أهميتها كبيرة في تنمية األفكار والميةوالت واكت كل      

ر المعرفة،وتعةةد  المجةةالت أحةةد الوسةةائل البصةةرية التةةي تنقةةل األخبةةار والتجةةارب والخبةةرات واألفكةةا

ن عةةواألمةةر الةذي يجعةل كتةةاب الطفةل مختلفةا ،واأللةوان الثقافيةة المتعةةددة إلةى القةراء فةةي كةل مكةان

مجل تةةه هةةةو أن الكتةةاب يحةةةوي لونةةا  أدبيةةةا  معينةةا  فةةةي حةةين تشةةةكل المجلةةة مجموعةةةة  مةةن القصةةةص 

يةه فةي ح ،وال يمكن للواحد أن يكون بدل اآلخر،ألن لكل منهما مةاراألدبية األخرى،واألخبا يةاة يلد 

 الطفل .

 خصائص وسمات صحف ومجالت الطفل :

 األدبية لها ما يمي زها عن غيرها  :باعتبار الصحافة وسيطا مهما في حياة الطفل 
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ــة والرســ  الصــورة  هــي":تقةةول عنهةةا "إيمةةان البقةةاعي"     ــى كمــاهير ،تســتعمل الكتاب وتصــل إل

ــق المطبعــة" فةةن بصةةري  يعتمةةد علةةى عناصةةر ثابتةةة وهةةي  وهةةذا يعنةةي أنهةةا،97األطفــا  عــن طر 

واالط ةةالع عليهةةا مةةر ات عديةةدة الكلمةةة المطبوعة،الصةةورة،واللون حيةةث يمكةةن للطفةةل الةةت مع ن فيهةةا 

االنتظةةام الةةدوري الةةذي يتسةةم بأهميةةة كبيرة،ألنةةه  باإلضةةافة إلةةى،ومتكةةررة حسةةب ذوقةةه ومةةا يناسةةبه

 يميزها عن الكتابة المتقطعة المتباعدة .

الصةةةةةحيفة رفيةةةةةق حبيةةةةةب للطفل،فالطفةةةةةل  يطمةةةةةي إلةةةةةى معرفةةةةةة الحقةةةةةائق  أضةةةةةف إلةةةةةى ذلةةةةةت أن     

ذ إ،فتقةةةدم  لةةه المجلةةة الفكةةرة بةةةدون تعب،وتةةدخل المتعةةة إلةةى نفسةةةهدائما ،ولكن ةةه يريةةدها دون عنةةاء 

ة تستعين صحف األطفال بمختلف الفنون األدبية والتشكيلية لتبدو أمام الطفل مشوقة مغريةة يسةير 

شخصةية فةي ال  معث ،أوحديرتحقيقات صحفية،أو حوا وصوغ مجلة الطفل موادها من أخبار،أفت

  وفكرية تكسب الطفل ثروة كالمية شكل أدبي سليم وجذاب وبلغة صحيحة

"تشكيلة ضخمة من القص  والصور واألراني واألحـاكي :حيث تقدم كما تقول "إيمان البقاعي"

وهةةةةي بهةةةةذا تعةةةةد مدرسةةةةة لغويةةةةة  إذ تقةةةةدم الكلمةةةةات والمفةةةةردات ،98"واأللغــــاز والطرائــــف والرســــو 

اسةةةتخدامها لذلت يشةةةترل فةةةي الصةةةحيحة،فيتدرب علةةةى تذوقها،وحسةةةن  والعبةةةارات والجمةةةل السةةةليمة

 إذ تمثةةل  أول اجتمةةاع  للطفةةل مةةع الكلمةةة لغــة و أســلوبا   مجلةةة الطفةةل أن تكةةون رفيعةةة المسةةتوى 

وليس سةةةهال  انتةةةزاع الخطةةةأ  منةةةه،ومن هنةةةا،نقول أنةةةه مةةةن ،المكتوبةةةة المطبوعةةةة،وتنطبع فةةةي ذهنةةةه
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ل غةةةة الفصةةةحى وأن يحةةةرص كت ابهةةةا  علةةةى ال،الةةةالزم أن تكةةةون صةةةحف الطفل،خاليةةةة مةةةن األخطةةةاء

اليسةةةةيرة والواضةةةةحة،وأن ينتقةةةةوا  األلفةةةةا  والتراكيةةةةب الحديثةةةةة بغيةةةةة إثةةةةراء القةةةةاموس اللغةةةةوي للطفةةةةل 

القةةةةةةةةار ،وأن يشةةةةةةةةمل  التعبيةةةةةةةةر مةةةةةةةةا يناسةةةةةةةةب األطفةةةةةةةةال مةةةةةةةةن أسةةةةةةةةاليب العربيةةةةةةةةة البليغةةةةةةةةة،وأمثالها 

  األدبية . بأذواقهم والسائدة،ونوادرها الطريفة،لتكون مثاال  للغتنا الجميلة يستمتعون بها،وتسم

 أما بالنسبة الرسومات أو الصور التي تحتو ها المكلة فيشتر  أن تكون:

"صـــارت الصـــورة أداة عقلنـــة وتشـــكيل قصـــدي لراانـــا نحـــن :"كمةةةا يقول"عبةةةد المسةةةلم طةةةاهر   

وهذا يعني أن الصورة أضحت مادة بصرية قادرة علةى اإلتيةان بةدالالت والتعبيةر عةن ،99وأفكارنا"

دراكهاديولوجيات وبعث  فتعزز لديه جملة من التصةورات ،اإليحاءات باختراقها الخيال اإلنساني وا 

ل لغةةة يخاطةةب بهةةا المبةةدع المتلقةةي ن الصةةورة فةةي "أدب الطفةةل" تمث ةةإوعليةةه ف،والمفةاهيم والمعاني

توظيةةف األلةةوان  فيهةةا يراعةةىفأن تكةةون  الصةةور والرسةةوم ذات ميةةزة فنيةةة ،ولذلت يتوجةةب ،الصةةغير

توافةةق مسةةتويات نمةةو األطفةةال العاطفيةةة والعقليةةة والفنيةةة  نأو واألضةةواء والظةةالل، درجةةات التبةةاينو 

 .والحسية 

"في تنشـيط عمليـات اإلدراك واالنتبـاه والتـذكر والتصـور والتخيـل كما أن للصورة فائدة جليلة    

تحمةةل الرسةةوم معةان للمةةادة المكتوبةةة  أنلةةذلت البةد ،100"علــي عل  والتَ وهــي عمليــات مهمــة فــي الــتَ 
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فني ةة الق الوحةدة يةتحق بغيةستوفي  التوازن بين المكتوب وبين الرسومات،يأن و ،في الزمان والمكان

 من خالل الترابط الوثيق بين المكتوب والرسومات.

 الخصائص ال امة  للكتابة لألطفال:

إيجاد المحفةز القرائةي مطلةب تربةوي لةذلت هنةات بعة  الميةزات التةي علةى الكتابةة االتصةاف     

اســتعما  بعــد يقول عنه"أحمةةد نجيةةب":"،بغيةةة تقريةةب المعنةةى للطفةةل وأولهةةا الكتابةةة بالتجسةةيمبهةةا 

 101"بروزا وتكعلها أكبر تمثيرا في نفـوس الطفـل أبعاد كديدة إلى الصورة المسطحة لتكسبها و أ

في ضة"هةو إعطةاء الكتابةة والحةروف جسةما وحجمةا ظةاهرا للطفةل،األمر الةذي ي التكسي أن " ذلةت

 ودالالت. ينار مععلى الن اظ

"فةةةي الكتابةةةة كوظيفةةةة نبةةةرة الصةةةوت فةةةي المسةةةموع ألن كاتةةةب أدب الطفةةةل ال التكســـي  ووظيفةةةة"  

إال إذا تةةةرجم ذلةةةت مةةةن خةةةالل تجسةةةيم ،يمكنةةةه أن يسةةةمع نبةةةرة صةةةوته وتفاعلةةةه مةةةع الجمةةةل للطفةةةل

 للكلمات ويكون ذلت عبر:

 تغيير أحجام بع  الكلمات وذلت بكتابة الكلمات بحجم كبير بغيةة الداللةة علةى الضةخامة -أوال

 و الكبر أو للداللة على الضعف والصغر. 

    صغير أنا أرنب../ كبير دخل فيل    مثال   : 
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 :مثلتغيير طول بع  المفردات من أجل الداللة على االتساع أو البعد أو الطول  - ثانيا

 
 

 حقل واس     واس     واس   :      أو

 قلعة   بعيدة   بعيدة   بعيدة          

 وووووور وووووووو رأسي يدووو         

تغييةةر المواضةةيع التقليديةةة للكلمةةات والجمةةل كتةةرت مسةةافات بةةبن الكلمةةات لمسةةاعدة الطفةةل  -ثالثــا

 .102على تقطيع المعنى الكلي للجمل إلى وحدات اصغر متكاملة المعنى

 بعد قليل              بدأ  الوحش يتحرك         : مثال 

 استعمال الكلمات بشكل تنازلي لتجسيد المعنى. -رابعا 

 إلى أسفل           ......     ... مثال :

 ..................................... إلى أسفل                               

  إلى أسفل                                                                 
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اسةةتعمال الكلمةةات داخةةل  األنمةةال  الكاريكاتوريةةة والهندسةةية لتحديةةد المعنةةى المطلةةوب   -خامســا

 الذهبي  حصان      دخل ال :مثل

ممةةةا الشةةةت فيةةةه أن المميةةةزات السةةةالفة لهةةةا تةةةأثير توضةةةيحي داللةةةي جلةةةي للطفةةةل وتسةةةهل عليةةةه    

 اكتساب بع  المعاني والسلوكيات

 الوسائط رير ورقية:  -ب 

 اإلذاعة:-1
نعمةة "هةدى تقولتعتبر اإلذاعة من الوسائل اإلعالمية والثقافية األكثةر تةأثيرا  علةى الطفل،        

 ولـيس مسموعا   وسيطا   لكونه يختلف لكنه األطفا  أدب من كزءا اإلذاعة برامع :"تالف "حمد

 للتخيـل واسـعا   مكـاال    لمطفـا  يتيع فهو ولذا السم  حاسة وأخيرا على أوال عتمادهال مقروءا  

وهةذا ،103"ق والتـذو االسـتمتا  مـن مز ـدا   م تمسـلل تعطـي الميـزة وهـذه الذهنيـة الصـور ورسـ 

نمةةةي لغتةةةه،تتميز بكونهةةةا تتعةةةدى حةةةدود الزمةةةان يو  تعبيةةةري يمتةةةع الطفةةةليعنةةةي أن اإلذاعةةةة فضةةةاء 

تسةةتطيع مخاطبةةة األطفةةال مةةع تبةةاين سةةنهم،وثقافاتهم،وخبراتهم الرتكازهةةا علةةى عنصةةر إذ والمكةةان،

 .ألمر الذي  يجعل منها  مجاال   يجدون فيه ما يخصهمااللغة اللفظية،

هو الوسيط اإلعالمي المتاح للجميع فبرامم األطفال في اإلذاعة فةن مسةموع، يرتكةز المذياع":"و   

على حاسة السمع  في األساس لتفتي المجال للقدرات الذهنية للتحليق عبر الخيال،وهذا ما يميةز  

اإلخةةراج اإلذاعةةي الموهةةوب الةةذي  يمكنةةه اسةةتغالل طاقةةات الخيةةال غيةةر المحةةدودة الموجةةودة عنةةد 
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ل مضةةةةةمونا  غنيةةةةةا فةةةةةي شةةةةةكل فنةةةةةي جميةةةةةل ويتخلةةةةةل زذان األطفةةةةةال بهةةةةةدوء ويتنةةةةةاغم الطفل،ويحمةةةةة

فتقةول  اإلذاعةة خةالل مةن الطفةل مخاطبةة ألشةكال المحةدد هةي األدبيةة القةدرة وتبقىوأحاسيسةهم،

 ممثلـة كانـت سـواء اسـتماعا المرروبـة األدبية األشكا  أكثر هي القصة إن":" نعمة حمد هدى"

هى طبةق أدبةي شةأأي أن القصةة ،104والمسـرحية" الشـعر يـمتي ومعهـا مقـروءة أ  مرويـة أ 

 على صعيد التقديم:،فيشترل فيها كانت يشتهيه الطفل في أي قالب فني  

م البرنامم، - ةةةةوت المسةةةةموع لمقةةةةد  مةةةةع تمت عةةةةه بقةةةةدرات اسةةةةتعمال  وفصةةةةاحة لسةةةةانهوجةةةةوب الص 

 دجاجة أو أميرة.،قط :على سبيل المثال ،لكل شخصية  اإليحاءات الصوتية

 المحتوى فالبد أن يراعي: أما

مسةةةةةةتوى الطفةةةةةةل  " وجةةةةةةوب مراعةةةةةةاة محتةةةةةةوى القصةةةةةةة ســــــعدأعبــــــد الــــــراوف أبــــــو يةةةةةةرى " -

.الن الطفةل يضةةيق  105العقلي،واالنفعالي،وخبراتةه فةي كةل مرحلة،وقدراتةه اللغويةة والمعرفيةة

البد أن تكون اإلذاعة حيزا  للتجةارب التةي وعليه  صدر  من المادة التي ال يقوى على فهمها

  فيهةةةا األطفةةةال نشةةةاطاتهم المختلفةةةة  وبخاصةةةة الخطابةةةة،والتعبير والقةةةراءة البسةةةيطة يعةةةر 

 بطريقة سليمة .

 لزوم  اليسر واإليجاز في النص اإلذاعي الموجه للطفل. -

 أن تقوم بدور المعلم في التوجيه الحسن .و    -

 أن تعمل على تنمية خيال الطفل وتوسيع إدراكه .   -
                                                           

 .258ص ، مرجع سابق،"وسائط أدب األطفال" ،هدى نعمة حمد   104
 .101ص م 1994  دار المعارف القاهرة الطفل وعالمه األدبي  عبد الرلوف أبو أسعد  105
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 التذوق والنقد .أن تقدم للطفل القدرة على  -

 أن تعمل على زيادة مهارات االستماع و القراءة .   -

 التلفزيون:-2

  روح بأن  الت لفز ـــون يشــب   حاكــات الط فــل بــمن يصــبع لــه كيــان و يشــ":"مــراد زعيمــي يةةرى" 

ر مــن القيود،واالت صــا  بعــال  الكبــا ةةية  إيجابيةةة ،106ر"المغــامرة لديــه والت حــر  بمعنةةى أن  لةةه خاص 

برازهةةا للعيةةان فةةي سةةلوك وهةةي إشةةباع ات مختلفةةة وهةةو وسةةيط إعالمةةي ينقةةل يالحاجةةات المكبوتةةة وا 

مختلةةف أنةةواع "أدب الطفةةل"من مسةةةرحيات وقصةةص وأفةةالم وأغةةان ليةةةتمكن الطفةةل مةةن مشةةةاهدتها 

والتفاعةةل معهةةا بحاسةةتي السةةمع والبصةةر،مما يسةةاعد علةةى شةةدة التركيةةز واالنتبةةا  واإلدرات والتةةأثر 

 أيضا. 

ةةلوت  االجتمةةاعي  والت ربةةوي عنةةد المتعل مةةين يسةةتطيع       الت لفزيةةون مةةن خةةالل برامجةةه تغييةةر الس 

فسـلوك المـتعل   قـد يتغي ـر مـن سـلوك انفعـالي العقالنـي ،والهـروب :"إحسان محمد حسةن" يقول"

و  بالمثالي ـة سـوال سيما في فترة المراهقة إلى سـلوك مو ،من المساولية والكهل وضيق الت فكير

ــل المســاولي ة والعقالني ــة دراك القضــايا واألمــور المحيطــة به،وهـــذا ال يكــون إال  ببرمكــة  وتحم  وا 

ــة" ــة تثقيفي  قةةد يكةةون ذلةةت عةةن طريةةق الت مثيليات،واألمثةةال والحكةةةم ،107الت لفز ــون نشــاطات إعالمي 

ا. عبي ة والوطني ة،فيزرع القيم والممارسات ال تي تجعل من الط فل محب ا و مسالم   الش 

                                                           

  مراد زعمي ،"ملسسات التنشئة االجتماعية "،منشورات جامعة باجي مختار –عنابة، ب ت ،ص 177 .106 
 – 296ص 2005التوزيع , عمان , روإحسان محمد حسن "علم االجتماع التربوي "دار وائل للنش 107    

 .297ص 
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فةل مةا يخةدم الط   أن تقةدم: بصـري ر  في المادة المقدمة للطفل مـن خـال  الوسـيط الوعليه يشت

ةةطة حتةةى يفهمهةةا الط فةةل المسةةتهدف  ويربطةةه بالوسةةط ال ةةذي يعةةيش فيةةه بلغةةة عربيةةة  سةةليمة ومبس 

بةين  األمر الذي يفةر  التوافةق،وتصبي  جزءا  منه وعدم ال تحليق به في عالم الخيال والال معقول

مةةةن  الطفةةةل مةةةا يخةةةدمويجةةةب أن تهةةةتم أيضةةةا ب،ومسةةةتوى الط فةةةل عمريةةةا  وتعليمي ا  مسةةةتوى العةةةر  

هةا مشةاهد وصةور ترفيهي ةة بةاهرة  حتةى ينشةد  إليفةي  وتقدمها  األخالق والمثل والخصال الحميدة

 فتغرس فيه الخصال المرجو ة واألهداف المنشودة ال شعوري ا.

 أهداف التلفزيون:

ـــيقةةةرر" هةةةادي نعمةةةان" أبةةةرز ا التةةةي يجةةةب أن تحققهةةةا البةةةرامم التليفزيونيةةةة الموجهةةةة إلةةةى  دافأله

 108األطفال و هي:

تنميةة اإلحسةاس بالثقةة فةي الةذات وفةي عن طريةق  إمدادا التواصل الوجداني بين الطفل وأسرته  

كسةةابه أسةةس التواصةةل وزداب الحواراآلخر، علةةى تكةةوين مفةةاهيم بسةةيطة عةةن الواقةةع  تهمسةةاعدو ،وا 

اسةةةةةتخدام القواعةةةةةد البسةةةةةيطة المتعلقةةةةةة بةةةةةاألمن والسةةةةةالمة والصةةةةةحة كالمةةةةةادي،والواقع االجتمةةةةةاعي 

تعلةةةم التمييةةةز بةةةين مةةةا هةةةو مقبةةةول )صةةةواب(،وما هةةةو غيةةةر مقبةةةول )خطةةةأ(،واحترام باإلضةةةافة إلةةةى 

 .النظام  

 المسرح:-3

 على يقو  الذي البشري  المسرح ذلك األطفا  بمسرح يقصدتقول حنان  عبد الحميةد :"        

 طر ـق عـن مسـاهمة بمنهـا االكتماعيـة وظيفتـه وحـددت،األطفـا  والناشـئة أكـل مـن االحتراف
                                                           

 .بالتصرف  365ص ،مرجع سابق ،"أدب األطفال فلسفته فنونه ووسائطه"،هادي نعمان الهيتي  108
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بمعنةى أنةه موجةود خصيصةا للطفةل يحمةل ،109الصـاعدة" األكيـا  وبنـاء التربية في الفني العمل

التمثيل،حيث يرتكةز علةى أشةخاص يتحركةون  وظيفة اجتماعية تشمل التربية والتعليم واألصل فيه

 مسةرح علةى ينطبةق مةا كل   األطفال مسرح على وينطبقهنا وهنات،وأحاديث وحوارات يتبادلونها،

 مثقةف علةى درايةة بعناصةرو  موهةوب مبةدع إلةى يحتةاج فهةو وفنيةة أدبيةة عناصةر مةن الكبةار

متميةز  خةالق مخةرج لةىإ يحتةاج كمةا،نموهم ومراحةل األطفةال ولخصةائص ،ومقوماتهةا المسةرحية

يةا  الطفةل  ليبةدو لةه  يجعل من مشاهدة الممثلين على المسرح وهم يلدون أدوارهةم عالمةا ينةدمم وا 

 تجسيما  حيا ،يجعله يرتبط به ارتباطا وثيقا .ما يرا  

 المسارح وهي: من متعددة أنواع وجود إلى اإلشارة وتجدر

  النشا  التمثيلي -

  مسرح العرائس -

 المسرح الغنائي  -

 المسرح التعليمي  -

لكةةةةل لةةةةون مةةةةن هةةةةذ  األلةةةةوان المسةةةةرحية الخاصةةةةة بالطفةةةةل بشةةةةيء مةةةةن التوضةةةةيي  طةةةةرق وسةةةةوف نت

 والتفصيل فيما هو موال من البحث.

                                                           
 .26ص 1997والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار والمسرح، الدراما ، الحميد عبد حنان العناني،   109
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 إلطةالق وسةيلةيعتبةر مسةرح الطفةل :110هـي األطفـا  مسـرح إليهـا يرمـي أهـداف كملـة وهنـاك

عةن  واألدبيةة الفنيةة همأذواق تحسينو  يهملد العمل حب تنميةيسعى إلى  اإلبداعية األطفال طاقات

 الفةن تةذوق ي ناضةم مسةرحي جمهةور خلةقبهةدف ،ويفيدهم يمةتعهم فيمةا هموقةت سةتثمارطريةق ا

 ضةمائر وتحريةت النبيلةة والقةيم الجيةدة والعةادات األفكةار غرسمن خالل ،ءالردي ويرف  الرفيع

 .وهةذا مةا يجعةل بدمكاننةا  ةالواقعية والتجةارب الجديةدة بةالخبرات همتزويةدو  يةرالخ نحةو األطفةال

نةه مةن و " قةوي لكألدب الطفلقول أن تأثير المسرح كوسيط" ال نةه عةالم يقةرب الشخصةيات لةه ويمك 

 ر والمستقبل اجتماعيا وسياسيا أيضا.ضتكوين زراء وتصورات عن قضايا الحا

 الكتاب االلكتروني: -4

 نـ  لوصـف يسـتخد  مصـطلع  " االلكترونـي "الكتـابيقةول "محمةد فتحةي عبةد الهةادي" :    

 " الكومبيـوتر شاشـة علـى ليعـرض Digital رقمـي شـكل ولكنـه مشـابه لكتـاب أو متنـاظر

" باتةةت مصةةطلحا فةةي العةةالم الرقمةةي يسةةتخدم  لإلشةةارة  كتــاب الكترونــيوهةةذا يعنةةي أن كلمةةة "،111

الكتةاب  إلى الكتةاب بمفهومةه التكنولوجي.فأصةبي مصةطلحا نظيةرا مقةابال للكتةاب المعتةاد أال وهةو

بحكةةم التطةةور الةةذي وصةةلنا إليةةه متةةوفرا للطفةةل إمةةا عةةن طريةةق  ضةةحىوقةةد أ،الةةورقي الةةذي عهدنا 

 أواألقراص المضغوطة.       االنترنت 

                                                           

 الثقافية الشلون  دار،بغداد، ثقافة في المعرفي التجانس ومرتكزات التربوية المداخل،الكعبي عباس فاضل  110
 .34-33ص ، 1999 ،العامة

 .61ص، 2001اللبنانية، المصرية الدار  :القاهرة ، والطفل المكتبة .،عبد الهادي فتحي محمد 111
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 مميزات الكتاب االلكتروني:

 ىلع مخزنة باألطفا  الخاصة الموسوعات من نماذد هناك " :"يقول "محمد فتحي عبد الهادي

 للمرحلـة الر اضـيات وموسـوعة،اإلسـالمي التـار خ موسـوعة مثـل العربيـة األقـرا  وباللغـة

 العربيـة اللغـة قواعـد وكتـاب،اإلسـال  صـورة كتـاب مثـل وكتـب ،هوز أبكد وقاموس، االبتدائية

ــــة" بالصــــوت والرســــو ة صــــحوبهــــا مورير  بمعنةةةةى أن الكتةةةةاب االلكترونةةةةي شةةةةامل ،112المتحرك

التخصصات واألعمار يحمل خصائص إعالمية من شأنها امةتالت إدرات الطفةل وجاذبيتةه األمةر 

  الذي يجعل منه وسيطا تعليميا وتربويا ال يستهان بأهميته أبدا. 

 جةدا كبيةرة تخةزين فللكتاب االلكترونةي قابليةة،حملهايناهيت عن حجم المعلومات التي له أن     

 مةن  زالف إلةى تصةل الشةاملة واألعمةال الموسةوعات مثةل كبيةرة أعمةاال يخةزن  أن يمكةن إذ 

باإلضةافة إلةى إمكانيةة ،سريع واسةترجاع بسةيطة وبكيفيةة واحةد قةرص علةى النصةية الصةفحات

 الطفل  عناء التنقل والذهاب إلى المكتبة.  غناءإانتقائها وحملها بطريقة سهلة ومريحة مع 

تقو  الوسائط االلكترونيـة الحديثـة بـدور ثقـافي عـا  مهـ  وهـي فـي :""حسن نوفةليوسف "يقول 

 ذلـك تفــتع شــهية الطفـل وتحقــق كاذبيــة الكاذبيـة وحــرا  أن تخلــو مـدارس األطفــا  مــن صــالة 

علةى ضةرورة وجةود يركةز هذا القةول  من المالح  أن  ،113إن ل  تكن قاعة الدرس نفسها" أوأكثر

لما لهةةةا مةةةن ،فيةةةديوهات وكتةةةب وأفةةةالم تعليميةةةة فةةةي الصةةةفوف المدرسةةةيةالوسةةةائط االلكترونيةةةة مةةةن 

                                                           

 .60ص ،مرجع سابق، والطفل المكتبة .،عبد الهادي فتحي محمد  112
 .82ص،بط ، 1999 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،"القصة وثقافة الطفل" ،يوسف حسن نوفل  113
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األمر ،فالطفل بطبيعتةه ميةةال للجديةةد محةب لألةةوان والصةةوت،أهميةة فةةي إلقةاء المعلومةةة وترسةةيخها

خها في الذ هن.  الذي يثير إمكانية امتصاص المعارف وترس 

نهةةا مةةا كةةان معروفةةا منةةذ م،نسةةتخلص ممةةا سةةبق أن ثقافةةة الطفةةل تسةةتمد مةةن وسةةائط متنوعةةة      

مةةن الكتةةاب المعتةةاد إلةةى الكتةةاب  اعصةةر التطةةور التكنولةةوجي بةةدء،األزل ومنهةةا مةةا أنتجةةه العصر

مةةةع االلكترونةةةي وصةةةوال إلةةةى الحاسةةةوب الةةةذي أصةةةبي يسةةةتعمله طفلنةةةا اليةةةوم ويوظ فةةةه فةةةي التعامةةةل 

 النصوص واأللعاب الترفيهية والتثقيفية، ويستفيد منه في نهل المعارف.

حةةريص  علةةى تةةوفير أجهةةزة الحاسةةوب فةةي جميةةع المراحةةل التعليميةةة   "الكزائــرأن  وطننةةا"  خاصةةة

هةةذا ،إلنترنيــتبمةا فةةي ذلةت مرحلةةة التعلةيم االبتةةدائي،ورْبط كةةل الملسسةات التعليمةةة مبةدئيا بشةةبكة ا

 األخير الذي فتي فضاء ثقافيا حديثا ما كان متوفرا باألمس .

يةةةة التثقيف أن هةةةذ  الوسةةةائط،ايجابيةةةا فةةةي هةةةذا الصةةةدد يعةةةد  أمةةةرا إال  أن  مةةةا نلكةةةد  هنا،والةةةذي     

 تةةارة فةةي المضةةمون وفةةي طريقةةة،( تةةزاحم المنهةةاج التعليميوالمكتــوب بصــري  البنوعيهةةا  المختلفةةة

باعتبةةار كةةل منهمةةا وسةةيطا تربويةةا يتعامةةل مةةع ،وتدعمةةه وتكملةةه تةةارة أخةةرى ،عرضةةها علةةى الطفل

ةةس ويعةةد  طفةةل المستقبلأدب طفــل"الطفةةل بشةةكل مباشةةر وعميةةق بهةةدف توصةةيل  ويسةةهرعلى ،" يلس 

 ترسيخ المهارات التواصلية والقيم النبيلة والثقة بالنفس.

 األهداف الرئيسية  ألدب الطفل و تدريسه:/3

وقةد تكةون ،كةون واضةحة وقةد تكةون مضةمرة تقةد ،لكل عمةل يقةوم بةه اإلنسةان غايةات معينة      

مسةةار هةةذا العمةةةل وقصةةديته والهةةدف المةةراد الوصةةةول  ولكنهةةا موجةةةودة تحةةدد،حسةةنة وقةةد ال تكون 

وعليه مةا مةن مبةدع يخةو  تجربةة الكتابةة دون هةدف وال مرجعيةة فكريةة نلتمسةها مةن خةالل ،إليه
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السةةيما إن ،فهةةذا مةةا يوجةةب المبةةدع  تحديةةد هةةدف جلةةي  وواضةةي ،تحليةةل مضةةامين إنتاجةةه األدبي

 .األولى كان يخاطب جمهورا ما يزال في مراحل نمو 

 " مجموعة من األهداف تتمحور حول ما يلي:بمدب الطفلولقد حدد المهتمون "

 األهداف االعتقادية:

فالمةةةذاهب األدبيةةةة والمةةةدارس ،مةةةن المعلةةةوم أن أي عمةةةل مةةةرتبط بمةةةا يةةةلمن بةةةه صةةةاحبه ويعتقد    

زعةة وتسعى لتحقيق إديولوجيةة أو ن ،الفنية واالتجاهات الفكرية كلها ترتكز على عقيدة من العقائد

ــدين عالقــة روحيــة بــين العبــد معينة.واسةةتنادا إلةةى هةةذ  القناعةةة الجوهريةةة علينةةا إنكةةار مقولةةة " ال

!! ولدينا ما ينسخها فةي قولةه )صةلى هللا ؟." كيف ال البشري  وربه ال عالقة لها بالحياة والنشا 

نمـــا لكـــل امـــر  مـــا نـــوى عليةةةه وسةةةلم(:" الفطريةةةة فتركيبةةةة الطفةةةل  " 114إنمـــا األعمـــا  بالنيـــات وا 

وعليةه البةد ،خاصةة فةي مراحةل عمةر  األولى،والنفسية تجعله مرن التصديق فةي كةل مةا يطةرأ عليه

ألن توظيةف ،" خاصة المترجم منه بشيء من التحقيةق والغربلةة والمراجعةة أدب الطفلأن يح " 

نات والشت والوثني ة وتعةدد اآللهةة وبعة  الطقةوس الماسةونية ال مكةان لةه فةي  أمةور الخيال والتكه 

ـــلألن الهةةةدف األول المنشةةةود مةةةن " اإلسةةةالمي العقيةةةدة والةةةدين " كمةةةا يقةةةول عبةةةد الفتةةةاح أدب الطف

هو أن نشرح للطفل أمور دينه ونركز على بيان عظمة الخالق وقدرته على الخلـق إسةماعيل: "

ــي نفــوس البشــر ــر اإليمــان ف ــدبر الكــون ونظهــر أث فعلةةى المةةربين مةةن أسةةرة أو ملسسةةة ،115"وت

                                                           

تطبيق على - 1 رقم 1/2 ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلىكيف كان بدء الوحي ،البخاري صحيي   114
play store 

دار ، أدب األطفةةةةةةال وأسةةةةةةاليب تةةةةةةربيتهم وتعلةةةةةةيمهم وتثقةةةةةةيفهم،أبةةةةةةو معةةةةةةال عبةةةةةةد الفتةةةةةةاح  إسةةةةةةماعيل  115
 .169ص،2005  1ل،ألردنا،الشروق 
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وعليةةه يجةةب أن ،جتماعيةةة أو إعالميةةة إدرات عظمةةة دورهةةم الةةذي يلدونةةه لفائةةدة الطفلتربويةةة أو ا

السةةيما فةةي الشةةق العقائةةدي ،يقةةوم كةةل واحةةد مةةنهم بعمليةةة فةةرز صةةحيحة لمةةا يقدمةةه لهةةذا الصغير

وهناك فئة ال تكهل الحقيقـة بـل وفي هذا الصدد يقول محمد حسن بةريغش: "،وعالقة الفرد بربه 

وتتـوارى خلـف العنـاو ن والالفتـات ،لغرب مذهبا وعقيدة تصرح بذلك حينـا اتخذت من فلسفات ا

وهةذا القةول يوضةي جحةد بعة  أهةل االختصةاص وعةزوفهم عةن المصةادر ،116"البراقة حينا  خر

والنهل منهةةا السةةم القاتةةل ،فةةي ترسةةيخ عقيةةدة التوحيةةد للةةنشء وانجةةرافهم نحةةو التيةةارات الغربيةةة ةالحقةة

ويسةهرون سةنوات عديةدة ،فيرفضةون العةودة إلةى أدب أساسةه اإلسالم بغية تحقيق الشهرة واأللقاب

 في ترجمة كتب للطفولة لفالسفة أو أدباء غربيين ويأبون العودة إلى التراث.

بنةي ي،متةين القةيم ،واسةع النظةرة ،" هي بناء نشء ال تهةز  رييأدب الطفلفالغاية المنشودة من "   

ل نصةةةوص أدب الطفةةةل إلةةةى خطبةةةة وهةةةذا ال ،شخصةةةيته مةةةن تعةةةاليم ديننةةةا الحنيف يعنةةةي أن نحةةةو 

بةةل علةةى المبةةدع أن يجعةةل مةةن إبداعاتةةه تصةةب فةةي وعةةاء التوحيةةد الةةذي  ،جمعةةة أو درس عقيةةدة

ر الطفل مستقبال من الشوائب والتيارات الفاسدة والعبودية المنحرفة التي نعيشها اليوم  .يحر 

 العقائدية هي: "أدب الطفل"واستنادا لما سلف فان أهداف 

درات الطفل معنى وأداء. -  ترسيخ وحدانية المعبود في شعور وا 

 ترسيخ حب هللا ورسوله في قلوب الناشئة . -

 كطاعة الوالدين والتواضع ونصرة الضعيف  واجتناب المعاصي.،التحلي بمكارم األخالق -

 النهي عن المنكر واألمر بالمعروف. -

                                                           
 .115،صمرجع سابق،"برغيش،"أدب األطفال أهدافه وسماتهمحمد حسن  116
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 االبتعاد عن طقوس التكهن والسحر والشعوذة. -

 صبر عند الشدائد واالستعانة باهلل عز وجل.االتسام بال -

 األهداف التربوية:

مرين أالبد أن ننو  أن هذ  األهداف ترتبط ارتباطا وثيقا بالتي سبقتها والهدف التربوي يشمل     

فات وحماية للفطرة البريئة من االنحراف واآل،بناء لمقومات الشخصية،مهمين هما البناء والحماية

 الخلقي :فتدخل في كل ما يتعلق باالنحاللأمااآلفات االكتماعية،والعلمانية والنفسيةاالجتماعية 

 المخدرات والعقوق.،التسرب المدرسي

 .118و اإلنسانية117تنطبق عليها النزعات المعاصرة كالوجودية واآلفات العلمانية:

 د.الحسد واألحقا،االت كالية  ،فنقصد بها األنانية  ،اآلفات النفسيةوفيما يخص 

أهواء وضةالالت  من حمايةالتسعى بخطى هادئة إلى ،فهذا يعني أن الحماية التربوية بوجهيها   

بغية غةرس وترسةيخ العقيةدة وتثبيتهةا ،مستندة في سةعيها إلةى الكتةاب والسةنة،فكرية وسلوكية عديدة

ّذَ » كمةةا وضةةحنا سةةابقا لقولةةه تعةةالى: وا ِإالذ  ــد  واحترامةةه اسةةتنادا  اآلخةةرغةةرس محبةةة و ،119«َأالذ َتْعب 

                                                           

وتصةف  ،الوجود اإلنساني الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيةدةيرتكز على ،الوجودية تيار فلسفي أدبي ملحد    117
ار  الوجودية اإلنسان بأنه يستطيع صنع ذاته وكيانه لوحةد  ويتةولى خلةق أعمالةه وتحديةد صةفاته وماهيتةه باختية

 الحر دون ارتبال بخالق أو بقيم.
تلكةد  ،دبيةة واألخالقيةة والعلميةةالنزعة اإلنسةانية اتجةا  فكةري تةدخل فيةه العديةد مةن المةذاهب الفلسةفية واأل  118

 علةى فةي االعتمةاد وتلكةد علةى زيةادة خطةر اإلسةراف،الفردية اإلنسانية والثقة بطبيعة اإلنسان وقابليته للكمةال 
تطالةةب برفةةع األخةةالق كسةةبيل للخةةالص مةةن القيةةود وانسةةب ،اإللةةه ألنةةه إسةةراف يقضةةي علةةى األصةةالة واالبتكار

 هو التمتع بالملذات الجسدية والحسية دون االمتثال لقيد.طريق لتحقيق السعادة واإلنسانية 
 .  02يةاال ،سورة هود 119
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ـــوَن ِإْخـــَوة»لقولةةةه سةةةبحانه وتعةةةالى: عةةةدم ات خةةةاذ و  وتمتةةةين الةةةروابط اإلسةةةالمية ،« 120 ِإنذَمـــا اْلم ْاِمن 

 وأن  ميزان التفاضل يكون بالعمل والجةد واحتةرام األفةراد والمسةاواة بيةنهم،الط بقية معيارا في الحياة 

العبيد إخــوانك  فــمطعموه  ممــا :عليــه وســل " لقولــه صــلى ه،أغنيةةاء كةةانوا أو فقةةراء،فةةي التعامل

وزرع الكلمة الطيبة في نفةوس اآلخةرين ،التعايش معهم بحسن معاشرتهم والرأفة بهم و ،121تمكلون"

لقولـه صـلى ه عليـه  ،هوبين اإلنسةان ورب ة،وتبيان قدرها في تمتين العالقات بةين اإلنسةان وأخيةه

واألخةةذ بعةةين االعتبةةار مةةا  ،122لــ  تكــد فبكلمــة طيبــة" نافــتمــرة  "اتقــوا النــار ولــو بشــقَ : وســل "

ب مةن شةيم اإلنسةان الطيةب ن الكةالم الطي ةأوفي ميزان أعمانا و  ،ثر على نفوس الغيرأللكلمة من 

"المســل  مــن ســل  :لقولــه صــلى ه عليــه وسل " ،هب بهةةا الفةةرد إلةةى رب ةةل بةةه عبةةادة يتقةةر  والتمث ةة،

ــده" اإلحسةةان إلةةي الوالةةدين وتحقيةةق معةةاني الطاعةةة باإلضةةافة إلةةى ،123المســلمون مــن لســانه و 

َ َوِباْلَواِلــَدْيِن ِإْحَســان ا  »والشةةعور بةةالرابط األسةةري لقولةةه تعةةالى: ،والسةةكينة لهمةةا ّذ وَن ِإالذ  اَل َتْعب ــد 

ْسن ا ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوق ول وا ِللنذاِس ح   . 124«َوِذي اْلق 

ــْبِر  »التسةةلي بالصةبر والةةدعاء فةي األوقةةات الصةعبة لقولةةه تعةالى:ناهيةت عةن      َواْســَتِعين وا ِبالصذ

ــاَلةِ  نذَهــا َلَكِبيــَرةَّل ِإالذ َعَلــى اْلَخاِشــِعينَ  َوالصذ وتعلةيمهم أن األمةةر كلةةه بيةةد هللا ومةةا مةةن معضةةلة ،125«َواِ 

اء شةةةخص غيةةةر عجةةةول متةةةزن الفكةةةر إال ولهةةةا حةةةل ونةةةدفع بهةةةم إلةةةى التةةةدبير والتفكيةةةر بتري ةةةث لبنةةة

                                                           
 .10االية ،سورة الحجرات،  120
 play storeتطبيق على  كتاب العتق .-باب قول النبي )ص( العبيد إخوانكم ،صحيي البخاري   121
 play storeتطبيق على  .6023باب طيب الكالم /،صحيي البخاري   122
 play storeتطبيق على  .10باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد /،صحيي البخاري   123
 .83االية ،سورة البقرة 124
 .45االية ،سورة البقرة 125
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ــاِس  »لقولةه تعةالى: ألنةه إثةم كبيةر متجنةب للتعةالي والتكبةر والسةلوت متواضةع َك ِللنذ َواَل ت َصـعِ ْر َخـدذ

ــوٍر  ــاٍ  َفخ  ــلذ م ْخَت ــُب ك  َ اَل ي ِح ّذ ــا ِإنذ  ــي اأْلَْرِض َمَرح  ــِش ِف سةةلوت  باإلضةةافة إلةةى أنةةه،126«َواَل َتْم

 مذموما في محيطه  .يجعل صاحبه وحيدا 

مةةن أكثةر الميةةادين التصةاقا بالطفةةل وأكثةر الوسةةائل مسةاهمة فةةي تنشةئة الطفةةل  "أدب الطفـل"ف   

الحرص علةةى إعةةداد نةةشء يرفةةع مسةةتوى و ،وحمايتةةه ومجتمعةةه مةةن انزياحةةات تهةةدم األسةةس التربويةةة

إلشةارة وسةيط " كمةا سةبقت ا"أدب الطفـلو،مجتمعه يبدأ بالضرورة بمناهم تربوية تخدم هذا الهدف

مةةةن مهامةةةه الوقةةةوف أمةةةام التيةةةارات الغربيةةةة الجارفةةةة للثوابةةةت  ،تربةةةوي تعليمةةةي ال يسةةةتهان بتةةةأثير 

ــيء إذا اســتوى واعتــد  ترب ــىوالمعتقةةدات كمةةا يقةةول معةةروف احمةةد:" فةةةالجوهر ،127" أي إن  الش 

 التربية. وعليه تكون ،األساسي هو األخالق  واعتدالها في الطفل وتوافقها والتعاليم اإلسالمية

 

 األهداف الفنية والجمالية:-ج

ال يمكةةن ألدب الطفةةل أن يحظةةى بالترحيةةب مةةن طةةرف الطفةةل إذا لةةم يأسةةر ابتهاجةةه للمنةةاظر     

وأدب الطفل يمكنـه أن يسـه  فـي تربيـة الـذوق الفنـي للطفـل "،الجميلة من صور بيانية أو فنةون 

ــــالخطو  والكتا ــــون ك ــــن الفن ــــر م ــــة الكثي ــــي معرف ــــه ف ــــي مواهب ــــة والعمــــارة و نم ــــة الزخرفي ب

  128."اإلسالمية

                                                           
 .18االية ،سورة لقمان  126
 .15ص، 2006، 2ل،الجزائر  ،دار الغرب ،محاضرات في علوم التربية،معروف احمد   127
،نقال عن :صالي السامي، ميادين الجمال 151األطفال أهدافه وسماته"،ص برغيش،"أدب محمد حسن  128

 . 1988، 1لمكتب اإلسالمي ،بيروت ،لفي الظاهرة الجمالية، ا



 دب الطفلأ                                                                 الفصل األو     

 

72 

 فمةن مهامةةه إذا  إمتةاع الطفةةل والتةرويي عنةةه فةي قالةةب فنةي  يمكنةةه أن يوجةه الطفةةل ويسةمو بذوقةةه 

ةةةي جوانةةةب الجمةةةال فيه.فاالت صةةةال ،ليرفةةةع معةةةدل الشةةةعور باألعمةةةال األدبيةةةة  فيحقةةةق رسةةةالته وينم 

نةب الل غةة وحةدها أحيانةا فةي توصةيل الجاوقد ال تكف ،بالط فل البد أن يكون بطرق فعالة ومتنوعة

جماليةة تقةديم مختلةف األلةوان الفهذا يلكد مسلولية أدب الطفةل الفنيةة والتزامةه فةي ،الفني للدالالت

المصةاحبة لأعمةال األدبيةة كالصةور والرسةومات واأللةةوان المصةاحبة للعمةل األدبةي المطبةوع فةةي 

 كتب ومجالت .

 ،ةلواقعية الجميلة من مختلف نواحي الحياة والوجود والطبيعتقديم األلوان ا باإلضافة إلى    

  نهفا،وتقديم المعاني واألخيلة البديعة التي تستهوي األطفال ،وتبسيط األساليب األدبية الجميلة

عر ما يميز ،من المتع الجمالية االستمتاع باألسلوب األدبي وما فيه من أحاسيس من  كما أن للش 

دون أن ننسى المعلومات الفنية ،أبياته والتي يصل صداها إلى نفوسناالموسيقى الجارية بين 

تي تقديم القيم واالتجاهات ال مع،التي تثري حصيلة الطفل عن الفن وأنواعه والفنانين وأعمالهم

 ترد خالل اإلنتاج األدبي،وتدعو إلى تقدير الجمال والذوق السليم .

بس والموسيقى والملثرات الصوتية والضوئية ،وما ناهيت عن المناظر الخلفية والديكور،والمال   

إال أن  إلى ذلت مما يصاحب اإلنتاج المسرحي أو لإلنتاج المسموع في اإلذاعة والتليفزيون.

ات زان في الفطرة وانسكا  نه :"أحسن بريغيش فهو يرى  مفهوم الجمال قد يختلف نوعا ما عند

حسان في أداء األعما  وسم بمعنى ،129 و في اختيار األشياء"م  نواميس الكون وا 

فالشعور ،يرتبط بأداء الواجب وتحقيق منهم هللا،" قيمة فنية فطرية في كل فرد منا"الكما أن
                                                           

 .146،صمرجع سابق،برغيش،"أدب األطفال أهدافه وسماته" محمد حسن  129
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فعليه ،"أدب الطفلوتلت هي إذا  مهمة "،بالقيمة الفني ة  يعني بروزها على ساحة الوعي واإلدرات

وعلينا أن ننو   أن لفظة ،األدبية أن يسهم في استفزاز هذ  الملكة الفطرية من خالل األعمال

فالجمال إحساس وانسجام ،" تتعدى المظهر والز ينة لتصل إلى جوهر الشيء وروحه كما "

 واطمئنان البد أن يحسه الطفل.

 "أن يقةةوم بتطةةوير الجانةةب الفن ةةي عنةةد الطفةةل بتلبيةةة حاجةةاتأدب الطفــللةةذلت يكةةون إلزامةةا علةةى"  

ةز فةي أعمالةه الفنيةة علةى الفنةون الحديثةة فقةط وينفعلى المبةدع أ،ذوقيةة غريزيةة  فيةه سةةب ن ال يرك 

ن بةةل علينةةا أ،بةةل ويجعةةل منةةه احتكةةارا  عليهةةا كالرسةةم والةةرقص والتمثيةةل والموسةةيقى،إليهةةا الجمةةال 

 نعل ةم أطفالنةا مفهةوم الجمةال علةى أصةوله لكةي يكةون ثقافةة يعامةل بهةا الغيةر بةالنظر إلةى جةةوهرهم

ويصةةةبي ،فةةةي كةةةل شةةةخص ليحسةةةن بنةةةاء عالقةةةات اجتماعيةةةة فعالةةةة مسةةةتندا إلةةةى الجانةةةب االيجةةةابي

 سلوكا يت بعه في اختيار ما يحتاج من أدب وعمل ومنزل وزوجة .

السـمة  هتعميق الكمـا  فـي نفسـه ألنـ والطفل المسل  بحاكة إلىويضيف حسن بريغش أيضا:"

التــي تنــتظ  فيهــا كميــ  تصــرفات المســل  وألنــه قر نــة الســمو واإلحســان وصــفة مــن صــفات 

"غةةرس فةةي نفةةوس األطفةةال المفةةاهيم اإلسةةالمية  أدب الطفــللةةذلت مةةن مسةةتلزمات" ، 130اإلتقــان "

ر ،والتدب ر في خلةق الكةون واستحضةار عظمةة الخةالق ل باعةث ومصةو  والتثبيةت فةي أذهةانهم أن  أو 

ـلذ َشـْيٍء َخَلَقـه "هللا لقوله تعةالى:"للجمال هو  لكةي يتسةن ى للطفةل أن يستحضةر ،131الذِذي َأْحَسـَن ك 

                                                           
 .151،صمرجع سابقبرغيش،"أدب األطفال أهدافه وسماته،محمد حسن   130
 .07 يةاآلالسجدة،سورة   131
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ةر  فةي هةذا  الكةون وتجليةات قةدرة الخةالق فةةي  ،صةفة الجميةل  المصةور البةديع ويةتعل م حسةن التفك 

 جماله .

الجمةةال " الجماليةةة هةةي جعةةل الطفةةل يةةدرت أن أدب الطفــلأهةةداف "أن  إلةةى يمكننةةا أن نخلةةص    

  ةألنةةه سةمة تبةةرز الصةنعة اإللهيةة،حقيقةة ثابتةة فةةي كيةان هةةذا الوجةود والطبيعةةة ميةدان مةةن ميادينةه

واإلنسةةةان المت صةةةف بمةةةا سةةةلف هةةةو القةةةدوة وهةةةو المجسةةةد لقةةةيم الجمةةةال فةةةي السةةةلوت اإلنسةةةاني ألن 

قها األفئةةدة وتسةةتمتع بهةةا األذهةةان والجمةةال هةةو لةةب    كةةل الجمةةال سةةمة فنيةةة تهواهةةا الحةةواس وتتةةذو 

  شيء وجوهر  .

 

 

 األهداف الت ليمية: -د

إلةى  وعلى رأسها القراءة التي تعتبر غذاء الفكر ،يترأس الهدف التعليمي تعلم المهارات عموما   

د بةةةةالثروة اللغويةةةةة الفصةةةةيحة،أن تصةةةةبي هةةةةذ  المهةةةةارة وسةةةةيلة للفهةةةةم والمعرفةةةةة والثقافةةةةة ة بغي،والتزو 

شةةعار وحف  األ،وتقنيات الحةةوار وقةةراءة القةةرزن،الكتةةابي والشةةفهياالرتقةةاء بأسةةاليب الت عبيةةر بنوعيةةه 

 وتمثيل المسرحيات سبيل  لتحقيق ذلت.

فينتقةل مةن المحسةوس ،فبهذا ينتم حتمةا قوامةا لل سةان وسةالمة للن طةق وتغذيةة للبيةان عنةد الطفل   

ويرجع  .إلةةةى المعنةةةوي مسةةةتعمال فةةةي ذلةةةت المجةةةاز واالسةةةتعارات فيكتشةةةف الطفةةةل ميوالتةةةه ومةةةايهوا 
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وأدب األطفـا  يعـين علـى اكتشـاف الهوايـات الفضل ألدب الطفل فةي ذلةت فيقةول:""هادي نعمان"

 132."والحصو  على المهارات الكديدة ويعمل على تنمية االهتمامات الشخصية عند الطفل

وطرائق التعامةةل مةةع وسةةائل ،ناهيةةت عةةن تقةةديم المعلومةةات الجديةةدة المتعلقةةة بمسةةتجدات العصةةر 

يساعد على النمـو الفكـري لمطفـا   "،فأدب الطفل كما يرى هادي نعمان:التكنولوجية المعاصرة 

ز اء المشــــكالت التـــــي  ويعلمهــــ  أنماطـــــا مــــن التصـــــرف الســــلي  فـــــي المواقــــف المختلفـــــة وا 

 133."تعترضه 

وتدريبه علةةى ،االسةةتنتاجباإلضةةافة إلةةى إكسةةاب الطفةةل مهةةارات عقليةةة فةةي التحليةةل والتعليةةل و     

 فضةةةال عةةةن تقويةةةة جانةةةب اإلرادة وحةةةب الدراسةةةة وتحقيةةةق مزايةةةا مةةةا يقةةةرا أو يشةةةاهد ،حسةةةن توظيفها

فه علةى أبةرز الشخصةيات العلميةة والثقافيةة والدينيةة والس،أويسمع وتمثُّلها ياسةية دون أن ننسى تعر 

 وترسيخ حب الوطن  وتعريفه بالعادات والتقاليد .

لولية وهنةا تعةود مسة،وسيلة تعليمية تربوية ترقةى بالطفةل إلةى مسةتويات عليا لطفل"أدب اوبالتالي "

 المبدع لتظهر جلية واضحة فيما  يكتب أويترجم أو يذيع.

 

 

 

 

 
                                                           

 .90ص،مرجع سابق ،"أدب األطفال فلسفته فنونه ووسائطه،هادي نعمان الهيتي   132
 .89 ص،مرجع سابق، "أدب األطفال فلسفته فنونه ووسائطه،هادي نعمان الهيتي 133
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 اللغة العربية ومهاراتها:-1

 تمهيد:

 رعر ونثةشةوالتةراث العربةي مةن  الشةريفن الكةريم والحةديث النبةوي االلغة العربية هي لغةة القةر     

 ومن حيةث وظائفهةا،وتراكيبهاللهوية والكيان وهي ثروة من حيث مفرداتها  فهي رمز،وأمثال وحكم

 وهةي وسةيلتنا وأفكةار إحسةاسمةن  السبيل للتعبير عما يجول في ذواتنةا تعتبر إذفي حياة كل فرد 

واللغةة تعمةل علةى حفة  التةراث ،نرغةب بةه مةن حاجات ماها نحقق ب ألننا ،في التواصل مع الغير

مسةةةةتجداتها الفكريةةةةة و  األمةةةةمفبهةةةةا نطلةةةةع علةةةةى علةةةةوم ،مةةةةن خةةةةالل الكتابةةةةة  األجيةةةةالونقلةةةةه عبةةةةر 

فعةةةةن طريقهةةةةا تنمةةةةو  واإلنسةةةةانيالعربةةةةي ث راتةةةةسةةةةبيلنا فةةةةي حمةةةةل الرقةةةةي الثقةةةةافي والوهي ،والثقافيةةةةة

وميولةةةه  اآلخةةةرتمييةةةز ثقافةةةة  علةةةىتسةةةاعدنا  إذ وأداتةةةهوهي جةةةوهر الفكةةةر ،والفنيةةةة األدبيةةةة األعمةةةال

يةةةغ المعةةةاني فةةةي المجتمعةةةات حاجةةةة ماسةةةة تتصةةةدر تبل نشةةةأتهاعتبةةةر تومةةةن هةةةذا المنطلةةةق ،الفكةةةري 

 والشعور.والتعبير عن الفكر والحاجة  واألفكار

 :ت ريف اللغة

"ه(711-ابــن منظــور  نجةةد أن :لغععة-أ ةةا و اللغةةا يعنةةي السةةقط  الَلغــةفةةي لسةةان العةةرب يةةرى أن  ":ل غ 

"مةةا كةةان مةةن  ،و"الَلغــو والَلغــاصةةل منةةه علةةى فائةةدة أو نفةةعتحومةةاال ُيْعت ةةد بةةه مةةن كةةالم وغيةةر  وال ي

ةا إذا تكل ةم،الكالم غير معقود عليه بمعنةى:أن  ،134والل غة من األسماء الن اقصة وأصةلها ل ْغةو ُة مةن ل غ 

ر  صةةوت ا وتكل م، ةة   أو أ ْصةةد  علةةى ذلةةت ه(711-ابــن منظــور يضةةيفو الل غةةة مةةن الفعةةل لغةةا:أي ت ل ف 

                                                           
  ابن منظو ر،لسان العر ب،مم 5،مادة ) لغا( ،دار صادر،بيروت ،1957،ص 307 .134
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 أن هةةةا مجةةةر د أصةةةوات  متتاليةةةة تعنةةةي الكةةةالم ال ةةةذي ال نفةةةع منةةةه،أوال داللةةةة  فيةةةه،أي -الل غةةةة –أن هةةةا

ةة الل غةة ن  بحيةث يجةد أ،كتمـاعياالين جانبهةا يب ة (ه392 -كنـي ابـن)ونجةد،  بةالمجتمع خاص 

 كل   بها يعبر أصوات فإ نها َما حَدها الَلغةأ"يقول: إذ القوم بكلمة المجتمع كلمة مفهوم ويع برعن،

األصةوات المنطوقةة مةن قبةل بمعنةى أن  الل غةة كلف ،ككلمةة تعنةي تلةت ،135أرراضـه "عـن   قـو 

أي أن  الل غةة ،اسةتعماالتها تختلةف بةاختالف ناطقهةا وبةاختالف،عن حاجات معي نةة المتكل م،للت عبةير

،إلى جانةةب ذلةةت الن ظةةام مةةن الر مةةوز ال ةةذي يختلةةف بةةاختالف األقةةوام اتكةةون قبةةل كةةل  شةةيء أصةةوات

   الن اطقين بها

  :اصطالحا-ب

هـــي منظومـــة الَتواصـــل بـــين الكلمـــات بواســـطة رمـــوز الل غةةةة:"ورد فةةةي معجةةةم علةةةم الةةةنفس أن 

أي ،136الحركـات"و الكتابية و اَتفاقية،وأهَ  أشكا  الَلغة عنـد الَنـو  اإلنسـاني هـي الَلغـة الَصـوتية،

أنها نمط تواصلي يفرز  تالحم الكلمات مع بعضةها الةبع  مةن خةالل ترتيةب مةنظم تحمةل معةان 

ةةةوتية داخةةةل نسةةةق نظةةةامي مةةةن الكلمةةةات  مةةةنمتتاليةةةة متفةةةق عليهةةةا باإلجمةةةاع تشةةةكل  الوحةةةدات الص 

وت،في أشكال أساسية أهم ها للدالالتالحاملة   الكتابة والحركة. ،الص 

اعلـ  أن  الل غـة فـي المتعـارف عليـه هـي يقول عن اللغة:"في مقدمته ( ه808-ن ابن خلدو)أما  

رة  فــي  عبــارة المــتكل   عــن مقصــوده وتلــك العبــارة فِعــل لسانـــي   فــال بــد  أن تصــير ملكــة  متقــر 

                                                           

بيروت  رالنشتحقيق محمد النجار،المكتبة العلمية دارهدى للطباعة و ،الخصائص"" ،أبو الفتي ابن جنى 135 
 . 33د ت ص  2لبنان ل 

 .64ت،ص-،بيروت،د4،"معجم علم النفس"،دار العلم للماليين،لفاخرعاقل 136
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يتضةي لنةا مةن خةالل ،137" العضو الفاعل لها هو الل سان ،هو في كل  أمة بحسب اصطالحاته 

قةةول"ابن خلةةدون"أن اللغةةة هةةي تعبيةةر الفةةرد عةةن حاجتةةه وأفكةةار  ومتطلباتةةه بواسةةطة جارحةةة اللسةةان 

ان الةةةةةةذي يميةةةةةةز ويحةةةةةةدث التبةةةةةةاين بةةةةةةين أمةةةةةةة وأخةةةةةةرى حسةةةةةةب المتعةةةةةةارف عليةةةةةةه فيهةةةةةةا مةةةةةةن المعةةةةةة

  " جملة من القضايا يمكن إجمالها في:ابن خلدون ويتضم ن تعريف" ،والدالالت

 : ال لغةةةة وسةةةيلة تمي ةةةز اإلنسةةةان عةةةن غيةةةر  مةةةن المخلوقةةةات وهةةةي وسةةةيلة الت واصةةةل األولةةةى بةةةينأَوال

 " ظاهرة فكري ة إنساني ة.ابن خلدون "رفالل غة من وجهة نظ،المتكل م والمستمع

ةةة حسةةب مصةةطلحاتها:الل غةةة تواضةةع ثانيــا  فهةةي مرتبطةةة بمعةةان معي نةةة  ، واصةةطالح وات فةةاق كةةل أم 

           حسب دالالتها في كل مجتمع.

وتلـك العبـارة فعـل لسـانَي ناشـ  عـن إذ يقةول" ،الل غة عملي ة عقلية قصدية وظيفتهةا الت عبيةرثالثا :

التةأثير فةي المتلقةةي جةةل  أأي البةةد أن يحمةل الكةالم قصةةدية معينةة مةن ،138القصـد بإفــادة الكـال "

 يتجل ى لنا أن  الل سان يدل  على الل غة والكالم والفصاحة . هناومن مع بلوغ اإلفادة 

-لمزهــري  تهــذيب الل غــة فةةي" ف،ال نكةةاد نجةةد تباينةةا يةةذكر فةةي تحديةةد الداللةةة مةةن لفظةةة الل سةةان   

ثون بهةةا،"لكــل  قــو  لْســنَّل  نجةةد  يقةةول:" ه(370 ، بةةي ُن الل سةةان،إذا لســنَّل ويقال:رجةةل ،أي:لغةةة يتحةةد 

ذا ،كان ذا بيان و فصاحة ةر  جمعةه أ ْلسةن ة،وا  والل سان ُيذك ر وُيلن ث، فمةن أ ن ثةه جمعةه أْلُسةن ا،ومن ذك 

                                                           

 مصةةدر،http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htm ،المقدمةةة،عبةةد الةةرحمن ابةةن خلدون  137 
 .1/352ص، 45فصل  ، http://www.alwarraq.comالكتاب

 
 .1/352ص، 45فصل  ،نفسهالمرجع   138

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmمصدر
http://www.alwarraq.com/
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يقصةد بالل سةان الل غةة والبيةان "ه(370-األزهـري )وهنةا كةذلت نجةد أن  ،139أردت بالل سان الل غة أن ْثت

أن   وهذا يعنةي،دل  على الكالم والل غة والفصاحة ومن هذ  الت عريفات نالح  أن  الل سان،والفصاحة

بةاألحرى إلةى مجتمةةع  الل سةان هةو الن ظةام الت واصةلي،ال ذي يملكةه كةل  فةةرد مةتكل م ينتمةي إلةى قةوم،أو

ةةي اآليةةة الكريمةةة ــا َأْرَســْلَنا ِمــْن " :لةةه خصوصةةياته الثقافيةةة والحضةةاري ة وال ديني ةةة أيضةةا،كما توض  َوَم

وٍ  ِإالذ ِبِلسَ    140اِن َقْوِمِه "َرس 

  عةن غيةر  "يمث ةل بةذلت القةدرات الل فظيةة ال تةي يمتلكهةا اإلنسةان وتمي ةز اللسـانن"إ :يمكننا القةول    

ة وهةو خاصةي  ،المنطوق  "،الت ي تظهر مةن خةالل الكةالمالل غةملكة"وتدعى هذ  الميزة ب،من الكائنات

  فعلي ة إجرائي ة التي يتواصل بها اإلنسان.

ةةا    ةةا قائمةةا بذاتةةةه  فدنةةه ( Ferdinand de Saussure 141فردينانــد دي سوســير    أم  يجةةد الل غةةةة علم 

وت  وعليةه فةان الل غةة عنةد  هةي ،العالمةات والل ف  إلةى مةا نعتةه بالوحةدات الل سةاني ة أو،يتعد ى الص 

مات الد اللي ةة ال   ن من صور سمعية ه أي األلفا  ومفهوم هذ  الس  تةي تنتجهةا وحدة الن ظام،الذ ي يتكو 

ةةمعي ة . ةةور الس  وبمعنةةى زخةةر اللغةةة هةةي تالحةةم بةةين هةةذ  الوحةةدات الصةةوتية المتراصةةة فةةي هةةذ  الص 

فرتها الملقةةةةي مةةةةن خةةةةالل مكتسةةةةباته القبليةةةةة حةةةةول شةةةةالبنةةةةاء الكالمةةةةي وتحمةةةةل صةةةةور دالليةةةةة يفةةةةت 

 الموضوع المتكلم عنه .
                                                           

، 1،دارالمعرفة،ل4تي ريا  زكي قاسم،المجل د ،"تهذيب اللغة "،أبو منصور محم د بن احمد األزهري   139
 .3262م،ص2001ه/1422لبنان،-بيروت

 .04اآلية ، إبراهيمسورة  140
عالم لغويات سويسري يعتبراألب والملسس لمدرسة  Ferdinand de Saussure فردينان دي سوسير 141

 . البنيوية في اللسانيات في القرن العشرين
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رر ز  ــة تخـــ   اإلنســـان يســتعملها إن  اللغـــة وســيلة ال "(:Edward Sapirإدوارد ســابير)ويقةةول 

يها بصـورة اختيار  ـة وقصـدي ة مةا يلكةد ،142" إليصا  األفكار والمشاعر والر ربات عبر رموز ياد 

لنةةا أن الفعةةل الكالمةةي هةةو فعةةل مصةةحوب بةةوعي منشةةل  الفكةةر يتميةةز باالختيةةار القصةةدي لألفةةا  

ا مم ةا سةبق التطةرق إليةه أن نقةول فيمكننرغبة في التعبير عن المشاعر والحاجات واألفكار أيضا.

امل هي جهاز إعالمةي إخبةاري ووسةيلة لنقةل المعلومةات أوخزنهةا كمةا ،أن  الل غة بجانبها العام والش 

ة يستخدمها  الفكر للفهم واإلفهةام،فهي أصةوات  تسةمع بةاآلذان أو ألفةا   مقةروءة  داخةل   أن ها ماد 

ةةةةةةةةةةطور ةةةةةةةةةةمع ويناجيهةةةةةةةةةةا القلةةةةةةةةةةب لتحقيةةةةةةةةةةق تخاطةةةةةةةةةةب العقةةةةةةةةةةول واألذهان،بواسةةةةةةةةةةطة  قنةةةةةةةةةةاة ا،الس  لس 

 وتتحق ق الوظيفة المبتغاة .بها ،واالستجابةاإلدرات

اسةةتغالل  واجةةبنةةه مةةن الدف،رولمةةا كانةةت اللغةةة مةةن ضةةروريات الحيةةاة والتواصةةل وأساسةةا للتفكيةة   

حصةةةلته موالمعةةةاني التةةةي مةةةن شةةةأنها تنميةةةة ،كةةةم هائةةةل مةةةن األلفةةةا  بالطفةةةل  تزويةةةدهةةةذ  الفرصةةةة ل

 وال،اكتسةةاب المهةةارات اللغويةةة فةةي التعامةةل والتفاعةةل مةةع اآلخةةرالتةةدرج فةةي ه مةةن نةةياللغويةةة وتمك

ة يمكن الوصول إلى هذ  المهارات إال إذا استطاع المربون إكساب الطفل هةذ  المهةارات والمتمثلة

فةةي عمليةةةة الفهةةم والتعبيةةةر والكتابةةةة والقةةراءة وبةةةذلت يكةةةون الطفةةل قةةةد توصةةةل إلةةى امةةةتالت ناصةةةية 

 اللغة.

 هةةي مةةن المهةةام الن مةةو الل غةةوي عمليةةة التةةدرج فةةي  أنو  الل غةةةالطفةةل كيفي ةةة إكسةةاب  شةةت أن فةةال    

صةينالشاقة   علةىمةن بةين األمةور ال تةي يهةتم  بهةا العلمةاء والمرب ةون و ،للمعل مةين والمةرب ين والمتخص 

                                                           

مباد  وا عالم "الملسسة الجامعيه للدراسات والنشر بيروت ،األلسنية"علم اللغة الحديث "،ميشال زكريا142   
 . 67ص ، 1983 1لبنان ل
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أهميةةة ة اكتسةةاب وتةةأتي ، Language للغةةة الط فةةة واالجتماعيةةةالن فةةةةسية والل غويةةة  مختلةةف المسةةتويات

الل غةةةة عنةةةد الطفةةةل باعتبارهةةةا العامةةةل الحيةةةوي لعملي ةةةة الت فاعةةةل والت واصةةةل مةةةع اآلخر،األمةةةر ال ةةةذي 

  .هيحدث تغي ر ا كبيرا في عالم

ونقصةةد ، إدرات المسةةتويات األساسةةية لل غةةةوبةةذلت يمكةةن للمعلةةم أن يصةةل بالطفةةل المةةتعلم إلةةى    

م بقةةدر باإلضةةافة إلةةى اإللمةةا،والةةد اللي والمعجمةةي نظري ةةا ووظيفي ةةابهةةا المسةةتوى الصةةوتي والت ركيبةةي 

نةةه جةةل أمةةن ،للفهةةم واالسةةتعمال كةةاف مةةن مفةةردات اللغةةة تحقيةةق الكفايةةة الت واصةةلية عةةن طريةةق تمك 

القةدرة  مع،والمشاعر والخبرات والت عبير بها عن األفكار،من استخدام الل غة تلقائيا دون أي عراقيل

هذا مةا و ،في أدائها ماهراللغة مالكا اب في تلق يها حت ى يصبي المستعمل للغة على الفهم واالستيع

ضةةوء تسةةليط ال لةةىا  و ،" المهــارة"وعالقتهةةا ب""الملكــة اللســانيةثةةم"الملكــةيةةدفعنا إلةةى تقصةةي مفهةةوم"

 على أنواع المهارات اللغوية وكيفية تنميتها لتحقيق الكفاية الت واصلية للط فل.

 الملكة :

ل ك  )" أن ملكورد في "مختار الصحاح "في مادة "     ْسرِ  ِمْلك ا ِباْلك ْسر ي ْمِلُكهُ  ه(م   و ه ةذ ا . اْلِمةيم ِبك 

ْيءُ  ْلتُ و ي ِميِني،  ِمْلتُ  الش  يُ  و اْلف ْتيُ  ي ِميِني  م  ل ت  . أ ْفص  م  ةا المةرأة   و  ه  و ج  ْمُلةوتُ  .ت ز  ْبةدُ  و اْلم  ل ك ةه اْلع  م    و 

ةْيء   ةا الش  ل ةه ت ْمِليك  ع  ل ك ةهُ  :ُيق ةالُ  .ل ةه ْلك ةام  ج  ةال   م  ل ةت   ف ُهةو   و اْلُمْلةت   اْلم  وهةذا يعنةي أن مفهةوم ،143.ُمم 

 إلةى ،إضةافةفأصةبي منسةوبا إليه،"كفعةل هةو يصةب فةي معنةى تحصةل علةى الشةيء وأخذ ملـك"

ة جلتهذا،ت   :على النحو التالي "الوسيط معجم" فيكصفة   "ملك" ماد 

                                                           
 مادة ملت.، 1986 بيروت، لبنان، الصحاح،مكتبة ،مختارالرازي القادر  عبد بن بكر أبي بن محمد 143
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 ومهارة،مثةل بحةذق معينةة أعمال خاص،لتناول عقلي أواستعداد الن فس في سخةار   ةصف :الملكة

فقةةد تطةةرق "معجةةم الوسةةيط"إلى الملكةةة  كخاصةةية عقليةةة ، 144.الل غويةةة والملكةةة العدديةةة الملكةةة

 تتمركز في النفس بغية القيام بأعمال معينة بفطنة وأداء خاص.

 مـن شـيء فعـل اإلنسان كرر إذا" :فيقول   عادة()الملكة"،" مفهوم يجد (ه339-الفارابي)و   

نتيجةة  أنهةاوبهةذا القةول نفهةم ،145أوصـناعية" خلقيـة إما ةياعتياد ملكة له حدثت كثيرة مرار ا نو 

تمةس السةةلوكيات  أوروحيةة خلقيةة ملكةة :قسةمين ،وهةي واحةد نةوع مةن لعمليةة تكراريةة لشةيء

كةالحرف بكةل أنواعهةا  ة يةمادو أ ة،وصةناعيالمعنوية  كالصالة والذكر والخطابة على سبيل المثال

 ى حسب"الفارابي"إال بالتكرار والتعود. الن العادة وليدة التكرار والملكة ال تتأت  

 عليها بالمداومة الكار ة العادات إنحيث "ب، بالعادة "الملكة" مفهوم كذلت الصفا إخوان يقرن   

 لها والدرس عنها البح  على والمداومة العلو  في النظر أن لها،كما المشاكلة األخالق تقوي 

 والتدر ب الصنائ  استعما  على المداومة،وهكذا فيه والرسوخ بها الحذق يقوي  فيها والمذاكرة

ن منةه  فةي البراعةةمةن خةالل هةذا القةول يتبةين لنةا أن ،146"فيهـا الحـذق يقـوي  فيهـا ةيء والةتمك  الش 

 بدحكام يكون نتيجة للتدريب المستمر،الذي ال يتأت ى إال بالت كرار والعادة.

،تةةةتم عبةةةر اسةةةتعمال الفعةةةل  صةةةفة راسةةةخة فةةةي الةةةنفس (ه808-ابـــن خلـــدون )الملكةةةة عنةةةدنجةةد و  

 مـرة وتكـرره الفعل ذلك استعما  من تحصل راسخة صفة والملكةوتكرار  مرات عديدة إذ يقةول:"

                                                           
 .مادة)ملت( ،2005 4ل،مكتبة الشروق الدولية،معجم الوسيط،مجمع اللغة العربية 144
 .138ص، 1969 ،بيروت،دار المشرق ،محسن مجدي تي،الحروف،الفرابي 145
 .3ص، 1970 ،بيروت،دار صادر،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء،إخوان الصفا  146
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"تتولةد الملكـة.بمعنةى أن ميةزة " 147"تكـون  األصـل نسـبة وعلـى صـورته، ترسـخ وح تى أخرى  بعد

ر فةي مرتبةة األفعةال األصةلية التةي  عليهةا  جبةلعن طريق تكرار الفعل حتى يصبي  الفعةل المكةر 

من خةةالل تكةةرار الفعةةل حتةةى تتوحةةد مةةع الفطةةرة ،فالعادات سةةليقة ثانيةةة يكتسةةبها اإلنسةةان،اإلنسةةان

،أي أن ةةه يةةأتي بةةالت كرار المسةةتمر  تعل ةةم اللغةةات شةةأن،وهكةةذا يكةةون بهةةا وتفةةرز فعةةال جديةةدا يمتةةزج 

 للمفردات والمعاني حتى تدخل في ذاكرة المتعل م وتتجسد في سلوكاته.

 بتكـرار إال تحصـل ال "والملكـاتويلكةد علةى ضةرورة التكةرار فةي تعزيةز األفعةال فةي قولةه:     

 أ نهـا الحـا  حـاال،ومعنى فتكـون  تكـرر  صـفة،ث للـذات منـه وتعـودوال يقـ  أ الفعـل ألن،األفعـا 

يركةز علةى أهميةة  وذلةت،"148راسـخة  صـفة أي ملكـة فتكـون  التكـرار يز ـد رير راسـخة،ث  صفة

يعتبةةةةر حالةةةةة الن الفعةةةةل فةةةةي الوهلةةةةة األولةةةةى دون تكةةةةرار التكةةةةرار فةةةةي ترسةةةةيخ المعلومةةةةة وتعزيزهةةةةا،

السبيل إلى ترسيخها في الذات لتصبي طبيعة ثانية في السةلوت هةو تكةرار هةذا الفعةل حتةى ،عابرة

 وبالتالي تكون لديه الملكة أو الصفة الراسخة.،يرقى إلى العادة 

 

 

 :الملكة اللسانية

إذ الملكةةة اللسةةانية مصةةطلي يقصةةد بةةه قةةدرة اللسةةان وتحكمةةه فةةي زمةةام اللغةةة والتصةةرف فيهةةا إن 

"اللغــــة ملكــــة فــــي اللســــان وكــــذا الخــــط صــــناعة ملكتهــــا فــــي :(ه808-ابــــن خلــــدون )يقةةةةول
                                                           

 الكتةاب مصةدر، http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmالمقدمةة،محمةد بةن خلدون   147
http://www.alwarraq.com،  1/226ص، 16فصل. 

. 

 .1/358ص  46فصل،نفسه المرجع   148

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmمصدر
http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmمصدر
http://www.alwarraq.com/


 ارات اللغويةالمه                                                             الفصل الثاني 

 

86 

وهنةةةا يحةةةدد لنةةةا مقةةةر أو منبةةةع الملكةةةة اللغويةةةة أال وهةةةو اللسةةةان ويشةةةبهه بةةةالخط الةةةذي ال ،"149اليـــد

يصدر إال عن اليد وكأنه يريد أن يقول بان اللغةة ال تصةدر إال عةن اللسةان فهةو مسةتودعها وهةو 

ر يشةةمل األلفةا  المفةةردة والمركبةةة وجانةب قةةدرة المةةتكلم فةةي الكالمي، أداتهةا فةةي الفعةةل وهةذا التصةةو 

ويجةةةد أن تمةةةام الملكةةةة اللسةةةانية يكةةةون ،تمكنةةةه مةةةن الملكةةةة اللسةةةانية عةةةن طريةةةق التكةةةرار والمعايشةةةة

 إذ "اعل  أن اللغـات كلهـا ملكـات شـبيهة بالصـناعةبالنظر إلى المفردات ال إلى التراكيب فيقول:

نقصـانها  أو الملكـة بحسب تما  وقصورها المعاني،وكودتها عن للعبارة اللسان في ملكات هي

مةن خةالل القةول يظهةر ف، 150."إلـى التراكيـب بـالنظر هـو وا  نمـا المفردات إلى بالنظر ذلك وليس

ان باإلضةافة إلةى أن  اللغةات تيقرن اللغة بالصناعة بل ويراهمةا شةبيهه(808-ابن خلدون )لنا أن

صةةةنعة وجميعهةةةا ملكةةةات تعبيريةةةة عةةةن المعةةةاني وهةةةذ  األخيةةةرة ال تنةةةتم إال بتةةة لف فةةةي حةةةد  ذاتهةةةا 

ةابقة النظةرة فهةذ ،األلفةا  مةع بعضةها بع  -ابـن خلـدون )بهةا يقصةد ال اللسةانية للملكةة الس 

 إحةدى اللغةات ،ألنالبشةر لغةات كةل علةى تنطبةق شةاملة فكرة هي بل،فقط العربية اللغة(ه808

 .اإلنساني مظاهرالمجتمع

 يمكننا تلخيص مفهوم للملكة الل غوية على النحو التالي:وبالتالي 

اخليةةة للمةةةتكل م الت ةةزاوج بةةين اإلرادة فةةي إتقةةان اللغةةةة فتتجلةةى فةةي  هةةي القةةدرة المنطلقةةة مةةن القةةوة الد 

قدرة لغويةة  ،أي أنهاومعانيها هالفاظأل مستمروالدائم الكتساب ،عن طريق االوالتكرار المستمر لها

ماع واالعتياد والمداومة على االستعمالتتأت ى بال . مع مراعاة التركيب السةليم فةي إبةالغ المعنةى س 
                                                           

 الكتةاب مصةدر، http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmالمقدمةة،محمةد بةن خلدون   149
http://www.alwarraq.com، 1/351ص، 44فصل ،مرجع سابق. 

 .1/358ص، 46فصل  ،المرجع نفسه  150
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 تعنةي الصةنعةو تعني التعامةل الحسةن والعاقةل فبعةدا أخالقيةا،"اللسـانية الملكـة"تتخةذوبهةذا المفهةوم 

  وهي استعداد  عقليُّ خاصٌّ لتناول أ عمال  معي نة بحذق  ومهارة.،في الوقت نفسه

 :الملكة اللسانية بالمهارةعالقة 

 " المهــارةهةوم"يةدفع بنةةا إلةى الت طةر ق إلةةى مف "المهــارةة "بةاللســانية"  الملكـة" أمةا فيمةا يتعل ةةق بعالقةة

 الت داخل والعالقة بينهما. قف عندلن

 :ت ريف المهارة 

ةيء فةي وهةي الحةذق،مهةارات فةي الل غةة مفةرد جمعهةا "المهـارة"جةاء فةي لسةان العةرب أن       الش 

 فهـو حاذقـا، بـه وصـار أحكمـه" :أي مهةارة الشةيء مهةر يقةال .المةتقن لةه واألداء،لةه واإلحكةام

 " تعني تمكن الفةرد مةن القيةام بالفعةل علةى أكمةل وجةه مةع اإلحاطةةالمهارةبمعنى أن "،151"ماهر

 الظروف. له وتكون نتيجة الممارسة للفعل والتكيف مع تغير ال تامة واإلجادة،جوانبه بكل

لخاصة والمهارات ا الكفاءة اللغوية المتعلقة بالمعارفوهذا يعني أن المهارة اللغوية تعني 

درات تراكيبها وحسن انتقائهاالمفردات، باستعمال ة المتعلقالجوانب األخرى كل و ،هابناء جملو ،وا 

 ،وي لنظام اللغبا

ـــل علةةةم الةةةنفس الحةةةديث تعنةةةي:" المهةةةارة مةةةن منظةةةورو     ـــنظ  والمتكام ـــى األداء الم ـــدرة عل الق

لمعمــــا  الحركيــــة المعقدة،بدقــــة وســــهولة،م  التكيــــف مــــ  الظــــروف المتغيــــرة المحيطــــة 

                                                           
 148. ، القاهرة  ،دار المعارف،مادة ) مهر( ، 6ج،لسان العرب ،ابن منظور  151
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كالكتابةةة بدق ةةة وسةةهولة ،الحركيةةة للنشةةاطاتومتكامةةل  بمعنةةى أن هةةا إجةةراء مةةنظ م مكي ةةف،152"بالعمــل

ا ينتم اقتصادا في الجهد والوقت،وسرعة بمَنها تعني الكفاءة فـي أداء :"(Munnمةان")ويعرفها ،مم 

ــة مــا ويميز بةةين نةةوعين مةةن أي أنهةةا القةةدرة المطلقةةة فةةي فعةةل أي نشةةال فةةي أي ميةةدان،،153"مهَم

لهةةا حركةةي والثةةاني لغةةوي  هي أن يقةةدر الفةةرد تأديةةة المهمةةة دون ،ومعنى أن تكةةون كفةةاءة،المهةةام أو 

ـــيء الـــذي فةةةي قاموسةةةه للتربيةةة بأنهةةةا:" (Good) ويعرفهةةةا،مسةةاعدة مةةةن أي جهةةةة مةةةن الجهةةات الش 

وأنهـا تعنـي ،عقليـا يتعل مه الفرد ويقـو  بمدائـه بسـهولة ودقـة سـواء كـان هـذا األداء كسـميا أو

ويعنةةةي هةةةذا أن المهةةةارة عنةةةد ،154" البراعـــة فـــي الت نســـيق بـــين حركـــات اليـــد واألصـــاب  والعـــين

تأديتةةه سةةهلة علةةى المسةةتوى  التربةةويين هةةي سةةلوت يكتسةةبه الفةةرد حتةةى يمتةةزج وشخصةةيته لتصةةبي

وينطبق هةذا الكةالم علةى المهةارة ،وتعني االنسجام والتالحم بةين حركةات الجسةم،العقلي أوالجسمي

  اللغوية باعتبارها قدرة تمك ن المتعل م من أداء الفعل الل غوي تلقائيا وبسهولة

"فاألولى جنس مةن االسةتعداد  "المهارةو" الملكةوضي التداخل والت ناسق بين"تيمن خالل ما سبق 

بةةةداع ،ونضةةةم ،النفسةةةي والفطةةةري والعقلةةةي فةةةي أداء أعمةةةال معينةةةة بحنكة ودقةةةة ومهةةةارة ،وذكةةةاء ،وا 

تقةةان وصةةنعة، مةةن الملكةةات يخرجهةةا للعيةةان عةةن  مجموعةةة يبةةين أن اإلنسةةان يمتلةةتمةةا هةةذا   ووا 

ـــة "ةفةةة، بالمهةةةارة ىطريةةةق تلةةةت القةةةدرة الداخليةةةة علةةةى األداء المسةةةم ـــارة "و" الملك " تتةةةداخالن  المه

ال لنةةا توتمتزجةةان ل فالمهةةارة ميةةزة منهجيةةة ،والقةةدرات فةةي ممارسةةة اللغةةة اتمةةن األداء مجموعةةةشةةك 
                                                           

 1ل، 9الراتب الجامعية،لبنان المجلد رموسوعة علم النفس الحديث،دا،محمد عبد الرحمن العيسوي  152
 277.ص،2002

 press,946,page104 -Munn,n.l,psychology,boston,the reveside.بالتصرف  153

   154 Good,cv, Dictionary of Education ,new -york ,Mc gnaus-Hill, book, c o.inc, 1959 ,page     

 بالتصرف.503
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نةةا مةةن األداء الل غةةوي ،  وأحكةةام الن طةةق والفهةةم والممارسةةة والتةةداول،علميةةة تجعةةل مةةن المةةتعل م متمك 

ذا وضةةةةةةعنا فةةةةةةي الحسةةةةةةبان أن عمليةةةةةةة اإلتقةةةةةةان تعنةةةةةةي تحكةةةةةةم المةةةةةةتعلم فةةةةةةي، اللغةةةةةةة مةةةةةةن حيةةةةةةث  وا 

ةمع،القراءة، ينتقةةل إلةى اآلليةةات الت طبيقيةةة هةذا المةةاهر و ا هةة،فهةة" مــاهرا " يسةم ى، الكتابةةةالكالم و الس 

فاللغةةةة بخصائصةةةةها الت فاعليةةةةة  واإلبةةةةداع. مةةةةا يجعلهةةةةا تمتةةةزج ووجدانةةةةه فةةةةي الت عبيةةةر والت فكيةةةةر للغةةةة

نشةال المةتعل م الفكةري واللغةوي والعقلةي دائةم الن مةو والت طةور فةي ، والت داولية والت واصلية تركيب حي  

 أساليبه الت عبيرية.في والوجداني و 

 أنواع المهارات : 

اعي إلى تعل م الل غة بصورة إجرائية بعيد    ي فالتدرج البد له من ا عن السلوت الخاطئ،إن الس 

كم في التحليتمكن من الكتابة،و  ،القراءةالكال الَسم ،اكتساب المهارات اللغوية والمتمثلة في 

 ومن اجل تمكننا من معرفة،زمامها واإلبحار في معانيها والغرف من نفعيتها واستثمار وظائفها

 معنى هذ  المهارات سنتوقف عند كل مهارة بالتعريف والشرح:

 

 

 

 مهارتي السماع والتحدث  أوال:

 :عالّسم مهارة -1
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 :ت ريف السمع

 يتةةاألدوات الفهةةي ،علةةى عبةةاد عةةز وجةةل من ةةة مةةن مننةةه إن  الحةةواس هبةةة مةةن هبةةات المةةولى    

ةةمع والبصةةر،يتواصةةل مةةن خاللهةةا الفةةرد مةةع محيطةةه ةة فالس    توصةةل الفةةردم  والةةذ وق كل هةةا أدوات والش 

ةةةمع يةةةأتي و ،تحصةةةيلالإلةةةى المعرفةةةة و  ـــدون "ألن ةةةه كمةةةا يقةةةولفةةةي مقدمةةةة هةةةذ  الحواس،الس   :"ابـــن خل

 لما له من أهم ية جلي ة في حياة كل فرد.  ،155"الَسم  أبو الملكات"

مع في  اللةة  األذن حس  :اللغة  والس  وت وقد يعبر بةه للد  ،وهو قو ة في جارحة األذن يدرت به الص 

ّذ  َعَلـى ق ل ـوِبِهْ  َوَعَلـى َسـْمِعِهْ "على األذن كما جاء فةي قولةه تعةالى: وتةارة عةن الفعةل ،156"َخـَتَ  

ول ـــــوَن"مثةةةةل قولةةةةةه تعةةةةةالى: ـــــْمِ  َلَمْعز  ـــــْ  َعـــــِن السذ ومةةةةةرة أخةةةةةرى يقصةةةةةد بةةةةةه الفهةةةةةم كقولةةةةةه ،157"ِإنذه 

ةةمع كمةةا أن ، إليةةه بمعنى:فهمنةةا األمةةر وأدركنةةا  ولةةم نمتثةةل،158"َســِمْعَنا َوَعَصــْيَنا"تعةةالى: حاسةةة الس 

ةةةة يسةةةتعملها اإلنسةةةان بعةةةد الةةةوالدة مباشةةةرة هةةةي  ل حاس  ل وسةةةيلة يسةةةتقبل بهةةةا الجنةةةين العةةةالم ،أو  وأو 

مع منةذ الَنبي صلى ه عليه وسل  (فقد حرص ، خارجيال اللحظةة األولةى على تنشيط حاسة الس 

نيا التةةةي فةةةي ديننةةةا  اقتةةةداء بنبينةةةا محمةةةد )صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم(،يقةةةدم فيهةةةا الط فةةةل علةةةى هةةةذ  الةةةد 

ةد وهذا إجةراء عملةي  يل ،واإلقامة في أذنه اليسةرى ،اآلذان في أذنه اليمنىالمولود بدسماع الحنيف  ك 

ةةمعي حةةين الةةوالد األداة التةةي تعمةةل دون انقطةةاع أثنةةاء  -األذنو وهةة،ة األداء الةةوظيفي للجهةةاز الس 

ةة مرتبطةة ارتباطة، الن وم واليقظة ـم  لـدى اإلنسـان تـرتبط بـتعل   "ا ألن وثيقة اوهي حاس  حاسـة الس 
                                                           

 مصةةةدر،http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htm ،المقدمةةةة،عبةةد الةةةرحمن ابةةن خلدون   155
 1/353ص، 45فصل  ، http://www.alwarraq.comالكتاب

 .06 اآلية ،سورة البقرة 156
 .212 اآلية ،الشعراءسورة   157
 .93االية ،سورة البقرة 158

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmمصدر
http://www.alwarraq.com/
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ر وذلةةت اسةةتنادا إلةةى ،159المــدركات العقليــة والفكر ــة ونمو هــا" الكــال  وهــي الحاســة المهمــة لتطــو 

ةةمع،كةةون اللغةةة فةةي األسةةاس أصةةوات  ةةمع درجةةات كةةل ، واألصةةوات البةةد أن تةةدرت بحاسةةة الس  وللس 

الةةرغم مةةةن علةةى و ، اإلصةةغاء واإلنصةةات، االسةةتماع، : السةةةماع واحةةدة لهةةا اسةةم يةةدل عليهةةا وهةةي

 تداخلها إال  أن  لكل  مصطلي معن ى يمي ز  عن غير .

فسةةةمع الشةةةيء: ، فيقصةةةد بةةةه تلقةةةي األذن أصةةةواتا وكالمةةةا دون اهتمةةةام: للَســـما أمةةةا بالنسةةةبة      

مع عرضيا خارج دائرة اإلدرات،160أدركه بحاسة األذن" كأن يكةون أحةد فةي ، بمعنى أن يكون الس 

ةوق و  ةز معهايشةةعر الس  فاإلنسةان فةةي هةةذ  ،ويحةةاول إدراكهةةا،باألصةةوات التةي تحةةيط بةةه دون أن يرك 

ماع ولم   يتهي أ له.الحالة لم يقصد إلى الس 

ليه:أصـغى"جةاء فةي المنجةد:"،"االسـتما "أمةا بخصةوص  بمعنةى سةمع مةع ،161اسـتم  لـه وا 

اسةةتمرارية  االسةةتماع بحيةةث يكةةون المنصةةت منتبهةةا انتباهةةا  أي اإلنصــاتو،راهتمةةام وقصةةد وتفكيةة

درات وتركيز،شديدا إلى الذي ينصت إليه كمةا ورد فةي قولةه ،وتتشارت فيه الجوارح كل ها من فهم وا 

ــــوَن"لى:"تعةةةا ــــْر ن  َفاْســــَتِمع وْا َلــــه  َوَأنِصــــت وْا َلَعلذك ــــْ  ت ْرَحم  َذا ق ــــِرَ  اْلق  بمعنةةةةى افهمةةةةوا معانيةةةةه ،162َواِ 

 .163" أحسن االستما أي:"،اإلصغاءوهو نفسه ، واستشعروا روحانيته وأدركوا مضامينه

                                                           

 .156ص ، 2003 ،عمان،دار المسيرة،مهارات في اللغة والتفكير،عبد الهادي نبيل وزخرون 159
 ،الشركة التونسية للتوزيع والملسسة الوطنية  الجزائرية للكتاب،القاموس الجديد،علي بن هادية وزخرون  160
 . 485ص 

 .351ص ،28ل  ،بيروت،المشرق دار الشروق ودار ،المنجد في اللغة واألعالم  161 
 .204اآلية ،سورة األعراف  162
 .63ص،مرجع سابق،المنجد في اللغة واألعالم   163163
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 مسةةتمعا قبةةل أنتقةةوى أهميتهةةا ووظيفتهةةا ألن الفةةرد يكةةون "االســتما " كةل هةةذا يجعةةل مةةن مهةةارة   

 وعليةةه فةةان،ويكتةةب فةةي الوقةةت نفسةةه، ثةةم يقةةرأ ،ثةةم يةةتكلم ثانيةةا ،فالطفةةل يسةةمع أوال، يصةةبي متكلمةةا

لتةدر ب اإلى ذلةت أن  إهمةال  إضافة،إهمال هذ  المهارة يلدي إلى عدم إتقان الكالم والقراءة الجيدة

 .يسوق حتما إلى عدم االستيعاب الجيد لل غة ومعانيها  "االستما "على 

 الّسمع والتّنشئة اللّغوية: 

ةةمع الجانةةب المكتسةةب فةةي عمليةةة الكةةالم كمةةا يةةر     ل الس  فةةي "ســليمان صــادق عبــد ه أبــوا "يشةةك 

 حالـه لسان ليصبع يحاكيه،سماعه السمعي كهازه اعتاد ما أسير ال نطقي فكهاز الطفلقولةه:"

ن   اآلخـر ن مـن بالَسـما  إالَ  أخـذه يـت َ  ال ؛فـالكال  اآلخـرون  بـه يتعامـل الـذي علـى  اعتيـاده وا 

ةليم للغةة مقةرون ،164"سـليما أداء أدائها في نكاحه معيار ما،هو لغة سما  بمعنةى أن الةت علم الس 

د في األداء،غة محاكاة ألسنة اآلخرينلفتعل م ال.بحسن االستماع إليها ونجد في تراثنا مةا يلي ةد ،وتعو 

مع في اكتساب اللغة فنجد  َصـبيلكا اعتيـادا "تاخذ ال لغـةيقةول: (ه395 -بن فارس)اأهمية الس 

 وهةذا يوضةي أكثةر،165مـر األوقـات" علـى عـنه  ال لغـة يمخـذ فهـو، وريرهما أبويه يسم  العربي

ةةةمع ةةةمع وسةةةيلة اإلنسةةةان المتالكهةةةا، أن  اللغةةةة رهةةةن الس  لةةةذلت كةةةان العةةةرب قةةةديما يةةةدفعون ،وأن  الس 

فصةةةيي الل سةةةان ،والفراسةةةة لينشةةةأ الطفةةةل ،بةةةأوالدهم إلةةةى المراضةةةع فةةةي بيئةةةة أعرابيةةةة حيةةةث الفصاحة

نجةةةةةد أن النظريةةةةةات الحديثةةةةةة فةةةةةي اكتسةةةةةاب الل غةةةةةة تعتنةةةةةق هةةةةةذا  ومةةةةةن جهةةةةةة أخةةةةةرى ،وبليةةةةةغ الكةةةةةالم

                                                           
العدد ،القاهرة،بحث في مجلة اللغة العربية ،أهمية السماع في تحصيل اللغة  ،صادق عبدهللا أبو سليمان 164
99.pdf 
 .30ص،القاهرة ،لمكتبة السلفيةا،في فقه اللغة،احمد بن فارس الصاحي 165
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ةةمع،المفهوم ل يقةةو  )166skinnerسةةكينر)فنجةةد رائةةد النظريةةة السلوكية،وترجةةع اكتسةةاب اللغةةة إلةةى الس 

ن  الل غــة مثلهــا مثــل أي  ســلوك  خر،عبــارة عــن مهــارة ينمــو وكودهــا لــدى الفــرد عــن طر ــق إ":

وهةذا يعنةي أن  ،167" إذا لـ  تقـد   المكافـمة وتنطفـ المحاولـة والخطم و ت   عن طر قهـا المكافمة  

ةةةةلوك ات األخرى،يكتسبةةةةةها الفةةةةرد مةةةةن خةةةةالل يالل غةةةةة  عنةةةةد السةةةةلوكيين هةةةةي سةةةةلوت شةةةةأنه شةةةةأن الس 

،ومةةةن خةةةالل الت ةةةدريب المسةةةتمر   ،ويةةةتم  تةةةدعيمها بةةةالت عزيز أوالمكافةةةأة والممارسةةةة والخبةةةرة المحاكةةةاة

ائدة ،بحيث تصةبي بالت ةدريم تشةبه لغةة الكبةار  الذي يكون بتكرار المسموع يتعل م األطفال الل غة الس 

 من حيث البناء والمعنى.

لوكية تعتبر ال لغةة اسةتجابة تصةدر    ندهةةا "،وال لغةة ع يسـم  الحةي  لمةا" عةن الكةائن فالمدرسة الس 

ةةرة هةةي نمةةوذجمةةا هةةي إال  مجموعةةات صةةوتية لمثيةةرات البيئةةة،  ويرون أن  ال لغةةة فةةي مراحلهةةا المبك 

ةةةلوت وأن هةةةا عةةةادة د الت قليةةةةبالمحاكةةةاة و الط فل،قةةةد تعل مهةةةا  يمارسةةةهوالل غةةةة هةةةي شةةةيء ،سةةةهل مةةةن الس 

 . والت عزيز

 skinner) ركينة )سنظري في الكبار أللفا  الطفل يصدر عنال ذي  والمحاكاة ال تقليدفعل  إن    

لمنا فدذا السم  ألهمية إثبات هو  لمهةا ال لغةة أن س  لم كمةا نتع   أن يعنةي فهةذا،زخةر سةلوت أي نةتع 

                                                           
166  -Skinnerفي ،تعلم بنسلفانيا والية من الجنسية أمريكي نفسي (أخصائي1904-1990) سكينر 

 والسلوت التعلم عن الرائد بحثه خالل من شهرته نال 1948 العام في الجامعة بطاقم ،والتحقدهارفار  جامعة
 في= السلوكية للمدرسة الرئيسي الممثل وأصبي . اإلجر   اإلشرال في مهمة مباد  سكنر اكتشف ،

 . خارجي لمثير االستجابة مصطلي خالل من اإلنسان سلوت تفسير مفاهيمها خالل من يمكن أمريكا،والتي

   السيد عبد الحميد سليمان،"سيكولوجية اللغة"،دار الفكرالعربي،القاهرة، 2003 ،ة ب ل، ص 46 167 
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 أكثةر السـم  عليهةا عةن طريةق نحصةل التةي المعرفةة الحةواس،وأن بسةالمة مرهةون  جمةع اللغةة

قة وأكثر أهمية  وفائدة. د 

168 تشومســكي نعــو )ومةةن زاويةةة أخةةرى يةةرى     
Noam Chomsky) صةةاحب النظريةةة التوليديةةة فةةي

نةةه مةةن اكتسةةاب اللغةةة،اكتسةةاب اللغةةة  نعــو وينطلةةق )،أن كةةل طفةةل يمتلةةت قةةدرة لغويةةة فطريةةة تمك 

مةن فرضةي ة منطقي ةة ،"ميشـا زكر ـا " في هذ  الن ظري ة كما يقةول، (Noam Chomsky تشومسكي

دة تعمل بنظا  في خلـق  أن  ال لغة قدرةوهي:" فطر  ة مخلوقـة لدى اإلنسان،وهي قدرة خال قة معق 

بمعنةةى أن الطفةةل لديةةه قةةدرة داخليةةة تمكنةةه مةةن تحليةةل ،169"الل غــة  والكــال  وابتكارهــا عنــد الطفــل

ن جمال ال متناهية لم يسبق له سماعها من ذي قبل،"سمعهاالجمل التي"  .ثم استنادا عليها يكو 

نةةةون خبةةةرات مبدئيةةةة عةةةن محةةةيطهم أوال  فاألطفةةال حسةةة      ثةةةم يضةةةعون ، ب رأي هةةةذ  الن ظريةةةة يكو 

 إن  الط فةل يةتعل م الت راكيةب الل غويةة وفةق مةا سةمعه مةن نمةاذجتخطيطا ل لغةة وفةق تلةت الخبةرات،أي 

الل غوي،ويغيرهةةا عنةةدما يت ضةةي لةةه الخطةةأ  تغييةةرا يةةلد ي إلةةى تقريبهةةا  االسةةتعمالثةةم يختبرهةةا أثنةةاء 

مةثال : الط فةل يسةتنتم ف،ن الت راكيب الل غوية للكبار إلى أن تصير تراكيبةه مماثلةة لتةراكيبهمتدريجيا  م

 قط ةة ( فيسةقطها علةى) –،قةط   كريمةة - :)كةريم قاعدة الت أنيةث فةي الل غةة العربي ةة مةن نمةاذج مثةل

                                                           

مولةود فةي فيالدلفيةا بنسةلفانيا الواليةات المتحةدة األمريكيةة: :)Avram Noam Chomsky (نعةوم تشومسةكي 168
عالم لغة وفيلسوف وملرخ وناقد وناشط سياسي وعالم إدراكي وعالم منطق أمريكي، أستاذ لسانيات (م 1928)

، كمةا ُصةنف بالمرتبةة الثامنةة ألكثةر المراجةع كتةاب 100نولوجيا، وألف أكثةر مةن في معهد ماساتشوستس للتك
م، 2005وُصةةةوت لةةةه كةةةةأبرز مثقفةةةي العةةةالم فةةةي اسةةةتطالع للةةةرأي عةةةاماالستشةةةهاد بهةةةا علةةةى اإلطالق،يةةةتم  التةةةي

ويوصةةف تشومسةةكي بأنةةه أبةةو علةةم اللسةةانيات المعاصةةر، حيةةث أسةةس نظريةةة النحةةو التوليةةدي، التةةي تعتبةةر أهةةم 
 .ليليةإسهام في مجال اللسانيات النظرية في القرن العشرين، وُيعد شخصية رئيسة في الفلسفة التح

 

    النشرو  ربية"،الملسسة الجامعية للدراساتالتحويلية وقواعد اللغة العة و التوليدي " األلسنيةميشال زكرياء 169   
 . 23ص، )ب ل( ،1982التوزيع،بيروت 
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يكتشةةةف خطةةةأ هةةةذا اإلسةةةقال  فيعةةةد ل القاعةةةدة بحيةةةث تنطبةةةق علةةةى ، فيقول:)أخضةةةرة( أخضةةةر( ثةةةم  

  مجموعة من األسماء.

ةةمع ، يتفةةق مةةع مةةا نسةةعى لتأكيةةد  ( Noam Chomsky تشومســكي) ومةةا جةةاء بةةه   وهةةو أن الس 

صةةةاحب Piaget Jean )170 يبيعععاج كـــان(أمةةةا فيمةةةا يخةةةص ،سةةةبيل الط فةةةل لةةةتعل م واكتسةةةاب الل غةةةة

وظيفةةةة إبداعيةةةة تتحقةةةق عةةةن طريةةةق كفةةةاءة األداء  هفان اكتسةةةاب اللغةةةة فةةةي رأيةةة،النظريةةةة المعرفيةةةة

فيةةةرى أنةةةه بةةةالرغم مةةةن اكتسةةةاب الطفةةةل ألسةةةماء ،وهةةةو يفةةةر ق بةةةين األداء اللغةةةوي والكفةةةاءة، اللغةةةوي 

ويقةةةدم بتأديتهةةةا أداء صةةةحيحا إال  أن  كفاءتةةةه اللغويةةةة ال تتحقةةةق إال  ،األشةةةياء عةةةن طريةةةق المحاكةةةاة

 عاد تنظيمها وفق تفاعل الطفل مـ  البيئـة الخاركيـةبناء على تنظيمات داخلية تبدأ أولي ة ث  ي"

ليةةة وجةةود اسةةتعدادات داخليةةة عنةد الطفةةل تجعلةةه يتعامةةل مةةع الر مةةوز ،171" ويقصةد بالتنظيمةةات األو 

 بتفاعله مع المحيط الذي ينتمي إليه. اللغوية المسموعة التي تنشأ

 األداء اللغةةةوي والكفةةةاءة فةةي الفصةةةل بةةين (Piaget  Jeanكــان بياكـــــــــي(رغةةم مةةةا تطةةرق إليةةةه    

ويةة فالطفةل يحتةاج إلةى بيئةة لغ، "مةن تحقيقهمةا فةي اكتسةاب الل غةة السـم  "فانه لةم يقةص، اللغوية

ليسةةةتطيع توظيةةةف مالةةةه مةةةن اسةةةتعدادات فةةةي ،ومناسةةةبة لكةةةي يتفاعةةةل معهةةةا محاكةةةاة ثةةةم أداء،سليمة

مع.  تفاعل لغوي وهذا لن يحدث إال عن طريق الس 

                                                           
علم االجتماع و فلسفة ( ،كان أستاذ في علم النفس ، 1980 – 1896)  Piaget Jean جان بياجية  170

لميا بر علم النفس دربا عاعتو  –نظرية المعرفة  –يا الوراثية على تطوير االبستيمولوجالعلوم ، انه من عمل 
وخاصة دور  –اللغة عند الطفل المعرفي= تطور الذكاء:الفكر و انه معروف بأبحاثه في الميدان محصنا،

 اللعب في تطوير الذكاء و تنشئة الطفل ، يعتبر الذكاء هو القدرة على التكيف.

  زكرياء ميشال، قضايا السنية تطبيق،ية دار العلم للماليين، ل3،1999. ص171.83 



 ارات اللغويةالمه                                                             الفصل الثاني 

 

96 

 :مهارة الكالم والتحدث -2

 :  تعريف الكالم 

 :لغة

 وهي وسيلة اتصا  م  الغير وتزدادالكالم هو المهارة الثانية التي تلي السماع مباشرة،  

رة ألنها المها،والحاكة إليها في بداية تدر س اللغة العربية للطفل بشكل وفير،أهميتها

 لكتابة يستند عليها بناء مهارة القراءة واحي  ،األساسية إلنشاء قاعدة لغوية متينة وقوية

،وهذا يعني 172"اللفظ الموضو  لمعنىفي أصل اللغة عبارة عن األصوات المفيدة،وهو" والكالم  

صدار الصوت،الذي البد أن يكون مصحوبا  أن القاعدة األولى لفعل الكالم هي التلف  وا 

المنطوق الذي يعبر به المتكل  عما في لك الكال  ذ"جاء في معجم الوسيط أنه:ولقد ،بداللة

حساسات،وما يزخر به عقله من  نفسه من هاكسه،أو خاطره،وما يكو  بخاطره من مشاعر وا 

في طالقة وانسياب،م  صحة في التعبير  رأي أو فكر،وما ير د أن يزود به ريره من معلومات

معارف واألفكار والخبرات دل الا،بمعنى أنه سبيل للتواصل مع الغير وتب173" وسالمة في األداء

وعن الفكر ،فهو سبيل للتعبير عن النفس وحاجاتها،بطريقة سلسة وسليمة في النطق والتعبير

 تعليم في األهداف أحد الكالم تعليم من نتخذ أن ينبغي وتسالالته وركيزة مهمة بين الناس،لذلت

 استيعاب الطفل درجة تبي ن الكالم مهارة للنشء،ألن عموما واللغة العربيةخصوصا اللغة

 استخدامها.من مدى إمكانيته و ،للغة

                                                           
،حقوق الطبع محفوظة للمللف ،رقم اإليداع  أبوحسام الدين الطرفاوي، المأمول من لباب األصول 172

 .15،ص2003/ 14598
 .160،داراحياء التراث العربي ،بيروت، ب ت، ص 2،ل 2مجمع اللغة العربية،"المعجم الوسيط"،ج 173



 ارات اللغويةالمه                                                             الفصل الثاني 

 

97 

 :اصطالحا

ــد بالوضــ :علةةى"الكةةالم وفةةي االصةةطالح يةةدل  ،أي أنةةه نسةةق مةةن 174" اللفــظ المركــب المفي

وهةةذا المعنةةى تواضةةع النةةاس علةةى ،لحاملة للمعنةةىافةةي السةةياق، االوحةةدات المتعلقةةة بعضةةها بعضةة

وعنةةد  ،يرجةةى إيصةةالها للمسةةتمع تعنةةي حامةةل لقصةةدية معينةةة وفكةةرة محةةددة ( مفيــد  داللته،وكلمةةة

،والممارسةةةة  الفعةةةل اإلجرائةةةي للنظةةةام اللغةةةوي  بمعنةةةى هةةةو،األداء الفعلةةةي للغةةةة اللغةةةويين الكةةةالم هةةةو

 ،أي أن الكةةةةةالم عبةةةةةارة الفعليةةةةةة المطلوبةةةةةة للغةةةةةة تحقيقةةةةةا لغرضةةةةةها الجةةةةةوهري الةةةةةذي هةةةةةو التواصةةةةةل

ــا:"عةةن ــة تتضــمن دافع ــة ذكي ــة  عملي ــر عملي ــ  مضــمونا للحــدي  كمــا أن الكــال  تعتب للمــتكل  ث

نتهى بإتما  عملية اتصـا  صـوتية ت،ومعنى هذا أن الكال  هو عملية تبدأ و  انفعالية واكتماعيا

ن الكةالم هةو مهةارة إنتاجيةة تتطلةب مةن .أل175" م  متحد  من بناء اللغة فـي موقـف اكتمـاعي

والتمكن من الصيغ النحويةة وترتيةب الجمةل والكلمةات المتعلم مقدرة على استخدام األصوات بدقة،

 .على التعبير عما يريد   تعينهحتى 

 ليه"بازدياد الحاجة إلى الت واصل الشفهي،وهذا ما يجعل الط فل يلجأ إ الكال تزداد أهمية"   

ةةلال،بغيةةة إيصةةال الفكةةرة  م والةةت كل   لتبةةادل الحةةديث مةةع محيطةةه أو،أو للت عبيةةر عةةن اإلعجةةاب،أو الس 

والخبرات المكتسةةةبة عةةةن طريةةةق السةةةماع والقةةةراءة ،باللغةةةة يسةةةتدعي ترجمةةةة الل سةةةان لكةةةل المعةةةارف

"وسةةيلة رئيسةةية فةةي تعلةةيم الل غةةة،مما يمارسةةه مةةن حةةوار  الكــال " والكتابة،وهةةذا مةةا يجعةةل مةةن مهةةارة

واضةةةي وبسةةةيط وفكةةةرة واحدة،وهةةةذا مةةةا يسةةةم ى فةةةي العمليةةةة الت عليميةةةة  أسةةةلوبعةةةن طريةةةق  ومناقشةةةة
                                                           

 أبوحسام الدين الطرفاوي، المأمول من لباب األصول ،مرجع سابق،ص174.15 
بالمملكة العربية السعودية جامعة أم القرى،  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  محمود كامل الن اقة،175
 151د ت ص. ،د ل
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فةةي ضةةوء ،"الكتابــة"و"الكــال "يخةةص مهةةارتين اثنتةةين همةةا"التعبيــروالحديث عةةن".الشةةفهيبةةالت عبير 

األمر الذي جعل أهةل االختصةاص مةن التربةويين واألخصةائيين يقسةمون التعبيةر ،أهداف تواصلية

 عبير الكتابي.فهي،والت  عبير الش  الت  :إلى قسمين هما

:أعرب أي،عبةةر عمةةا فةةي نفسةةه،اإلبانــة واإلفصــاح :هةةوه(711-ابــن منظــورقةةال)والتعةةةبير كمةةا 

 176واللسةان يعب ةر عمةا فةي الضةمير،وعب ر عةن فالن:تكل ةم عنه،وبي ن،واالسم الِعْبر ُة،والعبارة والع بارة

خبارنه توضيي أبمعنى   .وا 

هــو عمــل منهكــي يســير وفــق خطــة ":نــايف معروف(كمةةا يةةرى ) كمصةةطلي تربةةوي  والت عبيةةر  

التعليميــة وصـــوال بالطالــب إلــى مســـتوى يمكنــه مـــن تركمــة أفكـــاره متكاملــة فــي الماسســـات 

  177"ومشــاعره وأحاسيســه ومشــاهداته وخبراتــه الحياتيــة بلغــة ســليمة،وفق نســق فكــري معــين

ة مةة وخط ةإذ تشةترل فيةه منهجيةة منظ  ،عبيةر هةي نظةرة علميةة ربويةة للت  ظةرة الت  الن   ذلت ما يعنةي أن  

إلى ترجمة أفكار  ومشاعر  ومشاهد  وخبةرات حياتةه ترجمةة ال  مبغية الوصول بالمتعل  ،ُينسم وفقها

بلغةةةةة سةةةةليمة ونسةةةةق مةةةةن العمليةةةةات ،يحكمهةةةةا المنطةةةةق فةةةةي تسلسةةةةل األحةةةةداث وأزمانهةةةةا،عشةةةةوائية

ةةةكاالسةةةتنتاج والت  ،العقليةةةة ً ابقة وتوظيفهةةةا توظيفةةةاحليل،واالستشهاد،وحسةةةن اسةةةتثمار المكتسةةةبات الس 

 علميا ممنهجا.

                                                           

 . 2782ص،1ج،1ل،بيروت،دار الكتب العلمية،رتي:عامر أحمد حيد،لسان العرب،رابن منظو  176

 بالتصرف.197ص ، 1985،دار النفائس بيروت،خصائص العربية وطرق تدريسها،نايف معروف  177
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 لغـة لتعلـي  األساسـية الغايات من رايةهةو":(الكندري )كما يقول الشكلبهذا  الشفهيالت عبير ف   

هةذا .و 178المعنى" وخفاء اللفظ رموض من خالية منظمة سليمة بلغة الكال  إتقان حي  من ما

وهو ،ه يثبةت درجةة فهمةهألن ة،مهةارة اللغة لفةفهي أسلوب إيجةابي يكسةب الط  عبير الش  يوضي أن الت  

وهو ،حريةةر والكتابةةةعة علةةى الت  وهةةو وسةةيلة مشةةج  ،طريقةةه يتةةرجم مةةا فةةي الفكرغةةة عةةن أداة الفكةةر لل  

وبين الطفةةةةةةةل ومعلمةةةةةةةه وبةةةةةةةين الطفةةةةةةةل ،ل همةةةةةةةزة وصةةةةةةةل بةةةةةةةين الطفةةةةةةةل ونفسةةةةةةةهبهةةةةةةةذا الشةةةةةةةكل يمث ةةةةةةة

 .الكال "ها أنشطة عمودها "فالسلال والمناقشة والحوار،كل  ،ومجتمعه
الشةفهي ويعتبر القسم األصعب مقارنة بةالتعبير ،الكتابيالتعبير والقسم الثاني من التعبير هو     

يعـد هـذا النـو  األصـعب مقارنـة بـالتعبير الشـفوي " فةي قولةه:( محمـد ركـب فضـل ه) كما يرى 

ذلــك أنــه يعتمــد عديــد مهــارات تتكــاتف فيمــا بينهــا لتشــكل عمــال منســقا متكــامال ومــن ثــ  فهــو 

ناحيـة  من نحوها وصرفها وتراكيبهاتدر ب عملي على التفكير من ناحية وعلى استخدا  اللغة 

تحريةةةةةري  يقةةةةةوم فيةةةةةه الفكةةةةةر بتحويةةةةةل  أداء هةةةةةو كونةةةةةه،ولعةةةةةل  مةةةةةا يجعةةةةةل منةةةةةه صةةةةةعبا،179"أخـــــرى 

ينتقةل الطفةل فةي الت عبيةر الكتةةابي  أي. والمعلومةات الموجةودة فةي الةذ هن إلةى رمةوز خط يةةاألفكار،

د    المحسوس إلىمن المجر 

  :أو التحدث أهداف مهارة الكالم

                                                           

 
براهيم الرحمن عبد هللا عبدي الكندر   178  مكتبة،الكويت،االبتدائي المرحلة العربية اللغة تعليم .،اعط محمد وا 

 .134ص،1993،الفالح
 

،عالم الكتب،القاهرة، -تعليمها وتقويمها -،عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتهامحمد رجب فضل هللا 179
 بالتصرف19ص،م، 2002-ه1423، 1ل
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أهداف ترقى بالطفل إلى  اة االبتدائية لهس"في المدر  الكال  "عملية إكسابلكل سلوت غاية و      

ررس الثقة بالنفس وز ادة :"(طه علي حسين)كما يقول،والثقة بالنفس التواصل بالغير والتحرر

المعبرة واستخدا   وز ادة القدرة على استخدا  الكلمات،القدرة على اختيار األفكار وتنظيمها

الصوت المعبر،والنطق المتميز،واستخدا  الحركات الكسمية والوقفة المناسبة والقدرة على 

 وهذا يعني أنه سبيل لبناء،180"تكييف الكال  وتنظيمه وتوظيفه بحسب الموقف المطلوب

كسابه القدرة على تمثلها وتوظيفها حسب  شخصية الطفل،وزيادة تمكنه من اختيار األفكار وا 

،وهذا يعني االهتمام ببناء المهارة التواصلية للغة وسالمة ي نطق سليم للغةالموقف المطلوب ف

أهم ما يجب االهتمام به أثناء التعبير،لذلت ينبغي التركيز على تحقيق التلقائية هو اللغة 

ن الطفل من تنمية قدرته على صناعة  والطالقة في الكالم واالسترسال فيه،والعفوية ،مما يمك 

 جمل مفيدة.

تعليم مهارة الكالم  فأهداف "محمد عبد الراوف الشيخ"و"علي يونس فتحىأما بالنسبة لة "     

الطفل من:نطق األصوات العربي ة نطقا صحيحا وتمييز المتشابه منها نطقا توصل تتمثل في 

 - مثل:)ب .أن يمي ز الحركات الطويلة والحركات القصيرةو ث(، -  (،)ف -ز - مثل:)ذ

استخدام التراكيب العربي ة الصحيحة عند التحد ث والتعبير عن باإلضافة إلى بو(، - با(،)ب

 181.حوار مع قرنائه ويتمكن من تدبير،أفكار  بطريقة صحيحة

                                                           

، 1رة،لالمنارام هللا،،،دارالشروق طه علي حسين الديلمي،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها 180
 .138صم،2005

لوف الشيخ  181 دارمكتبة ،القاهرة،تعليم اللغة العربي ة لأجانبالمرجع في ،فتحي علي يونس وعبد الر 
 بالتصرف62-59ص،م2003،وهيبة
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 : طريقة ت ليم مهارة الكالم

ينتهجهةةةا المعلةةم إلكسةةةاب الطفةةةل فنيةةةات الكةةةالم  التةةةيهةةو الطريقةةةة  أسةةلوب تعلةةةيم مهةةةارة الكةةةالم   

 باعتبةار  ووسةيلة غايةة اللغةة،فهو تعلةيم عظمةى فةي أهمي ةةر "للحـواو"  يسةهل عمليةة تواصةلهو 

وبهةذا  الطفةل إليهةا يحتةاج لتياواألصةوات، واأللفةا  الجمةل مةن بأشةكال الطفةل يمةد الذي األساس

 السةةياقات فةةي والمفةةردات النحويةةة التراكيةةب يجمةةع مةةن خاللهةةا الطفةةل وسةةيلة يكةون الحةةوار

 :،وعادة يكون وفق طرائق وهيالمماثلة الحياة مواقف في واستخدامها

تعتمةةةد هةةةذ  الطريقةةةة بالدرجةةةة األولةةةى علةةةى النطةةةق واسةةةترجاع المكتسةةةبات  : طريقعععة الحكايعععة -أ

 إمةةاصةةداها فةي نفسةهم  التةي وقةع حكايةة بعة  المواضةةيع األطفةةاليحةاول  السةمعية،بحيث

احةةدهم  ،فيسةةتمعون إلةةى بعضةةهم الةةبع  ويسةةاعدخةةارج المدرسي ة أوفةةي حيةةاتهم المدرسةةي ة 

 اآلخر إن تشتت فكر  وغابت عنه األلفا  التي تخدم المعنى المنشود.

 األطفال مةن خاللهةايلجأ أيضا تستند إلى الكالم الشفهي حيث  :وهذ  الطريقة  طريقة المحادثة-ب

،وغالبا مةةا يحفز  المعلةةم ويقترحةةه،والكةةالم فيمةةا بيةةنهم عةةن موضةةوع خةةاص والمناقشةةةللمحادثةةة 

شهد مصور،أو أسئلة ووضعيات تساعد في تذكر مجريات قصة أو نةص تكون منطلقة من م

 تعرف عليه في نشال القراءة .

عمةةةا  عبيةةرفيهةةا الت بحيةةث يكةةةون  أطفةةالل فضةةاءهةةذ  الطريقةةةة تعتبةةر  : طريقععة اإللقائيععة أو الخط عععة -ج  

 نهم وعقةةةةولهم بلغةةةةتهم البسةةةةيطة دون اذهةةةةأعمةةةةا فةةةةي بواسةةةةطة الكةةةةالم ليعب ةةةةروا  أنفسةةةةهمفةةةةي يخةةةةتلم 

ن مقاطعتهم حتى و   تصحي وقت إتمامهم.،ارتكبوا أخطاء ا 
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بقت ،كما س)الشفهي والكتابي( ، إن  مهارة تعليم الكالم تعني مهارة في التعبير بنوعيهمما يعني 
ن أوهو يباشر عملية إكساب المتعلمين اللغة بمختلف مهاراتها لذلت البد  على المعل م  اإلشارة

 اآلتية : نقاليأخذ بعين االعتبار ال
ثم من خالل وضع المتعلم في جو التلقي  الت مهيد للموضوعأن يبدأ بالعملية التواصلية وذلت -

محاكية أحداث ووقائع القصة وتقمص الشخصيات في ، وقراءته ان موذجيإلقاء إلقاء القصة 
لة األسئ إلقاءمن خالل  توزيع األدوار وفي ذلت تنمية ملكة السمع ،ثم االنتقال لمخاطبة الفهم 

 محاورة المتعلم حول: المرتبة على حسب مراحل القصة مثل

   أسئلة حو  الفه  العا 

 اختيار عنوان القصة  

 المناقشة بين التالميذ في المكموعات   

 تالميذ التلخي  من كهة ال 

 نتمثيل أو تقدي  ال   

  التصحيع والتقيي  

المةةةتعلم فةةةي مهةةةارتي التعبيةةةر وفةةةي هةةةذا العمةةةل نةةةوع مةةةن التقيةةةيم اإلجرائةةةي لمعرفةةةة مسةةةتوى 

 الشفهي والكتابي في زن واحد.

 :ثانيا مهارتي القراءة والكتابة

 :القراءة مهارة-1

وتكوين ،معارفةةةةةه كتسةةةةةابأهةةةةةم  ركيةةةةةزة معرفي ةةةةةة يعتمةةةةةد عليهةةةةةا اإلنسةةةةةان ال" القـــــراءةتعتبةةةةةر"   

والوسةةةيلة ، لعلةةةماوبو ابةةةة  ،فهةةةي مفتةةةاح  لةةةتعل م الل غةةةات،فبواسةةةطتها يجمةةةع غةةةذاء  للةةةروح والعقةةةل،خبراته
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 تنوعهةاو  هاتسةارعبتنةامي المعلومةات و السيما في عصرنا الحةالي ال ةذي يعةرف ،المثلى لفت  شفراته

نةة وباإلضافة إلى ،في الوقت نفسه التةي هةي وسةيلة تقليديةة ال يمكةن االسةتغناء عنهةا الكتةب المدو 

ب االلكترونيةة ال تةي أصةبحت مةن الكتةالتي تضةم ،شبكة االنترنتمهما تعددت وسائط القراءة،نجد 

ةة بصةر  لمالحقةة الت طةور ،ضروريات العصر ةه خاص  وأصبي محتوم على اإلنسةان اسةتعمال حواس 

وتية والكتابية ور واإليحاءات المصاحبة للكتابة.، المعرفي في رموز  الص   باإلضافة إلى فهم الص 

ن اإلنسان مةن  من خاللهاو لفرد والمجتمع الخاص با هي غذاء الفكروالقراءة     معرفةةيتمك 

ه ومةا فتةربط اإلنسةان بعالمة،علةى الت ةراث الث قةافي لإلطالعوهي بذلت أداة ،تاريخ األمم والحضارات

راسةةته أمةةا بالن سةبة للط فةةل فهةي تسةةاعد  علةى الن جةةاح فةي مةةواد د،فتحق ةةق الرقةي  للفةةرد والمجتمةع،فيةه

مةالء وتراكية ل غةة مةن تعبيةرالسةيما علةوم ال،وصةل بةين العلةوم وتلق يهةاهمةزة ألن ها  ذا،بوكتابةة وا   وا 

 .ماهيتها ومفهومها على نقف أن فمن الواجب،األهمية من القدر هذا على القراءة كانت

 :ت ريف القراءة

:جمعةةةه وضةةةم بعضةةةه إلةةةى بع ،فةةةالقرزن معنةةةا  قر نـــاالشةةةيء  قـــرأ جةةةاء فةةةي لسةةةان العةةةرب أن   

قرأتةةةةه فقةةةةد جمعتةةةةه،وتقر أت بمعنةةةةى تفق هةةةةت الجمةةةةع،وقرأت القةةةةرزن لفظةةةةت بةةةةه مجموعا،وكةةةةل شةةةةيء 

،فهةي بةذلت  182،والقةرء االجتمةاع ،والقةرء والقةار  الوقةت وتنسكت أي أصبحت قارئا فقيها وناسةكا

أي أنهةةةا إدرات بصةةةري للرمةةةوز .جمةةةع وتركيةةةب يكةةةون عةةةن طريةةةق الةةةتلف  لمةةةا هةةةو مةةةدون ومكتةةةوب

 .المكتوبة والتمكن من قراءتها

                                                           

 ،دار المتخصصين رف نخبة من األساتذةابن منظور،لسان العرب،طبعة مراجعة ومصححة من ط182
 .، مادة:قرأ 2003،القاهرة الحديث
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عمليــة عقليــة يتفاعــل :""فهــي  مصــطفى:"يقةةول طةةورت لتصةةبي كمةةاإال أن هةةذ  النظةةرة للقةةراءة ت  

واالنتفـا  بهـا ، معها القار  فيفه  ما يقرأ و نقده ويستخدمه في حل مـا يواكهـه مـن مشـكالت

م فةةي أي مجةةال دون اسةةتطاعته علةةى مهةةارة ،183" فــي المواقــف الحيويــة فةةالمتعل م ال يمكنةةه الت قةةد 

مةوز المكتوبةة إلةى منطوقةةفكما أشرنا سابقا أن  ،" "القراءة البةد أن  الطفل قبل أن يتعل م تحويةل الر 

التةي تعةد  القاعةدة األسةاس لةتعل م القةراءة إلةى أن ،" "االسـتما يتعل م كيف ينطقها عن طريق مهارة 

ةا يجعلةه،تصبي عملية القراءة سبيال لتنميةة الةذ وق الجمةالي واإلحسةاس بالل غةة قةادرا  -الطفةل - مم 

معية على ربط  ور الس  ور الذ هنية-هال التي يقر –الص   .بالص 

فةي " البـاري  حسـن عبـد"وهةذا مةا يصةفه،قادرا على الكتابة والت حد ثالطفل يجعل ولعل ذلت ما    

ي،إضـافة قولةه:" مهـارة التمييـز البصـري وتتـوفر لـدى الطفـل بالنضـع العضـوي والعصـبي والحس 

وهةذا مةا ،النطةق والسةمع البصةر،مةن الحواس أي أنها اتحاد لتركيةب،184"إلى االستعداد الشخصي

باإلضةةافة إلةةى ،والسةةمعية والجهةةاز النطقةةي واألعصةةاب الناقلةةة،يشةةترل سةةالمة األعضةةاء البصرية

 فهةةي م الل غةةة العربيةةة للط فةةلي،وتعتبةةر القةةراءة المصةةدر األساسةةي لتعلةةالميةةول النفسةةي لفعةةل القراءة

وهي مهةةارة ،ركةةن أساسةةي مةةن أركةةان االتصةةال اللغةةوي تعينةةه علةةى تةةذوق معةةاني الجمةةال وصةةور 

ة ومتنوعة.   تحتاج إلى ممارسات خاص 

                                                           
 .10،ص1994،  1لمصر،-المصرية اللبنانية،القاهرة فهيم مصطفى،الطفل والقراءة،الدار183

 .146ص،عسر مهارات القراءة،المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر،مصر،حسن عبد الباري  184
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أن يادي بالقاري إلى االستكابة فكر ا إلى يجب:"" روبير تودرانسى"فتعل م القراءة كما ير    

ما في تطوير مدركات،185مضمون ما يقرأ" إن صي  -الط فل فهي تجبر   ألن  القراءة تحق ق تقد 

ر الحاالت والوضعي ات التي يقرلها-الت عبير من خالل ترجمة الر موز المكتوبة التي ،على تصو 

فهي بذلت عملي ة إدراكية تتشارت فيها عمليات العقل ،إلى صور ذهني ة،يسمعها عن طريق نفسه

ر،المختلفة لقراءة جانبين أساسين الشفوي إلى ا"محمد ركب فضل ه"،ويسندمن تخي ل وذكاء وتذك 

إنها عملية ترتبط بالكانب الشفوي للغة من كونها ذات عالقة بالعين ،فيقول:" والكتابي

واللسان القراءة الكهر ة( وترتبط أيضا بالكانب الكتابي للغة من حي  أنها تركمة لرموز 

لف   ويعب ر عنه من بمعنى أنها نقل للغة،أي أن القار  البد عليه أن يمارس الت  ،186" مكتوبة

ثم االنتقال ،خالل األصوات عن طريق الل سان بعد رليته بالعين،وهذا يسم ى المشافهة بالمكتوب

سناد  المعلنة معانيها  باللغة إلى عالم الد الالت بحيث تكون ترجمة األلفا  واإليحاءات وا 

  إليها. والمضمرة

 :في قوله (MEOوفي هذا الصدد يلكد )

"action de déchiffrer ce’est l’La lecture, c  187en saisir le sens’qui est écrit et d 

                                                           
 .111،ص1971،التربية والتعليم،ترجمة هشام نشابة وزخرون،مكتبة لبنان،روبير دوترانس وزخرون  185
 القاهرة، الكتب، محمد رجب فضل هللا،االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية،عالم 186

 .63،ص2،2003مصر،ل
187Ontario, Ministère de l’éducation ;Stratégie de lecture au primaire ;Rapport 

de la table ronde des experts en lecture ;2003,Toronto, le Ministère ; page 15. 
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وهذا ما يلكد أن القراءة هي عملية فت للشفرات التي تحتويها الرموز الخطية  وترجمة واعية 

 لمعانيها ودالالتها القريبة والبعيدة.

 تسـمع التـي والمعرفية الل غوية اإلدراكية النشاطات من كملة القراءة":(Bloch )بلوشويعرفهةا 

وقةد     188" معينـة بلغة عالقة لها التي الخطية الرموز مقاط  وتركمة بفك التشفي،فه  للفرد

مةةةةن خةةةةالل قولةةةةه طةةةةابع التنظةةةةيم اللغوي،وهةةةةو خاصةةةةية تتعلةةةةق باإلنتةةةةاج اللغةةةةوي ،(Bloch)أضةةةةاف

،وهةةةذا مةةةا يجعةةةل القةةةراءة تكةةةون  الخةةةاص بكةةةل لغةةةة فلكةةةل لغةةةة نظامهةةةا الخةةةاص الةةةذي تنةةةتم وفقةةةه

نما ترتكز على قواعد النظام المستعملة في لغة النص المقروء.منتظمة بعيدة عن العشوائية، ةا وا  أم 

ا لعملية القراءة فيقولدنه ف"،لمحمد عودة الر ماوي " بالنسبة   عملية القراءة" : يضيف جانبا مهم 

 وهـذا،مطبـو   هـو لمـا المناسـب المعنـى ،استحضـار الصـوتي الكانـب إلـى إضـافة تتضـَمن

 مـن لديـه وعمـا مخزنـة معلومـات مـن القـار   لـدى عمـا بمعـز  يكـون  أن يمكـن ال االستحضار

،وهةذا يبةي ن أن ةه باإلضةافة إلةى سةالمة 189" المشـكالت وحـل المعلومـات معالكـة فـي إمكانيـات

ن مةةةةن حةةةةل  ألغةةةةاز النص   أوفهم معنةةةةا  ،أوشةةةةفراته،الجهةةةةاز الن طقةةةةي البةةةةد  علةةةةى القةةةةار  لكةةةةي يةةةةتمك 

نةةه مةةن معالجةةة المعلومات نةةة فةةي الةةذ هن التةةي تمك  وحةةل المشةةكالت ،استحضةةار المعلومةةات المخز 

علةةى جةةانبين أساسةةين همةةا: التعةةرف  عتمةةدوسةةد  ثغةةرات الةةنص أيضةةا،وهذا يعنةةي أن  فعةةل القةةراءة ي

 والفهم ويكونان وفق المخطط التالي  :   ،

                                                           
 المتغيرات األخرى،رسالة ماجستيرفاطمة الزهراء حاج صابري،عسر القراءة النمائي وعالقته ببع   188

 إشراف عبد الكريم القريشي،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،قسم علم النفس وعلوم التربية،جامعة ورقلة
 Bloch,dictionnaire fondamental de la psychologie,larousse,1992,p707،نقال عن: 101ص
 .327،ص1992،الشروق،عمان،1الطفل،لمحمد عودة الريماوي،في علم نفس  189
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 القراءة
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 الخطية الن (راية الرموز 
 نعن طر ق كارحة العي

+ 

 

 فك الرموز استنادا على الخبرات
 المعرفية السابقة   عمل العقل (

 انطالقا من البنى السطحية يكون  ةالوصو  إلى المعنى الحقيق
  الرموز الخطية(

 : وتتحققان بة  يوضع أن للقراءة مهارتين أساسيتين:التعرف،والفه الشكل هذا  

 المالئم بالرمز )الحرف( المكتوب . ربط المعنى -

 التعرف إلى أجزاء الكلمات بواسطة القدرة على التحليل البصري. -

 التمييز بين أسماء الحروف وأصواتها. -

 ربط الصوت بالرمز المكتوب. -

 التعرف على داللة الوحدات المكتوبة من خالل السياق. -

في النص(إلى البنى العميقة  بمعنى االنطالق من البنية السطحية )الكلمات الموجودة  

والخبرة المعرفية والمكتسبات القبلية ( Noam Chomsky تشومسكي ) كما يرى ،)دالالتها(

فرات النص واستنبال العالقة الموجودة بين الوحدات فيما شهي التي تساعد  على فت  للقار  

الفبنقال أساسية تشاركت فيها ذلت يمكننا أن نخلص و ،بينها واكتشاف معانيها ة الت عريفات الس 

 للقراءة وهي:

  القةةةراءة عمليةةةة تشةةةمل الن طةةةق والجهةةةر أو الهمةةةس بمةةةا هةةةو مكتةةةوب وتفسةةةير  وال تفاعةةةل معةةةه

 انطالقا من الخبرات السابقة.

  القةةةةراءة عمليةةةةة ينتجهةةةةا العقةةةةل الةةةةذي يسةةةةاعد القةةةةار  علةةةةى فةةةةت  الشةةةةفرات المكتوبةةةةة بصةةةةري ا

 وتجسيد دالالتها ذهني ا.
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  لهةةا إلةةى خبةةرات يسةةتعملها القةةار   القةةراءة رصةةيد لغةةوي بحيةةث تجمةةع الرمةةوز المقةةروءة وتحو 

 في حياته.

 .القراءة عملية فنية تحدث المتعة وتكسب الشعور باللغة ودالالتها وبيانها 

 أهداف القراءة في المرحلة االبتدائية: 

لةةن تتحق ةةق مةةا لةةم تظهةةر أهةةدافها البعيةةدة والقريبةةة فةةي  " القــراءة" أن مهةةارة "أحمــد أحمــد"يةةرى      

 البعيدة القراءة أهداف تصبع ل  ما الَنكاح القراءة لتعلي  يكتب فالفيقول:" ،ذهن ملق نها)المعل م(

          190"األهـداف هـذه بـوحي فيعمـل تعليمهـا إليـه يعهـد مـن ذهـن فـي واضـحة والقر بـة منهـا

لكي يتسن ى لةه تحقيقهةا ،ترمي لتحقيق أهداف البد على المعل م إدراكهاوهذا يعني أن مهارة القراءة 

كسةةابها للمةةتعل م) ــلوا  تحقيةةق تتمثةةل فةةي  وعليةةه فةةان  األهةةداف التةةي يرمةةي إليهةةا تعلةةيم القةةراءة،(الطف

 الفهـــ  وذلةةةت باكتسةةةاب المهةةةارات القرائيةةةة وتمثيلهةةةا،جةةةودة الن طةةةق وحسةةةن األداء وتجسةةةيد المعنةةةى

تحقيةةةق االسةةةتقاللية فةةةي القةةةراءة بةةةاحترام عالمةةةات الوقةةةف وتحديةةةد أفكةةةار إلةةةى  باإلضةةةافة،(واإلدراك

-المعـاني-المفـردات) باإلضافة إلى زيادة الحصيلة المعرفية وتنميةة الةزاد الفكةري ،النص المقروء

ةحيي انطالقةا مةن الخبةرات القرائيةة ،( توالمترادفاالتضاد -األساليب ا يسةاعد علةى الت عبيةر الص  مم 

 ألمر الذي يحق ق نماء في الخيال واإلبداع والحس  الجمالي.ا، المكتسبة

 أنواع القراءة:

                                                           
 ،المكتب 1ل -تواختبارا مقاييس– لاألطفا لدى التعلم لصعوبات تشخيصي عو اد،مدخل أحمد أحمد 190

 .47،ص1999للكومبيوتر،اإلسكندرية،، العلمي
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 :منها 191إلى عدة أنواع بناء على عدة اعتبارات"مصطفى حركات"وز عت القراءة كما يرى 

 .كهر ة وصامتةبحسب الشكل أو طريقة األداء أو المقام قسمت إلى:   -

 . لحل المشكالتوثالثة  لالستمتا وثانية  قراءة للدرسعلى أساس  الغر : إلى  -

 . سطحية  ومعمقةمن حيث مستويات القراءة إلى:  -

    (     ،ناقدة ،تركيبية ،تحليلية ،فهمية معرفيةوفق مستويات القدرات العقلية )قراءة  -

تكون بالتهكي أي انطالقا من الحروف لما يكون المتعل  مبتدئا " التيحسب كفاءة القار    -

ة تمتي من وحدات دالة: كلمات أو تراكيب لما يكون المتعل  متقدما في هذه المهارة أو إكمالي

إلى غير ذلت من التقسيمات األخرى التي تزيد أو تنقص بحسب الدافع ،192" كل بحسب مستواه

القراءة الصامتة والجهرية خاصة في المتمثالن في ساسين األنوعين ال روافدوهذ  كلها ،للقراءة

نا في هذا البحث .األقسام   االبتدائية وهذا ما يهم 

 

 

هشا  "يعرف هذا النوع من القراءة مجموعة من التعريفات فهي كما يراها:القراءة الصامتة -أ    

بمعنى أنها تركيز ،193:"قراءة ليس فيها صوت وال همس وال تحر ك لسان أو شفة" "الحسن

درات معنا ،من خالل تحديد الحروف عن طريق هو  بالنظر إلى ما مكتوب للتعرف عليه وا 

                                                           

 بالتصرف.14الجزائر،د ت، ص -،دار األفاق،الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربيتمصطفى حركا 191 
 .14،ص نفسهالمرجع    192

 1األردن ل-عمان،الدارالعلمية الدوليةودارالثقافة،طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة،هشام الحسن193
 .17ص،2000
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البصر والعنصران الفاعالن في هذا النوع من القراءة هما)البصر والعقل(،وهي بذلت عملية 

نطق بالعقل ال باللسان،أي ترجمة الرموز المكتوبة إلى حروف ومنها إلى كلمات،يفهمها القار  

عملية حَل الرموز المكتوبة وفه  مدلوالتها ي أكثر هي:"دون أن يجهر بنطقها،وبشكل موض

أي أنها عملية تحدث بالعقل من خالل فتي ،194بطر قة فكر ة هادئة تَتس  بالسهولة والدقة"

 الكشف عن معنى الرمز المكتوب المتمثل في الرسم بطريقة دقيقة وسهلة في الوقت نفسه.

وغياب  ة الصامتة هي اتحاد البصر والعقلتفق على أن القراءن ولعل من ذلت كله ما يجعلنا
امتة هي كالم داخلي  يكون بين المتعل م وت،والبد  أن ننو   أن القراءة الص  ي شكل وما يقرأ ف،الص 

الستنادها على  ،وتكون أكثر دق ة وتركيزا من غيرهارال يتجل ى للغي سري صامت غير مسموع
ام ل ما يبدأ به الط فل درس القراءة،لكيالفكر في فهم المدلوالت،وتعتبر القراءة الص  يتسن ى  تة أو 

وكيفية نطقها وتجميع معانيها،وهي مفيدة من الجانب ،له تدريب العين على رسم الحروف
وت واألذنيالف ز زيولوجي في إراحة الجهاز الن طقي وعدم إجهاد الص   باإلضافة إلى أن ها تعز 

ل ناهيت عن ما يحدثه التأم   الحال في المطالعةاالحترام بين اآلخرين وعدم إزعاجهم مثلما هو 
 وما يكسبه من فوائد.،الهاد  في نفسي ة القار  

 مميزات القراءة الصامتة:

 مميزات هذا النوع من القراءة فيما يلي:من كل ما سبق يمكننا أن نستخلص 

 .تجعل العقل ينشغل بالمعاني وتحليلها،وفهم األفكار واستيعاب المضمون 

  وجهدا،ووقتا وتعلم القار  االعتماد على النفس في الفهم .توفر هدوء 

                                                           

 
  .110ص  2005،مصر،دار المعرفة الجامعية،طرق تدرسي اللغة العربية،زكريا إسماعيل 194
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  تسهل الحصول على المعرفة،وتزود المتعلم بالخبرات وتزيد من حصيلته اللغوية

 والفكري ة.

 .تساعد على تجميع المقروء وفهمه والنطق به سالما من األخطاء 

  موز المفردات.الشعور بالثقة في النفس في القراءة الجهرية بعد أن تمكن من فت ر 

ن المعل م تصحيي األخطاء للمتعل مين إال إذا جهروا بها  ما يعيب هذ  القراءة هو عدم تمك 

 وقرلوها بصوت مسموع.

 :القراءة الجهرية -ب

امتة في كونها مسموعة أي استعمال الن طق من خالل "القراءة الكهر ةتختلف"    عن الص 

وت هي "": مصطفى حركات""كما يقولالقراءة الكهر ة "ةةواستعمال الجهاز الن طقي ف،إخراج  الص 

ويكون  أن يعرض القار  الَن  المكتوب الذي أما  عينيه،أو الذي حفظه،بصورة صوتية

د القار  الرموز  ،بمعنى أنها195" التواصل في رالب األحيان كماعيا تقرأ أوال ثم تفهم بحيث يرد 

أي: ترجمة الرسوم المكتوبة ا يحولها أصواتثم ،مسموع بغية التعرف عليهاع الخطية بصوت مرتف

لذلت فان القراءة .وقواعد اللغة القار  مع مراعاة صحة النطق إلى ألفا  منطوقة،مفهومة من

 أ)رسم + صوت= معنى(.،الجهرية هي عبارة عن:)شكل مكتوب+شكل صوتي= معنى(

نوات األولى من المدرسة االبتدائية  ذلت     تعزيز القراءة الجهرية إلى ما يدفع بالمعلم في الس 

"هي أحسن :"حياة طكوك"ألنها ذات مزايا كما تقول الباحثة،ومزجها مع القراءة الصامتة تدريجيا

                                                           
 .14ص،سابق مرجع،الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربي،مصطفى حركات 195
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كادة األداء وتمثيل المعنى وتذوق النصو  األدبية ،بمعنى أن ها 196" وسيلة إلتقان النطق وا 

ليم بعد سماعه من قبل قار   ال لتعل م الن طق الس  نموذجي  سليم الن طق بدور ،وهي أحد سبيل فع 

المنافذ التعليمية،فمن خاللها يتدرب المتعل م في المدرسة االبتدائية على جودة اإللقاء،وتجسيد 

عف المعنى واضطرابات النطق،وأمرا   نبرا وتنغيما،فيستطيع المعل م بذلت تشخيص مواطن الض 

مها.  الكالم،ويكتشف أخطاء تالميذ  ويقو 

"هي وسيلة لتشكي  التالميذ على الحدي  وتعد التالميذ للمواقف الخطابية :ئلةقاوتضيف    

ز ،،فبتأديتها المستمرة يألف المتعل م مواجهة اآلخرين في جرأة وشجاعة197ومواكهة الناس" ويتعز 

-لديه شعور الث قة بالنفس عن طريق حسن اإللقاء،ويبتعد عن االنطواء شيئا فشيئا،وعليه فهي

مع والبصر-يةالقراءة الجهر  وباستعمالها تكثر ،تتطل ب مقدرة كبيرة ألجهزة الن طق والت فكير والس 

أو مسرحية،ولها ،أوقصة،أونثر،متعة المتعل م السيما إذا كان المقروء أدبا خاصا به من شعر

 صدى اجتماعي وثقافي وتربوي،إذ تنمي روح المناقشة في الجماعة.

"،النشغال عقل الطفل بأمرين القراءة الَصامتة"أصعب من"الكهر ة القراءةن"إيمكننا القول     

واستحضار الخبرات السابقة خاصة أن  أولهما إجادة النطق،وثانيهما فهم المعنى المطلوب

على حدا لذلت حبذا أن تكون  الطفل ليس بمقدور  فهم المعنى من السياق،بل يحاول فهم كل  

بق قراءة الطفل بقراءة سليمة المخارج المادة المقروءة توازي عمر عقل الطفل،وأن تس

                                                           
،رسالة ماجستير إشراف صالح الدين -مقاربة تواصلية-األول حياة طكوت،نشال القراءة في الطور  196

 .65ص 2010-2009سطيف، –زرال،قسم اللغة العربية وزدابها،جامعة فرحات عباس
 .65ص، المرجع نفسه  197
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ن الطفل من محاكاتها فيما بعد مع المراقبة المستمرة )مثالية( والت عابير،نموذجي ة  حتى يتمك 

 ألخطائه وتصحيحها.

إن الطفل قد تحجبه عن عملية القراءة صعوبات من :ال وامل المؤثرة في عملية القراءة

،ولها التأثير الكثير والفعال في عملية التعلم في  سليمشأنها عرقلة قدرته على تحقيقها بشكل 

أن يأخذها المعلم بعين االعتبار،وأن يعرفها قبل أن يعلم  ومن األحسن-الطفل–القراءة لديه 

 وهي: الطفل

وللطفل بشكل خاص وجود عيوب .يعتبر العائق األول واألساس في صعوبة القراءة ألي فرد   

 باعتبار  الهيكل اإلجرائي لعملية النطق والتلف  بالوحدات،فلللط الكهاز النطقيخلقية في 

 باإلضافة إلى:،الكالمية

 :  بصرية قرائية ص وبات -أ

للمثيةةةةر البصةةةةري الخطةةةةي)النص  إن اآلليةةةةة األولةةةةى فةةةةي عمليةةةةة القةةةةراءة هةةةةي اسةةةةتجابة العةةةةين    

بشةةةكل  ،قةةةد تكةةةون صةةةعوبة القةةةراءة مرتبطةةةة بسةةةبب مةةةر  بعضةةةو)العين(االمكتةةةوب(،ثم الةةةتلف  به

ــز "لالكلمةةة وعلةةى تفسةةير وحةةداتها،يقو  معرفةةة عام،أوعةةدم قةةدرة الطفةةل علةةى ــد العز  الباحــ  عب

ن عملية القراءة تقتضي راية الكلمات بوضوح،ومالحظة أوكه التشـابه واالخـتالف إ":"المطيري 

،ممةا يسةبب 198بينها،ومن العيوب ما ياديه إلى راية الكلمـات مهـزوزة،أو علـى ريـر حقيقتهـا"

                                                           

من  20/02/2017بتاريخع دال زيز المطيري،ال وامل المؤثرة في عملية ت ليم القراءة ،مسحوبة  198

  الموقع:

http://www.kwse.info/forum/showthread.php?635 
 



 ارات اللغويةالمه                                                             الفصل الثاني 

 

114 

 التفاصةيل كحةذف بعة  أوحةذف، ت(-)ب،ر(-)ز،ف (-المتشةابهة مثةل:)ق األحةرف ينب الخلط

الحةةال فةةي  باإلضةةافة إلةةى قلةةب األحةةرف مثةةل مةةا هةةو، النقطةةة فةةي حةةرف التةةاء وقراءتةةه كأنةةه نةةون 

وذلةةت مةةا اصةةطلي عليةةه بةةالعجز فةةي   3ت( أو قلةةب األعةةداد فةةي الرياضةةياb-dاللغةةة الفرنسةةية )

 تنظيم الفضاء في المجال التعليمي.

 :السم ية القرائية الص وبة-ب

فةي جارحةة)األذن( أو  رضةراوتتمثل في عةدم تمكةن الطفةل مةن السةمع بطريقةة صةحيحة إمةا أل   

 الباحـــ  عبـــد العز ـــز)يقةةةول الباحةةةث، لعةةةدم تةةةوفير درجةةةة الهةةةدوء الالزمةةةة داخةةةل حجةةةرة الةةةدرس

،فــمي عطــب فــي الســم  يــاثر علــى  "هنــاك عالقــة واضــحة بــين الحــدي  والقــراءةإن:(المطيــري 

،وهةذا يةلدي 199" ،ومن ث  يعكـز عـن ربـط األصـوات التـي يسـمعها بالكلمـات التـي يراهـا الطفل

 علةى القدرة وغياب،سماعا   الكلمة أقسام ربط في ما يجعل صعوبة،السمعية إلى عرقلة التفاصيل

 الةربط عةن يفةرز طفةال عةاجز وهةو مةاتقسيمها لمقاطع  لها،فيعجز الطفل على الصوتي التركيب

 يراها. التي الخطية والكلمات يسمعها األصوات التي بين السليم
 المؤثرات ال يئية: -ج

 عبةةةةد العزيةةةةز)تتطلةةةةب القةةةةراءة خبةةةةرات مكتسةةةةبة لتحليةةةةل وفهةةةةم المقروء،وفةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد يقول    

 200"  تفاعل االكتمـاعي بـين النـاس حتـى يكتسـب الفـرد الخبـرة:"إن القراءة تتطلب ال(المطيري 

                                                           
 مرجع السابق، عبدالعزيز المطيري،العوامل الملثرة في عملية تعليم القراءة 199

http://www.kwse.info/forum/showthread.php? 
 

  http://www.kwse.info/forum/showthread.php?المرجع نفسه 200
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 وتزويةةةدها فةةةي ذهةةةن الطفةةةل،التفاعةةةل االجتمةةةاعي فةةةي تطةةةوير هةةةذ  الخبراتأهميةةةة وهةةةذا يبةةةين أن 

والثروات المعرفيةةة بيئةةة تهيةةئ لطفةةل مسةةتثمر لخبراتةةه  التعليميةةة ،فالبيئةةة الغنيةةة بالمصةةادر العلميةةة

 أثناء فعل القراءة. 

 : االنف اليةال وامل  -د

 عدمنفسية تعود ل،"صعوبة القراءة ألسباب انفعاليةفاطمة الزهراء حاد صابري ترجع الباحثة"   

 الثقةوهي عوامل تساهم في زعزعة األمن، دمعو  بالخوف الشعورو ،ي للطفلالعاطف النضم

 عن فرااالنصب للتعلم الدافعية انعدامباإلضافة إلى ،ينالشديد والحياء خوفالوبروز  بالنفس

.فيقرر الطفل في 201اليقظة أحالم في الفكر شرودناهيت عن ،أثنائه الكسلو   الخمول،و الدرس

 ظل انعدام االكتشاف المبكر لهذ  الظاهرة االنسحاب من العملية التعليمية.

 :مهارة الكتابة-2

 :ت ريف الكتابة

 :جاء في المعجم الفرنسي أن الكتابة هي: لغة

 « l’écriture est une représentation de la langue parlée au moyen des signes 

graphiques, c’est un code de communication au second degré par rapport au 
202» langage 

 

وهةةةذا يعنةةةي أن الكتابةةةة هةةةي تقةةةديم وعةةةر  الكةةةالم بواسةةةطة رمةةةوز خطيةةةة وهةةةي وسةةةيلة تواصةةةلية 

"ارتباطةةةةةا وثيقةةةةةا بالمهةةةةةارات الةةةةةثالث الكتابـــــةمهةةةةةارة "ترتبط صةةةةةامتة تةةةةةأتي بعةةةةةد الكةةةةةالم مباشةةةةةرة،و 

أحةةدهما  نفعةةل لةةه شةةقي ،والكتابةةةالقراءة(ألنهةةا تمثةةل الجانةةب التحصةةيلي لها-الكةةالم-األولى)السةةمع
                                                           

 ص،مرجع سابقفاطمة الزهراء حاج صابري،عسر القراءة النمائي وعالقته ببع  المتغيرات األخرى،  201
 بالتصرف. 112

202Dictionnaire de la linguistique, et des sciences de langue, Larousse, paris, 1994  
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 الجانةةب الخــطيلديو ،)التعبير الكتةةابي(يشةمل ،واآلخر عقلةةيالرسةةم الهجةةائي)الخط(يتمثةةل فةةي  زلةي

ن و  إلجرائةةةي للكتابةةةةةا الوسةةةةيلة التةةةةي هةةةةي تشةةةةاركا فةةةةي ترجمةةةةة الفكةةةةر والفةةةلاد علةةةةى ورق،فالكتابةةةةة ا 

يعتبةر واحةدا مةن األنشةطة الةذي " الخـط"يستعملها الفةرد للتعبيةر عمةا يجةول بخةاطر  وفكر ،وسةيلتها

إذ وبواسةطتها نكتشةف العةالم الةداخلي ،األكاديمية التي تهدف إلى تحقيق مهارة الكتابة عند الطفل

عالمةةه مةةن دون عمليةةة إشةةراطية أو فعةةل تةةوجيهي ،فمجةةرد أن يطلةةب منةةه  للطفةةل وهةةو يعبةةر عةةن

وهةةةو إجةةةراء ذكةةةي ،الكتابةةةة يقةةةيم مسةةةتوا  مةةةن حيةةةث ملكتةةةي الفهةةةم والتعبيةةةر وتوظيةةةف رصةةةيد  القبلةةةي

 يستعمله المنهم التقييمي. 

،وذلـك بـمن يطـابق المكتـوب  الل فظ بحروف هكائه التي ينطق بهـا تصو ر "هوالخط:كما أن     

رموز خطيةة لأصةوات اللغويةة المنطوقةة تعبةر  بمعنى أن الخط هو،203المنطوق به من حروف"

،ثةةةم فهمهةةةا وأفهمهةةةا  بحيث إذا نظةةةر إليهةةةا القةةةار  ميزهةةةا وأدركهةةةا،وألفاظها،عةةةن الحةةةروف اللغويةةةة

"الكتابـــة رمـــز للرمـــز أي أن الكتابـــة رمـــز أن بةةةه رادغيةةةر ،ثم انةةةدفع بهةةةا وتفاعةةةل معها،وهةةةذا مةةةا يةةة

ترجمةة للصةور السةمعية  يعنةي ،بمعنةى أن الخةط أو الكتابةة204التي هي رموز للمعاني"لمصوات 

بنيةة تصةاغ فةةي  يأ بةذلت تصةةوير للفة  بحةروف هجائيةة ماالتةي تعكةس بةدورها دالالت عميقةة،فه

 شكل كلي،واليد تخرج تلت البنية بواسطة القلم .ب العقل

                                                           
 المملكة األردنية الهاشمية،محمد عواد،الصعوبات اإلمالئية في الخط العربي،دائرة المكتبة الوطنية  203

 . 20ص  2011الطبعة العربية 
 

 .20،ص نفسهالمرجع   204
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  الخــط وعلــ  الكتابــة والخطاطــة الكتابــة والــرق  والســطر وعلــ": ويطلةةق علةةى مصةةطلي الخةةط   

تحسةةين 205" ويقصــد بهــا علــ  الــذي يبحــ  فــي أصــو  الكتابــة ،والخةةط فةةي المفهةةوم التربةةوي فةةن  

شكل الكتابة إلضفاء الصيغة الجماليةة عليهةا،وهو فةي مةذهب الخطةاطين كاتبةة الحةروف العربيةة 

مةن عرفةوا بهةذا  كبةاروالقواعد التي وضعها ،المفردة والمركبة بصورة حسنة جميلة حسب األصول

 .الفن

وفةةةةةةي ،ن مفهةةةةةوم الخةةةةةط يقتةةةةةرن اقترانةةةةةةا قويةةةةةا بمفهةةةةةوم الكتابةةةةةة فةةةةةي المعنىإنقةةةةةول: أنيمكننةةةةةا     

،ينبغةةةي البةةةدء  عنةةةد عةةةر  مهةةةارة الكتابةةةة،فلمةةةا بينهمةةةا مةةةن االرتبةةةال اللغةةةوي والةةةداللي ،االسةةةتخدام

تعةةرف العلةةى  متعلمةةيندة ال،ثةةم التوسةةع رويةةدا  رويةةدا ،وذلت لمسةةاع تةةدريجيا   )الخط(بالجانةةب اآللةةي

ـــدة"أما الجانةةةب العقلةةةي:.المكتةةةوب للكلمةةةة العربيةةةة  الشةةةكلعلةةةى  ـــة الكي ـــب المعرف ـــالنحو فيتطل  ب

 وبالتالي يمكن للمتعلم الربط بين العملية العقلية الحركية.206."والمفردات،واستخدا  اللغة 

 

 :أهمية ت ليم  الخط للطفل

                                                           
، مهارات اللغة العربية وزدابها،دار الكتاب الجامعي العين أساليب تدريس،عبد الفتاح حسن البهجة  205

 . 180ص ، 2ل ،اإلمارات العربية 
 .20ص ،مرجع سابق،محمد عواد،الصعوبات اإلمالئية في الخط العربي  206
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لخةط مكانةةة عاليةة فةةي المجةةال لأن "الفتــاح حســن البهكــةعبــد كمةةا يةرى" يجمةع علمةةاء التربيةة    

مةن  طريقةة يسةتطيع المةرء هةو،إذ روسيلة مهمة مةن وسةائل التعبيةيعتبر   فهو،207التربوي التعل يمي

لآلخرين،إضةةافة إلةةى أنةةه وسةةيلة بالغةةة األهميةةة فةةي نقةةل التةةراث مةةن جيةةل إلةةى  أفكةةار  نقةةل خاللهةةا

المعنةةى  يوالكتابةة،إذ أن القةةراءة والكتابةة ال تكونةةا سةهلت مةتمم لعمليةةة القةراءةنةةه أ،ناهيةت علةى جيل

لعمليةةةةةةةة الرسةةةةةةةم  أيضةةةةةةةاأنةةةةةةةه مةةةةةةةتمم  إلةةةةةةةى باإلضةةةةةةةافةمتقنا،و إال إذا كةةةةةةةان الخةةةةةةةط واضةةةةةةةحا،مقروءا  

اإلمالئي،فةةدذا كةةان الهةةدف مةةن اإلمةةالء الكتابةةة الصةةحيحة دون أخطاء،فةةدن الخةةط مةةدعاة لتجميةةل 

د الطونشةةال الخةةط هةةذ  الكتابة، يب،النظام،الصةةبر،دقة االنتبا ،تةةذوق الفةةن والمنافسةةة الترت فةةليعةةو 

 .البناءة

     :اصطالحا

قدرة على تصور األفكار،وعملية تصو رها فـي ال"ه:ب "يقصد للكتابة االصطالحي"مو أما المفه 

كميلــة  حــروف وكلمــات وكمــل وفقــرات صــحيحة النحو،متنوعــة األسلوب،متناســقة الشــكل

على نحـو يـادي  وضوح،وتعالع في تتب  وتدقيق،ث  تنقيع،تعرض فيها األفكار في رالمظه

ــر ــق التفكي ــد مــن الضــبط واإلحكــا  وتعمي ــى مز  وهنةةا يتوضةةي لنةةا أن عمليةةة الكتابةةة  ،208"إل

نما تتعدى ذلت إلةى القةدرة العقليةة فةي ترجمةة المسةموع إلةى رمةوز  ليست أداء حركيا فحسب وا 

تابةةةة نةةةص صةةةحيي التركيةةةةب خطيةةةة وتشةةةكيلها فةةةي حةةةروف وكلمةةةات وعبةةةارات وصةةةوال إلةةةى ك
                                                           

 –،" دار الكتاب الجامعي  العينمهارات اللغة العربية وأدابها عبد الفاتي حسن البهجة،أساليب تدريس207  
 . 186ص  2005هة /1425الطبعة الثانية  -االمارات المتحدة

 
 .255،ص،رمص،ر،مهارات القراءة،المكتب العربي الحديث للطباعة والنشسرحسن عبد الباري ع 208
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 ): يقةول صةددوالداللة متميةز األسةلوب مةتالحم البنةاء يعةر  األفكةار ويعالجهةا وفةي نفةس ال

J.Daury et R.Drey ) 

«  écrire c’est donner une forme à une pensée et de la communiquer  écrire 

c’ests’engager, s’impliquer, s’exposer, écrire c’est aussi choisir: adopter un 

type d’écrit, un monde d’écriture, retenir des éléments, en écoutant 

209» d’autres, choisir des structures des mots  

الن فعةةةل الكتابةةة يتطلةةةب إسةةناد أشةةةكال خطيةةةة ،وهةةذا يبةةةين عالقةةة الكتابةةةة بالسةةمع والفهةةةم معةةا

وضةعية انتقةاء متواصةلة للرمةوز الخطيةة التةي البةد تتطابق مع المعنى وهذا يجعل الطفةل فةي 

 وهنةةا يكةةون السةةمع سةةبيله األول فةةي فةةرز،أن تتوافةةق مةةع مةةا يسةةمع ومةةع الداللةةة المةةراد كتابتهةةا

المضةامين الموجةودة فةي ذهنةه وهةذا األمةر يبةرز قةدرة الطفةل علةى الكتابةة بطريقةة سةريعة فةةي 

اليةةةةد وحركةةةةات األعصةةةةاب عن طريةةةةق تةةةةروي  ،بخةةةةط واضةةةةي ميسةةةةور القةةةةراءة،وقةةةةت قياسةةةةي

 وكتابة كلمات وعبةارات معبةرة تتوافةق،التي تمكنه من رسم رمز الحرف رسما مفهوما،وتمرينها

 مع القاعدة اإلمالئية والنحوية.

 : أساليب ت ليم الكتابة

ال يمكةةن الوصةةول إلةةى أسةةلوب علمةةي موحةةد يمكةةن تعميمةةه كأسةةلوب نمةةوذجي فةةي كيفيةةة تعلةةيم   

أهمهةةا عمليةةة النضةةم التةةي تعةةد عامةةل مةةن عوامةةل ،جملةةة مةةن المعطيةةاتالخط،نظةةرا لعةةدم تةةوافر 

الفةةوارق الفرديةةة المعروفةةة فةةي الوسةةط التعليمةةي ،إضةةافة إلةةى ذلةةت غيةةاب اسةةتراتيجية واضةةحة فةةي 

البةرامم المدرسةية،وعليه تبقةى األسةاليب المتبعةةة هةي نابعةة عةن تجةةارب معلمةين فةي نطةاق ضةةيق 

                                                           
209  , p10,pdf , édition CDDP, 1990Apprendre à rédigermartine, -Charante 
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لكتابةةةة يمكةةةن أن يسةةةاعد المعلةةةم فةةةي تقفةةةي بعةةة  المراحةةةل وعليةةةه يبةةةدو لنةةةا أحةةةد أسةةةاليب تعلةةةيم ا

 :وهي كاآلتيالكتابة"مين مهارة "إلكساب المتعل  

   التمهيد:

 حيةةث يظهةةر،إليةةه بالنسةةبة جديةةدء يشةة ألنهةةانفسةةيا لعمليةةة الكتابةةة  مةةتعلمتهيئةةة الوهةةو عمليةةة     

 ومسةةةاعدته علةةةى اتخةةةاذ، ارتباكةةةه جليةةةا خةةةالل تعاملةةةه مةةةع لةةةوازم الكتابةةةة مةةةن أقةةةالم ودفةةةاتر وأوراق

الجلةوس أو الكتابةة  نشةال ثنةاءأ األطفةالفعةادة مةا يقةف ،المعتةدل  لجلةوسفي االصحيحة  الوضعية

 .غير مريي بشكل

 :  اختيار النماذج الخطية -

ت العبةارا فيسةتحب انتقةاء،لأطفةالتعليمةه  المةراد على المعلم أن يحسن اختيار النموذج الخطي  

 اكتسةابالتةي تسةاعد  علةى ،الطفةل ونشةاطه عةالمتتصةل ب التةي يسةهل فهمهةا،التي مةوجزةالسهلة ال

باإلثةةارة  هاإضةةافة إلةةى اتصةةاف،حسةةنة القةةيمقةةود  إلةةى السةةلوت الطيةةب وتغةةرس فيةه تو ،معةارف جديةةدة

 والتشويق . 

 

 

 :كتابة النموذج المختار -
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فةي  بخةط واضةي جميةلعلةى السةبورة وفي هذ  الخطةوة علةى المعلةم أن يةدون النمةوذج المختةار   

سةةخا منةةه علةةى ن وزعيةةو ،أو يعلةةق نموذجةةا مطبوعةةا علةةى السةةبورة   حالةةة إتقةةان المعلةةم مهةةارة الخةةط

 المتعلمين.

  :قراءة النموذج المختار -

  المتعلمةةين مطالبةة بعةقةراءة المعلةم النمةوذج المختةةار بصةوت مرتفةع سةةليم المخةارج والوقةف ثةةم 

 صعب منه. ناقش المضمون ويشرح ماي بعد ذلت، بقراءة النموذج قراءة جيدة

  :الشرح الفني -

ل  كةتحركةات اليةد أثنةاء الكتابةة،واتجاهات القلةم وكيةف يتركةب مةتعلم إلةى انتبةا  الشةد يقصد بةه    

وتحديةد ،وأقواس المخططةات مةن أسةهماسةتخدام  أهميةةفةي رسةم الحروف،مةع اآلخةر جزء منه مع 

يكتةةب كةةامال متصةةال بكلمتةةه  أكتابةةة الحةةرف مجةةز مةةن االنتهةةاء ر القلةةم فةةي رسةةم الحرف،وبعةةد مسةةا

 التي وردت في النص.

 :  لمحاكاة والتقليدا -

ر من محاكاة النموذج وتقليد ،مع مراعاة الدقة والتأني وأال يطلب كتابة النموذج أكث ايقصد به  

 ثالث مرات.

  : التصحيح مع اإلشارة -
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وجيةةه مةةع الت همبةةين مقاعةةدوالمةةرور  الفرديةةةمراقبةةة وذلةةت بال، كتابةةات المتعلمةةين بتفقةةد المعلةةم يقةةوم

 واإلرشاد ويتخذ هذا اإلرشاد جانبين:

ضةةرر ،وال  إلةةى مةةواطن الخطةةأ علةةى حةةدى كةةل مةةتعلم ويقصةد بةةه توجيةةه : اإلرشــاد الفــردي -أ

 كل  األخطاء بل يكتفي بأبرزها. تصحيأن يكتب له الصواب وليس من الضروري أن 

مةوذج م مةن المتعلمةين تةرت الكتابةة واالنتبةا  إلةى النطلب المعلةيراد به : اإلرشاد الكماعي-ب

 إذا كان هنات خطأ بين المتعلمين ليعاد الشرح للجميع ثانية.،مرة أخرى 

 يعةود المتعلمةةين إلةى الكتابةةة،للمفةردات الصةةعبة  اإلرشةادي العةةامتةةذليل بعةد ال:  متاب عة الكتابععة -

 إلى نهاية الحصة. اسطرا سطر توجيه المعلم الواصل وي

يتوجةةب علةةى  لتوأنهةةا عمةةل شةةاق عنةةد األطفةةال ولةةذ،ةويقصةةد بهةةا صةةعوبة الكتابةة: ط ي ععة الكتابععة-

كلهةةا   هةةافةةال يجعل، إضةةافة إلةةى تنويةةع العمةةل فةةي الحصةةة،الكتةةابي فعةةلالمعلةةم عةةدم اإلكثةةار مةةن ال

أقالمهةةةم  لوضةةةعلمتعلمةةةين ل ،ويترت فرصةةةة شةةةرحواآلخةةةر لي وقةةةتأن يتوقةةةف بةةةين ال البةةةدبةةةل ،ةكتابةةة

راحة   أصابعهم . وا 

 : أهداف ت ليم الكتابة

 أنيمكننا  لعل المتتبع لهذ  المراحل يدرت إلى لهذ  العملية أهداف تنتظر التحقيق وبالتالي

 :ثالثة أهداف هي كاألتي "فيمحمد علي الخوليحسب" نجمل أهداف تعليم الكتابة

نةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن كتابةةةةةةةةةة الجمةةةةةةةةةل والفقرات،وكتابةةةةةةةةةة       الهةةةةةةةةةدف األول:  هةةةةةةةةةو أن يكةةةةةةةةةون المةةةةةةةةةتعل م متمك 

ر عةةةةةةةةةن األنشةةةةةةةةةطة فةةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةه عةةةةةةةةةن األعمةةةةةةةةةال والمهةةةةةةةةةن والت عبيةةةةةةةةةر المصةةةةةةةةةو  الت عبيةةةةةةةةةر الموج 
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،وبةةةةةذلت يكةةةةةون المعلةةةةةم قةةةةةد جمةةةةةع أكثةةةةةر 210الفراغ،وكيفيةةةةةة تكةةةةةوين الفقةةةةةرات إلةةةةةى الةةةةةنص أوالقصةةةةةة

 من مهارة في نشال واحد. 

ةةةةةةةا يشةةةةةةةاهد  ويسةةةةةةةمعه :انيالهةةةةةةةدف الثةةةةةةة    هةةةةةةةو كتابةةةةةةةة الوصةةةةةةةف الحر،حيةةةةةةةث يعب ةةةةةةةر المةةةةةةةتعل م عم 

،مةةةةةةا يسةةةةةةاهم فةةةةةةي تنميةةةةةةة الجانةةةةةةب المعرفةةةةةةي 211تعبيةةةةةةرا حةةةةةةر ا دون قيةةةةةةد بالصةةةةةةور وال بالعناصةةةةةةر

 والنفسي والحركي الذي يمكن المتعلم التغلب على كل مشكل يمكن أن يعترضه.

ث :هةةةةو كتابةةةةة الت عبيةةةةر الحةةةةر فةةةةي موضةةةةوعات اجتماعية،واقتصةةةةادية،وفنية،وأدبية لثالةةةةالهةةةةدف ا  

متنوعةة،حيث أن تلةةت الموضةةوعات مةةأخوذة مةةن واقةةع حيةةاتهم،وتهمهم فةةي معةةالم المشةةكالت التةةي 

 ،وذلت ما يرجو  كل متعلم عقب كل نشال يقوم به.212تواجههم

م مهةةةةارة هةةةةا فةةةةي إكسةةةةاب المةةةةتعل  كل   هةةةةا تصةةةةب  يمكننةةةةا القةةةةول مةةةةن خةةةةالل هةةةةذ  األهةةةةداف أن   

مةةن خةةالل ،وقةةراءة،وتعبيةةرا )حةةديثا(،غةةة سةةماعا)فهما(وذلةةت عةةن طريةةق حسةةن اسةةتخدام الل  ،""الكتابــة

ةةةبالر   بةةةدء  ،المكتسةةةب فةةةي الكتابةةةة غةةةوي  ظةةةام الل  امةةةتالت الن   فهةةةم بمةةةرورا ،ةمةةةوز الخطي ةةةحيي للر  سةةةم الص 

ةة،المسةةموع   ،ور الذهنية،والعقليةةة فةةي فقةةرة أو نةةصوحسةةن نسةةخ المكتوب،والقةةدرة علةةى ترجمةةة الص 

"وسةةةيلة الكتابـــةفة إلةةةى أن"باإلضةةةا،م وخبراتةةةه المعرفيةةةةيحمةةةل موضةةةوعات تتناسةةةب وعمةةةر المةةةتعل  

الفةةةةرد يسةةةةتخدمها ،راث اإلنسةةةةاني،والخبرات الفردية،ووسةةةةيلة للتواصةةةةل مةةةةع الغيةةةةرللحفةةةةا  علةةةةى الت ةةةة

 ى الفروع والعلوم.علم في شت  وهي أداة للت  ،لتدوين العلوم،ونقلها عبر األمكنة واألزمنة

                                                           
 139. ص 1995 ،دار الفالح للنشر والتوزيع،األردن،مدخل إلى علم اللغة ،محمد على الخولي  210
 .140ص،مرجع سابق،مدخل إلى علم اللغة ،محمد على الخولي  211
 .143-142ص ،نفسهالمرجع   212
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مةةل مفهةةوم التكا ن  أل غةةة مجةةازي  الفصةةل بةةين مهةةارات الل   أن نشةةير إلةةى أن   البةةد  وفةةي األخيةةر      

 فالمسةةتعملراسةةخ ومشةةترت فةةي األداء والقصةةد ،(وكتابة،قراءةو ،كال و ،ســما غةةة مةةن)بةةين فنةةون الل  

 ه يسةةتعملفدن ةة ا وقةةراءة  اهةةا سةةماع  فعنةةدما يتلق  ،دون تجزئةةة مهاراتهةةا ي  ،وكل  غةةة يسةةتعملها بشةةكل عةةام  لل  

ة،عةن المفةردات ما لديه من معةارف كل    ابةة  ا أو كتوالةدالالت والقواعةد والبالغةة وحةين ينتجهةا كالم 

 (.وقراءة  ،اسماع  مه منها)ف كل ما تعل  ه يوظ  فان  

ن ال إذا كةاإفال يمكن للفةرد قةراءة شةيء ،الفعل "عالقة الفعل برد  القراءة"و"الكتابةوالعالقة بين "   

حةةد أوال يمكةةن ألي ،مةةز الخطةةي تسةةبق كتابتةةهورليةةة الر ،فميةةدان القةةراءة هةةو اللفظةةة المدونةةة،امكتوب ةة

دة عالقةة والوطيةفاألمر الذي نريةد إيصةاله هةو تبيةان ال،أو أن يرى ما يكتب،أأن يكتب دون أن يقر 

 غة األربع في النطق والفهم واالستعمال.بين مهارات الل  

 

 

 



 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 أثر أدب الطفل في تنمية

المدرسة المهارات اللغوية لتلميذ 

 االبتدائية
 



 ة االبتدائيةأثر أدب الطفل في تنمية المهارات اللغوية لتلميذ المدرس          الفصل الثال   

 

126 

 

 تمهيد:

 هةةو نةةوع مةةن أنةةواع التعبيةةر الفنةةي الموجةةه للطفةةل يحمةةل مشةةاعر إنسةةانية راقيةةة "الطفــل أدب"    

ي يسعى إلى تحقيق التعليم وتنميةة الجانةب المعرفةفني  هادف، وهو بذلت إنتاج،وخبرات من الحياة

باإلضةةةافة إلةةةى تحقيةةةق الجمةةةال النفسةةةي فةةةي انتاجاتةةةه وسةةةلوكياته ،التفكيةةةر والتذكرللطفةةةل وتحفيةةةز 

وذلت مةةن خةةالل الكتابةةة بعةةدة أشةةكال سةةواء كانةةت أشةةكاال نثريةةة أو شةةعرية  والتةةي ينطةةوي ،وتذوقةةه

ةدي،الل ةذتحتها القصة والمسرحية واألناشةيد  ارتأينةا  لهةذا،الطفـل" أدب" فنةون   اوافةر  تجسةيدا ون ن يجس 

ت (فةةي تنميةةة المهةةاراعرشــال -المســرحية-القصــةاألهميةةة البالغةةة لهةةذ  الوسةةائط الفنيةةة)أن نبةةين 

 اللغوية للطفل في المدرسة االبتدائية.

 ة .اللغويّ  الّطفل : دور القصة في تنمية مهاراتأوال 

قبل تعتبةةةر المدرسةةةة االبتدائيةةةة البيئةةةة الثانيةةةة التةةةي يتواصةةةل فيهةةةا نمةةةو الطفةةةل وتهيئتةةةه للمسةةةت     

ن علمةةةا أن عقةةةل الطفةةةل فةةةي هةةةذ  المرحلةةةة خةةةام ولةةةي  ،وتحقيةةةق التكيةةةف االجتمةةةاعي وبنةةةاء المعارف

فهي بةةذلت سةةبيل للتربيةةة والتعلةةيم تسةةهر علةةى تحقيةةق األهةةداف ،يمكةةن تشةةكيله بةةالكيف الةةذي نريةةد

 " باعتبةةةار القصةةةة الفةةةن  األكثةةةراألســـلوب القصصـــيالتربويةةة ضةةةمن أسةةةاليبها التربويةةةة مسةةةتخدمة "

 أهمية  وتأثيرا  في الن شء.  
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 :القصة

بدايةةة علينةةا أن نتطةةرق لتعريةةف القصةةة فةةي الجانةةب اللغةةوي لننتقةةل إلةةى االصةةطالحي بغيةةة الولةةوج 

 تدريجيا إلى ضبط التعريف الخاص الذي يخدم هذا البحث.

  :الت ريف اللغوي

ـْرَ نَ نحـن  جاء في التنزيةل:"    ـُ  َعَلْيـَك َأْحَسـَن اْلَقَصـِ  ِبَمـا َأْوَحْيَنـا ِإَلْيـَك َهـَذا اْلق  أي ، 213"َنق 

ــــا يقةةةةول تعةةةةالى:" ،بعةةةةت أثةةةةر وقصصةةةةت الشةةةةيء ات  ،نبةةةةين لةةةةت أحسةةةةن البيان ــــى َ َثاِرِهَم ا َعَل ــــدذ "َفاْرَت

ا  يلةي مةا (ق،ص،صر)جةذ فةي"مةا يليةد هةذا المعنةى  المحـيط قـاموس "فةي ورد وقةد، 214َقَصص 

ا أثر  قص   يص   قص   .215تتب عه ،اوقص 

ويقةةال رجةةل فةةي ،والقصةةة معروفةةة،مةةن الفعةةل قةةاص وقصةةصه(711-رابــن منظــو  القصةةة عنةةدو

 مـــن ةالكملـــ":غةةةة أنهةةةافةةت أيضةةةا فةةةي معجةةةم الل  وعر  ،216قصةةةة يعنةةةي جملةةةة مةةةن الكةةةالم رأسةةه

 منهمـا الواقـ ،أو وأ الخيـا  مـن المستمدة الطو لة الحكايةأو أواألثر،الخبر  الكال ،أوالحدي ،أو 

بمعنةى أنهةا نةوع مةن األدب الةذي يقةدم ،217"األدبـيمـن الفـن  معينـة قواعـد على تبنى والتي مع ا

سةةماعا علةةى األغلةةب يشةةمل  مجموعةةة مةةن الكةةالم واألخبةةار مسةةتمدة مةةن األثةةر والتةةراث تةةأتي فةةي 

طير أو الواقةع  تجسةد فضةائل المجتمةع أو منهمةا معةا  قالب من الخيال تتكلم عةن الخةوارق واألسةا
                                                           

 .03االية ،سورة يوسف  213
 .64االية ،سورة الكهف  214

 الرسالة، ملسسة العرقسوسي، نعيم محمد تحقيق المحيط، قاموس أبادي، الفيروز يعقوب بن محمد  215
 .627،ص 8 م،ل 2005

 .74-73ص ،لبنان -بيروت ،دار صادر،مادة قصص ، 7مم،لسان العرب ،ابن منظور   216
 . 768ص ، د ت ،3ل ، الوسيط المعجم ، العربية اللغة مجمع  217
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تمةةزج بةةةين المثةةةل والفضةةائل واألسةةةطورة كةةةأن تجعةةةل مةةن البطةةةل مالكةةةا خالةةدا يحةةةارب الشةةةر علةةةى 

تحت بنةةاء مةةن القواعةةد األدبيةةة يتمثةةل فةةي المضةةمون والشخصةةيات والةةزمن والمكةةان ومغةةزى ،الةةدوام

 نصل إليه في نهاية القصة. 

يجمةع مةا جةاء فةي التعةاريف  القصةة تعريةف(ه666- للـرازي ) "الصـحاح مختـار" فةي وردو    

 أثةر  إقةتص   وكةذا أيضةا، وقصصةا رد   بةاب مةن تتب عةه أثةر  قةص   (ق،ص،صب)بةا فةي السةابقة

 الخبةر عليةه وقةص   وجهةه علةى روا  الحةديث إقةتص   وقةد والحديث األمر ةوالقُص  أثر ، صصوتق

ا  عليه،والقصةص   أغلةب صةار حتى المصدر موضع وضع بالفتي القصص   أيضا واالسم قصص 

ة جمع بالكسر  .218تكتب التي القص 

 األثةر قةص   العربيةة اللغةة فةي "بالق " يقصد نه أيتبين لنا  المعاجم هذ خالل ما جاء في   من

 والحكي وسرد األخبار .  جملة من الكالموكذلت هي حركة، ورصد مسار  تتبع أي

 :الت ريف االصطالحي

نسـبيا  قصير قصصي سرد":" في"معجم المصطلحات األدبية" القصة هةيفتحي ابراهي يقول "   

 الـدراما،وفي عناصر ويمتلك مهيمن مفرد تمثير إحدا  إلى يهدف كلمة  الف رةعش من يصل

وهةذا ،219"واحـدة لحظـة فـي واحـد موقـف فـي ةشخصـي علىالقصـيرة القصة تركز األحوا  أرلب

وعلةةى االسةةتماع مةةن قبةةل ،والمشةةافهة مةةن طةةرف البةةاث يبةةين لنةةا أنهةةا تعتمةةد علةةى الحكةةي واإللقةةاء
                                                           

 ، 1986لبنان مكتبة في المعاجم دائرة إخراج الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي محمد   218
 .225ص

 

 الجمهورية صفاقس، والنشر، للطباعة العمالية التعاضدية األدبية، المصطلحات معجم فتحي، إبراهيم  219 
 275ص التونسية،
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تحمةل قصةدية ،مما يلزمها عدد قليل مةن الشخصةيات والمواقةف،وهي موجزة في حجمها ،المتلقي 

 معينة تسعى إلى التأثير في المتلقي بواسطة الجانب الدرامي والعاطفي فيها .

 مـن بكثيـر أقصـر الخيـالي النثـر مـن قطعـة":بأنهةا فةي هةذا الصةدد"نـواف نصـار"ويضةيف  

وبقولةه هةذا يلكةد ،220"ف واحد رالبا ما تكون شخصياتها قليلةموق أو حد  على الرواية،و ركز

وهةذا ،فكرة القصةر فةي مةتن القصةة مقارنةة بالروايةة التةي تعتبةر أضةخم عمةل نثةري علةى اإلطةالق

"عنصةر رنصا نوافالقصر يحتم على األديب محدودية الشخصيات واألحداث أيضا وقد أضاف"

األمةةةر الةةةذي يجعةةةل مةةةن القصةةةة إنتةةةاج نثةةةري نسةةةيجه الخيةةةال والتجةةةول فةةةي عةةةوالم خارقةةةة ،الخيةةةال

 توحي بشخصيات ال واقعية تسبي في الفضاء وتقاوم الموت وتحطم الفناء .،ومصطنعة

 بنائـه وعناصـر ، خصائصـه لـه ، األدب فنـون  من "هي فن: أن القصة"قناوي هدى"وتقول    

أي أنهةةا صةناعة أدبيةةة تحمةل خصائصةةها ،221"الحيـاة نفـ  الطفــل يــتعل  خاللهــا مــن التـي

إذ مةةن ،ومكوناتهةةا البنائيةةة التةةي تضةةفي عليهةةا طابعةةا فريةةدا يةةتعلم الطفةةل مةةن خاللةةه  متعةةة الحيةةاة

وقة شةخاللها يسبي فةي فضةاء مةن البهجةة والمغةامرة ويطلةع علةى خبايةا الكةون فةي حلةة تعبيريةة م

 ، القـراء إلـى األدب ألـوان حـبأ ممتـ ،من كميـل فنـي شـكل":القصةة" بقولهةا أن العنـاني"وتلكةد

                                                           
 .21-20ص،2007 ،1ل ،والتوزيع نشردار ورد لل ،األدبيالمعجم ،نواف نصار  220

 مكتبة،،الكويت1 التعليمية،ل العملية في ووظائفه وخصائصه وحاجاته الطفل أدب ، محمد هدى قناوي  221
 .140ص م2003ه/1424، الفالح
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ويعنةةةي بةةةذلت أن القصةةةة مةةةن ،222"وأقربهـــا إلـــى نفوســـه  ولهـــا قواعـــد وأصـــو  ومقومـــات فنيـــة

 .نها تتميز بالمتعة والتشويق،مع السهولة والوضوح أل األشكال الفنية المحببة للطفل

ةة  السةابقةمفةاهيم المةا جةاء فةي فييمكننةا أن نوحةد       نةي  ف بنةاء ذا،فةن  أدبةي   :إنهةاونقةول للقص 

تختلةةف عةةن العلةةم وتخاطةةب يجعةةل منهةةا   ا  وكونهةةا فن ةة،الطفةةلشخصةةية  بنةةاء إلةةى يهةةدف متكامةةل

سةةةةةم وألنهةةةةةا،واألحاسةةةةةيس،الوجدان والنحةةةةةت  أدب فهةةةةةذا يجعلهةةةةةا تتميةةةةةز عةةةةةن الفنةةةةةون األخةةةةةرى كالر 

  والموسيقى

هي تتناو  حادثة واحـدة أوحـواد  و  يرو ها الكاتب:مكموعة من األحدا  "هارهي حسب "الظو

ة فها في الحيـاة علـى رـرار  تتعل ق بشخصي ات إنساني ة مختلفة عد  تتباين أساليب عيشها وتصر 

ـة متفاوتـا  مـن حيـ  الت ـمث ر  ما تتباين حياة الن اس على وكه األرض، ويكون نصيبها فـي القص 

األحةداث تحتةاج إلةى راو يسةردها علةى المتلقةي مما يعني أن القصة هي موكةب مةن ،223والت مثير"

وتعتبر النواة األساسية فيها هي الحادثة التي تتعلةق بشةكل حتمةي بالشخصةيات وهةذ  األخيةرة إمةا 

ها فةي شةها داخةل القصةة  قريةب مةن سةلوت عيشةرية يظهةر سةلوت عيشةرية أو غيةر بشةأن تكون ب

عمةال فن يةا هةا ،وهذا ما يجعلالذي جاءت فيهالواقع  وتتباين درجة تأثيرها في المتلقي حسب البناء 

ةةعور  ثةةارة الخيال،وقةةد  متعةةة  اليمةةني الش  والبهجةةة،كما يتمي ةةز بالقةةدرة علةةى جةةذب اإلنتبةةا  والت شةةويق وا 

                                                           

 .33،ص م 1999،رالفك دار ،،عمان 4 ،ل األطفال ،أدب الحميد عبد حنان العناني 222
 

المملكة العربية دار الحميدي،،أدب الطفل من منظور إسالمي"، احمد عبد الكريم الظهار نجاح  223
 .139هة ب ل ص 1424السعودية، 
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وهو مةةا ،بعضةةها لغوي ةةا  أو ترويحي ا ،وقةةد تشةةمل هةةذ  األغةةرا  كل هةةا أو تتضةةم ن غرضةةا  أخالقي ةةا  أو

 ف من نوع إلى نوع.يجعلنا نميز قصة عن أخرى بحيث تختل

 :أنواع قصص األطفال

 نعي تمامةا أن الطفةل بفكةر  البسةيط وفضةوله الكبيةر يحتةاج إلةى التعةرف علةى األمةور الحياتيةة   

وقةةد يعجةةز عةةن التعبيةةر عنهةةا بحكةةم محدوديةةة رصةةيد  اللغةةوي وحتةةى وان عبةةر بوسةةائله المحتشةةمة 

لهةةذا جةةاءت ،عةةن اكتشةةاف مةةا يجهلةةه قةةد يعجةةز وفةةي غالةةب األحيةةان محيطةةه عةةن توضةةيحها لةةه

نواعهةا مةن خةالل أسةلوبها الممتةع والمشةوق لتثةري عقةل هةذا الطفةل الراغةب فةي القصة بةاختالف أ

ثةةراء خيالةةه وملكاتةةه اللغويةةة وفيمةةا يلةةي أهةةم أنةةواع قصةةص ،الوصةةول إلةةى الحقيقةةة بتطةةوير فكةةر  وا 

 :األطفال

تعتبةةر القصةةة الفكاهيةةة مةةن أحةةب أنةةواع القصةةص إلةةى الطفةةل فهةةي تةةدخل :القصععة الفكاهيععة-1

يقول"هةةادي نعمةةان" فةةي ذكةةر مميةةزات ،وترسةةم االبتسةةامة والضةةحكة علةةى وجهةةهالسةةرور إلةةى قلبةةه 

 تشـي  ومنهـا مـا التخيـل والتفكيـر إلـىاألطفـا  فتـدفعه   أذهان تنبه ما منها":القصة الفكاهية 

وهةذا كلةه فةي حلةة مةن ،224"المـرح واالنشـراح حيـاته  علـى تسـب  نبيلـة إنسـانية رربـات فيهـا

  كحا(   مثل قصص،الطفل وتمتعهالطرائف التي تشد انتبا  

تعةةد القصةةة الخياليةةة النةةوع الثةةاني األكثةةر جاذبيةةة للطفةةل ألنهةةا مةةزيم مةةن  :القصععة الخياليععة-2

الةةذي يبنةةى  ألنهةةا نةةوع مةةن القةةص  ،الواقةةع والخيةةال فتجعةةل الطفةةل يسةةبي فةةي فضةةاء مةةن الالمعقةةول

                                                           

 مارس 123 العدد،يتالكو ،واألدب للثقافة الوطن المجلس ،المعرفة ،معالم الطفل ثقافة نعمان، هادي   224
 .201-200ص، 1998
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لوقات الغريبة وعةالم الجةن التي ُتروى عن الحيوانات والمخ والخوارق  225على قاعدتين: األساطير

بحيةةث يقةةوم البطةةل بخةةرق العةةادات والظةةواهر الطبيعيةةة بغيةةة تحقيةةق المثةةل والقةةيم العاليةةة  والسةةحر

 (. هانري بوتر،باتمان،سوبرمان):ومعظم األحداث مفتعلة للوصول إلى نهاية مثالية وسعيدة مثل

ألنةةه يجةةد فيهةةا خيةةاال  قةةرب القصةةص إلةةى وجةةدان الطفةةل وميولةةهأوقصةةص الحيوانةةات والخةةوارق   

فهةي ،ويعةرف سةوبرمان أيضةا ويمتعةه الطيةران برفقتةه،ملموسا فهةو يعةرف القةط ويهةوى الةتكلم معةه

 عالم من المكبوتات المكشوفة إن صي التعبير.

تعتبةةر القصةةص التاريخيةةة مةةن القصةةص التعليميةةة للطفةةل بحيةةث تسةةرد  :القصععة التاريخيععة-3

 الحربيةةة لوقةةائعالتاريخيةةة وا ثاألحةةدا علةةىرتكةةز يأحةةداث واقعيةةة بأسةةلوب قصصةةي تةةاريخي 

ـــاء و قصـــ  الفرســـان مثةةةل قصةةةص،وتسةةةرد نضةةةال الشةةةعوب ومواقةةةف األمةةةم،والغةةةزوات   األنبي

سةنة ألنهةم 10-08وهذا النوع يجةذب أيضةا الطفةل السةيما الةذي يتةراوح عمةرهم مةابين ،الشكعان(

م أيضةةةةةا تةةةةةذكر صةةةةةفات ويمكةةةةةنه،فةةةةةي هةةةةةذا السةةةةةن يسةةةةةتطيعون إدرات التةةةةةواريخ وربطهةةةةةا باألحةةةةةداث

الشخصةةيات خصوصةةا إن طلةةب مةةنهم تجسةةيد أحةةداث القصةةة أمةةام زمالئهةةم فهةةذا ينمةةي الجانةةب 

 البطولي فيهم ويرفع من الروح القيادية في ذواتهم.

تعتبةر القصةة العلميةة مةن القصةص التعليميةة أيضةا تسةاعد المعلةم فةي سةرح :القصة ال لميعة-4

فةةي ذهةةن المتعلمةةين السةةيما إن كانةةت مصةةورة يشةةاهدها الةةدرس وتوثيةةق مادتةةه العلميةةة وترسةةيخها 

                                                           

225
، حكاية تقليدية تروي أحداث ا خارقة للعادة، أو تتحدث عن legenda، بالالتينية  أل ْسط ورةا    

واألبطال.وهي تعبر عن معتقدات الشعوب، في عهودها البدائية، وتمثل تصورها لظواهر  اآللهة أعمال
الطبيعة والغيبيات. في عقائد اإلغريق القديمةو تلكد =على شجاعة وعدالة الملت. ومن ناحية أخرى توضي 

 .المجتمع صفات غير مرغوبة الشخصيات الشريرة في األساطير الُجبن والجشع اللذين يعتبرهما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9
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قريبة إلةى الفةيلم الوثةائقي مةن حيةث المضةمون ألنهةا تتضةمن حقةائق علميةة  وهي،الطفل ويسمعها

 من حيوانات ونباتات وظواهر طبيعية وجغرافية تضمينا مثيرا بسيطا. ومعلومات عن الكون 

 القـر ن من يستمد ما كل":السيد حالوة" محمدتعد القصة الدينية كما يرى" :القصة الدينية-5

 الديانــة وقــي  اإلســالميةات والفتوحــ التــابعين الصــحابةو  النبويــة الســنةو  الكــر  

بمعنةةى أنهةةا تتضةةمن سةةير األنبيةةاء والرسةةل والخلفةةاء والصةةالحين وقصةةص القةةران ،226"اإلســالمية

والصةالحين تتقةاطع مةع القصةة الكريم تكمةن أهميتهةا فةي تعلةيم الطفةل قواعةد الةدين وسةير األنبيةاء 

التاريخيةةةة فةةةةي أسةةةلوبها التةةةةاريخي وأحةةةةداثها الحقيقيةةةة تتميةةةةز بالموعظةةةةة وأسةةةس التربيةةةةة واألخةةةةالق 

 الحميدة.

  :عناصر قصة الطفل

" كغيرهةةةةا مةةةةن القصةةةةص األخةةةةرى الموجهةةةةة إلةةةةى الكبةةةةار مةةةةن عناصةةةةر قصــــة الطفــــلتتةةةةألف "    

وتختلةف عةن قصةة ،ي التةأثير علةى المتلقةيل فةشةومقومات تحكم على القصة عامةة بالنجةاح أوالف

  :واهم العناصر المكونة للقصة ما يلي،الكبار في طبيعة الحدث والمضمون والجمهور المتلقي

  :الفكرة-1

تعتبةةر الفكةةرة أول خطةةوة فةةي صةةناعة القصةةة باعتبارهةةا المحةةور الةةذي تبنةةى عليةةه األحةةداث      

يقةول عنهةا وتختار وفقه الشخصيات ومن خاللها يحدد الهةدف والمغةزى المةراد الوصةول إليةه إذ  

 المـراد والغاية الهدف القصة،وهي بناء عليه يقو  الذي األساس هي":"حمد عبد الكر  أنكاح "

                                                           

دل  ،مصر -اإلسكندرية،ملسسة حورس الدولية ،"األدب القصصي للطفل"،محمد السيد حالوة  226
 .85ص،
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وهةذا يلكةد لنةا أن  الفكةرة فةي العمةل ،227"تالشخصـيا ركحاألحـدا ،وت تفاعـل وراء مـن بلورهـا

وتصاغ وفقها الشخصيات وتحةدد الهةدف ،جلها األحداثأ" التي تركب من النواةالقصصي تمثل "

 محمــد الســيدوكةةذا النهايةةة التةةي يريةةد الكاتةةب الوصةةول إليها،ويشةةترل فيهةةا كمةةا يةةرى"،المةةراد بلوغةةه

ألنهةةا بنةاءة تةدعو للفضةةيلة وتمةد الطفةل بالمعةةارف ،228"خصـائ  نمــو الطفـلأن تراعــي ":"حـالوة

 المساهمة في بناء شخصيته.

   :األحداث-2

 والتـي القصـة، شخصـياتبهـا  تقـو  التـي الوقـائ  مكموعـة ":" أن  األحداث هةيالشيخيرى"   

يبةين أنهةا وهةذا ،229."متكامـل نسـيع ،فـي ايتهـنها إلـى بـدايتها لهـا،من العامة الفكرة حو  تدور

وغالبا ما تسةتهل بطيئةة لتتسةارع بشةكل تةدريجي لتبلةغ الةذروة أو الصةراع ،سيرورة العمل القصصي

ال ةذي يسةةتوجب حةال يزيلةه زواال مقنعةا ومنطقي ةةا ،أوالعقةدة أوالمشةكلة المتأزمةة فةةي العمةل القصصةي

تمتثةةل ،فاألحةةداث فةةي العمةةل القصصةةي مدروسةةة ال مصةةادفة فيهةةا،بالنسةةبة إلةةى المتلقةةي الصةةغير

 ازداد الطفل متابعة للقراءة أواالستماع. لمبدأ السببية وكلما كانت مشوقة مثيرة تحمل ألغازا

 حيرة في الطفل يق  ال حتى األحدا  من اإلكثار عد  المستحسن من"":نزار وصفيكما يرى"  

وتغيةب عنةه ،لكي ال يضل  الطفل ويتةو  فةي جملةة األحةداث،230"الرئيس الحد خط  عنه ويضي 

                                                           

227
 .157ص،مرجع سابق،""أدب الطفل من منظور إسالمي،نجاح احمد عبد الكريم الظهار 

 محمد السيد حالوة،"األدب القصصي للطفل ،مرجع سابق،ص 228.40 
229

 لعلم،ا،دبي،دار 2 ،ل(إسالمي تربوي  منظورة)الشخصي وبناء األطفال الرلوف،أدب عبد محمد الشيخ 
 .116 ،ص م1997

  الكتاب دار ،األردن،1 ،ل(تطبيقية نظرية دراسةت)وتطلعا واقع الطفولة أدب ،ياللبدوصفي  نزار 230
 .46ص2001 الجامعي
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 بةين ،ويةربط231ويتةذكر "محمـد حسـنأو يسةمع كمةا يةرى" أوحتى يستطيع فهم ما يقر ،الفكرة الهدف

 .بمجمله العمل من ،والعبرةيالكل المعنى إلى للوصول أطوار 

المحةرت الةرئيس  ال يمكن ألي عمل قصصي أن يخلو من الشخصةيات ألنهةا : الشخصيات-3

 مـن مهـ  عنصـر الشخصـية":"حـالوة محمـد السـيدلأحةداث والعنصةر المجسةد لهةا إذ يقةول"

 تلـك ضـعتهـا و أكل مـن التي الفكرة إلبراز مكتمعة تعمل هيو القصة، في الفني البناء عناصر

  :فعلى لسانها يكون الحوار الذي يعد العمود الفقري للعمل القصصي وهي صنفين،232"القصة

 رية أو حيوانية أو من الطبيعة.شوتكون ب :واقعية -أ

 من عالم الغيب كالمالئكة أو الجن أو األشباح. وتكون  :رير واق يةو-ب

 :ومن حيث األدوار تنقسم إلى

 البطل .: رئيسة  -أ

 مساعدة في تحريت األحداث.: ثانويةو-ب

ــدور مــ  المظهــر":"مر ــدن عز ــزةويشةةترل فيهةةا كمةةا تةةرى" بمعنةةى أن تتوافةةق البنيةةة ،233"تطــابق ال

الدور،فعلى سبيل المثال الشخصةية الفقيةرة البةد أن الفزيولوجية والحالة االجتماعية للشخصية مع 

 مـن أبطـا  علـى االشـتما  وكةذا"،تتوافر فيها مالمي الحاجة والفقر مةن ملةبس ومسةكن وحركةات

                                                                                                                                                                                           

 
 .87ص م،1200قباء، ردا  ،ةالقاهر ، ل.،د ومسرحهم األطفال ،قصص هللا سن عبدمحمد ح 231
 .44ص،مرجع سابق ،"األدب القصصي للطفل،محمد السيد حالوة   232
 .29 ص ، م 1980 ، دمشق ، ل.د ،رالفك دار والرواية، لقصةا، عزيزة مريدن  233
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" محمـد السـيدكمةا يةرى"،234مـن نـواح عـدة" الطفولـة فيهـا تتمثـل بشـر ة نمـاذد وعلـى األطفـا 

 إلشعار الطفل بالمشاركة والتفاعل .

يعتبر الزمن والمكـان عـامالن ":يقول "طالب عباس الظاهر" :)الزمكانية(المكانالزمن و -4

وحــدة و ،طبيعــي وحتمــي متحــدان ياديــان وظيفــة ديناميكيــة كوحــدة متصــلة فــي الكــون بشــكل

 وهةذا يعنةةي أن عنصةةرا الةةزمن والمكةةان،235مكســدة لتلــك الحتميــة العلميــة فــي البنــاء القصصــي"

يمكن الفصةل بةين الةزمن والمكةان فةي حياتنةا اليوميةة  إذ ال،على وجه الكون ملتحمان في التجسيد 

فهمةةةةةا يعمةةةةةالن معةةةةةا فةةةةةال يمكننةةةةةا تصةةةةةور حةةةةةدث مةةةةةا بةةةةةدون مكةةةةةان لحدوثةةةةةه فعةةةةةال أو علةةةةةى وجةةةةةه 

يعتبةةر عنصةةر الةةزمن عةةامال أساسةةيا فةةي  لةذلت،أواسةةتيعاب زمةةن منفلةةت عةةن مكةةان معةةين،االحتمةال

يتشةةةكل منهةةةا إطةةةار كةةةل حيةةةاة فهةةةو فةةةالزمن هةةةو تلةةةت المةةةادة المعنويةةةة المجةةةردة التةةةي ،الحيةةةاة عامةةةة

وأهميتةه فةي الحيةاة ،الشيء الذي يالزمنا منذ األزل ال يمكننةا توقيفةه وال حبسةه  وال االسةتغناء عنةه

باإلضةافة إلةى عنصةر -إن صةي القةول-تحدد أهميته فةي العمةل القصصةي فهةو المجةرد الملمةوس

صةيات مةن خةالل التعبيةر المكان ألنه  يتحكم في حركة القصة ويساهم في إظهةار مشةاعر الشخ

فالمكةةان هةةو الحيةةز الةةذي ،فحوريةةة البحةةر مةةثال البةةد لهةةا مةةن بحةةر يحتويهةةا،عةةن أحاسيسةةها ورلاهةةا 

وعبر  نةرى العةالم باإلضةافة ،فمن خالله نتكلم ونعبر،يحتضن  عمليات التفاعل بين الذات واألخر

                                                           

 .47ص، مرجع سابق ،"األدب القصصي للطفل،محمد السيد حالوة  234
 ،مجلةةةةةة ثقافةةةةةات االلكترونيةةةةةة ،الحديثةةةةةةالزمةةةةةان والمكةةةةةان فةةةةةي منظةةةةةور القصةةةةةة ،طالةةةةةب عبةةةةةاس الظةةةةةاهر   235
 thaQafat.com 2015اكتوبر17
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يات بحاجةةة إلةةى كمةةايرى "محمةةد يوسةةف نجم"والشخصةة 236" األحــدا  ال تقــ  فــي الفــراغإلةةى أن "

أمةا ،مكان تتحرت فيه .واألماكن نوعان فةي االسةتعمال القصصةي "أمةاكن مغلقةة"و"أماكن مفتوحةة"

المغلقة غالبا ما تتمثل في البيت والمفتوحةة عنةدما نخةرج إلةى الطبيعةة الواسةعة كالشةارع والحديقةة 

ي ال يمكةةةن وعليةةةه يمثةةةل الةةةزمن والمكةةةان عنصةةةران متحةةةدان فةةةي العمةةةل القصصةةة،والغابةةةة والبحةةةر

  االستغناء عنهما .

 :األسلوب -5

  صـاحبه ومقاصـد يتناسـب بمـا للكـال  اختيـارهةو:" األسةلوب":بةأن نـور الـدين مسـدييقةول"   

 الفنيـة ناحيتها من بل،فقط معانيها ناحية من ال،الكلمات اختيار على الو أ  الكال  نظ  ويعتمد

 أخـرى  كلمـة مـ  كلمـة تمتلف فقد الموسيقي وقعها ناحية ومن بها ترتبط أفكار من توكيه بما

وهةذا يبةين أن عنصةر األسةلوب ،237"مرادفاتهـا تفعلـه مـاال العواطف إثارة في كلمة تفعل وقد

واختيةةةار ،فةةي القصةةة مهةةم جةةدا ألنةةه يبةةرز طريقةةةة الكاتةةب فةةي صةةياغة جملةةه ونظمهةةا

حيةث مةا تجسةد   فحسن انتقاء المفردات  من حيث تركيبهةا ووقعهةا الموسةيقي ومةن،رة منهاالمعب  

من معاني داخل النسيم القصصي عامل مهم يجعل اللفظة تتالحم بنيويا وتتة لف مةع غيرهةا مةن 

 األلفا  المجاورة لها لتفرز  كما من الدالالت التي من شانها التأثير في المتلقي .

                                                           

 .98ص ،6991 1ل،عمان ،ودار الشروق ،بيروت،دار صادر،فن القصة،محمد يوسف نجم    236  

الجزائةر  ،دار هومةة للتوزيةع-دراسة في النقد العربي الحديث،"األسلوبية وتحليل الخطاب"،الدين مسدي نور  237
 .149-148ص ،دت،دل  ،1ج
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 توافـق فـي والعبـارات الكمل سر اناألسلوب يكمن في :" قناوي هدى في قولهاوهذا ما تلكد " 

د هةو الةذي يميةز قصةة عةن أخةرى واألسةلوب الجي ة،238"موسـيقي واسـتواء ،صـوتي  وتمليف لفظي

ويالئةةةم عمةةةر الطفةةةل ليكةةةون فةةةي مقةةةدور  اسةةةتيعاب ،ا ويظهةةةر األحاسةةةيس واالنفعةةةاالتويخلةةةق جةةةو  

  .التراكيب واأللفا  

  :التشويق -6

بةةا  لجةةذب انت ه ضةةروري  ألن ةة إخفاقةةهي أو ف عليةةه نجةةاح العمةةل الفن ةةحديةةد يتوق ةةهةةذا العنصةةر بالت     

ى د مصادر التشةويق فةي القصةة وتكةون علةوتتعد  ،المتلقي وضمان استمرارية متابعته العمل  الفني

وحجةةةةةم الصةةةةةفحة ونوعيتهةةةةةا  ،والخةةةةةط،واأللةةةةةوان،والصةةةةةور،لتظهةةةةةر فةةةةةي الرسةةةةةومات مسةةةةةتوى الشةةةةةكل

بةةد علةةى البةةاث أن ومةةن جهةةة أخةةرى فةةي الجانةةب اإللقةةائي إذ ال،مــن كهــةواألسةةلوب  المقدمةةة بةةه 

وصةةوت جةةذاب يتوافةةق ودالالت ،يعبةةر عةةن القصةةة بديمةةاءات سةةاحرة يطغةةى عليهةةا الطةةابع المسةةرحي

مةةةةاهو مكتةةةةوب  لضةةةةمان انتبةةةةا  المتلقةةةةي والنجةةةةاح فةةةةي جعلةةةةه مصةةةةغيا ألحةةةةداث القصةةةةة ومتفةةةةاعال 

ناهيت عن المضمون الذي حبةذا لةو يحمةل جانبةا مةن اللغةز والتمويةه فةي الوصةول إلةى حةل ،معها

ماطةة اللثةام عةن األشةياء رغبةة فةي اخةذ الصةدارة فةي ،لعقدةا الن الطفل ميةال إلظهةار الغمةو  وا 

 كل هذ  عناصر تضمن التشويق للطفل وتجذب تركيز  أثناء استماعه للقصة.،الكشف عنها

ونظةةةرا للمزايةةةا المتعةةةددة  لهةةةذ  العناصةةةر نجةةةد أن المدرسةةةة االبتدائيةةةة سةةةبيل لغةةةرس القةةةيم وبنةةةاء    

"كةةأداة تعليميةةة "القصــةالطفةةل فةةي عمليةةة التعلةةيم تسةةعى إلةةى اسةةتخدام أدب الطفةةل خاصةةةشخصةةية 

                                                           

 ،مرجع سابق،التعليمية العملية في ووظائفه وخصائصه وحاجاته الطفل أدب، محمد هدى قناوي    238 
 170ص
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يعةةةد الكتةةةةاب المدرسةةةي هةةةو الوسةةةةيط إذ ،فعالةةةة فةةةي إكسةةةةاب الطفةةةل الكفةةةاءات التعليميةةةةة المنشةةةودة

كتــاب ":"الكعــافرة يوسـف السـال  عبـدفالكتةةاب المدرسةي كمةا يقةةول"،التربةوي الناقةل لهةذا األدب

 التلميـذ يدرسـها التـي بـالمواد متصـلة موضـوعات يشـمل ةو كتـاب قـراءالقـراءة المدرسـي هـ

كونةه بو ابةة تطلعةه علةى المعرفةة ،239" األساسـيةراءة القـ مهـارات لتنميـة وريرها،وذلـك بالمدرسة

 وعناصرها فيالزمه مالزمة الصديق وتنتم بينهما عالقة ود.

ةكمةا تجةدر اإلشةارة أن المةدة الزمنيةة الةوفيرة المخصصةة لتةدريس اللغةة العربيةة لتالميةذ ال     نةس 

 المدرسـي الكتـاب فـي موزعـة أسـبوعيا ربـ و  سـاعات  8ي"مقةدرة بةةاالبتدائ التعلةيم مةن بعةةاالر 

 2 حصصـها عـددل التـي تواصـالو  شـفوي ال تعبيـرفي مقدمتها نشا  القـراءة وال  نشاطات على

بحيةث ،التعلميةة للوحدة األساسية الركيزة نشال القراءة هوو ،240" د 30 و سا1 لها الزمني والحك 

ا يعر  على الطفل فيحرص المعلم علةى ،من النصوص المقررة في المنهاج لقراءته وتحليله نص 

تحقيةةق جملةةة مةةن الكفةةاءات اللغويةةة والتواصةةلية المتجسةةدة فةةي النشةةاطات التعليميةةة الملقنةةة داخةةل 

ويسعى جاهدا إلةى إلقةاء الةنص بطريقةة مسترسةلة معبةرة تهةدف إلةى تطةوير كفةاءات الطفةل ،القسم

فةةةاألولى تهةةةدف إلةةةى دمةةةم ،باالسةةةتناد علةةةى أساسةةةين أال وهمةةةا المهةةةارة الشةةةفوية والمهةةةارة الكتابيةةةة 

الطفةل فةي المحةيط التربةوي مةةن خةالل تواصةله وتفاعلةه مةةع زمالئةه ومعلمةه بواسةطة أدوات لغويةةة 

                                                           

 المجتمع مكتبة التطبيق، و النظرية بين تدريسها ئقراوط العربية اللغة مناهم الجعافرة  يوسف السالم عبد  239
 129ص 2011 1والتوزيع عمان لللنشر  العربي

 

 الوطني األساسي،الديوان التعليم مديرية ،االبتدائي التعليم من الرابعة السنة مناهم،الوطنية التربية رةوزا  240
 .12ص 2011 ، ،جوانرئزاالج ،المدرسية للمطبوعات
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أما المهةةةارة الثانيةةةة فتعمةةةل علةةةى ،سةةةاعد  فةةةي تبليةةةغ احتياجاتةةةه والتعبيةةةر عةةةن مقاصةةةد وأكاديميةةةة ت

باحترام عالمات الوقةف وتطبيةق األسةاليب اإلنشةائية وكةذا توظيةف ،إكساب الطفل تقنيات الكتابة 

 الرصةةيد اللغةةوي المكتسةةب مةةن خةةالل نشةةال القةةراءة الةةذي يحتةةوي علةةى مفةةردات وعبةةارات وصةةفات

 غ الكفاءة الكتابية.وصيغ تمكنه من بلو 

أما النشال الثاني الذي يجمع القصةة بالطفةل مةرة أخةرى هةو نشةال المطالعةة حيةث أن القصةة    

وذلةةةت بواسةةةطة ،المقةةررة فةةةي المنهةةاج رب مةةةا ال تفةةةي احتياجةةات التلميةةةذ كاف ةةة فةةةي المرحلةةةة االبتدائيةةة

دون أن  هم مدرسةيمكتبتها المتوافرة على الكتب والقصص والمجةالت والموسةوعات مةن غيةر مةن

تحـــدي القــــراءة " تزامنةةةا مةةةع مشةةةروع -إن صةةةي القةةةول-ننسةةةى أن نشةةةال المطالعةةةة بةةةات إجباريةةةا

وز ـرة التربيـة ":"في هةذا الصةدد إن  نشيدة قوادري تقول "إذ  الذي تتبنا  الدولة الجزائرية،241"العربي

مدير ة التعلي  األساسي ومدير ة التعلي  الثانوي العـا  والتكنولـوكي بـالوزارة  الوطنية قد راسلت

التربيـــة فـــي الواليـــات تطـــالبه  بضـــرورة تشـــكي  ثقافـــة المقروئيـــة فـــي الماسســـات  مـــدير ات

التربويــة مــن خــال  ترريــب التالميــذ فــي المطالعــة خاصــة مــا تعلــق "بــاألدب الكزائــري" واآلداب 

                                                           

 
تحةدي القةراءة العربةي" هةو أكبةر مشةروع عربةي أطلقةه صةاحب السةمو الشةيخ محمةد بةن راشةد زل مكتةوم،   241

ي المتحدة رئيس مجلس الةوزراء حةاكم دبةي، لتشةجيع القةراءة لةدى الطةالب فةنائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
 .العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خالل كل عام دراسي

فيهةا  يشةارتيأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية والجزائر من ضمن الدول العربية المشاركة  فيه .
   تبةدأ   الطلبة من الصف األول االبتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبةر العةالم العربةي،

بهر امه  عمن شهر سبتمبر/أيلول كل عام حتى نهاية شههر مهار / ارار مهن العهام التهالدر يتهدرا االلهها الشهالك الم هاركو  

دأ مراحهل ها فد جوازات التحدي. بعد االنتهاء مهن الرهراءة والتلخهيتر تبهمراحل تتضمن كل مرحلة قراءة ع رة كتب وتلخيص

  للتصهفياتالتصفيات وفق معايير معتمدةر وتتم على مسهتو  المهدار  والمطهااق التعليميهة سهم مسهتو  ااقشهار العربيهة و هوالا 

ا فد شهر أكتوبر  .الطهائية والتد تُعرد فد دبد سطويا
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انتقينةا نصةا  في تنمية المهارات اللغوية في المدرسةة االبتدائيةة القصة"دور"ولتقصي ،242"العالمية

البطلــة ":الموسةةوم بعنةوان مةن الكتةاب المدرسةي المقةةرر فةي نشةال القةةراءة  للسةنة الرابعةة اإلبتدائيةة

ــة فاطمــة نســومر ــذئبوقصةةة مةةن المكتبةةة المدرسةةية بعنةةوان "،"الل ــى الحمــراء وال وهةةي قصةةة ،"ليل

فةةي أدب الطفةةل وكةةان سةةبب اختيارنةةا لهةةا هةةو توافرهةةا بنسةةخ عديةةدة فةةي مكتبةةة معروفةةة ومشةةهورة 

قبالهم عليها أثناء حصة المطالعة،المدرسة  .ومالحظتنا حب األطفال لها وا 

 :الدراسة الوصفية

 :المرحلة األولى وصف النصين

 :نص القراءة :النص األول  

مةن الكتةاب  51-50فةي الصةفحتين جةاء ،"البطلة اللـة فاطمـة نسـومرالنص موسوم بعنوان"    

ةةة يسةةردها الجةةد"،المدرسةةي للسةةنة الرابعةةة اإلبتدائيةةة ل " ويحمةةســعيد" لحفيةةد  "الــرحمن عبــدوهةةو قص 

 واعترافا بشهدائنا الطاهرين.،واعتزازا بالوطن،النص قيما نضالية

 243خدوسةةةةةةي رابةةةةةةيصةةةةةةاحب الةةةةةةنص هةةةةةةو األديةةةةةةب الجزائةةةةةةري  : الت ريععععععف بالكاتععععععب 

Rabah Kheddouci ،بوقةةةةةةةةةرة 1955ديسةةةةةةةةمبر عةةةةةةةةام16ولةةةةةةةةد فةةةةةةةةي  ومللةةةةةةةةف جزائةةةةةةةةري  كاتةةةةةةةةب- 

 مناصب عديدة منها  :شغل دبلوم المركز الوطني إلطارات التربية)الجزائر( حائز على،رالجزائ

 الحضارة للنشر مستشار بدار. 

 "مدير مجلة "المعلم الثقافية التربوية . 
                                                           

 رonlineال روق ر"مكتبة لكّل مدرسة لتحبيب التالميذ فد المشالعة والبحث"ن يدة قوادريرمرال بعطوا   242 

hhhttt   ---201220122012///111111///   252525بتاريخ بتاريخ بتاريخ  tttppp::://////wwwwwwwww...eeeccchhhooorrrooouuukkkooonnnlll iiinnneee...cccooommm///aaarrraaa///aaarrrttt iiicccllleeesss///111444888888000111...hhhtttmmm   ...   
 

243  :www.diwanalarab.com .بالتصرف 
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 مفتش التربية و التعليم . 

 من اهتماماته:

  والقصصياإلبداع الروائي. 

  تدوين التراث الشعبي الجزائري. 

 ثقافة الطفل. 

ويعةدد انتصةاراتها ويصةف بطوالتهةا فةي  ،يسرد قصة بطلة من أبطةال الجزائةر :أحداث القصة  

ة وقد جاء بخط   ،ساحة المقاومة الشعبية خةذ صةفحة أ،واضةي مشةكولة أحرفةه،قةاتم  ،سةودأ،ط متوس 

تصةةةحبه علةةةى اليسةةةار صةةةورة معبةةةرة تةةةوحي  وربةةةع مةةةن حجةةةم الكتةةةاب المدرسةةةي علةةةى شةةةكل فقةةةرات

ةوحلي   ،بزيهةا القبةائلي العريةق المزخةرف "نسـومر اللـة فاطمـةبشخصية " حاملةة  ،اقةةة البر  ي  هةا الفض 

نةةه يعلةةو قوامهةةا قمةةة جبةةل تزي  ،بيمينهةةا بندقيةةة وبشةةمالها سةةيفا تلةةوح بةةه كأنهةةا تواجةةه العةةدو الفرنسةةي

 ين البربري األخضر.زهور كروم الت  

 :244قصة ليلى الحمراء والذئب :الثانيالن  

 :بصاحب القصة التعر ف 

 ولةد فةي Charles Perrault "شةارل بيةروكةان أول مللةف لهةا "،القصةة مةن األدب العالمي   

الةذي ابتةدع كتابةة الحكايةات  الفرنسةي،كاتةب وشةاعر الفنتازيةا  1703 مايو 16 وتوفي في 1628 يناير 12 باريس

،تلت الحكايةات األدبيةة التةي جةذبت رالخرافية في القصص األدبية التي تقبع تحت مظلة األساطي
                                                           

:  Little Red Ridingباإلنجليزية، : Le Petit Chaperon rouge((بالفرنسية)   بليلى والذئ أو ذات القبعة الحمراء 244
)Hood، إلى حد كبير عبر تاريخها وخضعت للعديد من ، وقد تغيرت القصة ذئب تلتقي مع فتاة شهيرة عن حكاية خرافية

 . 1698 سنةبفرنسا شارل بيرو التعديالت الحديثة والقراءات. ونشرت أول مرة من قبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1628
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1703
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1698
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،اشتهر شارل بيرو في نسم القصص العالمية التي أصبحت من حكايةات 245إليها أجياال عديدة 

بالعديةةةةد مةةةةن  (األوبةةةةرا والباليةةةةة)التةةةةراث الشةةةةعبي،ومنها مةةةةا نةةةةال مزيةةةةدا مةةةةن الشةةةةهرة بدخولةةةةه عةةةةالم 

العةةةةةةةالميين مثةةةةةةةل  (الموسةةةةةةةيقيين)التةةةةةةةي ألةةةةةةةف علةةةةةةةى أحةةةةةةةداثها أعظةةةةةةةم  (الموسةةةةةةةيقية)المسةةةةةةةرحيات 

العديةةةد مةةةن القصةةةص "شةةةارل بيرو"كما فةةةي مقطوعةةةة الجمةةةال النةةةائم الشهيرة،نسةةةم "تشايكوفسةةةكي"

" أو"ذات الةةةةرداء والرررر  ب ليلرررر  "بةةةةة العرررررب وهةةةةي نفسةةةةها القصةةةةة التةةةةي يةةةةدعوها"ذات القبعةةةةة الحمراء"مثةةةةل

حكايةةةةةةةةةةةةةةةةةات األوزة "،"األمير الهارب"،"اللحية الزرقةةةةةةةةةةةةةةةةاء"،"اإلصةةةةةةةةةةةةةةةةةبععقلة "،"سةةةةةةةةةةةةةةةةندريال"،األحمر"

والقصةة التةي بةين ،وأعاد كتابتها وصوغ أحداثها العديةد مةن األدبةاء العةرب مثةل الكيالني246".األم

سلسةةةلة  صةةةادرة عةةةنروبةةةرت لومي، لهةةةاالرسةةةوم  وضةةةع،أيةةةدينا أعةةةادت كتابتهةةةا السةةةيدة سةةةلوى الحلو

 .في لبنان تطبع ان ناشرون،لسديبر للمطالعة السهلة، مكتبة لبن

 :وصف كتاب القصة

ملسةةةةاء الملمةةةةس كتبةةةةت ،متوسةةةةطة  الحجم،خفيةةةةف مةةةةن خمسةةةةين صفحة صــــغيرالقصةةةةة كتةةةةةي ب    

أحداثةةه بحةةروف متوسةةطة بةةاللون األسةةود علةةى شةةكل عمةةود  فةةي الجانةةب األيمةةن للصةةفحة بخةةط 

المقابلةةة للةةنص صةةور وفي الجهةةة اليسةةرى مةةن الصةةفحة ،واضةةي مصةةحوب بالشةةكل التةةام للكلمةةات

 بارزة ملونة توضيحية للحدث المتكلم عنه.

                                                           
245  .html2016/01/13/849712https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/ 
 

246  302880http://www.almrsal.com/post/ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
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بجانبةةه فتةةاة صةةغيرة وديعةةة تضةةع رداء ،اشةةتمل الغةةالف علةةى صةةورة فةةي الغابةةة لةةذئب ضةةخم ماكر

هةةةةة إلةةةةى بةةةةي  صةةةةغير إلةةةةى جانةةةةب إرشةةةةادات موج  أاة بمنةةةةديل ة صةةةةغيرة مغط ةةةةحمةةةةر وتحمةةةةل سةةةةل  أ

 ب.ولى من الكتي  وضعتها المللفة في الصفحة األ،هلينالمعلمين واأل

 : أحدا  القصة   

 تها المريضةةتدور أحداث القصة في الغابة بينمةا تةذهب ليلةى "ذات الةرداء األحمر"إلةى جةد        

التةةةي تسةةةكن فةةةي كةةةوخ صةةةغير فةةةي وسةةةط الغابةةةة امتثةةةاال لطلةةةب أمهةةةا التةةةي أوصةةةتها بعةةةدم تضةةةليل 

طريقهةا ذئةب يسةتعلم مةن خةالل فيعتر  ،تها كعكا وعصيراالطريق والعودة باكرا حاملة معها لجد  

 ،فيضةةةللها فةةةي الغابةةةة بةةةين األشةةةجار والزهةةةور سةةةابقا إياهةةةا إلةةةى كةةةوخ جةةةدتها،حديثةةةه معهةةةا وجهتها

وعنةةد وصةةول ليلةةى "ذات الةةرداء األحمر"تجةةد الةةذئب مكةةان جةةدتها ،ةمنةةتحال شخصةةيتها فليةةتهم الجد  

فتتسةةةاءل عةةةن ،وأسةةةنانها بارزة،وفمهةةةا أيضا،فتسةةةتغرب لتغييةةةر شةةةكلها الفزيولةةةوجي فأذاناهةةةا كبيرتان

وم إلةةى وشةةعور  بالشةةبع يسةةتهوي الن ةة،ثم يلتهمهةةا هةةي األخرى ،ذلةةت فيجيبهةةا الةةذئب بأجوبةةة تمويهيةةة

ا بةةةةالكوخ فيكتشةةةةف مةةةةا فينام ويتعةةةةالى شةةةةخير  الةةةةذي يسةةةةتدعي أبةةةةو ليلةةةةى الةةةةذي يكةةةةون مةةةةار  ،عينيةةةةه

ايةةة سةةعيدة وبنةةدم وتنتهي القصةةة بنه،ويقضةةي علةةى الةةذئب ويسةةتخرج ليلةةى وجةةدتها مةةن بطنةةه،حدث

 ليلى"ذات الرداء األحمر"على عدم إتباع نصيحة والدتها.

 :أهمية الصورة في النصين

تعتبةةةر الصةةةورة وسةةةيلة لنقةةةل األفكةةةار مةةةن البةةةاث إلةةةى المتلقةةةي فهةةةي المةةةادة األساسةةةية فةةةي عمليةةةة 

إذ تكتسةةةةةةي الصةةةةةةةورة التعليميةةةةةةة أهميةةةةةةةة كبةةةةةةرى مةةةةةةةن حيةةةةةةث فاعليتهةةةةةةةا وأدائهةةةةةةا التعليمةةةةةةةي ،التةةةةةةأثير

فالصةةةةورة هةةةةي القاسةةةةم المشةةةةترت فةةةةي غالبيةةةةة الةةةةدروس التةةةةي تحتةةةةاج إلةةةةى ربةةةةط الطفةةةةل ،واصليوالت
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وتظهر لديةه عالقةة الةدال بالمةدلول وتترسةخ  ،بالموضوع المتطرق إليه وتقريبه إلى المعنى المنشود

"الصةةورة :وفي هةةذا الصةةدد يقول"عبةةد العظةةيم عبةةد السةةالم الفرجاني"،الفكةةرة المعبةةر عنهةةا فةةي ذهنةةه

وهةذا ،ألنهةا الةرابط بةين الصةورة اللفظيةة والمعجةم وتصةورات الطفل،247أي نظام تعليمةي"دعامات 

ويضةةةةةةةيف"غيورغي ،واإلبداعيةةةةةةةة للطفل،واإلدراكية،يعنةةةةةةةي أن الصةةةةةةةورة تحةةةةةةةرت الجوانةةةةةةةب االنفعالية

 248 والمعرفةي واإلبةداعي" الكل المكتمل المركةب الةذي يشةمل الجانةب الحسةي والعقلةي":غاتشفهي

فتجعةةل المحسةةوس أكثةةر حسةةية ،فهةةي تحفةةز الحةةواس باسةةتثارة البصةةر عةةن طريةةق األلةةوان والملمس

ن رمةةزي فيبةةدأ الطفةةل بالتأويةةل والتخيةةل والتةةذكر وربطهةةا بمةةا وتسةةتدعي القةةدرات العقليةةة ألنهةةا مكةةو  

األمر الةذي يفةرز جانبةا ،فتكسةبه معرفةة جديةدة اتصةالية وتةزود  بثقافةة بصةرية،يحيط به من الواقع

 علةى مسةتويين أساسةيين عمةلخطةاب الصةورة ين إبداعيا فيه فتحرت تعابير  نطقةا وكتابةة وذوقةا أل

مسةةةةتوى االتصةةةةال أو التواصةةةةل مةةةةابين  المسةةةةتوى اإلخبةةةةاري:وهو"عمةةةةيش عبةةةةد القادر:كمةةةةا يقةةةةول 

المتلقي،والثةةةةةاني المسةةةةةتوى الرمةةةةةزي اإليقوني،وهةةةةةو المسةةةةةتوى الةةةةةداللي  المرسةةةةةل والمرسةةةةةل إليةةةةةه أو

ومستوى تحويل الرمز إلةى ،وبذلت يكون الطفل أمام مستويين مستوى التلقي والتأثر،249"والمعرفي

                                                           

  
 لقاهرة،االتوزيع،و والنشر  للطباعة التعليمية،دارغرب المواد إنتاج الفرجاني،تكنولوجيا السالم عبد العظيم عبد  247

 .39،ص 2002
 

نوفل نيوف المجلس الوطني :ترجمة-دراسات في تاريخ الصورة الفنية-غيورغي غاتشف"الوعي والفن"   248 
 .11ص 1990الكويت للثقافة والفنون واآلداب

امية لدى الطفل"مقال  تضافر عميش عبد القادر  249 ورة والن ص في ترسيخ القيم الس   25السبت,  بعنوان"الص 
 http://www.amicheabdelkader.com/موقع عن 2017زذار/مارس 
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داللة،فيقوم العقل بالوظائف اإلدراكية ويربط بين ما يسمعه أو يقرا  من الجمل مع ما يوافقها مةن 

 الرسم.

والنصةةةةةين اللةةةةةذين بةةةةةين أيةةةةةدينا اشةةةةةتمال علةةةةةى عنصةةةةةر الصةةةةةورة بشةةةةةكل وفيةةةةةر فصةةةةةحب نةةةةةص     

القراءة"البطلةةةة اللةةةة فاطمةةةة نسومر"بصةةةورة لهةةةا تةةةوحي بشخصةةةيتها وتوضةةةي زيهةةةا البربةةةري العريةةةق  

عمةةةةود يقابلةةةةه الرسةةةةم الموضةةةةي للرمةةةةوز  شةةةةكلمكتوب علةةةةى "ليلى الحمةةةةراء والةةةةذئب"قصةةةةة نةةةةصو 

ة إلةةةى أ جةةةاءت مجةةةز  ،علةةةى مسةةةتوى الشةةةكل الخةةةارجي للةةةنصفهي تفةةةر  تقسةةةيما خاصةةةا الخطيةةةة،

 ،ويعر  مجموعةة مةن المفةاهيم أمةام عةين الطفةل،فقرات يالزم كل فقرة رسما يترجمهةا ويوضةحها

أنةه:"فن  على"عميش عبةد القةادريتبةين كمةا يقةول"حيث  خبرته وفهمه للواقع تالئم فيها لغة جمالية

  صةورة بصةرية إلةىيةة المشةدودة بمنطةق الواقةع بصري يخاطب العين عندما يحول الصورة الواقع

ل فالطفةةةل يحةةةو  ،250"تكتسةةةب وجودهةةةا مةةةن منطةةةق زخر،هةةةو منطةةةق الخطةةةول واأللةةةوان والعواطةةةف

معةةةةةةاني الرسةةةةةةم إلةةةةةةى معةةةةةةان دالليةةةةةةة واقعيةةةةةةة مثلمةةةةةةا يفعةةةةةةل عنةةةةةةدما يتةةةةةةرجم الرمةةةةةةوز الخطيةةةةةةة إلةةةةةةى 

ة الصةةورة هةةي األخةةرى فقراء،والعمليتين تنبعثةةان مةةن الخبةةرات السةةابقة الموجةةودة فةةي الةةذهن،معةةان

ولكن الفقةةةرة المصةةةاحبة للرسةةةم هةةةي المسةةةاعد لةةةه علةةةى تكةةةوين ،تفكيةةةت الرمةةةوز بالنسةةةبة إلةةةى الطفةةةل

فالصةةةةورة تهةةةةدف إلةةةةى محاكةةةةاة الرمةةةةز الحرفةةةةي مةةةةع نسةةةةبة مةةةةن ،المعةةةةارف واكتسةةةةاب الجديةةةةد منها

 "إن  :"ادرعميش عبةد القةكما يقةول" فتكون النتيجةفهي تترت للطفل فسحة للتخيل والتأويل ،البالغة

تلةةت الةةروح التةةي هةةي جةةوهر شخصةةيته  خطةةاب الصةةورة قةةد أعةةاد تشةةكيل روح الطفةةل وكيانةةه ومةةد  

ةةةةةةةةخها فيةةةةةةةةه لتكةةةةةةةةون سةةةةةةةةبب توازنةةةةةةةةه النفسةةةةةةةةي والروحةةةةةةةةي،ومن ثمةةةةةةةةة تسةةةةةةةةتقيم اإلنسانيةبةةةةةةةةالقيم  ،ورس 
                                                           

امية لدى الطفل تضافر عميش عبد القادر  250 ورة والن ص في ترسيخ القيم الس  مرجع ،مقال بعنوان"الص 
 .11ص،سابق
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تحقيةةةق  إلةةةى لغةةةة ثانيةةةة موازيةةةة للغةةةة الحةةةروف تهةةةدف رسةةةومات قصةةةة الطفةةةلن أل،251"شخصةةةيته

خصوصةةا ،مليئةةة اإلحسةةاس وحريةةة التخيل اقيةةود فيهةة لرغبةةات الطفةةل بطريقةةة عفويةةة،ال االسةةتجابة

يةةةربط المواقةةةف التةةةي تخاطبةةةه مةةةن خةةةالل الةةةنص اللغةةةوي أو الصةةةورة،بواقعه وبتجربتةةةه  أن الطفةةةل

:"فالتجربةةةة الذاتيةةةة الواقعيةةةة إذا صةةةيغت حبكتهةةةا بصةةةورة مثيةةةرة "علي الحديديكمةةةا يقةةةول" الحياتيةةةة

ثةم إن  التجربةة القصصةية التةةي تةرتبط بحيةاة الطفةل وواقعةةه  فةي خطةةاب الطفةل،يكةون لهةا أهميتهةا 

والصةةورة فةةي أدب الطفةةةل دافةةع المةةةتالت ،252"هةةي وسةةيط فاعةةةل يعمةةل علةةى لقةةةاء الفةةرد مةةع ذاتةةةه

عت فهي،الطفةةل المهةةارات اللغويةةة وقةةراءة الفقةةرة المكتوبةةة طمعةةا فةةي المزيةةد مةةن  اإلقبةةالعلةةى  هشةةج 

نتقةال إلةى قةراءة الةنص أو الفقةرة المكتوبةة يكةون قةد انتقةل ألهةم  اال اوبهذ،روحات والتوضةيحاتشال

 -شةةرناأكمةةا -لفظةةا وجمةةال وأسةةلوبا علمةةا أن هةةذ  القةةراءةعنصةةر تربةةوي مسةةتهدف وهةةو تعلةةم اللغةةة 

ل  العناصةر اللغويةة جةالةوعي لو  لتركيزالقةدرات العقليةة كةا من المعرفة وكثيةرا مةنتلزم الطفل  قدرا 

ن الةن ص واألسلوبية التةي ت مهمةة للكشةف عةن خبايةا الةنص والتعةرف علةى  كلهةا،وهي المكتةوبكةو 

 داللته المعلنة والمسكوت عنها.

كانةةت بلغةةة فصةةيحة مثةةل التةةي بةةين  إنالسةةيما  دور القصةةة فةةي تنميةةة لغةةة الطفةةل لنةةا وهنةةا يتضةةي

فتسةةاعد  علةةى تنميةةة الثةةروة اللغوية،وتسةةاعد علةةى نمةةو  اللغةةوي بمةةا تتضةةمنه مةةن مفةةردات   أيةةدينا

م أسلوبه وتصحي ما لديه من أخطاء لغوية  .جديدة وعبارات جيدة قد يحف  بعضها،كما أنها تقو 

 :الدراسة التحليلية

 :المرحلة الثانية مرحلة تحليل النصين
                                                           

امية لدى الطفلمقال  تضافر عميش عبد القادر  251 ورة والن ص في ترسيخ القيم الس   مرجع سابق.،بعنوان"الص 

 .36صد ت ،2ل،األنجلو المصرية،القاهرة،في أدب األطفال،يديعلي الحد   252
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إن المةةةتمعن فةةةي بنةةةى النصةةةين يتضةةةي لةةةه أن موضةةةوع كةةةل منهمةةةا مناسةةةب لهةةةذ  الفئةةةة العمريةةةة  

فةةالنص األول يعمةةل علةةى  ،( سةةنة12-06لتالميةةذ المرحلةةة االبتدائي ةةة الةةذي يتةةراوح عمرهةةا مةةن) 

ـــه يعكـــس،تعزيةةةز انتمةةةاء الطفةةةل بغةةةرس الةةةروح الوطنيةةةة فةةةي نفسةةةه ـــك عـــن ان ارتبةةةال الواقةةةع  ناهي

أمةةةا الةةةنص الثةةةاني فانةةةه يسةةةعى إلةةةى ترسةةةيخ الةةةنمط السةةةردي بتنميةةةة ،الوطنيةةةة االجتمةةةاعي بالهويةةةة 

 طاقات الطفل الفكرية وذوقه الفني واألدبي .

كمةةا يتضةةي لنةةا جليةةا أن القاسةةم المشةةترت بةةين النصةةين هةةو الةةنمط الةةذي يجمعهمةةا ويحببهمةةا إلةةى 

صةة ذات أثةر بةالغ فةةي الكيالني:"القالطفةل أال وهو"القصةة"التي لهةا وقعهةا علةى الطفةل كمةا يقةول 

التربيةةةة والتنشةةةئة والقصةةةة الناجحةةةة تةةةزود الطفةةةل بمختلةةةف الخبةةةرات الثقافيةةةة والوجدانيةةةة والنفسةةةية 

،وهذا يعني أن"القصةة"تحفز الطفةل وتعمةل علةى تزويةد  بالمهةارات،وتنمي 253واللغوية  والسلوكية"

هةةا تركيةةب أساسةةي فةةي حيةةاة إن  وهةةذا مةةا يجعلنةةا نقةةول  طاقاتةةه العقليةةة واالجتماعيةةة والنفسةةية أيضةةا،

 .الطفل

جوانةةةةب حيةةةةاة مشةةةةوقة يرجوهةةةةا كةةةةل  انبةةةةين أيةةةةدينا تصةةةةور  تين اللتةةةةينالقصةةةةيجةةةةدر القةةةةول أن     

ففي نص القراءة المعنون ب"اللة فاطمة نسومر"ينغمس الطفل في عةالم البطولةة والشةجاعة طفل،

عةةن الةةوطن والةةدفاع  فهي تةةوق  فةةي نفسةةه مشةةاعر االعتةةزاز والغيةةرة،الةةذي طالمةةا كةةان محببةةا إليةةه

أي مةن الصةخب الصةبياني إلةى النضةم ،فتنقله مةن عةالم السةكون إلةى عةالم ملةيء بالحماسةة،عنه

تجذبه ال شعوريا إلةى الغابةة -ليلى الحمراء والذئب-أما القصة الثانية الموسومة بعنوان،الشخصي
                                                           

 140هة ص 1411الكيالني نجيب " أدب الطفل في اإلسالم" ملسسة الرسالة، بيروت،  253
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هلةة األولةى وتجعله يتمنى العيش في كوخ صغير مةن الخشةب،فتالعب وجدانةه وأحاسيسةه منةذ الو 

 وفي هةةذا السةةياقداخةةل عةةالم ملةةون مفعةةم بأصةةدقاء مةةن الطبيعةةة،فتلثر فةةي أعمةةاق نفسةةه وسةةلوكه،

يةةرى الشيخ:"القصةةة تنمةةي لديةةه القةةدرات العقليةةة المختلفةةة مثل،التةةذكر والتخيةةل والتفكيةةر والتحليةةل 

،ألن خيةةةال الطفةةةل خصةةةب يسةةةير عليةةةه تصةةةور األشةةةياء 254والنقةةةد والقةةةدرة علةةةى حةةةل المشةةةكالت"

وتخيلهةةةا فةةةي الجةةةو الةةةذي تةةةزود  بةةةه القصةةةة،مما يجعةةةل العمليةةةة العقليةةةة تنشةةةط،فيتمكن مةةةن حفةةة  

،إذ تقةول قصةة  القراءتةه و أ هد  مةن خةالل سةماعنةالكلمات المصةاحبة للصةور الذهنيةة الموجةودة ع

:"وتزداد الحصةةةةةةيلة اللغويةةةةةةة للطفةةةةةةل مةةةةةةن خةةةةةةالل كلمةةةةةةات القصةةةةةةة وعبةةةةةةارات اللغةةةةةةة هبةةةةةةة الحميةةةةةةد

،فلما يجمع الطفل المفردات ومعانيها يتكةون لديةه معجةم خةاص 255لنطق السليم"العربية،وتعويد  ا

حةدثا تبه تشكل من خالل خبرته مع القصة،ويصبي متمكنا من تركيب الكلمات والجمةل فيوظفهةا 

 وكتابة.

 وهذا ما ينتم عنه:

 ازدياد القدرة على التذكر والحف  واالنتبا  والتخيل. -أ 

 توسيع الخيال والتخيل. -ب

 .256نمو الوظائف العقلية مثل الذكاء العام واإلدرات والتذوق واالبتكار -جة

                                                           

 .79هة ،ب ل ،ص1417اإلمارات العربية المتحدة،القلم،حمد" أدب األطفال وبناء الشخصية"دار الشيخ م   254
 

 96ص , هة1426الحميد هبة" أدب الطفل في المرحلة االبتدائية" دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  255
 

 .97ص،مرجع سابق،حمد" أدب األطفال وبناء الشخصية"الشيخ م  256
 



 ة االبتدائيةأثر أدب الطفل في تنمية المهارات اللغوية لتلميذ المدرس          الفصل الثال   

 

150 

 .وربطه بالصورة المناسبة كالم  الالقدرة على الربط من خالل سماعه  -د

 اسةماعه القصةة بعةد االنتهةاء مةن قراءتهةا أو أدوار  كما أنهةا تعةزز ثقتةه بنفسةه مةن خةالل لعبةه    

نا كمةةا أشةةر  -ألنةةه كةةائن ميةةال للمحاكةةاة شةةة أحةةداثها بكةةل واقعيةةةفيبةةدأ فةةورا  بتمثيةةل مةةا سةةمعه ومعاي

 .فتزيد جرأته على الكالم والتعبير -من قبل

وهةي تشةمل  أتحاور مع النص():مباشرة نجد فقرة-اللة فاطمة نسومر البطلة–فتحت النص األول

 :ثالثة أجزاء

ــردات"":الجةةزء األول منهةةا بعنةةوان  ــاني المف ت يتعةةرف الطفةةُل الكلمةةاالتةةي مةةن خاللهةةا أتعــرف بمع

 العسيرة ويطالب بتوظيفها في جمل من إنشائه لترسيخ المعنى في الذهن.

عيةد وتجعلةه ي،وهي م جموعة من األسئلة تستفز فهم الطفل،فه  الن "أ"ثم ينتقل إلى الجزء الثاني

موظفا مةا فهمةه مةن الشةروحات بطريقةة  صياغة ما فهمه من القصة التي يحتويها النص بأسلوبه

 الةنص فةي ورد بمةا متعلةق األسةئلة أغلةبو ،شفوية وهذا ما يجعله يتناقش بثقة مع المعلم وزمالئةه

 :ذلت أمثلة ومن معقدة وغير سهلة وهي

ا ي ْحكي ال تي اْلب ط ل ةُ  ِهي م نْ  - ْنه    ؟ الر حمن عْبدُ  اْلجدُّ  ع 

ْت  م ت ى -  ؟ ْين  أ  و  اْلب ط ل ُة؟ ه ِذ ِ  ُوِلد 

ْيف   - ب ْت  ك   نسوم ر؟ فاِطم ة الل ة ت ر 
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 إيجادهةا سةوى طفةل ال النص،وعلةى فةي موجةودة عنها واإلجابة،واضحةسهلة و   األسئلة هذ  فكل

 أفهـ "أسةئلة إن   القةول يمكةن هنةا جيةدا،ومن فهمةا الةنص فهةم مةن تمكنةه ها،وبالتاليخراجواسةت

 . للمتعلمين جدا مناسبة كانت،"الن 

 :ليالمطلةوب التةاوالمتكسد مضمونه فـي ،""التعبير الشفهيهم وهولننتقل إلى الجزء الثالث واأل

ةص   ةف ويا الةن ص   ل خِ  ـوَمر فاِطَمـة الل ـة"ِصةف ات زاُمْبةرِ  ش  زة نوعيةة للتلميةذ ليكةون هةذا التلخةيص قفة؟ْنس 

ينتقةةل بهةةا مةةن مرحلةةة  التعةةرف علةةى معةةاني الةةنص إلةةى مرحلةةة التعبيرمةةدرجا كةةل مةةا اكتسةةبه مةةن 

لتكون هةةذ  المرحلةةة عبةةارة عةةن اسةةتثمار للجةةزأين السةةابقين تمنحةةه ،وغيرهةةاصةةيغ ومفةةردات وروابةةط 

ا التعةابير واألسةاليب الموجةودة فةي الةنص وكةذوذلت باستعمال كم هائل من ،مهارة التعبير بطالقة

مةةن  وهةةذا مةةا يفةةتي التلميةةذ علةةى العةةالم األكةةاديمي بمكوناتةةه األساسةةية والةةتمكن،الصةةورة المرفقةةة له

 لمعيش.ربطها بالواقع ا

أكبةر عةدد ممكةن مةن جنةي الوسةائط التعليميةة السةانحة بأهةم  وانطالقا مما سبق نرشي القصةة مةن

 :واألمثلة عن ذلت عديدة تتمثل فيما يلي،عددا وجنسا األلفا و المعاني 

 يمثةةل الجةةداول أدنةةا  مجموعةةة مةةن صةةيغ الجمةةع واإلفةةراد والمثنةةى التةةي وجةةدت فةةي كةةل :أوال العــدد

 :"ليلى الحمراء والذئبوقصة" ،نسومر فاطمة "اللةمن نص

 قصة ليلى الحمراء والذئب ن  اللة فاطمة نسومر

 صيغة الكم 

 بطالت-أبطال

-ألةوان-المرتفعةات-األزهار-الجبال

 الشجرات-األيام-الهدايا

 الزهر.-األزاهير-العصافير–األزهار 
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-ضةةةةةةةةةةةةةةالل-أحضةةةةةةةةةةةةةةان -حةةةةةةةةةةةةةةدائق
-األطفةةةةةةةةةال-األمةةةةةةةةةرا -الظةةةةةةةةةروف
  مرات-الصفوف-معارت-الجيوش

 

 

 ليلــى الحمــراءكمةةا ال يفوتنةةا أن ننةةو  مةةن خةةالل القائمةةة المشةةار إليهةةا أعةةال  إلةةى أن نةةص قصةةة"  

ــذئب " لةةم يقتصةةر علةةى صةةيغة واحةةدة للجمةةع فحسةةب بةةل تةةوفر علةةى أنةةواع أخةةرى مةةن الجمةةوع وال

ـــر،راألزهـــا -األشـــكار،شـــكرات:" اجتمعةةةت فةةةي المفةةةردات التاليةةةة دون أن نسةةةى  ،" الزهـــر،األزاهي

 أذنـــين"فةةةي قولةةةه"ليلـــى الحمـــراء والـــذئبصةةةيغة المثنةةةى التةةةي اقتصةةةر تواجةةةدها فةةةي نةةةص قصةةةة "

ل أمةا صةيغة اإلفةراد فهةي كمةا هةو موضةي فةي الجةدو ،يـدين كبيـرتين""و"عينين كبيرتين"و"كبيرتين

 :الموالي

 قصة ليلى الحمراء والذئب ن  اللة فاطمة نسومر
 صيغة اإلفراد

-الثلم-بني-بالد-كتاب-الطفل
-طفلة-بطلة-والد-الماء-عطر
-الظلم-الخير-الوطن -اإليمان
 عروس.-انتصار-الطغيان

 -كلب حيوان -الغابة -العصير -زجاجة-كوخ
 -الشخير–الوقت  -الطريق -كعت -السلة

 الباب.  -فم -صوت وجه -السرير

 

يمثةةل الجةدول المةةوالي مجموعةةة مةن صةةيغ المةةذكر والملنةةث الموجةودة فةةي كةةل مةةن  :ثانيــا الكــنس

 ".ليلى الحمراء والذئبوقصة" ،فاطمة نسومر "اللةنص

 قصة ليلى الحمراء والذئب ن  اللة فاطمة نسومر
 المذكر
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 -الةةوطن-جةةيش-والةةد-عطةةر -طفةةل
 الثلم.-الكتاب

 .أم-أب-جدة–الذئب -الكوخ 

 المان 
-قريةةةةةةةةةةة-جرجةةةةةةةةةةرة-فاطمةةةةةةةةةةة-قائةةةةةةةةةةدة
 راية.–امرأة -عروس

 .لغابةا-المرأة-ليلى-الملونة-سل ة

 :ائيشناألسلوب اإل 

اتضةي لنةةا أن النصةةين حظيةا بجماليةةة أدبيةةة بةارزة ذلةةت باشةةتمالهما علةى عةةدة أسةةاليب بالغيةةة     

انتبةةا  وسةةاعدت فةةي لفةةت ،وأخةةرى إنشةةائية سةةاهمت بشةةكل كبيةةر فةةي بنةةاء الصةةياغة الفنيةةة للنصين

كونهةا أدوات إنشةائية تعمةل علةى توجيهةه ،المتعلم مةن جهةة وتسةهيل مهمةة المعلةم مةن جهةة أخرى 

 وفيما يلي سةنبين ذلةت بةذكر أهةم األسةاليب،في كيفية إلقاء النص وحث المتعلم على التفاعل معه

 :اإلنشائية المستعملة في النصين

 قصة ليلى الحمراء والذئب ن  اللة فاطمة نسومر

 االستفها 

 سأل الذئب ليلى الحمراء:" أين تعيش جدتت؟  ؟ما هذا الكتاب يا جدي

 التعكب

 .ما أجمل هذ  البنت الصغيرة!" /

 النداء

 !يا حبيبتي "!يا بني

 "!..جدتي!"جدتي :والنداء مع حذف األداة في

 النفي
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 ..فما رأى الجدة.. ال تدبر

 األمر

 جدتت..."خذي هذ  السلة إلى " استمع 

 االستثناء

 ."...ماعدا وجهها" /

مةةن خةةالل ماسةةبق يمكننةةا أن نقةةول أن انتقةةاء المةةللفين لهةةذ  األسةةاليب يزيةةد مةةن جماليةةة تلقةةي     

وينمي حبةةةةه لقراءتهةةةةا ،الطفةةةةل  للنصةةةةين ويسةةةةاعد  علةةةةى اكتسةةةةاب القةةةةدرة علةةةةى صةةةةياغة األسةةةةلوب

ةكه بهةةاف،وسةماعها وهةةذا مةا يلكةةد  ،الغوي الديةةه رصةيد أصةبي كلما ازداد تعل ةةق الطفةل بالقصةةة وتمس 

يلمسها،ويصــعب  يســمعها أو،الكيالني:"فــي البدايــة ير ــد ألفاظــا  تحمــل دالالت محسوســة يراهــا

عليه فه  األلفاظ المكردة، فالقصة تخرد األلفاظ من صفتها المكردة إلى صـفتها المحسوسـة 

أي أن دور ،"257وكودهـا االكتمـاعيفالقصة هي الحياة في شكلها اللغوي،واللغـة واأللفـاظ فـي 

اللغةةةةة واسةةةةتعمالها الفردي،بةةةةل يتخطةةةةى ذلةةةةت إلةةةةى الكفايةةةةة التواصةةةةلية أي  نمةةةةاء  القصةةةةة ال يحتكةةةةر 

التواصةةةةل مةةةةةع اآلخةةةةةرين عنةةةةدما يوظةةةةةف المفةةةةةردات المكتسةةةةبة فةةةةةي مةةةةةا تشةةةةابه مةةةةةن المواقةةةةةف فةةةةةي 

ى حةةةةةديث وهةةةةةذا مةةةةةا يظهةةةةةر تطةةةةةور لغةةةةةة الطفةةةةةل فةةةةةي الكةةةةةالم والكتابةةةةةة أيضا،باإلضةةةةةافة إلةةةةة،الواقةةةةةع

الذي يقتبسه الطفل ونلح  صدا  في حياته  الذي يدور بينها داخل القصة الحوارالشخصيات أو 

 :مثل الحوار في نص القراءة فيوقدتاليومية في البيت والمدرسة والشارع،

 قصة ليلى الحمراء والذئب ن  اللة فاطمة نسومر

                                                           

 145ص،مرجع سابق ،أدب الطفل في اإلسالم،الكيالني نجيب  257
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عرف أهذا كميل أر د أن ":قال سعيد
 "يءشعنها كل 

 "!استم  اآلن يا بني":قال الجد

 

:" صباح الخير يا ءقال الذئب لليلى الحمرا
 .ليلى!" 

  .أجابت ليلى:" صباح الخير!"
 ".سألها الذئب:"إلى أين أنت ذاهبة باكرا جدا؟

   ".أجابته :" إلى جدتي 

  :اآلتيةالقصة في المميزات داخل  الحوار أهميةتتجلى و 

باإلضةافة ،لمةا تكةون القصةة مسموعة صةوتها فةي الحةوارز الشخصةية عنةد سةماع يةإمكانية تمي   

ةةة  صةةوت نفسةةه مةةن خةةالل طريقةةة اإللقةةاء إلةةى جةةذب انتبةةا  الطفةةل إلةةى  كةةان الصةةوت ال إذا  خاص 

كانةت  إذايساعد الطفل على معرفة بع  صفات الشخصية كما ،يشبه الصوت البشري الطبيعي

 . وغيرها من الصفات،أم أنثى اذكر ،صغيرة أم كبيرة،قوية أم ضعيفة،قاسية،رلوفة

 الحوار الداخلي في: نجد و 

 اقا  الذئب لنفسه:"ما أكمل هذه البنـت الصـغيرة! إنهـا أكلـة شـهية! سـوف  كـل كـدته" -

 بمكل كدتها العكوز "" ذتلذ  بمكلها أكثر مما سم ذتلذ  العكوز،ث   كلها  وسم

   غابة"قالت ليلى لنفسها:" ستفرح كدتي كثيرا بالزهر، سمكم  لها أكمل أزهار ال "وفي قوله:

رشةةاد  الطفةةل نصةةي يمكنةةه أحةةد ال ألن     للمشةةاهد الموازيةةة والعبةةارات الجديةةدة األلفةةا  وتعليمةةه وا 

 الكبةةار يقدمةه مةا يبقةى حةين فةةي والبيئيةة االجتماعيةة التركيبةة وفةي،رالعمةة فةي يشةبهونه ممةن أكثةر

 ألفةةة القصةةة فةةي الموجةةودة الشخصةةيات فةةي يجةةد لةةذلت،ةوالتجربةة العمةةر مسةةافة بحكةةم  عنةةه بعيةةدا

ةطا طرحا األفكار تطرح  أيدينا بين التي فالقصة،وصداقة  الموجهةة العمريةة للشةريحة ومحببةة مبس 

 األخةةةةالق مةةةن النابعةةةة المقولةةةة واسةةةةتيعاب يجةةةري  مةةةا لطبيعةةةة اإلدرات فةةةةي سةةةهولة يعنةةةي إليها،مةةةا
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باإلضافة إلى ما يتعلمةه ،الوالدين طاعة وهي تحقيقها إلى تسعى التي اإليجابية والعادات ةالحميد

 من صيارة األسلوب:الطفل 

ــة صــغيرة   "نةةص القةةراءة الفعةةل الماضةةي فةةي"...الفقةةرة الثانيةةة مةةن فنجةةد فةةي بدايةةة    كانــت طفل

لمعـارك "   كانـت فـي او"   كانت تقـرا القـران   "و"   كانت تحضر عطرها من شذى األزهار   "

   "   احتلت فرنسا وطنها العز ز   "وفيصارمة  " 

يحكــى الصةةيغة الخاصةة بسةةرد القصةةص فةةي قةول:"" نجةةد "ليلــى الحمــراء والــذئبقصةةة أمةا فةةي    

انـت أنه عاشت في قدي  الزمان بنت صغيرة اسمها ليلى     كان كـل النـاس يحبـون ليلـى    ك

ن الةزم إلىنية تقديم القصص باإلضافة تقيتعرف الطفل  اتالعبار ومن خالل ،كدتها تحبها كثيرا"

ــدي  الزمــان()فةةيو (عاشــت)،(احتلــتاألفعةةال)فهةةو سيكتشةةف مةةن خةةالل   أن (كان/كانــتوالفعةةل) ق

 في زمن الماضي.وقعت  األحداث

لمـا كانت تلبسه كليلى   صنعت الكدة رداء كميال من المخمل األحمر وأهدته "وأيضا في قوله:

ر كـان الكـوخ الصـغي    كانت ليلى الحمراء تعيش مـ  أمهـا وأبيهـا فـي كـوخ صـغير     خركت

علم أحةداث وقعةت فةي الةزمن الماضةي فيةت فكلهةا،"كان والد ليلى يعمل طـو  النهـار   في القر ة 

دخالالطفل كيفية تركيب الجمل   الناسخ عليها. وا 

 -عــاد:واألفعةةال المعتلةةة فةةي،"العصــافير تغــرد":كةةذا تقنيةةة ربةةط الصةةوت بصةةاحبه مثةةل فةةي قولةةهو 

 تناوب وه التكرار" :يخةوسيلة ش الذي تقول عنه التكراردون أن ننسى ،وصل-رأى -رطى -نا 

عادتها األلفاظ  ما كل على يحتوي  أسلوب وا وهموسيقي نغما تشكل بحي  يرالتعب سياق في وا 
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كانت ليلـى الحمـراء تعـيش مـ   في:"مثلة األ ومن،258" تعبير ة إمكانيات من أسلوب أي مهينظ

كــان والــد ليلــى يعمــل طــو     كان الكــوخ الصــغير فــي القر ــة    أمهــا وأبيهــا فــي كــوخ صــغير

 .منه التوكيد ولفت انتبا  المتلقي الغر "،والنهار

    "صغيرة"   طفلة .."و.كثيرالكهل ..."و"...فقيرالشعب "...:والوصف في نص القراءة في

ــــيال  صــــنعت الكــــدة رداء"ليلةةةةى فيقةةةةول:حةةةةين يصةةةةف السةةةةارد رداء و  ــــه  مــــن المخمــــلكم وأهدت

الخضـراء  بمشـكارهاكميلـة كـدا  كانـت الغابـة"ويحضر الوصف في موضةع زخةر فيقةول:،" لليلى

ـــــــة أزاهيرهـــــــاو  ـــــــدماالملون ـــــــى عن ـــــــة رأت األزهـــــــار ،"فرحت ليل وســـــــمعت العصـــــــافير  الملون

أن  لحمـراء، فمحبـت ليلـى اكـداكميلـة  كانـت األزاهيـر"وكةذا قولةه:،"علـى األشـكار مسرورة تغرد

ـــى ـــدأت ليل ـــراء تكمـــ  بعضـــها    ب ـــر الحم ـــتش عـــن األزاهي ـــة تف ـــة الملون ـــت  ... الكميل كمع

ـــــــــــــــرة  أزهـــــــــــــــارا ـــــــــــــــة كثي ـــــــــــــــين    كميل ـــــــــــــــة فصـــــــــــــــرختكبيرتين، رأت أذن      متعكب

عةابير جةاءت هةذ  الت،"فـاهتز الكـوخكـدا  كـان شـخيره عاليـا    كبيـرتين يـدين    كبيرتين عينين

 القةةةار  الوصةةةفية لتضةةةفي علةةةى الةةةنص جمةةةاال وتكسةةةب الطفةةةل ألفاظةةةا ومعةةةان أيضةةةا فالسةةةامع أو 

فكبةةر يةةدي الةةذئب يوضةةي للطفةةل قةةوة الةةذئب الجسةةمية ،ويغةةوص فةةي معانيهةةا األلفةةا سةةيقف عنةةد 

 وضخامته عن ليلى.

 حدائق   " كانت كميلة كملوان الربي    حرة كفراس ال":والتشبيه في نص القراءة في
                                                           

سةليم شـراف بلقاسم"الخصةائص األسةلوبية للغةة الطفل"مةذكرة ماسةتر تخصةص علةوم اللسةان إيخة وسيلة ش  258
 .56ص، 2014/2015الوادي -سعداني كلية اآلداب واللغات قسم اللغة وزدابها جامعة حمة لخضر
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ــي  أكانــت تقــر ":السةةجع فةةي قولةةهدون أن ننسةةى البةةديع فةةي نةةص القةةراءة المتمثةةل فةةي  القــر ن وتلب

مع وهذا أسلوب يضةفي جرسةا علةى مسةا،وتكره الظل  والطغيان" ،وتحب الخير واإلحسان ،اآلذان

والطباق فةةةي ،الطفةةةل ويحبةةةب إليةةةه سةةةماع القصةةةة أكثةةةر فيةةةتعلم النسةةةم وفقةةةه فةةةي تعةةةابير  فيمةةةا بعةةةد

 .الخيري اإلحسان وفي،الظل ي الطغيان :والترادف في قوله،"تدبر-تقبل":

القصةةةة مةةةن الوسةةةائل التعليميةةةة الضةةةرورية فةةةي حيةةةاة الطفةةةل ممةةةا سةةةبق يمكننةةةا أن نقةةةول بةةةأن     

ثةةةراء إغنةةةاء أهميةةةةنةةةدرت  وهةةةذا مةةةا يجعلنةةةا،المدرسةةةية الكتةةةاب المدرسةةةي بقصةةةص متنوعةةةة تراعةةةي  وا 

القةةراءة المدرسةةي لكتةةاب وبعةةد تصةةفحنا ،العقلةةي وتسةةهم فةةي تربيتةةه تربيةةة حسةةنة إدراكةةهمسةةتويات 

 رشةسةتة ع( 16)نصا نثريةا و واحد وثالثون (31)يضم  للسنة الثالثة ابتدائي الجيل الثاني وجدنا 

نصةوص  ثالثةة( 03)مقاطع بحيث يحتوي كةل مقطةع علةى ية ثمان(08)موزعة على ،شعريانصا 

 شعريين. نصين(02)نثرية و

دي تظهر خطاطة النمط السةر استعملت القصة بشكل  كبير في كتاب القراءة المدرسي بحيث    

الفراشةةةةة -علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال ال الحصةةةةر)التاجر والشةةةةهر العظةةةةيم،نثريةةةةةال القةةةةراءة  صةةةةوصفةةةةي ن

 عادات من األوراس( .-والنملة

 :" أيضا  بحيث اشتمل على فقرتين)نشاطين(النشاطات اللغوية وفي كتاب" 

في هذ  الفقرة يطلب من المتعلم أن يتذكر مجريات نص القراءة وأحداثةه :األولى  أتذكر وأكيب( 

ثةةم ينجةةز المطلةةوب منةةه األمةةر الةةذي يحفةةز عمليةةة التةةذكر وا عةةادة  البنةةاء مةةن جديةةد لوقةةائع الةةنص 
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وهةةذا  يركةةز علةةى مهةةارة السةةمع  أثنةةاء ،باإلضةةافة إلةةى تمثيةةل نةةص الحةةوار وتجسةةيد  أمةةام زمالئةةه

 ي النص في المرة األولى وينمي التعبير الشفهي ويعزز الطالقة اللغوية )مهارة الكالم(.تلق

 

   أتذكر وأكيب(الفقرة األولى

 التعليمة الصفحة

 تبعثرت جمل الحوار رتبها وانسب كل جملة لقائلها 04

 أكمل الفراغ بما يناسب 08-36-40

 استمع إلى النص وأكمل الجمل الناقصة 16

 ترتيب البطاقات لتحصل على حوار اعد 20

 صل بين الشخص والجملة التي يقولها. 24

 رتب الجمل لتحصل على جزء من الحوار. 32

ي بحيةث وتستند هذ  الفقرة  على القصة بشةكل أساسة:الثانية فقرة  أتدرب على التعبير الكتابي (

ويعيةةد المةةتعلم ،تحفةز الفهةةميقةدم فيهةةا نةةص لقصةة قصةةيرة ويطلةةب مةةن المةتعلم اإلجابةةة علةةى أسةةئلة 

إمةةا كتابةةة األحةةداث أو ترتيبهةةا أو مةةلء جةةدول مرافةةق لهةةا الختبةةار فهمةةه ومسةةاعدته علةةى الكتابةةة 

 األمر الذي ينمي مهارة القراءة والكتابة لديه.
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 الثانية فقرة  أتدرب على التعبير الكتابي (

 الصفحة التعليمة

 15-11 اقرأ القصة ثم أجب وامأ الجدول.

 عين الجملة التي تصلي بداية للقصة والتي تصلي نهاية لها.-

 أكمل ترتيب األحداث. -   

27 

 31 اقرأ القصة ورتب أحداثها وفق الجدول.

 35 ثم حدد البداية/الوسط/النهاية.،رتب الجمل لتحصل على حكاية عمر

 43 يشاهد الصور ويقرا النص ثم يمأ الجدول.

 51 المرفقة. كتابة جمل تعبر عن الصور

 63 يكتب حوارا.

-الزمن-المكان-يتأمل الصور ويرتبها ثم يكتب قصة مستعمال الشخصيات

 الحوار.

67 

 79 يستعين بالصور ويرتبها ثم يكتب قصة عن تطور الهاتف.
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  :القصة وتنمية المهارات األربع

االسةتماع لةدى  من خالل ما تطرقنا إليه نقر بأن  القصة تنمي مهةارة: مهارة االستماع -1

وذلةةت أثنةةاء إصةةغائه  إلةةى المعلةةم إضةةغاء جيةةدا أثنةةاء إلقائةةه ،الطفةةل فةةي المدرسةةة االبتدائيةةة

ألنةةةه مطالةةةب باإلجابةةةة علةةةى محتواهةةةا وذكةةةر صةةةفات شخصةةةياتها ،وسةةةرد  ألحةةةداث القصةةةة

فيستند إلى السمع في فترة سرد القصةة ويركةز علةى نبةرات المعلةم ويراقةب ،وترتيب أحداثها

باإلضةافة إلةى إدراكةه ،تأزم األحداث ويخزن المحتوى من ألفا  ودالالت وصةيغ وأسةاليب 

 المغزى الذي تهدف إليه .

تنمةةي القصةةة مهةةارة الحةةديث بمسةةاعدة الطفةةل علةةى تجميةةع أكبةةر عةةدد  : مهععارة الحععديث -2

وبتوظيفهةةا فةةي اإلجابةةة علةةى األسةةئلة ،لتةةي اسةةتمع إليهةةا  أثنةةاء السةةرد ممكةةن مةةن األلفةةا  ا

باإلضافة إلى تجسيد أدوار الشخصيات فةي شةكل مسةرحي ،التي تلي قراءة المعلم للقصة 

ناهيةةت عةةن إبةةداء رأيةةه تجةةا  موقةةف مةةا حةةدث داخةةل مجريةةات ،إن صةةي القةةول أمةةام زمالئةةه

ه الوحيد فةي تحقيقهةا هةو التةذكر وحسةن سبيل،كل ذلت بطريقة شفوية ارتجالية منه،القصة 

 توظيف اللفظة المكتسبة داخل السياق المناسب لها.

فمةةن ،(التةةي ترتكةةز علةةى مهةةارة السةةمع ومهةةارة الحةةديث معةةا أتــذكر وأكيــبدون أن ننسةةى فقةةرة 

خاللهةةا الطفةةل مجبةةر علةةى تةةذكر مجريةةات األحةةداث الموجةةودة بةةنص القةةراءة والةةذي هةةو عبةةارة 
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مةةةا يلزمةةةه االسةةةتعمال الةةةواعي لحاسةةةة السةةةمع السةةةتقطاب األحةةةداث  وهةةةذا،عةةةن قصةةةة صةةةغيرة

لكةةي يوظفهةةا فةةي اإلجابةةة فيمةةا بعةةد مسةةتعمال الجانةةب اإللقةةائي فةةي ،والعبةةارات الحاملةةة لمعانيهةةا

 تجسيد الحوار وربطه بالشخصية الخاصة به.

تظهةةر هةةذ  المهةةارة أثنةةاء قةةراءة الطفةةل للنصةةوص القصصةةية الموجهةةة  :مهععارة القععراءة -3

فتنمةةةو هةةةذ  المهةةةارة وتعةةةزز محبتةةةه الكتسةةةاب ،إليةةةه أثنةةةاء نشةةةال القةةةراءة  ونشةةةال المطالعةةةة

باإلضةةةةافة إلةةةةى ،المفةةةةردات وفهةةةةم التعةةةةابير واألسةةةةاليب اإلنشةةةةائية والتةةةةذوق الفنةةةةي للةةةةدالالت

 ات.متابعته الشيقة لأحداث وتعاطفه مع الشخصي

تجمةةةع مهةةةارة الكتابةةةة كةةةل المكتسةةةبات المتحصةةةل عليهةةةا سةةةمعا وحةةةديثا : مهعععارة الكتابعععة -4

فالطفةةل يقةةوم بتخةةزين المكتسةةبات السةةمعية التةةي ،وقةةراءة لكةةي يوظفهةةا فةةي إنتاجةةه الكتةةابي

وكةذلت مةن خةالل الحةوار الشةفهي ،تحصل عليها من خالل االستماع لقصة ونص القةراءة

فيجمةةةةةةةع رصةةةةةةةيدا معتبةةةةةةةرا مةةةةةةةن الةةةةةةةدالالت والعبةةةةةةةارات ،الةةةةةةةذي يةةةةةةةدور بينةةةةةةةه وبةةةةةةةين زمالئةةةةةةةه 

األمةةةةر الةةةةذي يمكنةةةةه مةةةةن تفريةةةةغ هةةةةذا المخةةةةزون فةةةةي كتابةةةةة نةةةةص وجيةةةةز مةةةةن ،واألسةةةةاليب

(دور فعةةةةال فةةةةي بنةةةةاء هةةةةذ  المهةةةةارة علــــى التعبيــــر الكتــــابي  أتــــدربونجةةةةد لفقةةةةرة ،إنشةةةةائه

 فيطلةةةب مةةةن الطفةةةل قةةةراءة القصةةةة،بحيةةةث تسةةةعى إلةةةى مةةةزج المهةةةارات األربةةةع معةةةا،الكتابيةةةة

ثةةةم اإلجابةةةة علةةةى ( أواالسةةةتماع فةةةي فهةةةم مةةةا يقةةةر ،)يسةةةتعمل مهةةةارة القةةةراءة فةةةي قةةةراءة النص

   األسئلة )بحيث يستند إلى الكالم والتذكر (ثم كتابة فقرة تلم األحداث ككل .

يمكننةةةا أن نخلةةةص بةةةان القصةةةة أسةةةلوب جةةةذاب مةةةن األحةةةداث والشخصةةةيات وعينةةةات مةةةن البشةةةر 

يسةةةوق الملتقةةةي ،التةةةي تتحةةةد مةةةع بعضةةةها الةةةبع  اتحةةةادا عجيبةةةاوالحيوانةةةات والمخلوقةةةات المختلفةةةة 
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فهةي بةذلت تعةد وسةيطا تربويةا وتعليميةا يزيةد مةن ،ليترت أثرا بارزا في سلوكه اللفظةي وغيةر اللفظةي

حصةةيلة الطفةةل اللغويةةة الحتوائهةةا علةةى المفةةردات والعبةةارات واألسةةاليب الجديةةدة التةةي مةةن شةةأنها 

وكةذا التحةاور مةع غيةر   ،على التعبير عن أحاسيسه ورغباته وأرائهتنمية مهارة الكالم لديه وتدريبه 

دون أن ننسةةى تطةةوير المهةةارة الكتابيةةة بتوظيةةف كةةل ،باإلضةةافة إلةةى إعةةادة سةةرد أحةةداث القصةةة 

 المكتسبات الشفوية في كتاباته .

 .في المدرسة االبتدائيةاللّغويّة لطفل ا:دور المسرح في تنمية مهارات ثانيا

هذ  األنشطة باختالف  المدارس في الدول المتقدمة باألنشطة المسرحية وتختلف مضامينتتو ج 

ة أكثر من غاية ة وتربوي  ة تعلمي  فيتحول المسرح إلى وسيلة تعليمي  ،المراحل العمرية الملدية لها

وعليه ال ينتظر من مسرح المرحلة االبتدائية تخريم ممثلين صغار بقدر تنمية ،أدبية وفنية

 أبدا وليست وعميقة وثيقة عالقة والتربية المسرح بين ،فالعالقة259قدراتهم في العملية التعلمية

ألنه من الفنون األدائية التي يستعين بها  لأمة مدرسة مباشرة،فالمسرح أوغير سطحية عالقة

  الغالب ،وفيت األخالقية والمثل العلياكياالفرد للتواصل مع اآلخرين لنقل الخبرات وتعليم السلو 

 على والتمرن  القصائد  إلقاء على التالميذ فيها يتمرس ثقافية   نشاطات   تكون هذ  األداءات 

نشاد الحوار  النشاطات أنواع من ذلت وغير المسرحي التمثيل على والتدرب األناشيد والنقاش،وا 

 علينا يجب ةاللغوي  الط فل المفاهيم ودورها في تنمية مهارات  هذ  في نغوص أن المدرسية،وقبل

                                                           

 دار المغربي، سعد أحمد :تر ،مسرحهم يعدون  األطفال األطفال مع كاسانيللي،المسرح يتسيو فابر   259
 .بالتصرف4 ص 1995 القاهرة ،والتوزيع للنشر العربي الفكر
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 أهميته هي وما وأقسامه الطفل مسرح وبين بينه عالقةوال المدرسي المسرحَ  نتعرف أن أوال

 وراياته؟

 :مفهوم المسرح المدرسي

  :ربالعة لسةان فةي ورد كمةا "وتعنةي"سـرحالفعةلمشةتقة مةن  العربيةة اللغةة "فةي "مسـرحكلمةة   

ف"الم سةرح" بفةتي المةيم المرعةى الةذي تسةرح فيةه الةدواب ،260بالغةداة  أخرجتهةا أي الماشية سرحت

للرعةةةي وكانةةةت تسةةةتعمل فةةةي األصةةةل للداللةةةة علةةةى مكةةةان رعةةةي الغةةةنم وعلةةةى فنةةةاء الةةةدار والفسةةةحة 

 الوسيطة فيه. 

 معنةىال مةن عنهةا،ويفهم فرجةت تسةريحا   عنهةا سةرحت :لاعنةه،ويق فةرج أي :فاسةترح عنةه وسةرح

   .للراحة مكان المسرح أن اللغوي 

صةةارت تةةدل ،كانةةت تعنةةي حرفيةةا مكةةان الرليةةة أو المشاهدة،"théâtre" والمسةةرح كلمةةة يونانيةةة   

فيمةةةةةا بعةةةةةةد علةةةةةى شةةةةةةكل عمةةةةةارة بحيةةةةةةث يسةةةةةةتطيع المتفرجةةةةةون أن يةةةةةةروا ويسةةةةةمعوا عرضةةةةةةا يقدمةةةةةةه 

ويتجسةد فةوق خشةبة ،بمعنى أن ه قالب تمثيلي يشد انتبا  المشةاهد ويةدعو  إلةى التأمل،261اآلخرون"

 :اللفظة مكونة كما نالح  من قسمينوهذ  ،أو منصة

 théâ :وتعني النظر 

trône :. تعني الشيء الذي نشاهد 

                                                           

 
 سرح. مادة بيروت، العرب، لسان العرب،دار لسان منظور، إبن   260
-201ص،1997،1ل ،القاموس المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح،ماري الياس حنان قصاب  261
202. 
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والمتلقةةي المشةةاهد ،البةةاث أي صةةاحب العر  :وهةةذا يعنةةي أن كلمةةة مسةةرح تتشةةكل مةةن ثنةةائيتين

 للعر .

إن المسرح المدرسي هو مكموعـة يرى"محمد حامد أبو الخير":""الكانب االصطالحي"أما في    

والتي تقد  فيها فرقـة المدرسـة أعمـاال مسـرحية لكمهـور يتكـون    المسرحي بالمدارس،النشا

 أشةرنا مةن قبةل كمةا والمدرسةة ،262"شـراف مـدربإمن زمالئه  وأساتذته  وأوليـاء أمـوره  تحـت 

 التالميةذ فرصةة إعطةاء مسةلولية تتحمةلو  األسةرة بتربيةة الطفةل بعةد التةي تعنةى الملسسةة هةي

مةن أقةرانهم وأوليةائهم ومعلمةيهم  فةنالح  مةن  وألعةابهم أمةام جمهةور اإلبداعيةة خبةراتهم لممارسةة

لةدى الطفةل مةن  الفنةي التةذوق  ملكةة المسةرح  المدرسةي ينمةي إن  "محمةد أبةو الخيةر" خةالل قةول

 خالل أدائه المسرحي.

 مكونا باعتباره تعليمي،وذلك تربوي  :"مسرحالمدرسي هو المسرح أن  الوطنية  اللجنة وتضيف   

 المسـرحية النشـاطات مكموعـة التكنولوكي،وهـو والتفـتع الفنيـة التربيـة وحـدة مكونـات مـن

 واألساتذة الزمالء من يتكون  لكمهور مسرحية أعماال المدرسة فرقة فيها تقد  التي بالمدارس

 النشةال ،فهةذا263"للتالميـذ المختلفـة الهويـات إشـبا  علـى أساسـا تعتمد األمور،وهي ولياء أو

 وقةةيم عكةةس اديولوجيةةات علةةىحيةةث تسةةاعد   الطفةةل شخصةةية تكةةوين فةةي المدرسةةة يسةةاعد

قةه العةرو  هةذ  ممارسةة خةالل مةن مجتمعه،وهةذا الرائع،ويسةعى هةذا  التمثيلةي الفةن لهةذا وتذو 

 والتعبير. اإلبداع على قدرته النوع من المسرح إلى تنمية ثقافة الطفل،وتطوير
                                                           

 .27ص  ،1988 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،مسرح الطفل ،محمد حامد أبو الخير  262
 لتربية، كلية عن تصدر ،"دمشق جامعة مجلة،الطفل شخصية تنمية في المسرح أثر،كنعان على أحمد  263

 .بالتصرف،110ص ،2011الثاني  + األول العدد ، 42المجلد
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هةةو أن هةةذا األخيةةر أشةةمل وأعةةم الطفــل" مســرح" و"المســرح المدرســيعةةن العالقةةة بةةين" أمةةا    

 من لمشاهدين خصيصا   وأخركت كتبت تمثيلية عروض لتقدي  المكان المهيم مسرحياباعتبار " 

نةه مكةان حةر مخصةص لعةرو  أ،بمعنةى 264األطفـا " مـن كلهـ  الالعبـين يكـون  وقـد األطفـا 

 مدرسةةي منهمالال يقتةةرن بةةماكال يقتصةةر علةةى المدرسةةة ال فةةي األداء،وال فةةي المواضةةيع، األطفةةال

إذ  مستوحاة من عالم الطفولة وقيمه تهتم برفع المستوى األخالقي للمجتمةع فمواضيعه حرة شاملة

 تخـد  مسـرحية عروضـا   يقـد  الـذي المسـرح ذلـك هـو الطفـل مسـرحيقةول"علي الحديةدي":"

ثـارة الطفـل ترفيه الطفل،هدفه  الطفـل بـه تشـخي  ويقصـد الحركـي وحسـه وأخالقـه معارفـه وا 

 .265"والكبار الصغار م  للتواصل درامية ومواقف ولعبية تمثيلية ألدوار والطالب

" يحمةةالن غايةةة واحةةدة وهةةي فةةتي أفةةق الحريةةة واألداء الطفــل والمدرســةوهةةذا مةةا يجعةةل المسةةرحين"

نها تةةةةدنيس عةةةةالم البةةةةراءة أوتعلم القةةةةيم ومحاربةةةةة اآلفةةةةات االجتماعيةةةةة التةةةةي مةةةةن شةةةة،إلثةةةةارة معارفةةةةه

فهةةةةةو المرسةةةةةل  محةةةةةور العمليةةةةةة األدائيةةةةةة،هةةةةةو ،وهةةةةةذا يعنةةةةةي أن الطفةةةةةل وحةةةةةدة المجتمعوتخريةةةةةب 

ة وكفةاءات نفسةي ةزليةات تربوية إلةى فيةهويحتةاج  والمتلقي،وتنبةع مواضةيعه مةن عةالم الطفةل نفسةه 

فةي الةنص المسةرحي إخةراج  التةي يبنةى عليهةا الفنيةة تتماشةى والمةلهالت واجتماعيةة وبيداغوجيةة

 أهدافه. تحديد

                                                           

 بسوق  الجامعي المركز منشورات خاص، عدد الطفل، أدب ملتقى فعاليات، اإلنسانية العلوم مجلة  264
 96 ص م، 2003 الجزائر، راس،ھأ

 56-55ص، 1999، 2ل،المصرية األنجلو مكتبة،األطفال أدب في ،يالحديد علي  265
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 يحمةل-كما يرى "عبةد التةواب يوسةف" -يقوم على االحتراف  من أجل الطفل "مسرح الطفل"و   

،باإلضةةافة إلةةى أن مسةةرح الطفةةل يقصةةد بةةه أيضةةا 266وظيفةةة اجتماعيةةة تسةةاهم فةةي تربيةةة األجيةةال

 المتخصصـون  المحترفـون  يقدمـه الـذي المسـرح"ذلت المسرح الةذي يبدعةه الكبةار للصةغار،وهو

،وبهةذا يكةون مسةرح الطفةل 267"العروض بعض في الكبار كانب إلى األطفا  لمطفا  ويمثل فيه

يتناسةةةةةةةب وعمةةةةةةةر  وقدراتةةةةةةةه  الصةةةةةةةغار،مادته الخةةةةةةةام نةةةةةةةص موجةةةةةةةه للطفةةةةةةةلو  مزيجةةةةةةةا مةةةةةةةن الكبةةةةةةةار

المسـرح هةذا مةا يجعةل "،و العقلية،والعنصر األساسةي فيةه الجمهةور المتلقةي الةذي هةو فئةة األطفال

 .ةعام   "مسرح الطفل""جزء من المدرسي

 :أقسام المسرح المدرسي

 "المسرح المدرسي إلى أربعة أقسام هي 268"حسن ابراهي  حسنقسم: 

 .المسرح المدرسي التعليمي 

 .المسرح المدرسي التربوي 

 .المسرح المدرسي التلقائي 

 المسةةةرح  األهةةةداف الكامنةةةة مةةةن إلةةةى المسةةةرح المدرسةةةي للعةةةرائس وتسةةةتند هةةةذ  التقسةةةيمات

 عليمي لتحقيقها حسب أفكار وعقائد المجتمع الموجه إليةهوالتي يسعى المنهم الت المدرسي

.   

                                                           

 .بالتصرف،127ص 1979، 31عدد الفيصل، مجلة والمسرح، يوسف ،الطفل التواب عبد   266
       15م،ص 1993 ،بيروت، 1الهالل،ل ومكتبة دار المدرسي، المسرح ،مرعي حسن  267
قطر  ،90مجلة التربية العدد ،مسرح الطفل في الوطن العربي نحو مستقبل أفضل ،حسن ابراهيم حسن  268
 بالتصرف.،93ص، 1989يوليو،
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 :الت ليمي :المسرح المدرسي أوال 

تتبلةةور فكرتةةةه فةةةي اعتمةةةاد المسةةةرح وسةةةيلة تعليميةةةة اسةةةتنادا إلةةةى المةةةادة التعليميةةةة الموجةةةودة فةةةي    

طر ـق هو استخدا  المسرح كوسيلة تعليمية عـن "كمال الدين حسةين":" يقولالمقرر الدراسي إذ 

تحو ــل بعــض المنــاهع والمــواد المقــررة إلــى أعمــا  مســرحية بســيطة،وذلك مــن خــال  توظيــف 

الخبـــرات المســـرحية لفســـها  فـــي العمليـــة التربويـــة بصـــفة عامة،والعمليـــة التعليميـــة بصـــفة 

 فةي مةا مقةرر مةن ،بمعنى أنه توظيف تعليمي للمواضيع المسةرحية وذت بتجسةيد جةزء269"خاصة

وهةذا يسةهم فةي  ، االيجابيةة الت الميةذ مشةاركة علةى يعتمةد بسةيط حيمسةر  وعةر  درامةي إطةار

 المنشةط أو المةدرس أو المربةي، إشةراف تحةت ذلةت سهولة الحف  وترسيخ المعةارف أكثر،ويكةون 

إال  المقةرر المدرسةي إطةار ضةمن مسةبقا  تنةدرج  محضةرة تكون  نصوص على اعتمادا   األستاذ وأ

مسـرحية مـن الصـعوبات التـي تواكـه المسـرح المدرسـي إمكانية وض  كل المنـاهع بصـورة أن"

 كما يرى حسن إبراهيم حسن.  270"التعليمي

 

 :التربوي : المسرح المدرسيثانيا

يمثةةل المسةةرح المدرسةةي التربةةوي فةةي مفهومةةه العةةام ذلةةت النشةةال المسةةرحي الةةذي يحمةةل الطةةابع   

المسةةةةةبق للنصةةةةةوص المةةةةةراد ويشةةةةةترل فيةةةةةه هةةةةةو اآلخةةةةةر التحضةةةةةير ،الثقةةةةةافي واالجتمةةةةةاعي والتربوي 

هــو يقول عنةةه"جمال أبةةو ريةةه":"ف،غايتةةه بنةةاء القةةيم الدينيةةة واالجتماعيةةة والسةةلوكية والوطنيةةة،تمثيلها

                                                           

 ،2005 1ل ،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة ،المسرح التعليمي المصطلي والتطبيق  ،كمال الدين حسين  269
 .31ص
 .بالتصرف،95ص ،مسرح الطفل في الوطن العربي نحو مستقبل أفضل،حسن ابراهيم حسن   270
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وســـيلة مـــن وســـائل االتصـــا  المـــاثرة فـــي تكـــو ن اتكاهـــات الطفـــل وميولـــه وقيمـــه ونمـــط 

 )مقةةةةةةدم المسةةةةةةرحية مةةةةةةن كاتةةةةةةب ومخةةةةةةرج، ،بمعنةةةةةةى أنةةةةةةه قنةةةةةةاة اتصةةةةةةال بةةةةةةين بةةةةةةاث271"شخصــــــيته

)جمهةةةور التالميةةةذ ،المعلمةةةين واألولياء(،وبهةةةذا يعتبةةةر مةةةلثرا فةةةي الجانةةةب التربةةةوي متلق ثةةةل(،و ومم

ت وتصةةرفات المتلقةةي فيمةةا كاتتةةرجم فةةي سةةلو  للمتلقةةي الصةةغير لمةةا يقدمةةه مةةن أفكةةار وقةةيم تربويةةة

 بعد.

:"و   ائ  عمــل أدبــي فنـي ذو تــمثير تربــوي علـى المتلقــي قــتةرى وزارة التربيةة والتعلةةيم بالقصةيم أنةه" 

مثل الموضـو  والشخصـيات والحوار،وعناصـر ثانويـة تعطـي  على عدة عناصر أدبية أساسية،

علةى العناصةر الفنيةة  ركةز،ونالحة   أن التعريةف 272"طابعا أكثر حقيقة مثل المالبـس والـديكور

وهةذا مةا يجةذب التالميةذ إليةه المساهمة في تبليغ األفكار التربوية وتحقيق التأثير التربةوي الهادف،

م وتقويةة مهةاراتهم فةي حةل المشةاكل ويعةزز الثةةقة بةالنفس ويقةو  ،فيكون وسيلة تةنمية قدراتهم اللغوية

 التمثيل أن:""فهية أبو هلل عبدويضيف الدكتور"،لديهم الوعي االجتماعي والتعاطف مع اآلخرين

 التربيـة أسـاليب مـ  تتفـق ناكحـة عمليـة بطر قـة الدراسـية بـالمواد للنهـوض وسـيلة خيـر

 حياتـه فـي ويحسـها الطفـل يلمسـها التـي المقـرر المـنهع موضـوعات تعـالع الحديثـة،فهي

ــة االكتماعيــة المسةةرح المدرسةةي فةةي مفهومةةه التربةةوي يعتبةةر نشةةاطا  أن وهةةذا يبةةين،273"والوطني

                                                           

 .62ص ،1982لهيئة المصرية العامة للكتاب ا،القاهرة،المسرحية التلفزيونية لأطفال،جمال أبو ريه   271

 =2760HTTP://WWW.QASSIMEDU.GOV.SA/EDU/SHOWTHREAD.PHP?Tمتوفر في موقع:    272

 
 دمشق، العرب، كتاب اتحاد منشورات،وتجارب ( رلى  المعاصر)قضايا العربي المسرح،يفھ أبو هلل عبد  273

 .19 م،ص 2002
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، يمارسةةه التالميةذ بالمدرسةةة محققةةا مسةةتوحى مةن حيةةاة الطفةةل االجتماعيةة والوطنيةةة عمليةا تطبيقيةةا

 علةةى بنةةاء تعمةةل المسةةرحية التربيةةة أن وهةةذا يلكةةدسلوكية،ومشةةبعا لهواياتهم،أهةةدافا تربويةةة و 

 أذواقهم. وتربية أخالقهم وتعزيز التالميذ شخصيات

 :المسرح المدرسي التلقائي :ثالثا

هةةةو مسةةةرح ارتجةةةالي ال يعتمةةةد علةةةى نصةةةوص مكتوبةةةة وال يحتةةةاج إلةةةى خشةةةبة مسةةةرح وال إلةةةى    

 الطفــل مــ  يخلــق مســرح":"فةةي قولةةهاســعد الحكوســيمشةةاهدين  يعتمةةد علةةى اللعةةب كمةةا يةةرى"

فمةن خاللةه يفةتي ،274"لتلقـائيا الحـر للعبـيا والتمثيـل االرتكـا  إلـى فيـه يسـتند الفطر ة بالغر زة

وهةةو قريةةب ،فيللف ويمثةةل ويخةةرج أيضةةا مةةع توجيةةه لطيةةف مةةن المعلم،للطفةل بةةاب الخيةةال واإلبةةداع

تجسةةةيدها فةةةي حصةةةة التعبيةةةر الشةةةفهي  فيتةةةرت إلةةةى حةةةد كبيةةةر بالمشةةةاهد الةةةذي يطلةةةب مةةةن الطفةةةل 

ليعيد سةردها وتجسةيدها ،للطفل فسحة إلعةادة بنةاء أفكةار  التةي يجمعهةا مةن نةص القةراءة المسةموع

 وهذا يشعر الطفل بالحرية بعيدا عن قيد النص والجمهور.،صوتا وحركة

والهةةةدف مةةةن هةةةذا النشةةةال التمثيلةةةي التلقةةةائي هةةةو إعطةةةاء الطفةةةل حريةةةة األداء وانتقةةةاء األلفةةةا     

ز لغتةةه ،المعبةةرة عمةةا يريةةد تمثيلةةه فةةي قالةةب مةةن اللعةةب والخيال فيثبةةت ذاتةةه وتةةزول مخاوفةةه وتةةةتعز 

 . 275ومهاراته األدائية

 :مسرح ال رائس:راب ا 
                                                           

المغرب  16العدد،والتعليم التربية مجلة،المسرحي التكوين في المدرسي المسرح دور،الحجوسي األسعد  274
 .27ص،م 1989سنة،
 

للنسر  واإليمانالعلم  ،ا.د.مصطفى رجبتقديم ،المسرح المدرسي ودور  التربوي ،حسن عبد المنعم حمد   275
 .بالتصرف،77ص، 2008، 1ل،والتوزيع 
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"يعتمد علـى ظهـور الـدمى المحركـة مـن :"طالبوهذا النوع من المسرح كما يري "محمد محمد   

طرف الطفل وتكون إما على شكل قفـازات يلبسـها الطفـل أو مار ونـات مربوطـة بخيـو  شـفافة 

وتكمةةةةن أهميتةةةةه فةةةي كةةةةون الةةةةدمى أكثةةةةر تةةةةأثيرا مةةةةن الممثةةةةل البشةةةةري  ،276تســــاعد علــــى تحر كهــــا"

يسةةرح فةةي عةةالم كلةةه  وهةةذا يتةةيي للطفةةل أن،الحتوائهةةا علةةى مةةا يسةةتهوي نفةةس الطفةةل وجةةذب عقله

وحب الطفةل الفطةري للعةرائس واألشةكال المتحركةة يجعةل مةن هةذا ،مخلوقات خيالية معبرة وناطقة

وتنميةةة الحةةس ،النةةوع وسةةيلة تعليميةةة وتربويةةة وترفيهيةةة عةةن طريةةق التعبيةةر بطريقةةة خياليةةة إبداعية

 الفني والجمالي لديه.
 

وسةيط إعالمةي وتربةوي  هةوف ،األطفةالالمسرح مةن الفنةون التةي يعشةقها ن أيمكننا أن نخلص إلى 

 لهم. قيفيةثةوت

  :أهداف المسرح المدرسي

 يحةرت مشةاعرهم ويغةةذي أذواقهةم فنيةةاهو الطفةةل،ف إلةى األدبيةة األلةوان أحةةب يعتبةر المسةرح    

 ةاألهمية للطفل،ولهةذ مةي يووجدانيا أيضا،وهذا ما يجعل له أهمية كبةرى فةي المسةار التعل وأدبيا،

 :أولها ولعل األهداف نوعتت البالغة

                                                           

 بالمغر ،1ل،الجديدة اآلفاق دار منشورات ،اإلسالمية العربية المسرحية مالمي ،طالب محمد محمد   276
  .125-124ص  1987،
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 ويقصد بها تنمية قدرة الط فةل الفني ةة مةن خةالل تحبيةب هةذا  :األهداف الجمالية والفنية

واكتشاف القدرات والمواهةب المسةرحية مةن ،وتدريبه على العر  المسرحي،الفن إلى نفسه

 277بين التالميذ ورعايتها وتنميتها فنيا.

 يعتبةةةةةر المسةةةةةرح وسةةةةةيطا ثقافيةةةةةا ينشةةةةةرالثقافة والتةةةةةراث االجتمةةةةةاعي:الثقافيعععععة األهعععععداف 

 والمتعـة اللعـب بـين المسـرح و كمـ ،التخيلـي بـاللعـ مـن نـو  المسـرحية هـيباعتبةار"

 فهـو ولـذلك والحقيقة وفيه الكما ،والموسيقى واأللوان والحركة الحوار وفيه،الوكدانية

 إشةباع حاجةات علةى يقول"جمال أبةو ريه"فتسةاعد،كما 278الثقافة" وسائط من باهر وسيط

 ،وتنمية الجانب الثقافي بامتياز.الط فل الن فسي ة

 عةةةةةةن طريةةةةةةق التربيةةةةةةة يتهةةةةةةذب السةةةةةةلوت ويتعةةةةةةود الطفةةةةةةل علةةةةةةى  :األهععععععداف التربويععععععة

بحيةةةةةث يةةةةةرى الةةةةةدكتور"كمال الةةةةةدين حسةةةةةن"أن   االبتكار،والمسةةةةةرحية مسةةةةةهد يهةةةةةوا  األطفةةةةةال

 مـن فـيه  تثيـر مـا بفضـل وذو هـ  أنفسـه  فهـ  علـى قـدرة أكثـر تكعلهـ  "المسةرحية

 علـيه  يصـعب مـا السـتطال  واإلبـدا  البحـ  روح فـيه  تزكـي التسـااالت التـي

باإلضةافة إلةةى تعزيةةز  وبهةذا يكتشةةف الطفةل مةةا يجعلةةه أكثةر فهمةةا لمةا يحةةيط بةةه279،فهمــه"

                                                           

 ،2004 رة،ھالقا،1 العربي،ل الفكر دار األطفال أدب في المرجع،إسماعيل حسن محمود  277

 .بالتصرف،24ص

 لهيئةالطفل،ا مسرح حول الدراسية الحلقة ضمن نشرت لأطفال، التلفزيونية المسرحية ،ةير  أبو جمال  278
 .26ص 1986 للكتاب، العامة المصرية

 .244صرمرجع سابقالتعليمدر المسرح ،حسين الدين كمال  279
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 المثةل تأكيةدو  األخالقيةة  وتنميةة القةيم ،السةلوكات الحميةدة علةى مسةتوى الفةرد والمجتمةع

 العليا .

 تنميةةة ملكةةة الحفةة  لةةدى التالميةةذ وترويضةةهم علةةى اإللقةةاء   :أهععداف م رفيععة وأدائيععة

الصةةةةةحيي وعةةةةةالج العيةةةةةوب اللسةةةةةانية،وتقيم اللغةةةةةة العربيةةةةةة الصةةةةةحيحة مةةةةةن خةةةةةالل تأديةةةةةة 

 . 280النصوص،وتعزيز الثقة بالنفس من خالل مواجهة الجماهير

 كالعزلةةةة  لشخصةةةية واالجتماعيةةةة والنفسةةةيةيعةةةالم المسةةةرح المشةةةكالت ا:أهعععداف عالجيعععة

واالنطواء وفةرل الحركةة والعدائيةة والتةوتر النفسةي،وما يتةرب عنهةا مةن مشةاكل فةي النطةق 

 والمسـتوى  الكمـالي المسـتوى  :المسـتو ين كاذبيـة علـى يحقق فالمسرحوعسر الكالم" 

 اإلنسان احتياكات سد في على اإلسها  المسرح يعمل الكمالي المستوى  ففي،التربوي 

شـبا ،والـرق  والرسـ  كالموسـيقى العاطفيـة  وفـي كميـل مـا هـو كـل إلـى فهمـه وا 

مـن  هائلـة نسـبة عن التعيير يتضمن الدرامي القالب أن نكد والذهني التربوي  المستوى 

 كةل تفجيةر القةدرة علةى لةه ن،فالمسةرح إذ281"اإلنسـان عقـل عنهـا تفتـق التـي األفكـار

 النفسي. التوازن  إليه ويعيد الطفل داخل المكبوتة الطاقات

 :مما سبق التطرق إليه يمكننا أن نقول:" إن  المسرح المدرسي يحقق ما يلي

 وروح المرح في العمل المدرسي.،يحقق المتعة الفكرية والحسية والنشال 

 . يساعد على تحقيق التكيف المدرسي 

                                                           

 بالصرف. 246ص  ،المرجع نفسه  280

 . 245ص،مرجع سابقالتعليمدر المسرح ،حسين الدين كمال  281
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 . تعديل السلوت التربوي التعليمي للطفل 

 ويمتص العدائية والعنف.،ت الزائدةويفجر الطاقا،يهذب السلوت 

 .ينمي القدرات التخيلية واإلدراكية والمالحظة 

 كسةةاب الجةةرأة األدبيةةة مةةن خةةالل اسةةتخدام الفصةةحى فةةي ،زيةةادة القةةدرة التعبيريةةة والخطابة وا 

 اإللقاء والتلقي.

 :تنمية لغة الطفلثر التمثيل المسرحي على  أ

السيما فةي سةنوات تعلمةه األولةى إذ يبةدأ  فطرة في اإلنسانشرنا أن المحاكاة والتقليد أسبق أن    

وما هذا إال نوع من اللعب فةي نظةر  وللعةب عالقةة ،مه وزمالء ثم معل  ،بتقليد والديه والمحيطين به

اللعـب شـكل مـن أشـكا  الفـن هـو نتـاد للخيـا  ":وطيدة بالتمثيةل إذ يقةول عنه"خالةد عبةد الةرزاق"

بحيةث يعتبةر عمليةة بسةيطة يسةتعملها  وفطري يصدر عن الطفةلأي إنه نشال تلقائي ،282البحت"

وكل مةةا كبةةر ،ثةةر سةةحري تفةةرز  المحاكاةأواسةةتخدام اللعةةب مةةع الطفةةل لةةه ،الطفةةل للتعبيةةر عةةن نفسه

ل الشخصةيات وتمث ة،والتمثيةل المسةرحي هةو محاكةاة النص ،الطفل ازدادت قدرتةه علةى التقليةد دقةة

وهذا ما يجعل تةأثير التمثيةل فةي الطفةل موقةوف علةى ،تلقياوتقليد لها سواء كان الطفل ملديا أو م

ــة ":ويشةةترل أن يكةةون كمةةا يقول"نبيةةل عبةةد الهةةادي"،النمةةوذج المسةةرحي المقدم ــرة ومكان ذا قــوة خي

وهذا يعني أن العمل المسرحي يجب أن تتوافر فيه الشخصية الجذابةة والمشةوقة لكةي ،283" عالية

                                                           

دار الفكر ،عمان ، 1ل ،العاديين والمعاقين األطفالسيكولوجية اللعب لدى ،خالد عبد الرزاق السيد   282 
 .17ص، 2003 ،ر والتوزيعسللن

ر والتوزيع سعمان دار وائل للن، 1ل ،األطفالفي تعلم  وأثرهاسيكولوجيا اللعب  ،نبيل عبد الهادي  283
 .127ص،م 2004
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والمتابعةةةة المسةةةتمرة لةةةه مةةةن لةةةدن ،قب ةةةل الطفةةةل الملدي نضةةةمن حسةةةن األداء والكفايةةةة التمثيليةةةة مةةةن

باإلضافة إلى المضمون)النص( الذي البد أن يتوافق وعمر الطفل وقدراته العقلية  الطفل المتلقي

ن األطفةةةةال بحاجةةةةة إلةةةةى مةةةةا أل،ز  الطفةةةةوليوكةةةةذا مناسةةةةبة المحتةةةةوى لميةةةةول الطفةةةةل وحي ةةةة،واإلدراكية

والمقصةود بةه إعانةة الطفةل علةى التحةرر ،284س االنفعـالي"بعملية التنفـي":ينعته"عبد الفتاح نجلةه"

     وهذا ما على المسرح إنتاجه.،فينة  أو المحروم منهاوتحقيق رغباته الد  ،من الكبت

 مترابطـة عناصـر علـى يـنهض":كمةا يرى"عةز الةدين إسةماعيل"المسرحي"بشةكل عةام  و"الفةن    

 والزمــان المكــان ووحــدتي الشخصــيات بينهــا  وتتمثــل فــي الفصــل يصــعب ومتداخلــة

ريـره  مـن أنـه المسـرحي،إذ للفـن بالنسـبة كـوهري  فهـو الصـرا  عنصـر إلـى واألحدا ،إضـافة

 فمةن البةديهي أن  ،285الحيـاة" و هبها لحركةا فيها يخلق الذي روحها فهو المسرحية وكود ينفى

مةةةةةةن نةةةةةةص وحةةةةةةوار وصةةةةةةةراع -ب صةةةةةةورتها الشةةةةةةةكليةأي مسةةةةةةرحية البةةةةةةد لهةةةةةةا مةةةةةةةن لمسةةةةةةات تقةةةةةةر  

إلةى المتلقةي لةذلت علةى العةر  المسةرحي أن تتةوافر فيةه هةو اآلخةر  -ومكان وزمان،وشخصيات

والملثرات الصةةةةوتية أي الموسةةةةيقى باإلضةةةةافة إلةةةةى ،واأللوان،الةةةةديكور:هةةةةذ  اللمسةةةةات المتمثلةةةةة في

وتسةةاعد ،حةةداث بالواقعاإلضةةاءة الجيةةدة والمالبةةس حتةةى تعطةةي للمشةةاهد انطباعةةا ايجابيةةا بةةربط األ

 الشخصية،وتقريبها من المشاهد. الطفل على تمثيل

الطفةةةةةل  التةةةةةي تعةةةةةد وسةةةةةيلة تواصةةةةةل بةةةةةين باإلضةةةةةافة إلةةةةةى اللغةةةةةة المسةةةةةتعملة فةةةةةي المسةةةةةرحية     

الةذي يسةاعد فةي  األمر،واللغة هنةا وسةيلة يعبةر بهةا الطفةل عةن مشةاعر  وأحاسيسةه ،الشخصياتو 
                                                           

ر والتوزيع سدار فرحة للن،القاهرة ، 1ل ،المسرح المدرسي والعالج النفسي ،نجله أبوعبد الفتاح   284 
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محصـــلة مـــا : "هي"كمال الةةةدين حسةةةين"روالخبرة  كمةةةا يقةةةول الةةةدكتو ،الخبةةةرات والمعةةةارف إكسةةةاب

الحيـاة  من خال  تعرضه لمواقـف مـن يكتسبه الفرد و تعلمه من قي  ومعارف ومهارات سلوكية

مواقـف ي سلوكه واتكاهاته وردود أفعاله،وتظهر فـ فييتفاعل فيها م  األخر والمكتم ،وتاثر 

دا  ،286"مشابهة مستقبال ،وتصبع سـمة مـن سـمات الشخصـية والطفةل كمةا أشةرنا سةابقا يولةد مةزو 

تساعد  على تعلم اللغة،واكتسابها لفظةا  وذاكرة،بجهاز تواصلي يتمثل في أعضاء استقبال والتقال

 مةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةرتبط  بالقةةةةةةةةةدرات العقليةةةةةةةةةة وظةةةةةةةةةائف هةةةةةةةةةذا الجهةةةةةةةةةاز التواصةةةةةةةةةلي وأهةةةةةةةةةم وتركيبا،وداللةةةةةةةةةة،

يرى ف،والتكلم،وحسةةةةةةن توظيةةةةةةف مةةةةةةا التقطةةةةةةه فةةةةةةي المواقةةةةةةف المشةةةةةةابهة،واالستدالل،والذكاء،كالتذكر

يةةةةتم عةةةن طريةةةةق التعةةةر  المباشةةةةر  اكتسةةةاب الخبةةةةرات وتعلمهةةةا أنالةةةدين حسةةةةين" الةةةدكتور"كمال 

 غرسةو ي اكةاألبوين ومة عةن اآلخةرينقةي والتل التحةدث يكمةا فة يمن خالل التةواتر الشةفاه للخبرات

عةدد مةن  يالصغر،والمعلمين،ووسائل اإلعالم،أو عن طريق االحتكات المباشةر مةع زخةرين فة يف

قهةا هةم أ ن أل أحةب الفنةون للطفةل وأقربهةا لنفسةهوالمسرح ،المواقف الحياتية مةا يمي ةز المسةرحية تطر 

التاريخيةة فةي حلةة  واألحةداثإلى مجاالت حياة الطفل المختلفة،إضافة إلى  جانب نقل القصص 

 خشةبةعقةل الطفةل فةوق  إلةىاليومي ة فةي هيكةل مسةرحي تعليمةي قريةب  دروس  الترفيهية،وترجمتها 

ضةاءة وألوان دا عةن تةوتر القسةم  وضةغطه، وهةذا مةا يجعةل  لهةا نتةائم وتةداعيات بعية وموسةيقى وا 

وبعرضةةةها ينةةةتم عنهةةةا ،علةةةى المسةةةتويات كاف ةةةة،ومن أهم هةةةا لغةةةة التالميةةةذ بمختلةةةف فئةةةاتهم العمري ة
                                                           

مقدم إلى ، التربية الفكريةمدارس  فى المسرح وتعليم اللغة لأطفال ل بعنوان:مقا،كمال الدين حسين   286 
الواقع  –)تربية الطفل من أجل مصر المستقبل  األول لمركز رعاية وتنمية الطفولة ي الملتمر السنو 

 http://acl15.tripod.com/maqalat/27/27.htm 2002، والطموح(=
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اركها حدثا ولغة،فال أحةد ينكةر أن  المسةرحية المقدمةة ةشويت األحداثالطفل  ويعيشاإليهام بالواقع 

اعتمةةةةةةةادا أساسةةةةةةةي ا فةةةةةةةي بةةةةةةةرامم المدرسةةةةةةةة التعليميةةةةةةةة  هالعتمةةةةةةةاد عليةةةةةةةللطفةةةةةةةل قالةةةةةةةب فنةةةةةةةي  يةةةةةةةتم  ا

لمعرفي ةةةةة اجوانةةةةب ال فةةةةي والتربويةةةةة،وتحظى درجةةةةة تفضةةةةيل عاليةةةةة مةةةةن قبةةةةل األطفال،ولهةةةةا تةةةةأثير

درات موظفةا القةدرات العقليةة المختلفةة ط فل،وتساعد الط فل على استقبال المعلومات لل مةن انتبةا  وا 

حيوانيةةةةة مثال،والن بةةةةرات  الشخصةةةةياتكانةةةةت  إنوذلت باختيةةةةار األصةةةةوات المالئمةةةةة ،وتةةةةذك ر ولغةةةةة

اذة، ور الديكور األخ  خصي ة المالئمة المأنوسة والمصطلحات الملث رة،وص   .والوجه المناسب،والش 

يعةود بالد رجةة  أن  ما يكتسبه الط فل في مراحل حياته األولى "الريماوي محمد":" فعلى حد  رأي   

عبةر العالقةة ال تةي تقةوم بينةه وبةين البيئةة ال تةي يعةيش فيهةا  لعملية اكتساب عفوي ة عرضي ة األولى

د أهمي ةة،بأشةةيائها وأناسةةها أي إن  ،287الةةت عل م العرضةةي فةةي المرحلةةة األولةةى مةةن حيةةاة الط فةةل" ةويلك 

بيئةةة وذلت بدسةةهامها فةةي تكةةوين ال،المسةرحيات المتنو عةةة  فةةي المضةةمون والنةةوع تكةةون معل مةة لل غةةة

ةةةماعية الفصةةةيحة،وبدمكان هةةةذ  البيئةةةة، ةةةماع والمشةةةاهدة إذا مةةةا ُأحسةةةن اسةةةتثمارها  أيالس  بيئةةةة الس 

فةةي كةةل  فعالي ةةات الطفةةل ومجاالتةةه وبرامجةةه،ومادام  وتوظيفهةةا،أن تجعةةل الل غةةة العربي ةةة الفصةةيحة

إلةةى  المسةةرح يحتةةل  المرتبةةة األولةةى فةةي اهتمامةةات الطفل،ويسةةتحوذ علةةى إعجابةةه فةةدن  ذلةةت يشةةير

ياألهمي ة الت ربوي ة الكبيرة ال تي       والتربوي. ها في تشكيل قاموسه اللغوي،والفكري يلد 

ي إلـى رفـ  ويعتقد الباحثون:"  معية البصر  ة معا علـى الط فـل قـد يـاد  أن  عرض المعلومات الس 

ــى  ة المتعل مــة إل ــاظ بالمــاد  ــر50مســتوى اإلحتف ــاعلون  % ورب مــا أكث ــا  يتف ــا أن  األطف مــ   كم

ــورة الت لفز وني ــة فيقل ــدون األصــوات واألعمــا  بدركــة عاليــة مــن الن شــا  واالنفعــا  فالط فــل  الص 
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ـق لـه  يالمس الت لفز ـون عبـر حواسـه الـث ال  الل مس،والبصر،وال سـم ،وهي الحـواس ال تـي تحق 

ــة ــورة الت لفز وني  قدمةةة للتلفزيةةون مةةن حيةةث المةةادة الم والمسةةرح هةةو أقةةرب،288" الت فاعــل مــ  الص 

أن الطفةةل يعةةرف باإلضةةافة إلةةى ،والمةةلثرات المسةةتعملة فةةي العةةر  إلةةى جانةةب تعلةةق الطفةةل به

الممثلةةةين هةةةم تالميةةةذ  أن -شةةةرنا سةةةلفاأ فكمةةةا -بحكةةةم الزمالةةةةالتةةةي تقةةةدم المسةةةرحية  الشخصةةةيات

 للمحاكاة. أقوى ن من رليتهم عن قرب،وهذا دافع كيتم فالمشاهد

 قةةدم لأطفةةال ثقافةةات متنو عةةة يكتسةةبون مةةن خاللهةةا كلمةةاتبمعنةةى أن  المسةةرحية المدرسةةية ت     

أسةةاليب االسةةتفهام والجةةواب والن ةةداء  :علةةى سةةبيل المثةةالوتراكيةةب ومصةةطلحات جديةةدة،ويتعل مون 

م نمةةاذج فةةي الل غةةة العربي ةةة،وأمروالت عجةةب ويةةدركون أنةةواع األفعةةال مةةن مةةا  ومضةةارع   فهةةي تقةةد 

ةةةةةف،المواقةةةةةف المختلفةومفرداتها،وكيفي ةةةةةة الت عبيةةةةةر بهةةةةةا فةةةةةي  م المترادفةةةةةات واألضةةةةةداد والص  ات وتقةةةةةد 

م وبع  الخةةةةواص التعليميةةةةة فةةةةي الرياضةةةةيات،وعالمةةةةات إعةةةةراب الكلمات،وكيفيةةةةة اإلشةةةةتقاق، وتقد 

ةةفات الحميةةدة واألخةةالق الطي بةةة قةةوال وفعال فةةي  مسةةرحالأهمي ةةة  تجلةةىتف،أيضةةا كيفيةةة اإلت سةةام بالص 

ة ألن   ال لغةةةة العربي ةةةة ووظيفتهةةةا مةةةن الموضةةةوعات البالغةةة مسةةةاعدة المتلق ةةةي علةةةى ممارسةةةة ال لغةةةة

األهمي ةةةةة فةةةةي تشةةةةكل هوي ةةةةة الط فةةةةل،فمن المسةةةةل م بةةةةه أن  لل غةةةةة دورا  أساسةةةةا فةةةةي تحديةةةةد شخصةةةةي ة 

  وجةةةوديعب ةةةر عةةةن أفكةةةار  ورغباتةةةه وميولةةةه،ومن خاللهةةةا يسةةةتوعب البيئةةةة المحيطةةةة  ب حيةةةثالط فل،

 ا يتواصل اجتماعي ا مع اآلخرين.خالله  لإلستمتاع  بها،ومنومراحل نمو   

وفي المقابل تجدر اإلشارة إلى أن المتصفي لكتاب القراءة للسنة الثالثة ابتةدائي الجيةل الثةاني    

وهةذا إجحةاف فةي حةق الطفةل فةي هةذ  المرحلةة العمريةة ،يكتشف غيةاب النصةوص المسةرحية فيه
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وهةذا ،سةلوكيات البطولةة والمغامرةالتي يتةوق فيهةا إلةى إثبةات الةذات والتحةاور مةع الغيةر وتجسةيد 

الغيةةةةاب يزيةةةةد مةةةةن مشةةةةقة المعلةةةةم داخةةةةل قسةةةةمه فيتةةةةولى عنةةةةاء اختيةةةةار النصةةةةوص المسةةةةرحية مةةةةن 

ليمأ ولةةو بشةةكل ضةةئيل الفةةراغ الةةذي يعيشةةه طفةةل السةةنة الثالثةةة مةةن ،المكتبةةات أو مواقةةع االنترنةةت

 التعليم االبتدائي. 

مـن ،ات اللغويعة للطفعل داخعل المدرسعة االبتدائيعةأثعر المسعرح علعى تنميعة المهعاروسنوضع  فيمـا يلـي 

األولـــى موســـومة بعنـــوان "األســـد ،خـــال  نمـــوذد مســـرحيتين انتقيناهـــا مـــن شـــبكة االنترنـــت 

 :وهي كاآلتي المخلو "

 :مسرحية األسد المخلوع

 شخصيات : الراوي،الديت ،الحمار،األرنب،األسد، لقنفذة،الثعلب،الدجاجة،الجماعة.ال

 الغابة الكبيرة.  :  المكان

الحيوانات الضعيفة،  كان في قديم الزمان أسد قوي يعيش في غابة مع مجموعة من    :الراوي 
نصافها في العيش الكريم.  ولما استبد بهم ثارت عليه، وأعلنت العصيان، وطالبت بحقوقها وا 

 : )احتجاج أمام باب الديت( ما هذ  األصوات يا حاجبنا الحمار؟الديك
نصافت.:   الحمار  مجموعة من الحيوانات تريد عدلت وا 
 : ممن؟ الديك
 : من األسد وحاشيته. الحمار
 : أدخل أضعفهم رفقا به.الديك
 : )تدخل باكية( األرنب
 تفضلي يا أرنب، ما قصتت، ال وقت لنا للبكاء؟ : الديك
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وديعا : سيدي الديت، هذا الذي يبدو أمامت )تشير إلى األسد يبدو هرما منكمشا(  األرنب
 كالحمل اعتدى علي..

 : كيف؟ فهمينا، فهنات أنواع من االعتداءات؟الديك
ما يسمى زورا وبهتانا حقوق -، وقبل أن توجد فسادا، وكل عهد  كان فسادفي زمن ال األرنب : 
 أكل هذا المفترس زوجي.. )تبكي مرة أخرى( -الحيوانات

 : أكملي، أكملي يا أرنب، فال تبكينا معت. الديك
ني بال ُمعيل. األرنب ت رك   : و 
 أبناء؟ لت : وهل ترت  الديك

 : نعم سيدي الديت، سبعة؟؟ ألرنبا
 : وبماذا كنت تعولينهم؟   الديك
 : بالعمل في مساكن الحمام وحظائر الدواجن سيدي الديت. )تبكي مرة أخرى( األرنب
ى ع ماذا تقول في هذ  الشكو حسبي هللا ونعم الوكيل..)يلتفت إلى األسد( أنت يا سب :    الديك

 التي يذوب لها القلب من كمد.
فوا أنا ال أذكر أني أكلت شيئا من حرام.. وكما تعلم سيدي الديت، أنا ملت الغابة )ع   : األسد

كنت قبل أن أطلب اللجوء السياسي عند دولة صديقة( وكان لي جا  وسلطان، كما كان لي 
 هي التي تصطاد لي مثل هذ  الحيوانات الصغيرة.أصدقاء كان لي أعداء، وكانت حاشيتي 

 ولكن لم تكن تتحرى الحق والعدل والحقيقة، وكنت تركن إلى الظلم؟؟  :   الديك 
 :)تصيي في الحمار( دعني أدخل ألشكو هم ي وغم ي للسيد الديت.   القنفذة
 : ما حكايتت أنت األخرى؟   الديك
 ين سنة في السجن؟هذا األسد ألقى بزوجي ثالث :    القنفذة
 : أما زال حيا؟الديك
 : من؟   القنفذة
 زوجت، يعني السيد قنفذ؟ :   الديك
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 نعم. :   القنفذة
 : أدخليه. الديك
)يدخالن والسيد قنفذ يستند على كتفها(هاهو جلد على عظم، ضاعت من عمر  ثالثون : القنفذة
 سنة.
 : لماذا فعل به ما فعل هذا األسد؟  الديك
ذات مرة كان زوجي مارا من طريق ضيق، والتقى بهذا األسد المتعجرف، ودفعه  : القنفذة

 برجله حتى سقط على رأسه.
 : وماذا بعد؟  الديك
: وقف زوجي وتحدا  في سباق على الطريق، وأحكمنا عليه حيلة، فوقف هو هنا فوقفت  القنفذة

 له. ظهرو أنا هنات عند الشجرة، وكلما اقترب األسد من الوصول خرج أحدنا 
 وفي النهاية.. :   الديك
: لم ير  بالهزيمة، وحكم على زوجي بالسجن ثالثين سنة، أتعرف ما معنى ثالثون   القنفذة

 سنة تقضيها في السجن يا سيدي الديت. ؟
 : ما تقول أيها األسد في هذا القنفذ الذي أمامت؟  الديك
 : أنا ال أذكر شيئا من هذ  القصة!  األسد
 مداولة إلى زخر الجلسة.)تسمع أصوات( ما هذ  األصوات؟:  الديك
 : هذ  مجرد دجاجة جاءت تشكو األسد.  الحمار
في عهدنا، ال فرق بين صغير وكبير، وال بين قوي وضعيف، الكل في غابتنا سواسية  :  الديك

 كالسنابل اليانعة.
 :سيدي سمعُته يتحدث عن ثروته مع خادمه المقرب الثعلب. الحمار

 : نادي على الثعلب..  يكالد
ار يتقدم إلى المحكمة الموقرة. الحمار  : الثعلب المك 
 كم تبلغ ثروة هذا األسد المخلوع؟ :    الديك
 أم بالدينار أم بالدرهم؟؟  : بالدوالر أم باألورو الثعلب
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 : بالدوالر، العملة العالمية.  الديك
 ؟ما يستطيع حمله عشرون بغال دفعة واحدة؟ :  الثعلب

 كبيرة!!  أو  هذ  ثروة :   الكماعة
: نحن لم نعرف الجوع والعطش إال في عهد هذا السبع الظالم؟ أكلنا األخضر  الدكاكة

واليابس، وأصابنا القحط والجفاف بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبها هذا المذنب هو 
 وحاشيته.

أيها األسد، أنت فعال ال قلب : )لأسد( كل هذ  الحيوانات جاءت تريد اإلنصاف منت  الديك
 لت وال ضمير؟؟

 .مستبد: أنت حيوان   الدكاكة
 : يا سيدي الديت أنا أسد مظلوم، وأنا كنت أ حُكم بما كانت تملي علي  حاشيتي..  األسد
 : ألم تكن تعرف بأن الحيوانات كاإلنسان لها حقوق وعليها واجبات. الديك
ودفعت بي إلى هذا المصير.. وساهمت في نفيي من حاشيتي هي التي ورطتني  :   األسد

 بلدي الذي ولدت فيه وترعرعت، وكنت أظن نفسي ال أغادر  أبدا حتى الموت. )يبدأ في البكاء(
 لو كنت  تحكُم بالعدل، وضمنت  للحيوانات حقوقها، وساويت بين الضعيف والقوي، لما :  الديك

 وصلت إلى هذا المصير.
 كل شيء، أنا أسد بريء. شيتي هي التي فعلت بي : أنا بريء، حا األسد
 بماذا تحكم عليت.  ست مُثل أمام المحكمة وسنرى  :   الديك

 )أصوات مختلطة( النفي.. اإلعدام.. النفي.. اإلعدام.. :  الكماعة

 :الم نى اإلجمالي للمسرحية

الرأفةة بةالغير تتكلم المسرحية على قضةية جةد مهمةة فةي كةل مجتمةع أال وهةي قضةية العةدل و      
ودور الحاكم فةي تحقيةق المسةاواة بةين رعايةا  فكةل راع مسةئول عةن رعيتةه فةي كةل الميةادين  ملكةا 

وعولجةةةت القضةةةية علةةةى أفةةةوا  مجموعةةةة مةةةن ،كةةةان أو رئةةةيس شةةةعب أو أبةةةا أو مةةةدير ملسسةةةة مةةةا
 ( ألسد،القنفذة،الثعلب، الدكاكةاالديك،الحمار،األرنب،الحيوانات تمثلت في) 
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لثر هذ  المسرحية مجموعة من الحقةول الدالليةة للمفةردات واأللفةا  والعبةارات التةي تة تستوقفنا في
 :في لغة الطفل أداء وتلقيا تمثلت فيما يلي

 :م جم الحقول الداللية في مسرحية "األسد المخلوع"

يعتبر هذا الحقل من أكثر الحقول المتوفرة في نص  :الحقل الداللي الخاص بأسماء الحيوانات
 األسد،ألرنبا،الديت،الحمار :المسرحية الن شخصياتها مجموعة من الحيوانات وهي

إذ جاء الحوار يدور حول محاكمة األسد المخلوع من طرف رعايا  من  القنفذة،الثعلب،الدجاجة
 الحيوانات.

ل االنتماء الديني في قوله "حسبي هللا ونعم يظهر هذا الحق :الحقل الداللي الخاص بالدين
 إنصاف. ،المذنب،المعاصي،الذنوب،حرام،الموت،الوكيل"

 أبنائي. ،زوجي،معيل :الحقل الداللي الخاص بال ائلة

تمثلت األلفا  الخاصة بالجسد في  :الحقل الداللي الخاص بالجسد
 وهي ألفا  تتناسب وعمر الطفل وتنمي رصيد  المعرفي. ،رجل،رأس،عظم،جلد،القلب

اللجوء ،سيدي،سلطان،خادم،السجن،ثروة،الحاشية،جا  :الحقل الداللي الخاص بالحكم والسيادة 
 األسد المخلوع.  ،السياسي

 قوة وضعف.،الهزيمة،البكاء،المفترس،رفقا به،أضعفهم:الحقل الداللي الخاص بالرعب والخوف

العمل ،عةةةةةةةةدلت،العيش الكريم،إنصةةةةةةةةاف:لخععععععععاص بال دالععععععععة والمسععععععععاواةالحقععععععععل الععععععععداللي ا
 حقوق وواجبات.،المحكمة،الحقيقة ،الحق،سواسية

 مظلوم.،السبع الظالم ،تركني بال معيل،اعتدي علي:الحقل الداللي الخاص بالظلم

 اإلعدام.،النفي:الحقل الداللي الخاص بالجزاء

 الدرهم.،الدينار،عملة عالمية،األورو،الدوالر :الحقل الداللي الخاص بأسماء ال مالت
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 تجدر اإلشارة إلى أهمية احتواء المسرحية على هذ  الحقول الداللية لما تضفيه من ألفا     
 . وعبارات ترسخ في ذهن الطفل وتتجلى في سلوكه اللغوي الشفهي والكتابي

 :األساليب اللغوية في المسرحية

اشتمل النص على عدد معتبر من األساليب والصيغ التركيبية التي ساعدت وبشكل كبير     
ولتوضيي ذلت ،في بناء النص شكال ومضمونا وعملت على إثراء إيحاءاته واستيعاب مغزا 

 :عمدنا إلى تناول أهم األساليب التي ساهمت في تحقيق ذلت 

 األسلوب أوالصيغة مثا 

 االستفها  حاجبنا الحمار؟ما هذ  األصوات يا 

 التعكب أنا ال أذكر شيئا من هذ  القصة!

 النفي ال اذكر. ،ال وقتلم ير  بالهزيمة،

 األمر ..تفضلي

 النداء يا حاجبنا الحمار.،يا أرنب

 التشبيه كالسنابل اليانعة.،كالحمل

 الكم  األصوات.،حظائر الحيوانات،المساكن،الحمام،الدواجن

اإلفراد المذكر  شجرة .،قنفذة،دجاجة،قنفذ،حمار،األسد،الديت
 والمان (

 الطباق ضمير-قلب،اليابس-األخضر،أعداء-أصدقاء،العطس-الجوع 

 الترادف الجفاف-القحط،المعاصي-الذنوب



 ة االبتدائيةأثر أدب الطفل في تنمية المهارات اللغوية لتلميذ المدرس          الفصل الثال   

 

185 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثلباإلضافة إلى الكنايات واإليحاءات في بع  العبارات 

لم كناية عن اإلنسانية  بحيث نقل المعنى من عالم  اإلنس إلى عا:"أدخل أضعفه  رفقا به" -1
 الحيوان على لسان "الديت" حامال بذلت كل معاني الالحسان والشعور بالضعفاء .

استعمال هذا الدعاء يتضمن حقيقة التوكل على هللا عز وجل  ":"حسبي ه ونع  الوكيل-2
الكفاية رغبة في تحقيق  وتعالى  سبحانه هللاإلى  ءلجو  هاألدعية فضال ألن فيوهو من أعظم 

 وتفوي  الناس عنالمطلقة من شر األعداء،والكفاية من هموم الدنيا ونكدها ،وا عالن االستغناء 
  .األمور كلها للمولى عز وجل.

سماع ذلت الكالم أي يتوجع القلب من ،ديدشالكمد هو الحزن ال:""يذوب لها القلب من كمد-3
وهذ  كناية عن الحزن والتألم ورقة القلب وضخامة ما سمعه الديت عن أحوال األرنب وما طرأ 

 عليه .

 الصفات ضعيف.،قوي ،المتعجرف،ضيق،منكمشا،هرما،وديعا
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وعن المر  والتقدم في السن وداللة ،ديد للجسمشكناية عن الضعف ال :"كلد على عظ -4
 على  أضرار الجوع والحرمان.

اقعية ذات خلفية سياسية تحمل بعدا يرصد مللف المسرحية صورة و  :""اللكوء السياسي-5
وذلت يتجلى في إدرات ماهية "اللجوء ،عميقا قد يتعذر على الطفل استيعاب مضمونه

ناقال  ،والذي يسعى المللف من خالله إلى توعية الطفل والمساهمة في تنشئته الفكرية ،السياسي"
حُق ألننا نعي تماما أن"لنا من جهة أخرى  حقيقة سياسية تكمن في تسلط الحكام وطغيانهم 

اللكوِء هو مفهو َّل قضائيٌّ معروفَّل منذ  الِقَد ،وَيقضي بإعطاِء حقٍ  وفرصٍة للت عبير عن  راء 
 في بلدانه  بسبب  راِئه  السياسي ة أولالضطهاد ومعتقدات األشخاِ  الذين يتعرذضون 

وهذا ما ال ينطبق ،289"رى معتقداِتِه  الديني ة التي تكون محمية من قبل بلد  خر أو سلطة أخ
الذي يحظى في المقابل بفرصة الفرار ،" المجسد لدور الناهب لحقوق الناس "األسدعلى قول 

وان تعمقنا في داللة هذ  العبارة نجد أن المللف بين لنا مدى ،""اللكوء السياسيتحت عنوان 
لتمتع بالحماية انتهازية الحكام الظالم لهذا الحق السياسي في تسيير مصالحهم الخاصة وا

 الزائفة والمتمردة التي يفر بها من العدالة القانونية .

نسم المللف كل هذ  الدالالت في قالب لفظي بصورة تهكمية  تهدف إلى ترسيخ الحكمة 
 العقالنية في مخيلة الطفل.

م كناية عن الثروة الهائلة التي اختلسها الحاك:مايستطي  حمله عشرون بغال دفعة واحدة-6
 ونهبها من ثروات البلد والرعية. 

دون أن ننسى الجانب المضمر لمضامين النص الذي جعل منه كتلة لغوية تحمل بين     
طياتها  إيحاءات خفية تمثلت في أسماء الشخصيات  إذ يحتل الرمز مكانة كبيرة في العمل 

بعادا رحبة وأفكارا ودالالت توسع مخيلة الطفل ونظرته للواقع األدبي بحيث يعطي النص أ
 :والجدول الموالي يوضي ذلت لنا

                                                           
289  http://mawdoo3.com/اللجوء السياسد. معطى 

http://mawdoo3.com/معنى
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 :تعقيب 

 فةي حلةة جتماعيةةوالمفاهيم اال المثلالمسرحية تعليمية تهدف لترسيخ هذ   أنمن المالح        

تحمةل مغةزى  واألخالقيةةلغوية سهلة قريبة إلى الطفةل ،تسةعى إلةى تزويةد  بةأهم المعةارف اللغويةة 

 .عدالةواالنزياح عن ال ظلمونبذ ال عالء الحقاجتماعي يتمثل في 

تكبةر علةى ي أن يحةاول مةن أن وهةي أخةرى  قيمةة المسةرحية خةالل مةن الكاتةب يطةرح كمةا       

طرف المجتمع كما حصل لأسةد الةذي أراد التمةرد عةن أصةله واسةتبداد  ينبذ من أنالبد  اآلخرين

 نةاءالب أن فنجةد الرئيسةية، الفكةرة تةزاحم جانبيةة أفكةارا   المسةرحية فةي نجةد ،والشةعبه ونهةب ثرواتةه

 .وقريب من محيط الطفل بسيط الشخصيات أو األحداث حيث من سواء الدرامي

 اللفظ داللته الرمز ة

 األسد النفوذ-العزة-الملت-السلطة-ملت الغابة

 الثعلب الخبث.-التحايل-الغدر-المكر

 الحاكب الوزير األول-مستشار الملت

 الحمار الغباء.-الذل-الطبقة الكادحة

 القنفذ ة( -الدكاكة–األرنب  المنددين المناضلين والمطالبين بالحق المهدور

صوته صوت الحق -الشموخ-النشال-القاضي العادل
 المعلن لقدوم كل فجر جديد.

 الديك
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 290( فــدااك أيهــا الحبيــبموسةةومة بعنةةوان  مسةةرحية مدرسةةية قصةةيرة المســرحية الثانيــة هــي -2

 .291لأديب ريان الشققي

 فداؤك أيها الح يب:مسرحية 

  ،شخصية فاطمة،مجموعة من األطفال. سارةشخصية  : الشخصية المقدمةاتالشخصي

 :نص المسرحية

  :الشخصية المقدمة تقول

 المرسلين سيدنا محمد بن عبدهللا،بعد أن بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

تجرأت بع  الصحف الدانمركية وغيرها من الدول األوربية على نشر رسوم تسيء إلى الرسول 

محمد صلى هللا عليه وسلم،مما زذانا وجعل األمة اإلسالمية جميعها تنتف  مشاعرها معبرة 

نبي األمة،ومما وجب على كل  عن استيائها من الرسوم ومعبرة عن حبها العظيم لرسول هللا

ا العظيم ومنقذها من مهمسلم ومسلمة أن يفعل ما بوسعه للدفاع عن رمز األمة األول ومعل

  النار،هو ذا محمدا بن عبدهللا صلوات هللا وسالمه عليه وعلى زله وصحبه إلى يوم الدين.

  واآلن أقدم لكم صديقاتي في عر  )فدالت أيها الحبيب(.

  دها أوال أمام الجمهور وخلفها مجموعة من األطفال، ترفع يدها اليمنى وتقول:وح سارة"تقف "
                                                           

    http://www.saaid.net/mohamed/171.htm  ،صيد الفوائد،شاعر يان عبدالرزاق الشققير   290

  291
له مشاركات متنوعة في األدب  شاعر وأديب من مدينة حماة السورية، الشققييان عبدالرزاق ر  : 

  صدر له عدد من الدواوين الشعرية والروايات والقصص والصحافة في الصحف والمجالت وعلى االنترنت
 موقع الشاعر . وقيود الحرية محموعة قصصية في سورية شوق ووطن شعر بمدينة لوس زنجلس منها

http://www.aljanan.com 
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هو ذا محمد،إنه أفضل خلق ه أكمعين،إنه المصطفى المختار،ناداه ه من فوق سب   -

ِ الر ْحم ِن الر ِحيِم""سماوات حين قا :بعد  ِظيم  " ِبْسِم َّللا  لى ُخُلق  ع  ن ت  ل ع  اِ    لعظي  صدق ه ا "و 

 . ةار س " وتقول: السالم عليت يا"سارة"وتقف إلى جانب فاطمةتدخل "

  : وعليت السالم ورحمة هللا وبركاته.سارة

 !! ،ما أعظم هذ  اآلية وما أروعهاةسار : بوركت يا فاطمة

 . : نعم يا فاطمة وأنا أقولها بملء فمي ألسمع الدنيا كلهاةسار 

: إنه رسول هللا نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم،اإلنسان الذي اصطفا  هللا على فاطمة

ف ْعن ا ل ت  ِذْكر ت  "العالمين،قال تعالى  ر   ".و 

  : أجل وهو يسكن في قلوبنا ،ونحن فدالت أيها الحبيب!ةسار 

  : الدفاع عن رسول هللا واجب على كل مسلم ومسلمة.فاطمة

 . ن يشتم نبي األمة اإلسالمية: علينا أن نقاطع كل مةسار 

م ْن ُيِطعِ " :قالكما يجب علينا إطاعة الرسول الكريم كما أمرنا ربنا عز وجل حين  فاطمة:  َّللا   و 

ُسول ُه ف ق ْد ف از  ف ْوز ا ع ِظيم ا ر   ".و 

 . : وعلينا أن نتبعه ونحبه من قلوبناةسار 

 . ه: ونصلي عليه ونسلم عليه ونثني عليه الخير كلفاطمة

 . : وال ننسى أن نتأدب مع رسول هللا بالكالم والفعلةسار 

 . : صلى هللا عليت يا رسول هللا،محمد بن عبد هللاوفاطمة م  بعض ةسار 

 . صلى هللا عليت يا رسول هللا ،محمد بن عبدهللا الكمي :
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  ثم ينشدون مع هذ  األنشودة:

  أنت الرسو  األحمد  *** أنت النبُي محمد  

  األمين على الورى *** ِذكرَّل يطيب و خلد  أنت 

  حياك ربي قائما  *** أوساكدا  تتهكد  

  أنت الرسو  األحمد *** أنت النبي محمد

  أنت األمين على الورى *** ذكر يطيب و خلد

 ه ربٌّ واحدَّل *** ما قد مضى له والغد  

  وله المراد كما يرى *** واألمر ينز  يصعد  

  ي  *** نفوسنا تتوقديارائد الخل ق العظ

  يا صاحب الحوض الشر ف *** قلوبنا تتودد

  أنت الرسو  األحمد *** أنت النبي محمد

  أنت األمين على الورى *** ذكر يطيب و خلد

 :المعنى اإلكمالي للمسرحية

تسةةةةلط الضةةةةوء المسةةةةرحية علةةةةى اإلسةةةةاءة العظيمةةةةة التةةةةي تعةةةةر  إليهةةةةا سةةةةيدنا محمةةةةد مةةةةن قبةةةةل   

رها لرسةةومات كاريكاتوريةةة تسةةيء بةةديننا الحنيةةف وسةةمعة سةةيد شةةيةةة مةةن خةةالل نالصةةحافة الدنمرك

حةةب رسةةول هللا وتةةدعو إلةةى غرسةةه فةةي قلةةوب الةةنشء واجةةب عةةن تةةتكلم  المسةةرحية و ،الخلةةق جميعا

موصةلة بةذلت  التربوية في حلة تعبيرية تتوافق وعمةر الطفةل ومدركاتةه المباد وتهدف إلى تدعيم 

 دوتهم وانه أحب الخلق إلى هللا تعالى.أن النبي أسوة المسلمين وق
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 ":م جم الحقول الداللية في مسرحية"فداؤك أيها الح يب

: تزخر األلفةا  الدينيةة بةدالالت وتتضةمن أبعةادا تعكةس الجانةب الحقل الداللي الخاص بالدين

الثقةةةةافي لأفةةةةةراد والجماعةةةةةات داخةةةةةل النسةةةةةيم االجتماعي،لمةةةةةا لهةةةةةا مةةةةةن تةةةةةأثير قةةةةةوي فةةةةةي النفةةةةةوس 

والعقول،فضةةةةةال عةةةةةن أنهةةةةةا تمثةةةةةل المحتةةةةةوى األسةةةةةاس والطقةةةةةوس التعبديةةةةةة مةةةةةن أدعيةةةةةة وصةةةةةلوات 

"مليئةةة باأللفةةا  الدينيةةة السةةاعية إلةةى تكثيةةف  فــدااك أيهــا الحبيــب مســرحيةوابتهاالت،وقةةد جةةاءت"

،سةةيدنا "الســال  علــيك محبةةة الرسةةول فةةي نفةةوس أطفالنةةا ومةةن بةةين هةةذ  األلفةةا  لةةدينا التحيةةة فةةي "

،ربنا،صةةةةةةلى هللا عليةةةةةةه وسةةةةةةلم،يوم العالمين،،األمةةةةةةة اإلسالمية،النار،مسلم،مسلمةمحمد،رسةةةةةةول هللا

ِبْسةِم َّللا ِ " فةيباإلضافة إلةى االستشةهاد بةالقران الكةريم  الدين،سبع سموات،ِذكر،قائما  ساجدا ،تتهجدُ 

لى ُخُلق  ع ِظيم  ،الر ْحم ِن الر ِحيِم"  ن ت  ل ع  اِ  ف ْعن ا ل ت  ،292"و  ر  "و  ُسةول ُه ف ق ةْد ف ةاز  ،293ِذْكر ت  ر  ةْن ُيِطةِع َّللا   و  م  "و 

ا  ".294ف ْوز ا ع ِظيم 

:الدفاع،تسيء،تنتف ،هو ذا محمد، فدالت الحقل الداللي الخاص بالثورة والغضب

 ،نقاطع.

 : معلمنا العظيم،الخير،نصلي ونسلم،نتأدب بالكالم والفعل.الحقل الداللي التربوي

 :مشاعرنا،الحبيب،استياء،حبها،قلوبنا،نثني عليه الخير كله،ل اطفةالحقل الداللي الخاص با

 تتودد. 
                                                           

 .04اآلية،سورة القلم  292
  سورة الشرح،اآلية 293.04  
  سورة األحزاب،اآلية 294.71  
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:استعمل األديب مجموعة من األسماء الحقل الداللي الخاص بصفات وأسماء رسول هللا

" صلى هللا عليه وسلم تمثلت فما يلي :محمد،المصطفى محمدوالصفات الخاصة بسيدنا "

 المختار،الرسول،النبي األحمد،األمين.

 :األساليب اللغوية في المسرحية

جةةةاءت بأسةةةلوب -علةةةى عكةةةس التةةةي سةةةبق تحليلهةةةا -تجةةةدر اإلشةةةارة إلةةةى أن هةةةذ  المسةةةرحية     

 مباشر بعيد نوعا ما عن اإليحاءات،فهي بصدد تقديم فكرة واضحة وقيمة نبيلةة تتمثةل فةي الةدفاع

إال أن هذا ال ينفةي احتوائهةا علةى  بعة  األسةاليب -صلى هللا عليه وسلم-عن سيدنا رسول هللا 

ل التةةي  تتوافةةق مةةع الحالةةة االنفعاليةةة للشخصية،باإلضةةافة إلةةى الصةةيغ اللغويةةة والجةةدو  اإلنشةةائية

 :الموالي يرصد أهمها

 األسلوب أو الصيغة مثا 

 التعكب !ما أعظم هذ  اآلية وما أروعها 

 النهي ال تنس

 التوكيد إنه أفضل خلق هللا أجمعين،إنه المصطفى المختار

 النداء أيها الحبيب.–يا سارة 

 الضمائر المنفصلة أنت.،نحن،هو

 الكم  صلوات،المشاعر،الرسوم،نفوس،سماوات،بركات،قلوب،صديقات

اإلفراد    المذكر       يوم.،نار،األمة،رمز،نبي،رسول،مسلمة،مسلم
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 اأيضةة اودينيةة،اأخالقيةة،اتربويةة ابعةةدتحمةةل  ( فــدااك أيهــا الحبيــب"مسةةرحيةيمكننةةا االسةةتخالص بةةأن 

ألولةى ااحترام اآلخرين وعدم اإلساءة إليهم والبد أن يترأس احترامنا ويتجلى في المرتبة يتمثل في 

 إلةةةةىتهةةةةدف  فةةةةي حلةةةةة لغويةةةةة بسةةةةيطة مضةةةةامينها وجةةةةاءتهلل ورسةةةةوله سةةةةيدنا محمةةةةد سةةةةيد الثقلين،

 األطفةال تناسةب المسةرحية أن الواضةيو ،فةي نفسةه وتقةويم سةلوكه والتةأثيرلمتلقةي إلةى  اول صالو 

 القةيم كثيةرمنال المرحلةة هةذ  فةي األطفةال لةدى تتشةكل حيةث سةنة 10 إلةى سةنوات 6 سةن مةن

 مبسةطة بصةورة الةنص هةذا قةدم قةدف،مةع غيةرهم تعةاملهم فةي االجتماعيةة والمبةاد ،األخالقيةة

 طريقةة وهةيات المجسةدة لةأدوار شخصةيال مةن العبةرة وأخةذ أفكةار متصةاص ا األطفةال يسةتطيع

هللا الخيةر وطاعةة  إلةى بمشةاعرهم وتميةل،بعضةهم الةبع  مةن العبةرة أخةذ إلةى بةالنشء تقود سهلة

 .الشر أساليب ورف ورسوله،

 

 

 والمان (

 الطباق يصعد. -ينزل

 الترادف رسول = نبي.

 الصفات واحد.،األمين،الكريم

 التصر   دُ *** أنت النبيُّ محم مدُ أنت الرسول األح
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   :ثر المسرح على المهارات اللغويةأتجليات  

 ييتطةةةرق فةةة المباشةةةر اإلنسةةةانيأن المسةةةرح شةةةكل مةةةن أشةةةكال التواصةةةل الواضةةةي هةةةو  األمةةةر   

 يمسةتعمال فة ومةع المجتمةع بثقافتةهكبنيةة مشةتركة موضوعاته للكثير من نمةاذج إنسةانية تتواصةل 

المتمثلةةةةةة فةةةةةي االسةةةةةتماع ،تنميةةةةةة مهاراتةةةةةه التواصةةةةةليةعلةةةةةى الطفةةةةةل  يسةةةةةاعدوهةةةةةذا مةةةةةا ذلةةةةةت الكلمة،

تصف به لغة المسرح وحوار  بجماليات أدبية،كل هذا يجعةل مةن ةما ت إلىوالحديث،هذا باإلضافة 

المهةةةارات اللغويةةةة الالزمةةةة لتحقيةةةق  يالمتلقةةة يكسةةةب اجيةةةد اوسةةةيط يالعةةةر  المسةةةرح فةةةي الةةةنص

ملها التةةةي يسةةةةتع -"ش"ريةةةزوق زعةةةال-كمةةةا تةةةرى  ننسةةةى لغةةةة الحركةةةات أندون  تواصةةةل المنشةةةودال

اعدة علةى فهةم المواقةف،والتي مةن سواالنفعاالت المتباينة الم والشعورالممثل للتعبير عن المعنى،

يصالشأنها تيسير الفهم  ،وهةذا مةا يجعةل 295الوجةه وحركةات الجسةم إيمةاءاتالمعنى من خالل  وا 

 وأطفةةالالمسةةرحية  تتناسةةبالسةةيما إن أهةةدافا تعليميةةة كبةةرى اسةةتخدام المسةةرح التعليمةةي يحقةةق 

 على قادرا   الطفل فيها يصبي التي المرحلة وهي،سنة 11 إلى سنوات 09 من أي،البطولة مرحلة

 مةرور مع واألناشيد،وتزداد،والعبارات واأللفا ،العلمية والحقائق،التاريخية الحوادث وحف  التركيز

 .حوله يجول ما كل إدرات على قدرته الوقت

باسةتعمال األسةلوب  للطفةل العربيةة اللغةة أهميةة مةدىإبةراز  تينالمسةرحي خةالل مةن والمةراد     

 التةي التعليميةة األهةداف مةن جملةة علةى زيركالتو ،زوالرمةو  األشةياء لسةان علةىالسةهل الفصةيي 

                                                           

دراسة في البناء الفكري –رسالة ماجستير بعنوان"النص المسرحي في الجزائر  ،هناء شزعال ريزوق   295
كلية اآلداب والعلوم  ،جامعة المسيلة ،سراف د/صالي لمباركيةإ-والتربوي لمسرحيات عزالدين  جالوجي

 بالتصرف. 117ص،م 2011/2012فرع دراماتورجيا ونقد مسرحي ،قسم اللغة العربية،االجتماعية 



 ة االبتدائيةأثر أدب الطفل في تنمية المهارات اللغوية لتلميذ المدرس          الفصل الثال   

 

195 

المميةزة للغةة العربيةة  القيمةة يةدرت بجعلةه لالطفة ذهةن فةي ترسةيخها " عام ةة أدب الطفـليسةعى"

باإلضةافة ،هةذ  األهمية إدرات علةى األطفةال وتشةجيع غيةر  مةنبأصالتها،والةدفع بةه إلةى التمسةت 

 لخال من وذلت الفصحى اللغة بقواعد العربية،وااللتزام للغة السليم النطق على الطفل تعويدإلى 

 .  التالميذ تثقيف

والتةةذوق  -""الــدكتور الزبيــر مهــداد-أضةةف إلةةى ذلةةت بنةةاء الطالقةةة اللغويةةة والتعبيريةةة كمةةا يةةري 

والنصةةوص التةةي يحفظهةةا الطفةةل لتقةةديمها علةةى خشةةبة ،ينمةةي الملكاتفالمسةةرح  ،أاألدبةةي لمةةا يقةةر 

المسةرح  تسةةاعد فةي إكسةةاب الطفةل خبةةرات لغويةة جديةةدة،وترفع قدراتةه النطقيةةة الصةحيحة وتعةةود  

أو همةةةةس حسةةةةب مةةةةا يتوافةةةةق والمواقةةةةف ،و خفةةةة  لةةةةهأمن رفةةةةع للصةةةةوت ،علةةةةى التنغةةةةيم الصةةةةوتي

قةةةةةاموس لغةةةةةوي يمكنةةةةةه مةةةةةن إجةةةةةادة التعبيةةةةةر وهةةةةةذا مةةةةةا يسةةةةةاعد الطفةةةةةل علةةةةةى تكةةةةةوين ،296التعبيريةةةةةة

دون أن ننسةى القةدرة علةى القةراءة الصةامتة والجهريةة قةراءة  ،والتحرير فةي التعبيةر الكتةابي،الشفهي

 معبرة وتمرين اللسان عليها أثناء قراءة الدور والتدرب عليه.

 297"يـةالعرب اللغـة قيمـة مـن الرفـ  فـي المشـترك الكمـاعي العمـل علـى التدربناهيت عةن "   

بغيةة  المسةرحي العمةل في األطفال دشراتب والجماعية الفردية القدرات لتنمية الفرص بدتاحة وذلت

 الفنيةة طاقاتةه تفجيةر علةى هتسةاعدوم،اإلبداع إلةى الطفةلأولهةا اسةتمالة  مختلفةة غايةات تحقيةق

                                                           

-ه1422 شعبان، 302مجلة الفيصل العدد،الفن المسرحي في تعليم اللغة  أهمية،الزبير مهداد   296
 بالتصرف.، 54ص ،م2001اكتوبر

مكتبة ،لقاهرة ا، 4 ل،مرحلة المسنين إلىمن مرحلة الجنين  اإلنساننمو  ،صادق وفلاد حطب زمال  297
 .255ص،م 1999،مصرية -االنجلو
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 ومحةاف محةب لهةا  بلغتةه مةلمن جيةلإنشةاء  وهةذا كلةه بغيةة،فةي العطةاء والتلقي  متعةةال وتحقيق

 .جيله أبناء من غير  نفوس فيباث لها و  عليها

ه وهذا ما يجعلنا نقر بأن المسرح المدرسي يساعد للطفل في تقويم سةلوكه التربةوي ويحقةق لة     

ويعلن طاقاتةه بامتصةاص الجانةب العةدواني مةن شخصةيته باإلضةافة إلةى ،التكيف داخةل الجماعةة

 لتعبيريةةاالقةدرة  وتنميةة،زود بالقةدرات اإلدراكيةة والخياليةتعزيز الثقة بالنفس ورفع الحس الفني والت

 بدكسابه الشجاعة األدبية من خالل استخدام الفصحى في اإللقاء والتلقي.،والخطابة

 :غوية في المدرسة االبتدائيةلالالّطفل دور الش ر  في تنمية مهارات  :ثالثا

ةةةةه  "أدب الطفـــل"     وتأسةةةةر  بديعةةةةة ينجةةةذب إليهةةةا الط فةةةل لط فةةةل فةةةي حل ةةةةإلةةةى افةةةن  تعبيةةةري موج 

فهةةو ذات ،لطفةةلإلةةى اوالشةةعر هةةو القالةةب الفنةةي الثةةاني الةةذي يقةةدم مةةن خاللةةه هةةذا األدب ،وجدانةةه

ةةةةةى الةةةةةذي تهةةةةةوا  المسةةةةةامع وتضةةةةةمحل  فيةةةةةه الوجةةةةةدان يقةةةةةول" عبـــــد الملـــــك الكةةةةةالم المةةةةةوزون المقف 

تبو ئهـا مقاماتهـا مـن يحسـن الشـاعر ،وبقـدر مـا تكمـل البنـى وترقى،مرتاض":"الشعر هـو بنى

هو مجموعة من األلفا  المتراصة والمتالحمة فيما بينها وتكمةن  الشعر بمعنى أن ،298" الخطاب

يحاءاتةةةةةه هةةةةةذا البنةةةةةاء اللغةةةةةوي  رفعةةةةةة  وجمةةةةةال نسةةةةةجه وطةةةةةرق ،ورقي ةةةةةه فةةةةةي انتقةةةةةاء رفيةةةةةع معانيةةةةةه وا 

ب األطفةةةةةال كمةةةةةا يقول"سةةةةةمير عبةةةةةدالوها شةةةةةعر.و ن الر ديءعةةةةةالممتةةةةةاز  يصةةةةةنف وذات مةةةةةا،نظمةةةةةه

اعرا وخيــاال شــهــو كــال  مــوزون ذو حــس موســيقي فصــيع أوعــامي يتضــمن أفكــارا وم":احمةةد"

                                                           

ديوان المطبوعات ،يمانيةسجان ألقصيدة  دراسة تشريحية،بنية الخطاب الشعري ،عبد الملت مرتا   298
 .23ص،دل ، 1991،الجزائر،الجامعية 
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يتبين لنةا مةن خةالل هةذا ،299يتس  بالطالقة واألصالة والمرونة واستمرار ة التمثير"،ومعنى مقفى

مثةةةةل األغةةةةاني ،األطفةةةةال يةةةةأتي باللغةةةةة العربيةةةةة الفصةةةةيحة واللهجةةةةة العاميةةةةة أيضةةةةا شةةةةعرالقةةةةول إن 

يحمةةل فكةةرة وعاطفةةة يتميةةز بطابعةةه الموسةةيقي الحامةةل للةةنغم ،ترعرعنةةا علةةى سةةماعها الشةةعبية التةةي

يتسم بالمرونةة فةي األداء لسةهولة ألفاظةه وقصةر جملةه محققةا بةذلت أثةرا عميقةا فةي نفسةية ،والقافية

 المتلقي معنى ومبنى.

فتــاح عبــد الوالبةد مةةن اإلشةةارة أن شةةعر الطفةةل يختلةةف عةةن شةةعر الكبةةار فةةي عناصةةر يةةذكرها"    

وأن تكــون هــذه الفكــرة ذات ،:"بســاطة الفكــرة التــي يــدور حولهــا شــعر األطفــا "وهةةيعبــد الكــافي

مغزى وهدف تربوي وأن تكون المعاني حَسية يستطي  الطفـل إدراكهـا بلغـة مـمخوذة مـن معكـ  

الصةغار  شةعرأن مةا يميةز "عبد الفتـاح عبـد الكـافي" ويتضي لنا من خالل ما يقولةه،300األطفا "

لكبةةار هةةو بسةةاطة النةةواة التةةي يةةدور حولهةةا الموضةةوع الرئيسةةي للقصةةيدة  والتةةي بةةدورها ا شةةعرعةةن 

أي أن يحتةةةوي ،تحمةةةل بعةةةدا تربويةةةا  فةةةي حلةةةة تعبيريةةةة البةةةد أن تنتقةةةى مةةةن قةةةاموس الطفةةةل اللغةةةوي 

مةةةا يسةةةاعد  علةةةى فهمهةةةا بسةةةهولة  ،ي علةةةى كلمةةةات قريبةةةة مةةةن حيةةةاة الطفةةةل اللغويةةةةالشةةةعر الةةةنص 

عر شةةةالخصةةةائص التةةةي البةةةد مةةةن وممةةةا سةةةلف يمكننةةةا أن نحةةةدد ،فيمةةةا بعةةةدويمكنةةةه مةةةن اسةةةتعمالها 

 : فيما يليالطفل التحلي بها 

 تختار ألفاظه بعناية تقربه إلى معجم الطفل اللغوي.  أن 

                                                           
 توزيع والطباعةللالمسيرة ر دا،نظرية ونماذج تطبيقية أدب األطفال قراءات،سمير عبدالوهاب احمد 299
 .112ص،1،2006ل

 بالتصرف. 35،ص 1،ل،م1997 ،دار الفكر العربي،األدب اإلسالمي لأطفال،عبد الفتاح عبد الكافي 300
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 ي.تربو  هدف حول يدور أن 

 وواضحة  سهلة   تكون الفكرة أن . 

 والسرور والبهجة بالفكاهة محسوسة مرتبطة المعاني تأتي أن.  

 :في المدرسة االبتدائية وميدان تلقي الش ر الطفل

وذلةت ،ةيلتقي الطفل فةي المرحلةة االبتدائيةة مةع النصةوص الشةعرية فةي نهايةة كةل وحةدة تعليمية   

 التربية الموسيقية في حصة و لمحفوظات"ة نشال"اخالل حص  ،أسبوع تين كل  مر   بمعدل

  :أوال حصة المحفوظات  

بحيةةث يعةةر  علةةى الطفةةل نةةص شةةعري لةةه بعةةد تربةةوي ،دقيقةةةتةةه ثالثةةون هةةو نشةةال لغةةوي مد      

يحةاكي مةن خاللةه العةالم مةن حولةه بمةا فيةه ،وبعةد فنةي علةى مسةتوى اإلبةداع،على مستوى السةلوت

أويتعةةةةرف علةةةةى األخةةةةالق الفاضةةةةلة وتعةةةةاليم اإلسةةةةالم أو يجةةةةول فةةةةي عةةةةالم ،مةةةةن طبيعةةةةة وحيوانةةةةات

  التكنولوجيا الحديثة

  :لطفل في المدرسة االبتدائيةطريقة تقديم نشاط المحفوظات ل

 واالعتمةاد بهةا األخةذ المعلةم علةى المراحةل مةن مجموعةة المحفوظةات تةدريس عمليةة تقتضةي     

 هةذ  أن يخطةو معلةمال فةوق،فعلى فمةا الثالثةة السةنة لتالميةذ األدب مةن النةوع هةذا لتعلةيم عليهةا

 :وهي كالتالي المحفوظة لغويا وتربويا هذ  من االستفادة الخطوات،من أجل
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وهو يسمى أيضا بمرحلة االنطالق وهي أهم خطوة في بناء أي تعلم  فمن    : التمهيد -أ     

 التعريف خالل من أذهانهم بدثارة وذلت،خاللها يستقطب المعلم انتبا  متعلميه حول الموضوع

 .بصاحبها والتعريف ،وقصتهاالشعرية القطعة بمناسبة

الخطةةةوة  يعةةةر  الةةةنص علةةةى المتعلمةةةين  للتعةةةرف عليةةةه  مةةةن خةةةالل فةةةتي فةةةي هةةةذ  : ال عععر -ب     

عري  كتابة جميلة واضحة مشةكلة تشةكيال ويستحب كتابة النص الش  ،الكتاب عند النص المطلوب

ةة وتجنبةةا لأخطةةاء اللغويةةة ،بورة بسةةبب لفةةت انتبةةاههم علةةى معةةايير الكتابةةة مةةن جهةةةتامةةا علةةى الس 

 قراءته للنصوص غير المشكلة في الكتاب المدرسي من جهة أخرى .التي يقع فيها المتعلم عند 

ص  قراءة نموذجيةة فصةيحة صةوتيا صةرفيا ودالليةا م الن  تتمثل في قراءة المعل   :القراءة النموذجية-ج    

لتقريةةةب المعنةةةى إلةةةى المةةةتعلم ،لهةةةا اإليمةةةاءات وحركةةةات اليةةةد وتعةةةابير الوجةةةه ونبةةةرات الصةةةوتتتخل  

 .ومساعدته على الفهم

فةةي هةةذ  المرحلةةة يتةةداول بعةة  المتعلمةةين علةةى قةةراءة الةةنص مةةع التصةةحيي  :القععراءات الفرديععة-د     

 الفوري لأخطاء من قبل المعلم.

 عناصةر  إلةى الةنص الشةعري  تحليةل خةالل مةن يكةون :الشعرح ومناقشعة الم نعى الكللعي للعنلص الشلع ري-ه  

 ونقةد  منةه البعيةد واسةتخالص المعنةى،الفهةم مةدى الختبةار طريقةة األسةئلة واعتمةاد األساسةية

 .للمعلم وقراءات المتعلمين النموذجية القراءة بعد يكون  وتقويمه،وهذا

لقةاء إلقةاء جي ةدا اإلويكون ب،أداء النص الشعري هو زخةر مرحلةة فةي حصةة المحفوظةات: األداء-و  

 وتكرارها مرارا من ِقةب ل المتعلمين بغية الحف  واالستيعاب.
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   :التربية الموسيقيةثانيا حصة 

تعتبةةةةر حصةةةةة التربيةةةةة الموسةةةةيقية حصةةةةة تعليميةةةةة وترفيهيةةةةة فةةةةي الوقةةةةت نفسةةةةه يعتبرهةةةةا أهةةةةل      

الن الطفةةةل فةةةي المرحلةةةة االبتدائيةةةة بحاجةةةة إلةةةى ،301"أداة اتصـــا  وتواصـــل وتعبيـــر""االختصةةةاص

عمةا فةي نفسةه التواصل مع الغير والتفاهم معهةم والموسةيقى تهيةئ الفةرد  ليسةارت اآلخةرين ويعبةر 

فهةةي بةةذلت لغةةة تعبيريةةة قريبةةة مةةن عةةالم الطفةةل وجةةدانيا إذ تثيةةر الجانةةب العةةاطفي فيةةه ،تعبيةةرا حةةرا

وحسةيا ألنهةا تسةتند علةى الحةواس أولهةا حاسةة السةمع ،فيتذوق الفن الموسيقي ويرقى فكةر  ويصةفو

لتصةةةفيق وحركيةةةا مةةةن خةةةالل التجةةةاوب مةةةع اإليقةةةاع با،األمةةةر الةةةذي  يربةةةي ذوقةةةه ويسةةةمو بعواطفةةةه 

 والترديد والرقص .

تتمركةز ميةادين التربيةة الموسةيقية فةي ميةدانين  :ميادين حصة التربيعة الموسعيقية وأهعدافها

  :رئيسيين هما 

يعتبةر هةذا الميةدان فضةاء لمعرفةة اآلالت الموسةيقية وأشةكالها  : ميدان التذوق الموسيقي واالستماع وأهدافه-ا

الطةةةةةةةول ،وأنواعهةةةةةةةا مةةةةةةةن حيةةةةةةةث الحةةةةةةةدة والغلظةةةةةةةة ويتعةةةةةةةرف الطفةةةةةةةل علةةةةةةةى األصةةةةةةةوات،وعائالتهةةةةةةةا

 .302وكذا الصوت الكالمي والغنائي،الصعود والنزول،والقصر

الطفـل  "تنمية اإلدراك السمعي لـدىيهدف ميدان التذوق الموسيقي واالستماع بالدرجة األولى إلى

وتهذيبةةةةةةةةه ألنةةةةةةةةه يسةةةةةةةةتند إلةةةةةةةةى حاسةةةةةةةةة األذن لإلصةةةةةةةةغاء إلةةةةةةةةى أصةةةةةةةةوات اآلالت الموسةةةةةةةةيقية 303"
                                                           

المجموعةة ،إعةداد  الجنةة الوطنيةة للمناهم،مرحلة التعلةيم االبتدائي،الوثيقة المرفقة لمنهم التربية الموسيقية  301
 .03ص، 2016،رئالجزا،وزارة التربية الوطنية،المتخصصة للتربية الموسيقية

 بالتصرف. 03ص ،مرجع سابق، مرحلة التعليم االبتدائي،الوثيقة المرفقة لمنهم التربية الموسيقية ا 302
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وهةو بةذلت ميةدان يسةهم فةي رفةع ،وفي التمييز بين مختلةف أصةوات اآلالت الموسةيقية،توالمعزوفا

الثقافةةة الموسةةيقية لةةدى الطفةةل ويتةةيي لةةه فرصةةة التعبيةةر عةةن ذاتةةه مةةن خةةالل اإلبحةةار فةةي الةةنغم 

 الموسيقي فترو  سلوكياته وتهدأ.

يةةةة التربويةةةة ثمةةةرة هةةةذ  تعتبةةةر األنشةةةودة أواألغن : ميعععدان األنشعععودة واألرنيعععة التربويعععة وأهدافعععه -ب

إذ تكسب المتعلم التعبير الشفهي ويكتشف التراكيب اإليقاعية للةنص ويطلةع علةى التةراث ،الحصة

األدبي والفني وتكسبه المهارة في اإلنشةاء واإلنشةاد مةن خةالل الكةالم المنظةوم الةذي يوافةق قدراتةه 

للطفةل ومسةاعدته علةى التغلةب علةى ناهيت عن تنمية اإلدرات الحسي ،العقلية والوجدانية والنفسية

صعوباته النطقية من خالل محاكاة كالم أصةدقائه باإلضةافة إلةى إثةراء حصةيلته اللغويةة واألدبيةة 

 304والخيالية من خالل ما يقدم له من أنشودات.

 :طريقة تقديم نشاط التربية الموسيقية

ة قصةيرة أوعةر  يتمثل فةي وضةع المتعلمةين فةي جةو الموضةوع عةن طريةق سةرد قصة:التمهيد-ا

 صورة لها عالقة بالموضوع.

يةةتم خةةالل هةةذ  المرحلةةة بعةةر  األنشةةودة عةةن طريةةق جهةةاز التسةةجيل ليةةتمن : عععر  األنشععودة-ب

 المتعلمين من سماعها وسماع لحنها.

                                                                                                                                                                                           
 .03ص،المرجعنفسه 303
 بالتصرف.،04ص ،المرجع نفسه 304
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ويتم ذلت بتقسيم المقطوعة إلى أجزاء صغيرة  من اجل تحفيظها مةن  :  الشروع بتلقين األنشودة -ج

 خالل وليسهل على المتعلمين أدالها. 

 ونعني به غناء األنشودة باألفواج لتقوية الحماس وروح المنافسة بين المتعلمين. :التوزيع-د

ون بعةد الةتمكن ويمثل الغناء الفردي أخر مرحلة في حصة التربية لموسةيقية ويكة :الغناء الفردي-ه

 التام من حف  األنشودة ليتم غنالها فرديا فوق المنصة أمام المتعلمين.

 :أهمية حصة المحفوظات والتربية الموسيقية وأهدافهما

 النشةيد والمقطوعةة الشةعرية والقصةة الشةعريةكونهةا تقةدم  فةي حصة المحفوظات أهمية تنبع      

 كميلـة أدبيـة قطعـا "تقـد :فةي قولةه المحفوظةاتعةن مغلـي" أبـو"سميع وهذا ما يليد  قةول،أيضا

 األدب ولهـوه ،وتعلمه  فـراره  أوقـات فـي و نشـدونها أللحانهـا و نسـكمون  األطفـا  يحبهـا

 لغويةة ثةروة الطفةل وهةذا يعنةي أن هةذا النشةال يسةاعد بشةكل وفيةر فةي إكسةاب،305"والفضـيلة

 الصحيي  المعنى اإللقاء،وتمثيل وتعويد  على حسن السليم النطق تدريبه وفكرية،عن طريق

 لةةجم التةي تتجلةى  فةي سةلوكياته اللفظيةة والكتابيةة أيضةا بواسةطة لديةه اللغوية الثروة مما ينمي 

المسةتقبلية،الن حفة  النصةوص الشةعرية  لغتةه فةي سةيوظفها التةي اللغويةة والتراكيب المفردات من

 المختلفة. حياتيه مواقف واألفكار فياالستعمال الواعي للعبارات  المقدمة للطفل يعود  على

 للطفةةل سةعري  وهةذا أيضةا مةا تهةدف إليةه حصةة التربيةة الموسةيقية مةن خةالل مةا تقدمةه مةن أدب 

تنميةةةة اإلدرات الحسةةةي لديةةةه،وباألخص االنتبةةةا  والحركةةةة عةةةن طريةةةق اإليقةةةاع والةةةنغم  إضةةةافة إلةةةى

                                                           

 .53ص، 2005 عمان، وموزعون، ناشرون  البداية اللغة،دار لتدريس الحديثة مغلي،األساليب أبو سميي  305
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ية وتنميةةةة الةةةذوق الموسةةةيقي تةةةروي  الحاسةةةة السةةةمعية إلدرات العناصةةةر الموسةةةيق إلةةةى باإلضةةةافة

االبتعةاد و للحروف،صةحيي النطةق ال انهةعي يترتةب التةمما يسهم في بناء المهةارة السةمعية   السليم

 عن الصياح والصراخ،وهو شائع جدا بين األطفال.

فأدب الطفل الشعري يشكل جانب من  جوانب الثقافةة السةائدة،من خاللةه يمكةن ترسةيخ العديةد    

ي الدينيةةةة الثقافيةةةة واإلنسةةةانية االجتماعيةةةة منةةةذ الصةةةغر لينشةةةأ لنةةةا جةةةيال نافعةةةا فةةةمةةةن القةةةيم خاصةةةة 

 المجتمع.

هة   :لطلفل في المدرسة االبتدائيةإلى ااألشكال الشل رية الموجل

هةةةةة  ةةةةعرية الموج  لط فةةةةل فةةةةي المدرسةةةةة االبتدائيةةةةة إلى:مقطوعةةةةات شةةةةعرية إلةةةةى اتنقسةةةةم األشةةةةكال الش 

 وقصص شعرية.،ديشاأن

:"قصيدة شعر ة جاء في معجم الطفولة "ألحمد زلط" القطعة الشعرية هي :الش ريةالمقطوعة -1

 قصيرة وتسمى أحيانا مقطوعة شعر ة وال تز د القطعة الشعر ة رالبا عن ثمانية أبيات

بمعنى أنها إنتاج شعري  ال تتعدى أبياته الثمانية بيتا وقد أطلق عليها اسم القصيدة  ،306"شعر ة

سميت قصيدة الن الشاعر يقصد ذلت كما يقول"محمد التونجي":" إلىأيضا ويعود السبب 

مما يعني أن لها ،307"ألنها قاصدة تبين المعنى الذي سقيت له تمليفها وكمعها وتهذيبها أو

                                                           

وثقافته،دار الوفاء  الطفل وتربيته وفنونه أدبمفاهيم لغوية ومصطلحية في حمد زلط ،معجم الطفولة،أ  306
 .153ص 1،2000،القاهرة،لشرلدنيا الطباعة والن

 ،م1999، 2ل لبنان، بيروت، ، دار الكتب العلمية 2ل في األدب جمحمد التونجي،المعجم المفص  307
 .710ص
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ويضيف"مجدي وهبة" في معجم ،قصدية التأليف ومغزى يريد الشاعر إيصاله إلى المتلقي

مما يعني أنها ذات ،متحدة الوزن مع القافية والروي"المصطلحات األدبية بأن المقطوعة الشعرية 

د القافية -.إال أن هذ  الميزة308قافية واحدة وروي واحد ووزن واحد أيضا لم تالح  في  -توح 

لطفل في كتابه المدرسي كما سنعر  فيما هو زت من هذا إلى االمقطوعات الشعرية الموجهة 

 البحث.

 : أنواع المقطوعات الش رية

لطفةةل وفةق المضةمون إلى:مقطوعةة شةعرية اجتماعيةةة إلةى اتنقسةم المقطوعةة الشةعرية الموجهةة    

 أم ا: ،ومقطوعة شعرية وطنية،ومقطوعة شعرية تعليمية،ومقطوعة شعرية دينية

تحـ   فيـه "التي تخت  بممور المكتمـ  وعالقـات الطفـل": فهةي"المقطوعة الش رية االجتماعية -أ

ورير ذلك من المفاهي   على الصغير وحب الخير وطاعة الوالدين، على احترا  الكبير والعطف

يعنةي أنهةا ذات الطةابع االجتمةاعي إذ تعةالم عالقةة الطفةل بمحيطةه انطالقةا مةن ،309االكتماعية"

 فتغرس فيه المحبة واالحترام والطاعة. ،األسرة إلى كل ما يحوم حوله من أفراد وكائنات طبيعية

تتسةةةع دائةةةرة مضةةةمون شةةةعر الطفةةةل وتتنةةةوع لتجعةةةل مةةةن القةةةيم الروحيةةةة  :المقطوععععة الشععع رية الدينيعععة-ب

حرصةةا علةةى تعميةةق معةةاني الةةدين اإلسةةالمي والةةدعوة إلةةى التمسةةت بسةةنة  واإلنسةةانية موضةةوعا لهةةا

 وغرس الفضائل واألخالق الحميدة.، -صلى ه عليه وسل  -سيدنا محمد 

                                                           

 .163ص 1979 ،بيروت ،لبنان مكتبة،األدبيةمعجم المصطلحات ،وكامل المهندس مجدي وهبةظر:ني  308

 ،اتحاد الكتاب العربياألدبي األسبوع،جريدة غراضهاأ و ميالدها  األطفال ناشيدوأ أغاني،لحسن ناجي  309
 pdf.26/05/2001بتاريخ 760،العددمشق
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االجتماعيةةةة والدينيةةة يصةةةب فةةي قالةةةب أن مضةةمون المقطوعةةةة الشةةعرية إلةةةى وتجةةدر اإلشةةةارة هنةةا 

 ،بغية تنشئة طفةل مسةلم متفاعةل فةي الجماعةة واحد ويغرف من مرجع واحد أال وهو الدين والسنة

وحي واالجتماعي لديه.  الم الر   وتحقيق الس 

  "محمد حسين"" 310" داب الحدي  مثال عن مقطوعة ش رية اجتماعية دينية

  رسولي أتعلَ بني اإلسال  األعظ  ****من هدي أدَ 

 همسألمز أحدا أو أرف  صوتا في المكلس**** ال أال 

  ******لست أقاط  من يتكلَ 

 اماأحسن حين أقو  كالما**** ال مغتابا وال نمَ 

ذا ما خاطبني كاهل**** وأطا  لسانا بالباطل  وا 

 صبر ث  أقو  سالما***أ***

الواضةةي مةةن تعةةاليم اإلسةةالم والسةةنة فةةي زداب  سنالحةة  مةةن خةةالل هةةذ  األبيةةات االقتبةةا:ت قيععب   

ن أويسةةند الشةةاعر فضةةل تهذيبةةه إلةةى اإلسةةالم الةةذي نعتةةه بصةةفة "العظمةةة" وبةة،الحةةديث مةةع اآلخةةر

ثةم يسةرد التعةاليم المثلةى للمجةالس ،-صلى هللا عليه وسةلم -مه هو هدي رسولنا الكريممصدر تعل  

 :وهي 

                                                           
 1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،ل-الجيل الثاني-السنة الثالثة ابتدائيكتاب اللغة العربية   310

 .21ص، 2017-2018
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 عدم رفع الصوت ومقاطعة المتحدث.  -

 نقل أخبار غيري في حديثي.أال غتاب و أ ال  -

 ختم بالسالم.أصبر على طول لسان غيري و أو  -

تنمةي حةب القةراءة وملكةة الحفة  لةدى الطفةةل  هةذ  المقطوعةة ال تخلةو مةن تصةوير فنةي بةديع     

ـــا وال-همـــسألمـــز أحـــدا أو أال مثةةةل ) ،وتةةةزود  بتعةةةاليم دينيةةةة فةةةي حلةةةة لغويةةةة وبالغيةةةة  ال مغتاب

قةوافي التنغيم الموسيقي الذي يترت أثرا نفسيا لدى الطفل من خةالل تنةوع الباإلضافة إلى  ،(نماما

 بغية تصاعد النبرات وخلق الحماس لدى الطفل. في المقطوعة

 ،هي قصيدة تحمل مضامين علمية وفق المةنهم المدرسةي :المقطوعة الش رية  ال لمية الت ليمية -ج

ةةوء علةةى اختراعةةات  ،مةةا ن تةةنظم فةةي قاعةةدة نحويةةةأأو مواضةةيع العصةةر الحةةديث كةة أو تسةةل ط الض 

 وهي بذلت تهدف إلى الت عليم والت ثقيف. ،علمية كالحاسوب مثال 

  311""الحاسب مثال عن مقطوعة ش رية ت ليمية

 ابق في العل  الغالبهذا زمن العمل الدائب***السَ 

 من ال يعرف عل  الحاسب***فهو عن عالمنا رائب

 معلوماتحد  أذاكرة بل خزانات****فيها 

 يكتب يلعب يحسب***يرس  خططا وبيانات أيقر 
                                                           

-1720 1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،ل-الجيل الثاني-كتاب اللغة العربية السنة الثالثة ابتدائي  311
 .123ص، 2018
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 رة***خذها في رفق ومهارةمفوق المكتب تكلس ف

 اءي وَض ك يسر  حي  تساء***سه  فَض حرَ 

 ل مايظهرمَ ميسر***انقر وتر األحاال فوق الزَ 

 يقونات***تعليمات وخياراتأهاقد ظهرت 

 كدرنت األأك نَ أر واختر***برهن ر فكَ ر فكَ فكَ 

فيةذكر  "الكمبيـوتر"أو"الحاسـوبطبعا المقطوعة هذ  تعليمية تعالم موضوعا علميا أال وهو":ت قيب  

حـاال  -يكتـب يلعـب يحسـب أيقـر  -ذاكـرة بـل خزانـات :الشاعر مميزاتةه ووظائفةه للطفةل مثةل قولةه

يسةعى مةن خاللهةا إلبةراز دور الحاسةوب فةي حيةاة ،ل مـايظهر(َمـميسر*** انقـر وتر األفوق الزَ 

-تخـز ن-ذاكـرة-رةم فـ ،بيات تسةاعد الطفةل علةى اكتسةاب مفةردات علميةة عمليةةوهذ  األ ،الناس

وتفهمةةه طريقةةة التعامةةل مةةع اآللةةة وتدمجةةه فةةي عةةام المعلوماتيةةة ،ســه (-تعليمــات-يقونــاتأ-انقــر

  يقونة التقدم والمعرفةأضحى أالذي 

أن ةةه  مضةةمون هةةذا الن ةةوع مةةن الشةةعر: يتبةةادر إلةةى الةةذ هن مباشةةرة بعةةد قةةراءة المقطوعععة الشعع رية الوطنيععة-د

فتعةر  المقطوعةة الوطنيةة القةيم الروحيةة والقوميةة  ،شعر يحمل مضامين الةوطن والثةورة والحريةة

ةعر يتةداخل ،والوطنية بغيةة تعزيةز حةب الةوطن واالنتمةاء إليةه وعلينةا أن ننةو   أن  هةذا النةوع مةن الش 

 مع النشيد الوطني كما سنوضي فيما يلي .

 :األناشيد -2
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ــن منظــور) جةةاء عنةةد إذا ناديةةت وسةةألت عنها.ويقةةال أيضةةا  ،":"نشةةد" نشةةدت الضةةالةه(711-اب

ومةن  ،312وكةذلت يرفةع صةوته بةالتعريف فيسةمى منشةدا، والنشيد رفةع الصةوت ،نشدتها إذا عرفتها

وت.اإنشاد الشعر هو رفع  ن  :"إهذا يمكننا القول  لص 

ن والغنـاء تنشـد فـي شـتى المناسـبات تتميـز نها قط  مختارة قابلة للتلحيإعيد زهدي":" يقول   

ويعنةي هةذا أن األناشةيد ،313"باإليقا  الموسـيقي المـاثر وروح الكماعـة مـن خصائصـها التكـرار

فترسةةةخ فةةةي أذهةةةانهم  ،هةةةي منظومةةةة إيقاعيةةةة لغةةةة ونظمةةةا يرددهةةةا األطفةةةال جماعيةةةا بصةةةوت عةةةال

 ونفوسهم بغية التعبير عن األحاسيس الجماعية والتدريب على أهمية الجماعة في التعلم. 

هــي كلمــات رنائيــة تراعــي خصــائ  لغــة الطفــل فــي المرحلــة وتضةةيف"إبراهيم عواطةةف":"   

وهةةذا يبةةين لنةةا شةةرل مراعةةاة ،314العمر ــة التــي يمــر بهــا وتتنــاو  اهتماماتــه وخبراتــه فــي البيئــة"

ليةةتمكن مةةن فهمهةةا وتجسةةيد  وكةةذا خبرتةةه فةةي محيطةةه،مضةةمون األنشةةودة لعمةةر الطفةةل واهتماماتةةه

 ومما سلف يمكننا أن نلخص أهم ما يميز أناشيد الطفل في ما يلي:،معانيها غناء وسلوكا 

 قطع شعرية قابلة للتلحين والتنغيم. -

 .تتميز باألداء الجماعي  -

                                                           

 .421ص ،2000 ،بيروت،دار صادر ،12مجلد ،لسان العرب ،ابن منظور أبو الفضل  جمال الدين   312
 ،عمان، 1ل ،والتوزيع رشللندار صفاء  ،مخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية،عيد زهدي   313

 .154ص2011
 ،القاهرة مصرية-نجلوألعواطف،الطرق الخاصة لتربية الطفل وتعلمه في الروضة،المكتبة ا إبراهيم  314

 .300،ص1994
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 ذات  طابع تكراري. -

 ر الطفل وحاجاته .  يشترل أن تتماشى وعم -

 : أنواع األناشيد

أهم هةةةا وأبرزهةةةا فةةةي ،ينحةةةدر عةةةن هةةةذا النةةةوع مةةةن األدب أنواعةةةا تصةةةن ف وفةةةق المضةةةمون أيضةةةا    

 ية.وأناشيد اجتماعية ترفيه،الطبيعة وأناشيد،أناشيد دينية وأناشيد وطنية الكتاب المدرسي هي:

 :الدينية األناشيد -أ

 اإلسـالمية، العقيـدة الطفـل تعلـي  علـى تركـز التـي األناشـيد هـي يقول"عبد الفتاح أبو معال"    

 الصادق اإليمان على الطفل وتح  وتعالى، سبحانه الخالق قدرة تبين الكوانب التي وتوضيع

تهةدف إلةى ترسةيخ تعةاليم الكتةاب والسةنة  بمعنةى أنهةا ذات فحةوى دينةي عقائةدي، "315بـه والعمـل

  لأطفال.

 عبد المكيد أيت عبو 316رمضان""مرحبا مثال عن نشيد ديني

 هالله**** فاستبشروا بطلوعه رمضان هلَ 

 وبصومه وصالته****وبذكره وخشوعه

 فاضت علينا رحمة****بالخير من ينبوعه
                                                           

 للنشر الشروق  دار،عمان 1ل ، "وتثقيفهم وتعليمهم تربيتهم وأساليب األطفال أدب،معال أبوعبد الفتاح   315
 .225ص، 2000 ،والتوزيع

 1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،ل-الجيل الثاني-السنة الثالثة ابتدائيكتاب اللغة العربية   316
 .38ص، 2017-2018
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 هر العبادة والتقرب****والرضا بقضائهش

 هر تز ن كالعروس****مفاخرا بكمالهش

 هرا يهل بخيرهشأهال وسهال ع  به****

ق بةين الطفةل وربةه إذ توث ة األنشودة الدينية فيما تبعثه من معةان روحيةة عميقةةيكمن سر :ت قيب    

فاضــت علينــا ):مثةةل،ة لغويةةة هادفةةة تسةةعى إلةةى تعظةةيم هةةذا الشةةهر الفضةةيل وتبيةةان شةةعائر فةةي حل ةة

ــالخير مــن ينبوعــه( وتوضةةيي فضةةائله فيكسةةب الطفةةل شةةعائر دينيةةة إسةةالمية مةةن خةةالل ،رحمــة ب

ـــادة شـــمثةةةل)،اآلبيةةةات ـــربهر العب قةةةه برمضةةةان والسةةةلوكيات ويزيةةةد تعل  ،( والرضـــا بقضـــائه -والتق

  ويزداد الطفل حماسا وشوقا أثناء اإلنشاد والتغني،المطبقة فيه

-الخيـر-الرحمة-الخشو -كرالذَ -هالله  هلَ باإلضافة إلى اكتساب ألفا  في الحقل الديني مثل

 القضاء( –العبادة 

 :األناشيد الوطنية

الحماســية التــي تتصــف بصــيغة وطنيــة يتغنــى بهــا  بمنهــا األنشــودات ":"حمةةد زلةةطأيعرفها"   

بمعنةى  ،317األطفا  في مدارسه  ومعاهده  وحفالته  وأيـامه  الوطنيـة ومناسـباته  المختلفـة"

 أن هذا النوع ينمي االعتزاز الوطني والمحافظة على معالمه في نظم إيقاعي جماعي.

 .318لجميل الزهراوي العل " " مثال عن نشيد وطني

                                                           

  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،معاصرة  في التأصيل والتحليلأدب الطفل دراسة ،احمد زلط 317
 .158ص،1998، 2ل،مصر،اإلسكندرية

 1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،ل-الجيل الثاني-السنة الثالثة ابتدائيكتاب اللغة العربية    318
 .55ص، 2017-2018
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 ارفعوا صوتك *****واهتفوا للعل 

 ت كل المدى****عاليا يا عل شع

 أنت رمز المنى****أنت فخر لنا

 أنت في قلبنا*****ساكن يا عل 

 بمرض الحمى***عاليا في السماء شع

 فلتد  يا عل ***حافزا للهم 

للطفةل  مهةم   وهةذا النةوع،ها األناشيد الحماسية التةي تتصةف بصةبغة االنتمةاء وحةب الةوطنإن  :ت قيب 

والعلم هو رمز السيادة الوطنية من واجب الطفل احترامةه وتخليةد  فةي ،لتنشئته تنشئة وطنية متينة

وترسةم هةذ  األبيةات ،أنت في قلبنا**سـاكن يـا علـ (-أنت رمز المنى**أنت فخر لناالقلب مثل)

ه واالفتخةار بةه مثةل مالمي الوالء للوطن وذلت بالتغني بالعلم بألفا  مشحونة بالتعلق به والوفاء ل

 فلتد  يا عل **حافزا للهم ( -بمرض الحمى**عاليا في السماء شع)

علةةى وصةةف الطبيعةةة وحبهةةا وتبيةةان جمالهةةا وفوائةةدها  ناشععيداألمةةن  : يركةةز هةةذا النةةوع أناشععيد الط ي يععة

 للطفل.

 :319 مثال عن أنشودة الط ي ة

 ما أكمل الطبيعة****وسحرها الخالب

 السهل والهضابوالخضرة البديعة***في 

                                                           
 1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،ل-الثانيالجيل -السنة الثالثة ابتدائيكتاب اللغة العربية  319

 .72ص، 2017-2018
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 دو على األشكارشوالطير في األعشاش ****  ت

 ****** تقبل األزهارشوالنحل والفرا

مــــا أكمــــل ) :فةةةةي جةةةةو مملةةةةوء بالموسةةةةيقى واالنفعةةةةال يصةةةةف الشةةةةاعر الطبيعةةةةة فةةةةي قولةةةةه:ت قيععععب

وهةذ  األبيةةات نظةةم ،( والخضــرة البديعــة***في الســهل والهضــاب -الطبيعة**وسـحرها الخــالب

الطبيعةةة عةةالج نفسةةي للفةةرد لمةةا تحتويةةه مةةن  ة هللا فةةي خلةةق الكةةون علمةةا أن  يثيةةر موضةةوع عظمةة

ويالح  علةةةى األبيةةةات سةةةهولة حفظهةةةا ،ألةةةوان خالبةةةة فتبعةةةث االطمئنةةةان والهةةةدوء فةةةي نفسةةةية الفةةةرد

  لقائها مما يساعد على التجسيد السهل لمعانيهاإو

"احمةد زلةط" تبنةي  كمةا يصةفها هي أناشةيد ذات الطةابع الترويحةي: االجتماعية الترفيهية األناشيد

 .320روح الدعابة عند الطفل معالجة بذلت مواضيع اجتماعية

  الفاكهاني(  "محمد األخضر السائحي"  321مثال عن نشيد ترفيهي

 رأيت فاكهاني****قا  على دكاني

 قد صفف السالال***مملوءة رالال

 هيشمن عنب مسكي***مزعفر 

 وكلها طر ة***نظيفة نقية

 أنواعا****للناس كي تباعاصنفها 

 وقا  في تفاخر***هذي من الكزائر

                                                           

 .بالتصرف 162ص،مرجع سابق، الجيل الثاني-السنة الثالثة ابتدائيكتاب اللغة العربية   320
 89.ص،المرجع نفسه 321
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 فمرضنا فيها العكب***كمنها من ذهب

واألبيةةات التةةي بةةين ،تسةةعى أنشةةودة المةةرح إلةةى إدخةةال السةةرور والبهجةةة إلةةى قلةةب الطفةةل:ت قيععب 

قـد ):الشةاعرأيدينا سلسة وممتعة تتكلم عن بائع الفاكهة "الفاكهاني" وكيفية تعاملةه معهةا إذ يقةول 

(وافتخةار  وكلهـا طر ة**نظيفـة نقيـةيه بذوقها فةي )وطريقة تغن  ،صفف السالال**مملوءة رالال (

 فمرضنا فيهـا العكب***كمنهـا مـن  وفةي وقا  في تفاخر***هذي من الكزائر(،بمصدرها في 

وكةةل هةذ  األبيةةات تحمةل عبةارات قريبةةة إلةى ذهةةن الطفةل وعمةةر  قريبةة مةةن سةمعه ومخةةارج ،ذهـب(

   فيسهل عليه إنشادها وحفظها والتعبير بها،وفه أيضاحر 

"بشرى محمـد علـي  تقول عنها،تعتبر القصة الشعرية فنا في نظم الشعر: القصة الش رية_ 3

مكموعــة أحــدا  تمــس حيــاة  الخطيب"":القصــة الشــعر ة فــي أبســط صــورها تحكــي حــدثا أو

وهةذا يبةين  لنةا أن ،322اء وكمـاد"بما فيها مـن أحيـ الطبيعة المحيطة به الشاعر،أو مكتمعه،أو

يحةوي كةل عناصةر القصةة التةي ذكرناهةا مةن قبةل فةي قالةب شةعري  القصة الشعرية هي فن أدبةي

 ويخاطب خياله ويوسع مجاالته.،وهذا اللون األدبي يثير إعجاب الطفل ويمس أحاسيسه،ساحر

 323"الثعلب المتنكر"  مثال عن قصة ش رية

 رالدار الدكاد مبكَ لبس العباءة ثعلب وتنكرا**ومضى 

 لمع الخبي  دكاكة بسر رها**فمشى إليها طامعا مستبشرا

                                                           

عر العربي في صدر اإلسالم والعصر ،علي الخطيببشرى محمد   322 وزارة  ،األموي القصة والحكاية في الش 
 .54ص، pdf،  1ل، 1990 ،بغداد ،دار شلون الثقافة العامة،الثقافة واإلعالم 

 2014-2013 وان الوطني للمطبوعات المدرسية،لديا-ابتدائي خامسةالسنة الاللغة العربية  ي فيكتاب 323
 .25ص،
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 حمراوأمامها وقف المخاد  يشتكي**سوء المعيشة والغالء األ

 ?**مالي أراك وحيدة دون الورى :  المحتا  نحوها قائالوتقدَ 

 نادي أبنائي ولن أتمخراصديقنا انتظر يا ضيفنا**أل  :قالت

 **يا خير ضيف كاء بيتي زائراسيرحبون كميعه  بقدومك

 خرامأسرعي أنت ال تتباطئي**إني عكو  ال أحب الت :قا 

 وورائي أعما  أود قضاءها**بعد الغروب هناك مابين القرى 

 تاها وفد راضبا مستنكرامخر**فمنادت كالب الحي دون ت

 لما رأى المحتا  نفسه خائبا**أعطى لساقيه الر اح وأدبرا

ذين يجةةب كاء الل ةةم عةةن الفطنةةة والةةذ  هةةا أقصوصةةة تةةتكل  خةةالل األبيةةات أن  يتضةةي لنةةا مةةن  :ت قيععب 

ال  ي بهمةا أمةام عةدو  حل  على الفرد الت   علةب فبةدأت األقصوصةة بوصةف حةال الث  ،سةيهلت المحالة   وا 

ــالمةةاكر وذكةةر سةةلوكياته السةةلبية التةةي مثةةل) ــا -الخبيــ -رتنَك ــر-المحت جاجةةة ثةةم التقائةةه بالد  ،(أدب

لة في سوء المعيشة والغالء الفاحش محاوال اسةتمالت شةفقتها وسةائال ة المتمث  وطرح مشكلته المادي  

فهنةا تظهةر عقةدة  (؟مـالي أراك وحيـدة دون الـورى ار)اها إن كانت وحيدة أو مةع مرافةق فةي الةد  إي  

ثةةم  !األقصوصةةة فةةي كةةون الدجاجةةة وحةةدها دون حمايةةة فهةةل تراهةةا تفلةةت منةةه أو سيقضةةي عليهةةا

لةةى الةةدخول بفطنةةة وذكةةاء دون أن تشةةعر  بأنهةةا كشةةفت حيلتةةه وتتظةةاهر تةةدعو الدجاجةةة الثعلةةب إ

نةةه سيحضةةى أموهمةةة إيةةا   ،"يــا خيــر ضــيف كــاء بيتــي زائــرا":قه الثعلةةب فةةي قولهةةابترحيةةب يصةةد  

لتخةرج  ،"نادي أبنائي ولن أتمخراصديقنا انتظر يا ضيفنا*أل :"قالت:بفريسة مع صغارها في قولها

تاهــــا وفــــد راضــــبا مخر*فمنــــادت كــــالب الحــــي دون تن )تنةةةةادي كةةةةالب الحةةةةي ليلبوهةةةةا مسةةةةرعي
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وهنا إشارة إلى التعاون والتالحم االجتماعي،ثم تصور لنا هروب  الثعلب  في جةو مةن ،(مستنكرا

بحيةث يتصةور  لمـا رأى المحتـا  نفسـه خائبـا**أعطى لسـاقيه الر ـاح وأدبـرا():الفكاهة في قوله

 الطفل هروبه في خطى عمالقة سريعة مخلفة وراءها رياحا وغبارا.

تتجلةةى لنةةا متعةةة األقصوصةةة وقربهةةا إلةةى الطفةةل ونفسةةيته التةةي تميةةل إلةةى المةةرح والحيوانةةات     

 الدكاكــة-لــبس العبــاءة):باإلضةافة إلةةى األلفةا   الحسةةية المبينةة للداللةةة والمنشةةطة للحةواس مثةةل

ـــر ضـــيف-وء المعيشـــةيشـــتكي ســـ-بســـر رها ـــائيمســـ-يـــا خي فهةةةذ  ألفةةةا  وعبةةةارات  ،(نادي أبن

نةةه يعةةيش أجةةواء مةةن أفيشةةعر وهةةو يسةةتمتع بقةةراءة األبيةةات  ،وسةةلوكات اجتماعيةةة فةةي بيئةةة الطفةةل

الفةةن الشةةعري دون أن ننسةةى الحةةوار داخةةل القصةةة الشةةعرية الةةذي يخلةةق جةةوا فةةي األخةةذ والعطةةاء 

 . (بغية التشويق والوع  والصبر والثبات أمام العدو قا-قالت-قائال):معتمدا على اإليجاز في

فة وتعيشه فةي جةو يهةوا  ويميةل إليةه باإلضةا ،القصة الشعرية مفيدة للطفل تلبي حاجاته النفسية  

إلةةةى منحةةةه جملةةةة مةةةن العبةةةارات واأللفةةةا  والةةةدالالت والصةةةفات التةةةي ترسةةةخ فةةةي ذهنةةةه مةةةع رسةةةوخ 

ة عي لهةا فيةتعلم مةن خاللهةا السةلوكيات الحسةنة وكيفيةناهيت عن البعد التربةوي واالجتمةا،األحداث

 التعامل داخل المجتمع.

اللغوية في الّطفل في تنمية مهارات  القصة الش رية(–المقطوعة الش رية -)النشيددور الش ر 

  : المدرسة االبتدائية

المدرسةةةة  فةةةي بأنواعةةةهعر شةةةفةةةي تلقةةةي ال أساسةةةي بشةةةكل الســـم يرتكةةةز الطفةةةل علةةةى حاسةةةة      

وعليةةه فالطفةةل يحةةاكي مةةا يسةةمع ويةةربط بالنسةةبة لةةه  األولهةةي الوسةةيط التعليمةةي  فاألذن،االبتدائيةةة

،وهذا مةةةةا يجعةةةةل أيضةةةةاالصةةةةوت والمعنةةةةى بين بةةةةين الصةةةةورة والصةةةةوت،وبين الصةةةةوت والحركةةةةة،و 
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    مهـــارة التحـــد  والكـــال  أولهافةةةي تعلةةةم اللغةةةة ومهاراتهةةةا الباقيةةةة، أساسةةةيةاالسةةةتماع الجيةةةد ركيةةةزة 

ومشةةةةةاطرة اآلخةةةةةر فةةةةةي رأيةةةةةه ،باعتبةةةةةار"التعبير الشةةةةةفهي" وسةةةةةيلة التعبيةةةةةر عةةةةةن األفكةةةةةار والعواطف

" عبيــر الصــحيعكفــاءة التَ م أي لغةةة هةةو امةةتالت" والغاية مةةن تعل ةة،ومحادثاتةةه ومناقشةةته إياهةةا أيضةةا

والنجاح فيهةةةا مةةةرتبط ،"لهةةةا مكانةةةة بةةةارزة فةةةي عمليةةةة التواصةةةل اإلنسةةةانيالحـــدي لةةةذلت فةةةان مهةةةارة "

"محمـــد فـــااد بالمهةةارات األخةةةرى نظةةةرا للتةةةداخل واالرتبةةةال الوثيةةق بينها."فاللغةةةة تكتسةةةب كمةةةا يقةةةول

ــــدما يتعلَ :الحوامدة" ــــراءة "عن ــــاء الق ــــي وأثن ــــا  مــــن خــــال  ســــياق الحــــدي  الحقيق مهــــا األطف

"يالحةةة  علةةةى المةةتعلم بعةةة  عالمةةةات الخفةةةق مهـــارة الحـــدي وبةةالرغم مةةةن أهميةةةة "،324والكتابـــة "

إلةةى العاميةةة  أوفي غالةةب األحيةةان يلجةة،يتوقةةف فجةةأة قبةةل االنتهةةاء ممةةا يريةةد أن يقةةولواإلعيةةاء إذ 

ق تحصةةيله علم لديةةه ويعةةو  مةةن فةةرص الةةت   ل عائقةةا يحةةد  وهذا يمث ةة،مةةا نقةةص لديةةه مةةن الفصةةحى ليةةتم  

 لذلت تعتبر المرحلة االبتدائية القاعدة األساس لبناء اللغة الشفوية لدى الطفل.،اللغوي 

  بقيـة المهـارات اللغويـة رة التحد  أو اللغة الشفوية هـو المـدخل المنطقـي لـتعلَ إتقان مها "إنَ 

بمعنةةى أن الطفةةل فةةي هةةذ  المرحلةةة متشةةوق إلةةى ،325األخــرى كمــا ونوعــا لــدى التالميــذ فيمــا بعــد"

معرفةة العةةالم المحةةيط بةةه ومسةةتعد لتلقةةي كةةل جديةد لةةذلت "الشةةعر"في هةةذ  المرحلةةة ومةةا ينةةدرج عنةةه 

تحتةةوي علةةى معةةان الخيةةال والطبيعةةة والكةةون واأللةةوان والخةةوارق والحيوانةةات  مةةن نشةةيد ومقطوعةةات

ن أل،لتقويةةة الرصةةيد الشةةفهي لديةةه أو األمةةاكن التةةي يسةةعد الطفةةل بوجةةود  فيهةةا مهةةم  ،واالختراعةةات

األولةةى  تعلميةةهوتلق ةةي الطفةةل هةةذا النسةةيم األدبةةي فةةي مراحةةل ،ومعنةةا  بنائةةهعر فةةن مةةن حيةةث شةةال
                                                           

مهارات التعبير  تنمية في وأغانيهم األطفال أناشيد ،فاعلي ة السعدي توفيق عماد الحوامدة، فلاد محمد   324
 .48،ص 2015، 1،العدد 42األساسي  ،دراسات العلوم التربوية، المجلد األول الصف تالميذ لدى الشفهي

 .48ص،المرجع نفسه  325
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 التالميـذ عـالد فـي فعـا  أثر ذات وسيلة :"األناشيدعيد زهةدي""يقول،يضيف إلى شخصيته ثقة

 هـاالء مثـل تكعـل األناشـيد ،ألن منفـرد بشـكل النطـق يتهيبـون  الـذين والتالميـذ الخكـولين

ممةا يعنةي أن "الشةعر"مهم فةي حيةاة الطفةل ،326األنشـطة" كميـ  فـي زمالءهـ  يشاركون  التالميذ

ألولئةةةةت الخجةةةةولين والمنطةةةةوين علةةةةى أنفسةةةةهم -القةةةةولإن صةةةةي  -فهةةةةو وسةةةةيلة عالجيةةةةة،ميةةةةةيالتعل

وهةو بةذلت يعةزز الثقةة بةالنفس مةن ،فيساعدهم على االنةدماج  مةع الجماعةة بطريقةة مرحةة وسلسةة

دون أن ننسةةةى إبعةةةاد الملةةةل  خةةةالل األداء الفةةةردي لأبيةةةات وروح الةةةتالحم أثنةةةاء األداء الجمةةةاعي

ثارة حماسهم أيضا.  وبعث السرور وتجديد نشاطهم وا 

 معينةة ومفةاهيم معلومةات توصةيل أن شةعر الطفةل يسةاعد علةى"أبـو ختلـة إينـاس" وتضةيف   

وهةةو بةةذلت يقةةوم بتنشةةيط العمليةةات التذكريةةة ،يعتمةةد علةةى التكةةرار ألنةةهويسةةاعد علةةى الحفةة  ،للطفةةل

 حصـيلة تنمـي لغويـة ثروة فيها"":حسن شحاتة"ويضيف،327يضاأ اللغوية المهارات لديه وتنمية

كادة العربيـة اللغـة اكتساب على وتساعده  التالميذ  بمسـلوبه  تسـمو كمـا التعبيـر السـليمة،وا 

سةب الطفةل مةن خاللهةا مفةردات جديةدة ويتعةرف علةى يكتبمعنةى س،328الفصـحى" فهـ  مـن وتز ـد

خةةةراجتقةةةويم النطةةةق  إلةةةى باإلضةةةافة،ا يجعلةةةه يمةةةتص الصةةةفات النبيلةةةة والمثةةةل العليةةةامةةةم معانيهةةةا  وا 

عطةةةب نطقةةةي سةةةوف يحةةةاول  أي  كةةةان يعةةةاني  إن-الطفةةةل –فهةةةو،الحةةةروف مةةةن مخارجهةةةا السةةةليمة

                                                           

 . 155-154ص،مرجع سابق،اللغة العربيةخل إلى تدريس مهارات دم،عيد زهدي   326
-139ص  2005عمان  1والتوزيع ل للنشر صفاء دار  "التربوية المناهم نظريات "سإينا ختلة أبو  327

 بالتصرف 140
 9419 اللبطانية  المصرية الدار :الراھرة ر 2را" وبحوث دراسات العربد الشفل أدك "حسن شحاتةر  328

 .25ص ،
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 األمةةر،السةةمع لتقةةويم مخةةارج حروفةةه عةةن طريةةق محاكةةاة زمالئةةه إلةةىويسةةتند ،النطةةق فةةي الجماعةةة

 وتجسيد المعنى. اإللقاءوجودة  األداءالذي يدربه على حسن 

 وفةي وفكرية،ولغويةة وفنيةة موسةيقية قيمةا   اياهةاثن في تحمل األناشيد"أن   ياكد"محمود أبو دف"   

 بمةا والتعلةيم التربيةة ،وأهةدافعالمجتم وأهةداف الطفولة مطالب بين المزج على قادرة نفسه الوقت

ومةةةن أهةةةم وسةةةائل األطفةةةال لتحقيةةةق ذواتهةةةم فةةةي عةةةالم  والمتعةةةة، البنةةةاء إلةةةى دعةةةوة يجعلهةةةا

الشعر يحمل قيما موسةيقية والموسةيقى " أن محمود أبو دفيتضي لنا من خالل قول "،329الكبار"

األمةةةةةةر الةةةةةةذي يسةةةةةةاعد الطفةةةةةةل علةةةةةةى تنميةةةةةةة التمييةةةةةةز السةةةةةةمعي بمالحظةةةةةةة تنةةةةةةوع  تهةةةةةةذب النفةةةةةةوس

القةةةةيم الفنيةةةةة والفكريةةةةة مةةةةن خةةةةالل المعةةةةاني واألوصةةةةاف الموجةةةةودة داخةةةةل  إلةةةةىباإلضةةةةافة ،األنغةةةةام

 كلمةات بعة  تحليةل خةالل مةن الفنةي الةذوق  الجميلة،وتربيةة الكلمةة تةذوق  الطفةل وتعويةد،المةتن

المحيطةة  األشةياءالمختلفةة مةع تسةمية  لمفةاهيم  اوهذا يلكةد اكتسةاب الطفةل ،بغيرهاقارنتها المتن،وم

علةةى تحقيةةق ذاتةةه وتوطيةةد الطفةةل يسةةاعد األمةةر الةةذي ،كةةل هةةذا فةةي جةةو  مةةن المتعةةة والمةةرح ،بةةه

 العالقة بين محيطه.   

 أهدافا أهم ها:330معال" أبو"عبد الفتاح ويحقق توظيف النشيد في المدرسة االبتدائية عند    

                                                           

 .139غزة ص 2004اإلسالمية، الجامعة 2 ل اإلسالمية، التربية في محمود أبو دف مقدمة 329 
 

 .235ص،مرجع سابق، وتثقيفهم وتعليمهم تربيتهم وأساليب األطفال أدب،معال أبوعبد الفتاح   330
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 والحةوار السةليمة اللغةةباسةتعمال  الصةحيي النطةق علةى للتةدرب التالميةذ أمةام المجةال إفسةاح 

 النطةق عيةوب تصةحييأضةف إلةى ذلةت  للطفل اللغوي ة الثروة وتنمية جديدة مصطلحات ضافةا  و 

 .لديه الفني والحس الذوق  ،ونمواسليمتعبير ا  الطفل أفكار عن والتعبير الكالمو 

قصـ  ،أناشـيد،شـعر ة مقطوعـات)"مةنألطفـا ا شـعر"أنمما سلف ذكر   االستخالصيمكننا     

 له دور فعال في تنمية مهارات الطفل اللغوية بحيث: شعر ة(

دي -  إلقاء في المشاركة خالل من وذلت، الخجل عن والتخلي القول في الجرأة الطفل عو 

 مهارة القراءة لديه .وترديد  وهذا ينمي  النشيد

 المحيطةة األشةياء  سةاعد الطفةل علةى تسةميةي إذالمختلفةة  لمفةاهيم  ا الطفةل اكتساب تأكيد -

 .خصائصها على وتعرفه به

 .واإلبداع االستماع الطفل على قدرة ريتطو  -

 المعاني. وتمثيل اإللقاء، وجودة األداء حسن على ساعد  على الحف  و تدريبهي -

وتقةود  نحةو السةلوت  ،ةاليومية حياتةه هةا فةيإلي يحتةاج التةي العامةة اآلداب الطفةل تعلةيم -

 السليم.

ةمو ووسةيلة ،الطفةل انفعةاالت عةن للتعبيةر عتبةر وسةيلةي - بحيةث  للطفةل األدبةي بالةذ وق  للس 

ز مهارة  والكتابي الشفهييوظف مكتسباته في  التعبير   .لديه الكتابة مما يعز 
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"فةةةي تنميةةةة  المهةةةارات اللغويةةةة لتلميةةةذ المدرسةةةةة أدب الطفـــلبعةةةد هةةةذ  الرحلةةةة البحثيةةةة فةةةي أثةةةر"  

والوقةةت ،والتركيز، نهايةةة مطةةاف بحثنةةا الةةذي أخةةذ منةةا كثيةةرا مةةن الجهةةد نحةةن فةةي هةةا ،االبتدائيةةة

قةةد توصةةلنا إلةةى نتةةائم ،وأضةةفى علينةةا متعةةة ولةةذة وسةةعادة تةةذوقناها فةةي مشةةوار معالجةةة عناصةةر  

 نذكر منها ما يأتي :

أن المدرسةةةةة االبتدائيةةةةة ملسسةةةةة اجتماعيةةةةة  تحتضةةةةن الطفةةةةل ،وتعمةةةةل علةةةةى تزويةةةةد  بةةةةالخبرات * 

ات ُتوفر له معلومات وفيرة في الكثير مةن المجةاالت  كالةدين والرياضةياالجتماعية والمعارف ،إذ 

 ،والتاريخ والجغرافيا ،واألدب .

اع ا األربةع المتمثلةة فةي السةم* أن أهم ما يجب أن يتعلمه الطفل في المدرسة هةو اللغةة بمهاراتهة

 ألن إتقةةةان الطفةةةل للغةةةة ركيةةةزة هامةةةة السةةةتيعاب المعةةةارف واكتسةةةابهاوالتحةةةدث والقةةةراءة والكتابةةةة ،

باللغة يفهم مةا يقةول ويةدرت مةا يكتةب ،ويسةتوعبه. وكلمةا كثةرت مفرداتةه فيهةا واتسةعت حصةيلته ،ف

صلية ة تقلل من مهارات الفرد التواباإلضافة إلى أن قلة الحصيلة اللغوي،زاد فهمه وعلمه وخبرته 

مةن  وهةذا مةا يجعةل إتقةان الطفةل للغةة ومهاراتهةا،وتعرقةل تبادلةه المنةافع والخبةرات واألفكةار معهةم 

بداعةه أيضةا والطفل هةو ثةروة كةل ،سمع وتحدث وقراءة وكتابة حجر أساس في تعليمه وتواصةله وا 

 لمرحلة الخام في تشييد صرحها.امة ومهد تطورها في المستقبل لذلت تعد مرحلة الطفولة ا

تعد الكتابة وجها من أوجه العمل اإلبداعي الذي يستوجب الموهبة واإلتقان لما لةه أثةر فةي بنةاء *

 بنةاء البحةث فةي مجةال أدب الطفةل هةام لمةا يلديةه هةذا األخيةر مةن اثةر بةالغ فةي فةيشخصةيته و 

ألن"أدب الطفل"أحةد لديةه  األدبةي بالةذوق  والنفسةية  والنهةو  والتربويةة الثقافيةة الطفةل شخصةية
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 قصةة مةن لةه يقةدم مةا كةل هةوالوسائط واألشكال األدبية الموجهة للطفل فةي المدرسةة االبتدائيةة ف

 إذ يعمل على تطوير ذوقه وتنمية قدراته اللغوية واالجتماعية والنفسية. ومسرحية وشعر

فةي حيةاة الطفةل بحيةث يعمةل *يعةد "أدب الطفةل" فةي المدرسةة االبتدائيةة مةن المركبةات األساسةية 

على تصوير جوانب الحيةاة ويصةفها ويشةرحها فيثيةر الجانةب الحسةي والجمةالي والعةاطفي لةه ممةا 

 يجعل منه كائنا أكثر تعاطفا مع غير .

وق  تحمةل خصةائص ومكونةات بنائيةة شةصةناعة فنيةة بطابعهةا النثةري الم* إن القصةة باعتبارهةا 

فيسةةبي فةةي فضةةاء مةةن البهجةةة  مةةن خاللهةةا  متعةةة الحيةةاة تضةةفي عليهةةا ميةةزة فريةةدة يةةتعلم الطفةةل

 تترت أثرا بارزا في سلوكه اللفظةي وقةشوالمغامرة ويتعرف على خفايا الكون في صناعة سردية م

 فهةةي بةةذلت تشةةكل وسةةيطا تربويةةا ،وتعليميةةا يزيةةد مةةن ثروتةةه اللغويةةة الحتوائهةةا علةةى،وغيةةر اللفظةةي 

تسةاعد الجديدة. التي من شأنها تطوير مهارة الكالم لديه و  األلفا  ،والجمل والعبارات ،واألساليب

باإلضةافة إلةى  التحةاور مةع الغيةر ،في ترويضه على التعبيةر عمةا يشةعر بةه ،ويرغبةه ويفكةر فيةه 

دون أن ننسةةى تنميةةة المهةةارة الكتابيةةة بتوظيةةف كةةل المكتسةةبات ،و إعةةادة روايتةةه ألحةةداث القصةةة 

 الشفوية في كتاباته.

المسةةرحية فةةي كونهةةا تسةةاعد فةةي تقةةويم سةةلوت الطفةةل التربةةوي وتحقةةق لةةه التكيةةف  تكمةةن أهميةةة  *

بحيث يصةةةةةبي قةةةةةادرا علةةةةةى إعةةةةالن طاقاتةةةةةه بامتصةةةةةاص الجانةةةةةب العةةةةةدواني مةةةةةن ،داخةةةةل الجماعةةةةةة

بدكسابه الشجاعة األدبية من خالل استخدام الفصةحى فةي ،القدرة التعبيرية لديه  شخصيته وتنمي
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تثبيةةت الثقةةة بةةالنفس ورفةةع الحةةس الفنةةي والتةةزود بالقةةدرات اإلدراكيةةة  باإلضةةافة إلةةىاإللقةةاء والتلقةةي 

 .والخيالية

للشةةعر نصةةيب فةةي تطةةوير المهةةارات اللغويةةة للطفةةل فةةي المدرسةةة االبتدائيةةة فهةةو يقةةدم لةةه علةةى  *

خصائصةها عةن طريةق  علةى وتعرفةه بةه المحيطةة األشةياء  سةاعد  علةى تسةميةشةكل أناشةيد ت

 الطفةل المعاني،ممةا يبةرز قةدرة وتجسةيد اإللقاء، وجودة األداء حسن على استعمال الحف  وتدريبه

ةمو ووسةيلة،  انفعاالتةه عةن للتعبيةر واإلبةداع فهةو وسةيلة االسةتماع علةى ث بحية األدبةي بذ وقةه للس 

ز مهارة الكتابة  لديه . يوظف مكتسباته في  التعبير الشفهي والكتابي  مما يعز 

 فةي أساسية دعامة ن أدب الطفل ثروة أدبية وفنية ولغوية تشكلأوبناء على ما تقدم نقول ب     

 والعةاطفي واالجتمةاعي العقلي،والنفسةي نمةو  مسةيرة تعتةري الطفةل فةي التةي التغيةرات مواجهةة

 فتسهم في تنمية المهارات اللغوية لديه من سمع وتحدث وقراءة وكتابة.  واللغوي 

 التوصيات:

تكةةون عبةةارة عةةن توصةةيات عقةةب نهايةةة هةةذ  الدراسةةة  مةةن بةةين مةةا المالحظةةات التةةي يمكةةن أن

 هو انعدام النصوص المسرحية في كتاب الطفل المدرسةي للسةنة الثالثةة ابتةدائي الجيةل الثةاني

 وهذا ما يجعلنا ننادي بةة:

ر *االلتفات إلى هذا النقص والعوز األدبي التمثيلةي فةي كتةاب الطفةل وفةي حياتةه المدرسةية بتةوفي

 ة تتوافق وعمر الطفل وميوله ودينه ومعتقداته .نصوص أدبية مسرحي
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 أسةبوعي والطلةب مةن بشةكل المدرسةي للمسةرح المةنهم التربةوي  فةي سةاعات تخصةيص *ضرورة

 المدرسية . المقررات في التربية المسرحية مادة خلق المسئولة الجهات

لجمةةاعي *تةةوفير فضةةاء داخةةل المدرسةةة لتطبيةةق النشةةال الحةةر فيهةةا  الةةذي يسةةاعد علةةى العمةةل ا

 واستثمار أوقات الفراغ وتحبيب المتعلم للمدرسة وزيادة تعلقه بها .

 واألداء العمةل علةى تدريبيةة دورات خةالل وتكةوين األسةاتذة مةن  المهنةي اإلعةداد *ضةرورة

  ذلت. مع والتعامل التواصل وكيفية المدرسي المسرحي

 الطفةل فةي يتعلمةه لتطبيق مةا منها اإلفادة إلى يهدف مناسبا   توظيفا   األناشيد والقصص *توظيف

 حياته اللغوية والمعرفية

نيةة *إغناء الكتاب المدرس باألناشيد والقصص التي تتوافق وعمر الطفل والبيئة االجتماعيةة والدي

 التي يعيش فيها .

* نةةدعو الةةوزارة إلةةى إصةةدار مجلةةة طفليةةة أو كتيةةب للمبةةدع الصةةغير فةةي نهايةةة كةةل سةةنة وتحفيةةز 

 ل قصة يحررها عليه.الطفل بطبع أجم
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ةةعر العربةةي فةةي صةةدر اإلسةةالم والعصةةر ،بشةةرى محمةةد علةةي الخطيةةب -38 القصةةة والحكايةةة فةةي الش 
  pdf،  1ل، 1990 ،بغداد ،دار شلون الثقافة العامة،وزارة الثقافة واإلعالم  ،األموي 

  .2،1987ل ،الملسسة الوطنية للكتاب الجزائري ،تركي رابي "دار بيان في التربية اإلسالمية -39
 .1982الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،المسرحية التلفزيونية لأطفال،جمال أبو ريه -40
-دمشةق ،منشةورات وزارة الثقافة،ترجمة صةفاء رومةاني ،كتب األطفال ومبدعوها ،جين كارل  -41

 م 1994د ل ،سورية 
،كتةةةةةةةةةةةةةةةةب األطفةةةةةةةةةةةةةةةةال ومبدعوها،ترجمةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةفاء روماني،منشةةةةةةةةةةةةةةةةورات وزارة جةةةةةةةةةةةةةةةةين كارل -42

 .1994الثقافة،دمشق،دل،
اللبنانيةة   الةدار المصةرية :القةاهرة ،2 "،ل وبحةوث دراسةات العربةي الطفةل أدب" حسن شحاتة، -43

1994 . 
 حسن عبد الباري عسر،مهارات القراءة،المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر،مصر. -44

العلةةةم  ،تقةةديم ا.د.مصةةةطفى رجةةب،المسةةةرح المدرسةةي ودور  التربةةةوي ،حسةةن عبةةد المةةةنعم حمةةد  -45
 . 2008، 1ل،ر والتوزيع شواإليمان للن

      م. 1993 ،بيروت،1 الهالل،ل ومكتبة دار المدرسي، المسرح ،مرعي حسن -46
 المةريخ دار الطفل،السةعودية، تربيةة أسةس و مكانتهةا اإلسةالم فةي عثمان،الطفولةة مةال حسةن -47

 . 1982 للنشر،
 هةة1426الحميد هبة" أدب الطفل في المرحلة االبتدائية" دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمةان،  -48

  
دار ،عمةةان ،1ل،سةةيكولوجية اللعةةب لةةدى األطفةةال العةةاديين والمعةةاقين،خالةةد عبةةد الةةرزاق السيد -49

 . 2003 ،الفكر للنشر والتوزيع
الخليةةةل بةةةةن أحمةةةةد الفراهةةةةدي،معجم العين،تحقيةةةةق د.عبةةةةد الحميةةةةد هنةةةةداوي،دار الكتةةةةب العلميةةةةة  -50

 .2003، 1،باب النون،ل4بيروت، ج
  . 1981 ،ب ل،مطبعة بغداد،" سيكولوجية الطفولة والمراهقة "،داوود سالمة -51
دبلةةة العةةالي وزخرون،جةةودة التعلةةيم داخةةل المنظومةةة التربويةةة فةةي ظةةل معوقةةات تحقيةةق أهةةداف  -52

 الجزائر، ب ت .–،جامعة محمد خيضر،بسكرة  pdfاإلصالح ومتطلباته 
  م. 1988 -هة1408بة ل  ،بيروت -مكتبة لبنان، مختار الصحاح،الرازي محمد بن أبي بكر -53
 م.4،1956االستقامة ،ل،تحت راية القرزن،القاهرة،مطبعة رافعي -54
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 ،أدب األطفال مبادئه ومقوماته األساسية،دار المعارف،القاهرة.رضوان محمد محمود -55
 .1971روبير دوترانس وزخرون،التربية والتعليم،ترجمة هشام نشابة وزخرون،مكتبة لبنان، -56

 .1998الريماوي محمد عودة "في علم نفس الطفل"،دار الشروق، عمان، األردن  -57
  . 2005إسماعيل،طرق تدرسي اللغة العربية،دار المعرفة الجامعية،مصر،زكريا  -58
لدراسات زكرياء ميشال" األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية"،الملسسة الجامعية ل -59

 ، )ب ل(  .1982والنشر التوزيع،بيروت 
 . 3،1999زكرياء ميشال، قضايا السنية تطبيق،ية دار العلم للماليين، ل -60
 .2002السعيد الورقي، في أدب اللغة العربية ،كلية ريا  األطفال ،اإلسكندرية ، -61
 وموزعون،عمةان ناشةرون  البدايةة اللغةة،دار لتةدريس الحديثةة مغلي،األسةاليب أبةو سةميي -62

2005. 
أدب األطفةةةةال قةةةةراءات نظريةةةةة ونمةةةةاذج تطبيقية،دارالمسةةةةيرة للتوزيةةةةع ،سةةةةمير عبةةةةدالوهاب احمةةةةد -63

 1،2006والطباعة ل
 . 1998، 3 رة،مصر،لھالعربي،القا الفكر التربية،دار اجتماع السيد،علم أحمد ميرةس -64
 ،ة ب ل. 2003السيد عبد الحميد سليمان،"سيكولوجية اللغة"،دار الفكرالعربي،القاهرة،  -65
منشةةةةةةةةةةةةورات عةةةةةةةةةةةةام -االيجابيةةةةةةةةةةةةات والسةةةةةةةةةةةةلبيات -،عصةةةةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةةةةورةشةةةةةةةةةةةةاكر عبةةةةةةةةةةةةد الحميد -66

 .2005المعرفة،الكويت،
 ه.1425دار الميسرة ،عمان1د ل،سيكولوجية  التطو من الطفولة إلى الرش،شفيق العالونة" -67
 إسةالمي(،ل تربةوي  الشخصةية)منظور وبنةاء األطفةال الةرلوف،أدب عبةد محمةد الشةيخ -68

 . م1997 ،دبي،دارالعلم،2
 هةب ل 1417اإلمارات العربية المتحدة،الشيخ محمد" أدب األطفال وبناء الشخصية"دار القلم، -69
 . 1988 1السامي،ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية،المكتب اإلسالمي،بيروت،لصالي  -70
 play storeتطبيق على -،صحيي البخاري  -71
  2004 والتوزيع،عنابة،الجزائر للنشر العلوم دار ،التربوي  االكتما  شروج ،علم الدين صالح -72
تدريسها،دارالشةةةةةةةةةروق،رام طةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةي حسةةةةةةةةةين الديلمي،اللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة مناهجهةةةةةةةةةا وطرائةةةةةةةةةق  -73

 م.2005، 1هللا،المنارة،ل

عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحمن ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن خلدون،المقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،  -74
http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htm،الكتةةةةةةةةةةةةةةةةةاب مصةةةةةةةةةةةةةةةةةدر 

http://www.alwarraq.com 
 .م 1994عبد الرلوف أبو أسعد،الطفل وعالمه األدبي،دار المعارف القاهرة،  -75

http://islamport.com/w/tkh/Web/345/226.htmمصدر
http://www.alwarraq.com/
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 بةوالتطبيق،مكت النظرية بين تدريسها وطرائق العربية اللغة مناهم الجعافرة يوسف السالم عبد -76
 . 2011 1للنشروالتوزيع عمان ل العربي المجتمع

 للطباعةة التعليميةة،دارغرب المةواد إنتةاج الفرجاني،تكنولوجيةا السةالم عبةد العظةيم عبةد -77
 . 2002والنشروالتوزيع،القاهرة، 

  عبد الفاتي حسن البهجة،أساليب تدريس مهةارات اللغةة العربيةة وأدابهةا،" دار الكتةاب الجةامعي -78
 .  2005هة /1425الطبعة الثانية  -اإلمارات المتحدة –العين

 2ل،عمةةةةان،دارالشةةةروق للنشةةةر والتوزيع،طفةةةال دراسةةةة وتطبيقأدب األ،عبةةةد الفتةةةاح أبةةةو معةةةال -79
1988 . 

 عمةان،دار1 ل ،" وتثقةيفهم وتعلةيمهم تةربيتهم وأسةاليب األطفةال معةال،أدب عبةد الفتةاح أبةو -80
 . 2000والتوزيع،  للنشر الشروق 

دار فرحةةةة للنشةةةر ،القةةةاهرة ، 1ل ،المسةةةرح المدرسةةةي والعةةةالج النفسةةةي ،عبةةةد الفتةةةاح أبةةةو نجلةةةه -81
 . 2004والتوزيع 

عبةةد الفتةةاح حسةةن البهجة،أسةةاليب تةةدريس مهةةارات اللغةةة العربيةةة وزدابهةةا،دار الكتةةاب الجةةامعي  -82
 .  2العين، اإلمارات العربية ،ل 

 م.1997، 1، دار الفكر العربي،األدب اإلسالمي لأطفال،عبد الفتاح عبد الكافي -83

 السادسةة،مكتبة أثرها،الطبعةة وتقةويم أسسةهاوتنظيماتها – ،المنةاهم ابةراهيم فةلاد اللطيةف عبةد -84
 . 1965 مصر

 هة 1413،بيروت ملسسة الرسالة،  6عبد المجيد النشواني،علم النفس التربوي،ل  -85
دارالشةةروق للنشةةر والتوزيةةع -التعبير،التأويل،النقةةد-،عبقريةةة الصةةور والمكةةانعبةةد المسةةلم طاهر -86

 . 2002 1،عمان ،ل
ديةةةوان ،دراسةةةة تشةةةريحية لقصةةةيدة أسةةةجان يمانيةةةة،لخطةةةاب الشةةةعري بنيةةةة ا،عبةةةد الملةةةت مرتةةةا  -87

  دل ، 1991،الجزائر،المطبوعات الجامعية 
   2003 ،عمان،دار المسيرة،مهارات في اللغة والتفكير،عبد الهادي نبيل وزخرون  -88
 كتةاب اتحةاد منشةورات،وتجةارب ( رلى  المعاصر)قضةايا العربةي المسةرح،يفھ أبةو هلل عبةد -89

 م. 2002 دمشق، العرب،
  1ل م،2003والتوزيع،وهران،الجزائر للنشر دارالغرب الجزائر في الطفل عبدالقادرعميش،قصة -90
 . 1978 رة،ھالقا العربي، الفكر دار وفنونه، األدب، إسماعيل الدين عز -91
 .1982 ،3ل،مصر،مصرية-مكتبة االنجلو،في أدب األطفال،علي الحديدي  -92
 . 1999، 2ل،المصرية األنجلو مكتبة،األطفال أدب في ،الحديدي علي -93
 د ت .،2ل،األنجلو المصرية،القاهرة،في أدب األطفال،علي الحديدي -94
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الشةةةةركة التونسةةةةةية للتوزيةةةةع والملسسةةةةةة الوطنيةةةةةة  ،القةةةةاموس الجديةةةةةد،علةةةةي بةةةةةن هاديةةةةة وزخةةةةةرون  -95
  الجزائرية للكتاب

 والنشر،اإلسكندرية. للطباعة اإلشعاع التربوي،مكتبة االجتماع الجوالني،علم عمر -96
 . م 1999،الفكر دار ،،عمان 4 ،ل األطفال ،أدب الحميد عبد حنان العناني -97
 . 1997والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار والمسرح، الدراما ، الحميد عبد حنان العناني، -98
،عمةان،  1عيد زهدي ،مخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية، دار صةفاء للنشةر والتوزيةع، ل -99

2011. 
ترجمةة:نوفل نيةوف المجلةس -دراسات في تاريخ الصورة الفنية-غاتشف"الوعي والفن"غيورغي  -100

 . 1990الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت
 سةعد أحمةد :تةر ،مسةرحهم يعةدون  األطفةال األطفةال مةع كاسانيللي،المسةرح يتسةيو فةابر -101

 . 1995 القاهرة ،والتوزيع للنشر العربي الفكر دار المغربي،
 ت.-،بيروت،د4،"معجم علم النفس"،دار العلم للماليين،لفاخرعاقل -102
 دار،بغةداد، ثقافةة فةي المعرفةي التجةانس ومرتكةزات التربويةة المةداخل،الكعبي عبةاس فاضةل -103

 . 1999 ،العامة الثقافية الشلون 
لوف الشةةةةةةةةةةةيخ،المرجع فةةةةةةةةةةةي تعلةةةةةةةةةةةيم اللغةةةةةةةةةةةة العربي ةةةةةةةةةةةة  -104 فتحةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةونس وعبةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةر 

 م.2003وهيبة،لأجانب،القاهرة،دارمكتبة 
 . 1969 ،بيروت،دار المشرق ،تي محسن مجدي،الحروف،الفرابي -105
 وتقويمها،مكة،  ووسائلها أهدافها االبتدائية المدرسة في التربوية محمود،العملية ابراهيم فالتة  -106
فا مطابع   ه. 1405 ، الص 
 .1994،  1مصر،ل-فهيم مصطفى،الطفل والقراءة،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة -107
 م .2010، 1قاسم بن مهني ،أدب الطفل والترغيب في مطالعته ،دار العلماء ،تونس ،ل -108
 التعليميةة،ل العمليةة فةي ووظائفةه وخصائصةه وحاجاتةه الطفةل أدب ، محمةد قنةاوي هةدى -109
 . م2003ه/1424، الفالح مكتبة،،الكويت1
كتبةةة زهةةةراء قيوليةةت محمةةد إبراهيم،عبةةد الةةةرحمن سةةيد سليمان،دراسةةات فةةةي سةةيكولوجية النمو،م -110

 ب ت .  الشرف،ب ل ،
الةةةةةديوان الةةةةةوطني للمطبوعةةةةةات -الجيةةةةةل الثةةةةةاني-كتةةةةةاب اللغةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةنة الثالثةةةةةة ابتةةةةةدائي -111

   2018-2017 1المدرسية،ل
الةةةةديوان الةةةوطني للمطبوعةةةةات المدرسةةةةية، -كتةةةابي فةةةةي اللغةةةة العربيةةةةة السةةةنة الخامسةةةةة ابتةةةدائي -112

2013-2014. 
 ،الةدار المصةرية اللبنانيةة،القةاهرة ،المسةرح التعليمةي المصةطلي والتطبيةق  ،كمال الدين حسةين -113
 .2005 ، 1ل
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بةةراهيم الةةرحمن عبةد هللا الكنةدري عبةةد -114  المرحلةةة اللغةة العربيةةة تعلةةيم .،عطةةا محمةد وا 
 .1993،الفالح مكتبة،الكويت،االبتدائي

 هة .1411الكيالني نجيب " أدب الطفل في اإلسالم" ملسسة الرسالة، بيروت،  -115
 .1،1997ل ،القاموس المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح،ماري الياس حنان قصاب -116
 . 1979 ،بيروت ،مكتبة لبنان،معجم المصطلحات األدبية،مجدي وهبة وكامل المهندس -117
مجدي وهبةوكامل المهندس،معجم المصطلحات األدبية في اللغة واألدب مكتبة لبنان بيةروت  -118
 . 1984  ،2ل ،
 . ،د ت 3ل ، الوسيط المعجم ، العربية اللغة مجمع -119
،داراحيةةةاء التةةةراث العربةةةي ،بيةةةروت، ب ت،  2،ل 2مجمةةةع اللغةةةة العربيةةةة،"المعجم الوسةةةيط"،ج -120

 .160ص

 ، مادة)ملت(.2005 4مجمع اللغة العربية،معجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية،ل -121

 ،مصةر -اإلسةكندرية، ملسسةة حةورس الدوليةة،"األدب القصصةي للطفةل"،السةيد حةالوة محمةد  -122
  دل 

 لبنان مكتبة في المعاجم دائرة إخراج الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكر أبي محمد -123
1986. 

، 2دار الكتةةةةةب العلميةةةةةة ،بيروت،لبنةةةةةان،ل 2محمةةةةةد التةةةةةونجي،المعجم المفصةةةةةل فةةةةةي األدب ج -124
1999. 

 2003،اإلسةكندرية  ،المكتةب الجةامعي الجديةد،األدب القصصةي للطفةل ،محمد السةيد حةالوة  -125
. 
 والتوزيع،عمةان للنشةر الصةفاء دار للطفةل، االجتماعيةة وزخةرون ،التنشةئة الشةناوي  محمةد -126

 . 2001 ،األردن،
،مةادة  1986 بيةروت، لبنةان، الصةحاح،مكتبة القادرالرازي،مختةار عبةد بةن بكةر أبي بن محمد -127

 ملت.

 ملسسةة العرقسوسةي، نعةيم محمةد تحقيةق المحةيط، قةاموس أبةادي، الفيةروز يعقةوب بن محمد -128
 .2005، 8ل  الرسالة،

 .1988 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،مسرح الطفل ،محمد حامد أبو الخير -129
 م 1997 2برغيش،"أدب األطفال أهدافه وسماته"، ملسسة الرسالة ،بيروت،لمحمد حسن  -130
 م.2001قباء، دار  ،القاهرة، ل.،د ومسرحهم األطفال ،قصص هللا محمد حسن عبد -131
محمةةد رجةةب فضةةل هللا،االتجاهةةات التربويةةة المعاصةةرة فةةي تةةدريس اللغةةة العربيةةة،عالم الكتةةب،  -132

 . 2003، 2القاهرة، مصر،ل
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،عةةةةةالم -تعليمهةةةةا وتقويمهةةةةا -محمةةةةد رجةةةةب فضةةةةل هللا،عمليةةةةةات الكتابةةةةة الوظيفيةةةةة وتطبيقاتهةةةةةا -133
 م.2002-ه1423، 1الكتب،القاهرة، ل

األطفةةةةةةةةةال أسسةةةةةةةةةه وتطةةةةةةةةةور  وفنونةةةةةةةةةه وقضةةةةةةةةةايا  ونمةةةةةةةةةاذج محمةةةةةةةةةد صةةةةةةةةةالي السةةةةةةةةةنتي،في أدب  -134
 . 2003، 1منه،دارالنشراألندلس ،حائل السعودية،ل

 9موسوعة علم النفس الحديث،دار الراتةب الجامعيةة،لبنان المجلةد،محمد عبد الرحمن العيسوي  -135
  2002 1ل،

 . 1995 ،دار الفالح للنشر والتوزيع،األردن،مدخل إلى علم اللغة ،محمد على الخولي -136
محمةةةد عواد،الصةةةعوبات اإلمالئيةةةة فةةةي الخةةةط العربي،دائةةةرة المكتبةةةة الوطنيةةةة المملكةةةة األردنيةةةة  -137

 . 2011الهاشمية، الطبعة العربية 
 . 1998،دار الشروق  ،في علم النفس الطفل،محمد عودة الريماوي  -138
 .1992،الشروق،عمان،1محمد عودة الريماوي،في علم نفس الطفل،ل -139
  2001اللبنانية، المصرية الدار : القاهرة ، والطفل المكتبة .،عبد الهادي فتحي محمد -140
 ،1ل،الجديةدة اآلفةاق دار منشةورات ،اإلسةالمية العربيةة المسةرحية مالمي ،طالب محمد محمد -141

 .  1987، ،المغرب
 .1996 1محمد يوسف نجم ،فن القصة،دار صادر،بيروت،ودار الشروق،عمان ،ل -142
 غزة . 2004اإلسالمية، الجامعة 2 ل اإلسالمية، التربية في محمود أبو دف مقدمة -143
 .2004 رة،ھالقا،1 العربي،ل الفكر األطفال دار أدب في المرجع،إسماعيل حسن محمود -144
ة بالمملكةةة العربيةةة السةةعودي تعلةةيم اللغةةة العربيةةة النةةاطقين بلغةةات أخةةرى  محمةةود كامةةل الن اقةةة، -145

 د ت .،جامعة أم القرى، د ل

  .ب ت  ،عنابة–منشورات جامعة باجي مختار ،التنشئة االجتماعية ""ملسسات ،مراد زعمي  -146
 . م 1980 ، دمشق ، ل.د الفكر، دار والرواية، ،القصة عزيزة مريدن -147

 الجزائر،د ت. -مصطفى حركات،الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربي،دار األفاق -148
 . 2006، 2ل،الجزائر  ،دار الغرب ،محاضرات في علوم التربية،معروف احمد  -149
  28ل  ،بيروت،دار الشروق ودار المشرق ،المنجد في اللغة واألعالم -150
 ،توزيةع 2003 بيروت،لبنةان الصةلي ريةا  م.م.ش المشةرق  واألعةالم،دار اللغةة فةي المنجةد -151

 بيروت،لبنان. الفيل، سن الواطي، الجسر الشرقية، المكتبة
شةر "الملسسة الجامعيه للدراسات والنمباد  وا عالم ،األلسنية"علم اللغة الحديث "،ميشال زكريا -152

 . 1983 1بيروت لبنان ل
   1985،دار النفائس بيروت،خصائص العربية وطرق تدريسها،نايف معروف -153



 المصادر و المراك 

 

234 

ر شةةعمةةان دار وائةةل للن، 1ل ،سةةيكولوجيا اللعةةب وأثرهةةا فةةي تعلةةم األطفةةال ،نبيةةل عبةةد الهةةادي -154
 .م 2004والتوزيع 

دار الحميدي،المملكةةةة ،مةةةن منظةةةور إسةةةالمي"أدب الطفةةةل ، احمةةةد عبةةةد الكةةةريم الظهةةةار نجةةةاح -155
 هة ب ل .1424العربية السعودية، 

-قسنطينة ،ر والتوزيعشملسسة اإلسراء للن،أدب األطفال في ضوء اإلسالم ،نجيب الكيالني  -156
 .م1991، 2ل،م 1986 1ل،الجزائر

 دار ،األردن،1 تطبيقيةة(،ل نظريةة وتطلعات)دراسةة واقةع الطفولةة أدب وصةفي اللبةدي، نةزار -157
 .2001 الجامعي  الكتاب

دار هومةةةة -نةةور الةةةدين مسدي،"األسةةةلوبية وتحليةةل الخطاب"،دراسةةةة فةةةي النقةةد العربةةةي الحةةةديث -158
 ، دل ،دت.1للتوزيع، الجزائر ج

 .2007 ،1ل ،والتوزيع نشردار ورد لل ،المعجم األدبي،نواف نصار -159
المصةةةةةةرية العامةةةةةةة الهيئةةةةةةة ،"أدب األطفةةةةةةال فلسةةةةةةفته فنونةةةةةةه ووسةةةةةةائطه"،هةةةةةةادي نعمةةةةةةان الهيتةةةةةةي -160

 بط،القاهرة،للكتاب
ردن األ-هشام الحسن،طرق تعلةيم األطفةال القةراءة والكتابة،الدارالعلميةة الدوليةودارالثقافةة،عمان -161
 .2000 1ل
 الوثيقةةةةةة المرفقةةةةةة لمةةةةةنهم التربيةةةةةة الموسةةةةةيقية،مرحلة التعلةةةةةيم االبتدائي،إعةةةةةداد  الجنةةةةةة الوطنيةةةةةة -162

 . 2016يقية،وزارة التربية الوطنية،الجزائر،للمناهم،المجموعة المتخصصة للتربية الموس
 التعلةةيم مديريةةة االبتةةدائي، التعلةةيم مةةن السةةنة الرابعةةة الوطنيةةة،مناهم التربيةةة وزارة -163

 . 2011 ، الجزائر،جوان للمطبوعات المدرسية، الوطني األساسي،الديوان
 بط ، 1999 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،"القصة وثقافة الطفل" ،يوسف حسن نوفل -164

 
 

 

 

 

 

 : المصادر والمراجع األجنبية

1. Charante-martine, Apprendre à rédiger, édition CDDP, 1990 ,pdf. 

2. Danset-Leger Jacqueline,L’enfant et les images de la littérature 

enfantine,Pierre Mardaga éditeur, Bruxelle,1980. 



 المصادر و المراك 

 

235 

3. Dictionnaire de la linguistique, et des sciences de langue ;Larousse, 

paris,1994. 

4. Good,cv, Dictionary of Education ,new -york ,Mc gnaus-Hill, book,  

co.inc , 1959.  

5. le Ministère de la table ronde des experts en lecture ;2003,Toronto. 

6. le petit Larousse, Paris Cidex 06, 2009. 

7. ludek janda ;la littérature enfantine être  culture ; fsslvt.fss. muni.cz 

/letty /j.html    

8. press,946 -Munn,n.l,psychology,boston,the reveside 

9. Prince Nathalie, La littérature de jeunesse en question, Presse 

universitaire de Rennes, 2009, pdf. 

10. paire -cpc,Delhomme cpd av,Kastner;Labahri  Raval cpc

christine de -suite à un travail collectif fe formateurs,mairie animatrice,

 ;novembre2008,pdf la perrière. 

 الدوريات والمجالت:

 .م 1989سنة،المغرب  16العدد،والتعليم التربية مجلة -1
 . 1986 للكتاب، العامة المصرية الطفل،الهيئة مسرح حول الدراسية الحلقة  -2

 . 1989يوليو،قطر ،90مجلة التربية العدد
 .2015ماي،1العدد،مجلة نقد وتنوير -3
 .م2001اكتوبر-ه1422شعبان ، 302مجلة الفيصل العدد -4
 pdf.99القاهرة،العدد ،مجلة اللغة العربية  -5
 . 31،1979 عدد الفيصل، مجلة -6
  2010 17العدد ،باكستان–جامعة بنجاب،مجلة القسم العربي  -7
 pdf.26/05/2001بتاريخ 760جريدة األسبوع األدبي،اتحاد الكتاب العربي دمشق،العد  -8
 بسةوق  الجةامعي المركةز خةاص، منشةورات عةدد الطفةل، أدب ملتقةى فعاليةات، اإلنسةانية العلةوم مجلةة -9

 م. 2003 الجزائر، راس،ھأ
 2015، 1،العدد 42دراسات العلوم التربوية، المجلد -10
 نشيدة قوادري،مقال بعنوان"مكتبة لكل  مدرسة لتحبيةب التالميةذ فةي المطالعةة والبحث"،الشةروق  -11

online، 
   1998 مارس 123 العدد،الكويت،واألدب للثقافة الوطن المجلس ،المعرفة معالم -12
 .2012حزيران، 11العدد،مجلة زداب الفراهدي -13

 . بغداد1979 ،للطفل للسنة األولى الوطنية المجلة  -14
 الرسائل العلمية:



 المصادر و المراك 

 

236 

فاطمة الزهراء حاج صابري،عسر القراءة النمائي وعالقته ببع  المتغيرات األخرى،رسالة ماجستير  -1
 رقلة.و إشراف عبد الكريم القريشي،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،قسم علم النفس وعلوم التربية،جامعة 

 أهداف التربية اإلسالمية لدى تالميذحنان عبد المجيد احمد عزوز،"دور المسرح المدرسي في تحقيق  -2
مية المرحلة االبتدائية"،رسالة ماجستير،إشراف نجم الدين عبد الغفور االنديجاني،قسم التربية اإلسال

 ه.1429/1430جامعة زم القرى، المملكة ،-والمقارنة كلية التربية

إشراف صالح الدين  ،رسالة ماجستير-مقاربة تواصلية-حياة طكوت،نشال القراءة في الطور األول -3
 .2010-2009سطيف، –زرال،قسم اللغة العربية وزدابها،جامعة فرحات عباس

مروة فتحي مصطفى األعسر،تنسيق المواقع كأداة فاعلة في تطويرالعملية التعليمية)دراسة تحليلية  -4
لمدارس المرحلة االبتدائية(،رسالة ماجستير،إشراف د.محمد أيمن عاشور،جامعة عين شمس،كلية 

 مصر .2009الهندسة قسم الهندسة المعمارية،
،رسالة La barbe bleue مريم حاجي،التصرف في ترجمة أدب الطفل "ترجمة كامل الكيالني -5

قسم الترجمة، جامعة الحاج لخضر،باتنة -شراف ليلى بوطمين،كلية اآلداب واللغاتإماجستير،
2014/ 2015 . 

دراسة في البناء الفكري –رسالة ماجستير بعنوان"النص المسرحي في الجزائر  ،ش هناءريزوق  زعال -6
كلية اآلداب  ،جامعة المسيلة ،سراف د/صالي لمباركيةإ-والتربوي لمسرحيات عزالدين  جالوجي

 م 2011/2012فرع دراماتورجيا ونقد مسرحي ،قسم اللغة العربية،والعلوم االجتماعية 
 
 

 مواق  االنترنت:
 

1.   http://mawdoo3.com/اللجوء السياسي. معنى 
2. http://www.aljanan.com   
3. http://www.almrsal.com/post/302880  

4. http://www.kwse.info/forum/showthread.php?635  
5. HTTP://WWW.QASSIMEDU.GOV.SA/EDU/SHOWTHREAD.PHP?T=2760  

6  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/01/13/849712.html  
  ine.com/ara/articles/148801.htmhttp://www.echoroukonl -11/2012/ 25بتاريخ   7

 

     http://www.saaid.net/mohamed/171.htm  ،صيد الفوائد،شاعر يان عبدالرزاق الشققير  .8

http://mawdoo3.com/معنى
http://www.aljanan.com/
http://www.almrsal.com/post/302880
http://www.kwse.info/forum/showthread.php?635
http://www.qassimedu.gov.sa/EDU/SHOWTHREAD.PHP?T=2760
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/01/13/849712.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/148801.htm
http://www.saaid.net/mohamed/171.htm


 المصادر و المراك 

 

237 

طالب عباس الظاهر ،الزمان والمكان في منظور القصة الحديثة، مجلة ثقافات االلكترونية،  .9
 thaQafat.com 2015اكتوبر17

 20/02/2017عبدالعزيز المطيري،العوامل الملثرة في عملية تعليم القراءة ،مسحوبة بتاريخ  10
  www.diwanalarab.comمن الموقع:

امية لدى الطفل"  عميش عبد القادر .11 ورة والن ص في ترسيخ القيم الس  تضافر مقال بعنوان"الص 
 http://www.amicheabdelkader.com/موقععن  2017زذار/مارس  25السبت, 

 مدارس التربية الفكرية فى المسرح وتعليم اللغة لأطفال كمال الدين حسين،مقال بعنوان: .12
ل )تربية الطفل من أجل مصر المستقب إلى الملتمر السنوي األول لمركز رعاية وتنمية الطفولة ،مقدم
 http://acl15.tripod.com/maqalat/27/27.htm ،2002الواقع =والطموح(  –

-مقال علمي كتب بمجلة أنفاس نت،إشكالية المصطلحات والمفاهيم،أدب األطفال وثقافتهم،يوسف عمر

 20:42 2017فبرايرررررررررر  2،يرررررررروم ال مرررررررريس،االلكترونيررررررررة-اإلنسررررررررراثمررررررررث اجررررررررل الثقافررررررررة و

http://www.anfasse.org 

 

 

 

 

 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.anfasse.org/


 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات
 

 

 



 فهرس الموضوعات

 

239 

 

 فهرس الموضوعات                              

 الصفحة المحتوى

  بسملة

  شكر وتقدير

  إهداء 

 ح-ا مقدمة

  7 االبتدائية والمدرسة الطفل المدخل

 8 تمهيد

 9 الطفل في اللغة

 11 الطفل في العجم الفرنسي

 12 اصطالحا

 14 مراحل الطفولة

 15 ا/التقسيم البيولوجي

 15 ب/التقسيم التربوي

 16 النمو لغة

 17 النمو اصطالحا

 18 مظاهر النمو

 20 المدرسة االبتدائية

 22 أهمية المدرسة

 23 وظائف المدرسة

 23 الوظائف الثقافية التعليمية :أوال

 24 الوظائف السياسية :ثانيا

 25 الوظائف االجتماعية :ثالثا

 26 االبتدائيةاحتياجات الطفل في المدرسة 

 26 الحاجات الهامة لتلميذ المدرسة االبتدائية

 29 أدب الطفل الفصل األول

 30 أدب الطفل المفهوم النشأة والمميزات/1

 30 تمهيد

 31 مفهوم األدب لغة

 32 مفهوم األدب اصطالحا



 فهرس الموضوعات

 

240 

 35 مفهوم أدب الطفل

 40 نشأة أدب الطفل

 47 صفات كاتب أدب األطفال

 53 أدب الطفل ووسائطه وأهدافهأشكال /2

 53 أشكاله 

 54 النثر-ا

 54 الشعر-ب

 54 وسائط أدب الطفل

 55 الوسائط الورقية

 55 الوسائط غير الورقية -ب

 الوسائط الورقية

 الكتاب-1

 

55 

 57 مايتوجب مراعاته في إخراج الكتاب

 60 الدوريات والمجالت-2

 61 خصائص وسمات صحف ومجالت األطفال

 63 الخصائص العامة للكتابة لألطفال

 الوسائط غير الورقية-ب

 اإلذاعة-1

 

66 

 68 التلفزيون-2

 69 أهداف التلفزيون

 70 المسرح-3

 72 الكتاب االلكتروني-4

 72 مميزات الكتاب االلكتروني

 74 األهداف الرئيسية ألدب الفل وتدريسه/3

 75 األهداف االعتقادية

 77 األهداف التربوية

 80 األهداف الفنية والجمالية-ج

 83 األهداف التعليمية-د

 85 المهارات اللغوية الفصل الثاني

 86 تمهيد

 86 تعريف اللغة



 فهرس الموضوعات

 

241 

 86 لغة -أ

 87 اصطالحا -ب

 91 الملكة

 94 الملكة اللسانية

 95 عالقة الملكية اللسانية بالمهارة

 95 تعريف المهارة

 98 أنواع المهارات

 98 السماع والتحدثأوال مهارتي 

 98 مهارة السمع-1

 98 تعريف السمع

 101 السمع والتنشئة اللغوية

 105 مهارة الكالم والتحدث-2

 105 تعريف الكالم

 105 لغة

 106 اصطالحا

 109 أهداف مهارة الكالم والتحدث

 110 طريقة تعليم مهارة الكالم

 110 طريقة الحكاية-ا

 111 طريقة المحادثة -ت

 111 طريقة اإللقائية او الخطبة -ث

 112 ثانيا مهارتي القراءة والكتابة

 113 تعريف القراءة

 118 أهداف القراءة في المرحلة االبتدائية

 119 أنواع القراءة

 120 القراءة الصامتة -أ

 121 مميزات القراءة الصامتة

 121 القراءة الجهرية-ب

 123 العوامل المؤثرة في عملية القراءة

 124 صعوبات قرائية بصرية -أ

 124 الصعوبات القرائية السمعية -ب

 125 المؤثرات البيئية -ج

 125 العوامل االنفعالية



 فهرس الموضوعات

 

242 

 126 مهارة الكتابة -2

 126 تعريف الكتابة

 126 لغة

 128 أهمية تعليم الخط

 129 اصطالحا

 130 أساليب تعليم الكتابة

 130 التمهيد

 131 اختيار الموضوع

 131 النموذج المختاركتابة 

 131 قراءة النموذج المختار

 132 الشرح الفني

 132 المحاكاة والتقليد

 132 التصحيح مع السارة

 133 متابعة الكتابة

 133 طبيعة الكتابة

 133 أهداف تعليم الكتابة

 ةذ المدرسالمهارات اللغوية لتلمي أدب الطفل في تنمية الفصل الثالث اثر
 االبتدائية

136 

 137 تمهيد

 137 أوال دور القصة في تنمية مهارات الطفل اللغوية

 138 التعريف اللغوي للقصة

 140 التعريف االصطالحي

 142 أنواع قصص األطفال

 145 عناصر قصة الطفل

 147 واقعية -أ

 147 رئيسية -ب

 154 الدراسة الوصفية

 154 المرحلة األولى وصف النصين

 154 النص األول نص القراءة

 155 التعريف بالكاتب

 155 أحداث القصة

 156 النص الثاني قصة ليلى الحمراء والذئب



 فهرس الموضوعات

 

243 

 156 التعريف بصاحب القصة

 157 وصف كتاب القصة

 157 أحداث القصة

 158 أهمية الصورة في النصين

 162 الدراسة التحليلية

 162 المرحلة الثانية مرحلة تحليل النصين

 177 المهارات األربعالقصة وتنمية 

 177 مهارة االستماع-1

 177 مهارة الحديث-2

 178 مهارة القراءة-3

 178 مهارة الكتابة-4

 180 ئيةالبتدااثانيا دور المسرح في تنمية مهارات الطفل اللغوية في المدرية 

 181 مفهوم المسرح المدرسي

 184 أقسام المسرح المدرسي

 185 التعليميأوال المسرح المدرسي 

 186 ثانيا المسرح المدرسي التربوي

 187 ثالثا المسرح المدرسي التلقائي

 188 رابعا مسرح العرائس

 189 أهداف المسرح المدرسي

 189 األهداف الجمالية والفنية

 189 األهداف الثقافية

 190 األهداف التربوية

 190 األهداف معرفية وأدائية 

 190 أهداف عالجية

 190 اثر التمثيل المسرحي على تنمية لغة الطفل

 191 مسرحية األسد المخلوع

 191 المعنى اإلجمالي للمسرحية

 191 معجم الحقول الداللية في مسرحية "األسد المخلوع"

 191 الحقل الداللي الخاص بأسماء الحيوانات

 191 الحقل الداللي الخاص بالدين

 191 الحقل الداللي الخاص بالعائلة

 191 الحقل الداللي الخاص بالجسد



 فهرس الموضوعات

 

244 

 191 الحقل الداللي الخاص بالحكم والسيادة

 191 الحقل الداللي الخاص بالرعب والخوف

 191 الحقل الداللي الخاص بالعدالة والمساواة

 192 الحقل الداللي الخاص بالظلم

 192 الحقل الداللي الخاص بالجزاء

 192 العمالتالحقل الداللي الخاص بأسماء 

 192 األساليب اللغوية في المسرحية

 192 مسرحية فداؤك أيها الحبيب

 193 معجم الحقول الداللية في مسرحية"فداؤك أيها الحبيب"

 193 الحقل الداللي الخاص بالدين

 193 الحقل الداللي الخاص بالثورة والغضب

 194 الحقل الداللي التربوي

 194 بالعاطفةالحقل الداللي الخاص 

 195 الحقل الداللي الخاص بصفات وأسماء رسول هللا

 195 األساليب اللغوية في المسرحية

 195 تجليات اثر المسرح على المهارات اللغوية.

 199-196 ئية البتداثالثا دور الشعر في تنمية مهارات الطفل اللغوية في المدرسة ا

 199 االبتدائيةالطفل وميدان تلقي الشعر في المدرة 

 199 أواليي حصة المحفوظات

 199 طريقة تقديم نشاط المحفوظات للطفل في المدرسة االبتدائية

 200 التمهيد -أ

 200 العرض -ب

 200 القراءة النموذجية -ح

 200 القراءات الفردية -خ

 200 السحر ومناقشة المعنى الكلي للنص  الشعري -ه

 200 األداء -و

 200 الموسيقيةثانيا حصة التربية 

 201 ميادين حصة التربية الموسيقية وأهدافها

 201 ميدان التذوق الموسيقي واالستماع وأهدافه -أ

 201 ميدان األنشودة واألغنية التربوية وأهدافه

 201 طريقة تقديم نشاط التربية الموسيقية

 201 التمهيد -أ



 فهرس الموضوعات

 

245 

 202 عرض األنشودة -ب

 202 الشروع بتلقين األنشودة -ج

 202 التوزيع -د

 202 الغناء الفردي -ه

 202 أهمية حصة المحفوظات والتربية الموسيقية وأهدافها

 202 اإلشكال الشعرية الموجهة للطفل في المدرسة االبتدائية

 203 أنواع المقطوعات الشعرية

 203 المقطوعة الشعرية االجتماعية -ا

 203 المقطوعة الشعرية الدينية -ب

 203 شعرية  اجتماعية دينيةمثال عن مقطوعة 

 203 تعقيب

 203 المقطوعة الشعرية العلمية التعليمية -ج

 204 مثال عن مقطوعة شعرية تعليمية

 204 تعقيب

 205 المقطوعة الشعرية الوطنية -ذ

 205 أنواع األناشيد

 205 األناشيد الدينية

 206 مثال عن نشيد ديني

 206 تعقيب

 206 أناشيد وطنية

 206 عن نشيد وطنيمثال 

 207 تعقيب

 207 أناشيد الطبيعة

 208 مثال عن نشيد الطبيعة

 208 تعقيب

 208 األناشيد االجتماعية الترفيهية

 210 مثال عن نشيد اجتماعي ترفيهي

 211 تعقيب

 211 مثال عن قصة شعرية

 212 تعقيب

ارات مهالقصة الشعرية(في تنمية -المقطوعة الشعرية-دور الشعر)النريد
 الطفل اللغوية في المدرسة االبتدائية

213 



 فهرس الموضوعات

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 226-214 خاتمة

 -239-227 المصادر والمراجع

 248-240 فهرس الموضوعات

  مالحق



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 



 المالحق

 

 
 



 المالحق

 

 



 المالحق

 

 



 المالحق

 

 
 



 المالحق

 

 
 



 المالحق

  



 المالحق

  



 المالحق

  



 المالحق

 

 

 :الملخص

سررهم فرري يأسررلوب خرراص يعتبررر أدب الطفررل جنسررا أدبيررا يسررتهوي ميررول الطفررل ورغباترره بمررا يتوجرره برره إلرريهم  ومررا يحرردثهم برره ب 

ميررررة مهمررررة لتن فالقصررررص واألشررررعار والحكايررررات المجسرررردة فرررري مشرررراهد ميدانيررررة،بنرررراء معررررارفهم ومرررردركاتهم وسررررلوكياتهم أيضررررا

دائيرررة هررري رحلرررة االبتوالم،شخصررريته وتنميرررة القررردرات اللغويرررة واالبتكاريرررة لديرررهوتسررراعد فررري صرررقل ،للطفرررل القررردرات اإلبداعيرررة

لولررروج  فررري عرررالم نرررا إلرررى اوهرررذا مرررا دفع،األسررراس الرررذي تشررريد عليررره المراحرررل التعليميرررة التاليرررة باعتبارهرررا قاعررردة الهررررم التعليمررري

ات اللغويرررة  هرررم التطررروراولين الكشرررف عرررن أمحررر،يرررة عنرررد تلميرررذ المدرسرررة االبتدائيرررةأدب الطفرررل وأثرررره فررري تنميرررة المهرررارات اللغو

 واإلبداعية  التي يكتسبها الطفل من خالل تلقيه لألدب داخل المدرسة االبتدائية.

Résume : 

             La littérature de l'enfant est un genre littéraire qui fait appel aux tendances et 

souhaits de l'enfant parce qu'il leur offre un style particulier qui les aide à développer 

leurs connaissances, leurs perceptions et leur comportement, et par conséquence ,les 

histoires,les poésies et les contes incorporées dans les scènes de terrain sont importantes 

pour le développement des capacités créatrices des enfants, et aident à affiner leur 

personnalité et à développer son propre langage et ses tendances créatrices , surtout que  

l'étape primaire est la base des étapes éducatives suivantes, de plus  c’est la  base de la 

pyramide éducative.                    

          Cela nous a conduit à accéder au monde de la littérature pour enfants et à son impact 

sur le développement des compétences linguistiques de l élève a l’école primaire ; nous 

essayons de découvrir les développements linguistiques et créatifs les plus importants que 

l'enfant acquiert en recevant de la littérature à l'école primaire. 

 

Abstract : 

Children’s Literature is a sub-literary genre conceived for children for the aim of 

not only entertaining them but mostly an induction to moral and ethical instruction. The 

present thesis addresses the thematic implication of children literature that helps them 

construct their conception of the world as well as the formation and improvement of their 

linguistic and cognitive capacities. Such literature is a process and a tool on which primary 

education relies upon to forge the pupils’/children’s learning capacity, hence the aim of this 

research is to study and demonstrate the role of this sub-literary genre in primary 

education and the positive impacts it engenders for the formation of the generations’ 

educational competency. 

Key words: Children’s Literature, Didactics in Primary Education, Linguistic 

Competence. 
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