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 "إحساناو بالوالدين :"...من قال فيها الرمحان بعد بسم اهللا الرمحان الرحيم إىل                
 دعاءها لي و ریضاها عني سر نجاحي و توفیقيمن كان  إلى            

 صدرها دافئا ألجدفي كل عثرة  إلیها الجأمن  إلىالتي تسبق دموعها دموعي،  المرأة إلى              

 اهدي مذكرتي ....إلیهایضمني            
 أمي...أمي             
        في عمرها أطالاهللا و  حفظها           

 
 فوانیس دربي أشعلالعلم في نفسي ، و  من زرع حب إلى من جعل العلم منهل رجائي، إلى              

 
 أبي إلى اهدي نجاحي....إلیهو شق لي سبیل من سبل حیاتي              

 اهللا في عمره أطالحفظه اهللا و                  
 والى أخواتي كل واحد باسمه و إلي األعمام و األخوال

 بوزیان كل من یحمل لقب إلى            
 بونوة سفیان محمد فغلو و محمد موالید وشریفة مداني و إلى زمالء قسم األدب العربيلى األصدقاء وا

 .         و أساتذة الكرام كل واحد باسمه و إلى إدارة القسم األدب العربي           
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

         
فكافئوه ، إن من لم یشكر هللا ومن أسدى إلیكم معروفا :"قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم

 "لم تستطیعوا فادعوا لھ
ى أتوجھ بالشكر العزیز إلى هللا سبحانھ و تعالى في توفیقي، كما أتوجھ بالشكر الخالص إل

  لىإالذي رفقنا من خالل ھذا العمل ، كما ال أنسى شكري  حیدرة رشیدأستاذي المحترم 
 .من بعید  وأمن ساعدوني في ھذا العمل من قریب  كل

شكري على من ساھموا  أنسى، كما ال األدب العربيو دكاترة القسم  أساتذة و اشكر كل
 .بلوغ ھذا المستوى إلىتكویننا و ساعدونا    يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المقدمة
 

 ب  

 

 :   مقدمة
لقد تنوعت فضاءات التربیة التحضیریة بالجزائر و تطورت بتطور الظروف،و تمثلت 

و  األطفالو دور الحضانة و ریاض  القرآنیةاءات في الكتاتیب و المدارس الفض ھذه 

 .التحضیریة بالمدارس االبتدائیة األقسام

وزارة التربیة الوطنیة  ووضعتالتحضیریة ،  األقسامو قد انتشرت عبر المدارس حالیا 

الدلیل (یھتدي على ضوئھ المربون ،یرافقھ دلیل)منھاج التربیة التحضیریة(لھا منھاجا 

ویندرج انجاز المنھاج و الدلیل ضمن سیاق ).لمنھاج التربیة التحضیریة التطبیقي 

 .التربوي الذي یشكل التربیة التحضیریة نظاما فرعیا منھ النظام  إصالح

 أكثرالمنتظر من المربین بالقسم التحضیري ھو التركیز على عملیة التعلیم و النمو  إن

یكون  أنل اھتمام بعملیة التعلم ینبغي التركیز و االھتمام بنتائج التعلم،ففي مجا من 

،في میدان االھتمام بنمو  ،بانیا لھا ،ایجابیا فعاال ال متلقیا سلبیامعارفھ  الطفل مكتشفا 

إتباع أسالیب تسمح لألطفال بالحركة و التعبیر و التفكیر بحریة و  شخصیة یتوجب 

سؤولیة و االعتماد على قصد اكتساب اتجاھات ایجابیة لتحمل الم تلقائیة من غیر ضغوط 

و استثارة العملیات العقلیة المختلفة كالتعلیل و التحلیل و  نفس و الثقة بھا و المثابرة 

 .التصنیف و الترتیب و المقارنة التركیب و الحكم من خالل أنشطة 

اللغة العربیة  أنشطةفكرة حول تعلیمیة  إعطاء ،و لقد حاولت من خالل ھذا البحث

 .یریةالتحض باألقسام

حیث كان منطلق ھذه الفكرة عبارة عن تساءل یطرح نفسھ أال وھو كیف یمكن تعلیم 

 .اللغة العربیة في القسم التحضیري؟ أنشطة 

 في عرض لمختلف  اتبع المنھج الوصفي التحلیلي أن ارتأتعن ھذا تساؤل  ولإلجابة

 .قارئا لھذا الموضوع أمكان باحثا  سواءالمعلومات التي تخدم المتلقي 

 ثالثة فصول ممھدة  إلىاقسم بحثي  أنالمتوخات من ھذه الدراسة  األھدافو قد اقتضت 

 .بمقدمة و منتھیة بخاتمة كانت بمثابة حوصلة عامة لكل المعلومات المذكورة

 المبحث األول تناولت: الفصل األول عنونتھ بالتربیة و الطفل و قسمتھ إلى أربعة مباحث



 المقدمة
 

 ج  

مفھوم التربیة و فلسفتھا و المبحث الثاني تناولت فیھ التربیة في الطور التحضیري،  فیھ 

و المبحث الثالث تناولت فیھ نمو الطفل و العوامل المؤثرة فیھ، أما المبحث الرابع 

أما الفصل الثاني فعنونتھ بدور المربي في تعلیمیة .فتناولت فیھ حاجات الطفل األساسیة

إلى ثالثة مباحث، فاألول تناولت فیھ مفھوم التربیة، و الثاني اللغة اللغة، و قد قسمتھ 

الفصل  أماالعربیة و خصائصھا، و الثالث تناولت فیھ دور المربي في تعلیمیة اللغة، 

 .عن ما تطرقت فیھ للفصلین النظریینالتطبیقي فكان حوصلة 

مراجع و قلة عدة صعوبات منھا صعوبة التعامل مع المصادر و ال وجھتنيولقد و 

المتواجدة منھا في المكتبة ،و لكن على الرغم من ھذا بذلت جھدا كبیرا للتغلب على ھذه 

 .خیراو الزمالء جازھم هللا  األساتذةالصعاب بفضل مساعدة جملة من 

 وان تكون خیر مرجع التي ،تصفحھاتنال ھذه المذكرة رضا كل من ی أنارجوا  أخیراو 

 .الباحثین و لو بقلیل تخدم الزمالء و القراء و 

 من مساعدة علمیة جاءت على شكل نصائح و  ليكل من قدم  إلىثم الشكر الجزیل یعود 

  األستاذو بخاصة  آدابھابقسم اللغة العربیة و  األساتذةعلمیة تقدم بھا جملة من  إرشادات

 .فلھ كل الشكر و التقدیر حیدرة رشید المشرف 
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 :مبحث األولال
 : مفھوم التربیة وفلسفتھا: أوال

 :مفھوم التربیة  -1
لنمو والزیادة، النشوء والترعرع، تدل كلمة التربیة على معان عدیدة تتمثل في ا

كما تدل على اإلصالح، وقد نقل ابن منظور في معجمھ لسان العرب عن ابن األعرابي 

 فمن یك سائال: أربى ربا وربواً، وأنشد وَرِبیتُ َرَبيِْ◌ُت في حجره، وَرَبْوُت : "نھ قالأ

ربوت في بني : "، ونقل أیضا عن األصمعي قولھ)1("عني فإني بمكة منزلي وبھا ربیت

، وعن )2("تربیة وتربیتھ ورببتھ بمعنى واحدفالن أربو، نشأت فیھم، وربیت فالنا أربیھ 

والزرع الولد ھذا لكل ما ینمو ك: ربیتھ تربیة وتربیتھ أي غذوتھ قال: "الجوھري

 )3(".ونحوه

: الولد -ربَّى تربیةنشأ، : یربو َربوا وُرُبواَّ الولد -ربا: وفي المعاجم المعاصرة

: تھذب وتثقف، والتربیة –وتغذى  نشأ: وثقفھ، تربى تربیا الولدجعلھ یربو وغذاه، ھذبھ 

كییفا لھ مع تنمیة قوى اإلنسان العقلیة والبدنیة والروحیة انطالقا من معطیات طبیعیة وت

 )4(.من یھتم بتربیة النشء: بیئة ومجتمع معینین، والمربي

و تغییر السلوك اإلنساني على المستوى حھي تلك العملیة الموجھة ن"والتربیة 

الفردي وعلى المستوى الجماعي بھدف أن یكون الغد أحسن حاال من الیوم متوسلین في 

 )5(."مھمةعلى تحقیق ھذه الذلك بمختلف الوسائل المعینة 

ولقد اختلفت اآلراء واألفكار حول ماھیة التربیة وغرضھا من عصر إلى عصر،  

ومن جیل إلى جیل، ومن اتجاه فلسفي إلى آخر، وھذا االختالف یعكس مدى التباین 

اختلفت "، فقد الحاصل عند البشر حول القضایا األساسیة التي تھمھم في شتى أمور الحیاة

الذات اإللھیة، وطبیعة : لقضایا وأقدسھا على اإلطالق وھيآراء اإلنسان حول أھم ا
                                                 

، مادة 1574، ص3لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، مصر، المجلد): يمحمد بن مكرم األفریق(ابن منظور  -1
 .ربا
 .، مادة ربا1574، ص3المرجع نفسھ، المجلد   -2
 .، مادة ربا1574، ص3المرجع نفسھ، المجلد  -3
  .354، ص1996، 3مجاني الطالب، دار المجاني ش م ل، بیروت لبنان، ط -3
 .300، ص1987، 113العربي الحدیث، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، عدد سعید إسماعیل علي، الفكر التربوي -4
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الفرد بالمجتمع، وطبیعة اإلنسان التي تعكس جمیعھا آثارا واسعة النطاق  الكون، وعالقة

على مجریات الحیاة اإلنسانیة في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة، فقد كان لھذا االختالف حول 

 )1(".ختالف حول ماھیة التربیة وغرضھاالقضایا الوجودیة أثر مباشر وقوي في اال

 : فلسفة التربیة  -2
فت فلسفة التربیة  عبارة عن اإلطار العام من اآلراء والمعتقدات الفلسفیة  بأنھاُعرِّ

الذي یعیش فیھ، والتي توجھ عملیة تربیة ھذا التي تدور حول اإلنسان وحول العالم 

على أنھا  إسماعیلرفھا سعید ویع. )2("اإلنسان وتوحدھا وتحدد أھدافھا ومناشطھا

 )3("استخدام الطریقة الفلسفیة في التفكیر والبحث في مناقشة المسائل التربویة"

د عقلي لمناقشة وتحلیل ونقد إن ھذا یعني أننا في فلسفة التربیة نقوم بجھ"ویضیف 

الطبیعة : جملة المفاھیم األساسیة التي یرتكز علیھا العمل التربوي، وذلك مثل

ویوضح . )4("الخ... انیة، النشاط المدرسي، الخبرة، الحریة، الثقافة، المعرفةاإلنس

مناقشة االفتراضات األساسیة التي تقوم علیھا نظریات " بأنھامسعى فلسفة التربیة 

التعلم، طرق التدریس، تنظیم المناھج، إدارة التعلیم، تخطیط : التربیة سواء من حیث

 )5("ظم التعلیم المختلفة، وھكذاالتعلیم، اقتصادیات التعلیم، ن

إذا ھي النشاط الفكري المنظم الذي یتخذ الفلسفة وسیلة لتنظیم فلسفة التربیة 

العملیة التربویة وتنسیقھا والعمل على انسجامھا، وتوضیح القیم واألھداف التي تسعى 

إلى تحقیقھا، وإنا وضوح األسس واألطر التربویة یمكن رجال التربیة من صیاغة 

ناھج تربویة تعمل على تحقیق األھداف التربویة العلیا المنبثقة من فلسفة المجتمع، م

 .وعندھا یمكن تأھیل األفراد على أسس تربویة علمیة سلیمة

 

  

                                                 
 .226، ص1993الفكریة، دار األمل، إربد، األردن،  المدارسحسن أحمد الحیاري، أصول التربیة في ضوء  -1
 .26، ص1971إبراھیم الشافعي، االشتراكیة العربیة كفلسفة للتربیة، مكتبة النھضة، القاھرة، مصر،  -2
 .21ص ،1995، 98، فلسفات تربویة معاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، عددسعید إسماعیل علي -3
 .21سعید إسماعیل علي، فلسفات تربویة معاصرة، المرجع السابق، ص -4
 .21المرجع نفسھ، ص -5
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 :المبحث الثاني
 التربیة في الطور التحضیري: ثانیا

 : التربیة التحضیریة -1
غوا سن القبول التربیة التحضیریة ھي تربیة مخصصة لألطفال الذین لم یبل

وھي تسمح لألطفال بتنمیة كل إمكاناتھم، كما توفر لھم ... اإللزامي في المدرسة

 )1(.فرص النجاح في المدرسة والحیاة

إن التربیة التحضیریة لھا دور ھام في التنشئة االجتماعیة للطفل وفي توازن نموه  

اعدیة للشخصیة، وتفتح شخصیتھ، وإعداده للتعلیم المدرسي، وتشكیل الجوانب الق

وبلورة الصور األولیة حول الذات واكتساب المھارات خاصة منھا  وبناء االتجاھات

 .الحسیة والحركیة، والتدرب على االستقاللیة والتفتح على المحیط وعلى اآلخرین

الطفل من اكتساب جملة من الطاقات تشكل وتھدف التربیة التحضیریة إلى تمكین  

طلق منھا الكتساب المھارات الالحقة المساعدة على قاعدة صلبة وضروریة ین

الشروع في التعلیم المدرسي، ومن ھذا المنطلق تغدو السنة التحضیریة بمثابة الجسر 

الذي یؤمن المرور الطبیعي للطفل من مرحلة ما قبل المدرسة إلى مرحلة التعلیم 

 .المدرسي النظامي

 : منھاج التربیة في الطور التحضیري -2
... بیٌِّن واضحٌ : طریٌق نھجٌ : "جاء في لسان العرب البن منظور: منھاجمفھوم ال

وضح واستبان وصار : وأنھج الطریق... وضحھ، والمنھاج كالمنھج: ومنھج الطریق

... صار نھجا: والمنھاج الطریق الواضح، واستنھج الطریق... بینا نھجا واضحا

لك مسلكھ، والنھج الطریق ونھجت الطریق سلكتھ، وفالن یستنھج سبیل فالن أي یس

 .والجمع مناھج )2("المستقیم

 

 

                                                 
 .2004المدرسیة، ة الوطنیة الجزائر، منھاج التربیة التحضیریة، الدیوان الوطني للمطبوعات یالترب وزارة   -1
 .، مادة نھج4554، ص6ابن منظور، لسان العرب، المجلد    -2
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المقرر الدراسي الذي یقدم "وفي المجال التعلیمي كان یقصد بالمنھاج قدیما 

وفي الستینات من القرن العشرین توسع مدلول المنھاج  ،)1("للطالب في مادة معینة

م، والعالقات بین وتعددت عناصره لیدل على األھداف والمحتویات والطرائق والتقوی

الختیار المحتوى  أساسافاألھداف عندما تتحدد تكون "ھذه المكونات واضحة، 

وتحدید الطریقة المناسبة لتدریسھ، وبعد أن تأخذ العملیة التعلیمیة طریقھا تأتي إلى 

، ولكنھ یشمل مختلف عناصر آخرالتقویم، والتقویم لیس مقصورا على عنصر دون 

لألھداف، وھناك تقویم للطریقة، وتقویم ثالث للمحتوى، بل إن المنھج، فھناك تقویم 

: إجراءات التقویم نفسھا تخضع للتقویم، واالختبارات نفسھا تختبر، وھذا ما یسمى بـ

 )2(.، فندرس خصائصھا ونحدد مدة قدرتھا على تحقیق أھدافھا"اختبار االختبارات"

عا جدیدا على الجزائر، واقلقد فرض التطور االجتماعي واالقتصادي والعلمي 

مما تطلب مراجعة مكونات النظام التربوي في وضع مناھج تتماشى وھذه التغیرات 

والمستجدات سعیا نحو إقرار مدرسة جزائریة متطورة ومتفتحة تتكفل باإلعداد 

األمثل لألجیال، ألن سیاق التجدید في بناء المناھج وتطویر العمل التربوي ال یمكن 

بمختلف مراحل النظام التربوي، بما فیھا المرحلة لة إال إذا تكفل أن تكون لھ دال

التحضیریة كونھا مدعمة للتربیة األسریة من جھة، ومعدة للتعلمات المدرسیة من 

 .أخرىجھة 

انطالقا من ھذه الحقائق، جاء اھتمام وزارة التربیة الوطنیة في بناء منھاج خاص 

لنوعي بالطفولة الصغرى في مختلف ظروف التكفل ابھذه المرحلة حتى تتوفر 

في التربیة التحضیریة، وذلك بضمان تنمیة الكفاءات وإعداد  المخصصةالفضاءات 

ومتطلبات  لألطفالووسائل العمل المالئمة وھذا لالستجابة للحاجات الحقیقیة  أدوات

 )3(.نموھم

 

                                                 
، 1طرشدي أحمد طعیمة، ومحمد السید مناع، تدریس العربیة في التعلیم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر  -1

 .53،ص2000
 .55المرجع السابق، ص -2
 .5یة، صوزارة التربیة الوطنیة، منھاج التربیة التحضیر -3
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ضیا فحسب، التربیة التحضیریة لم تعد مطلبا اجتماعیا وتعوی أنولقد بین المنھاج 

بل أضحت باإلضافة إلى ذلك مطلبا تربویا ونفسیا بالدرجة األولى، یتماشى ھذا 

التصور مع ما أظھرتھ البحوث النفسیة التربویة من أن مرحلة النمو الممتدة ما بین 

الرابعة والسادسة من العمر مرحلة حرجة في نمو شخصیة الطفل وتطورھا، ففیھا 

ذا استغلت استغالال فعاال إ، وفیھا إمكانات كبیرة للتعلم للشخصیةتنبني األسس األولى 

وھادفا، وخاصة عن طریق نشاط اللعب المسیطر على حیاة الطفل في ھذه المرحلة، 

نفسھ یتعلم وینمو، إنھا بعبارة أخرى مرحلة تمثل نقطة البدء  اآلنفالطفل یلعب وفي 

 )1(.في التكوین والتشكیل الثقافي والمعرفي للطفل

المنھاج أیضا إلى أن نتائج البحوث المقارنة قد بینت أن األطفال الذین أشار كما 

نموا وتطورا كما وكیفا من  أسرعاستفادوا من خدمات التربیة التحضیریة ھم 

في القدرات العقلیة وفي التواصل  -التحضیریةالذین لم یلتحقوا بالتربیة –غیرھم 

وعلى صعید آخر، أظھرت نتائج ھذه  )2(والتفاعل مع الغیر وفي االتزان االنفعالي،

البحوث نفسھا أن االلتحاق بالتربیة التحضیریة یجعل األطفال أقدر من غیرھم على 

 .التكیف مع النشاطات الصفیة وبخاصة أدوات التعلم األساسیة

من  أكثرولقد طلب من منفذي ھذا المنھاج التركیز على عملیتي التعلم والنمو 

ففي مجال االھتمام بعملیة التعلم، ینبغي أن یكون "نتائج التعلم، التركیز واالھتمام ب

، وفي میدان االھتمام بنمو الطفل مكتشفا معارفھ بانیا لھا، إیجابیا فعاال ال سلبیا متلقیا

تسمح لألطفال بالحركة والتعبیر والتفكیر بحریة  أسالیبالشخصیة یتوجب اتباع 

لتحمل المسؤولیة واالعتماد  إیجابیةھات وتلقائیة من غیر ضغوط قصد اكتساب اتجا

على النفس، والثقة بھا والمثابرة والمبادرة، واستثارة العملیات العقلیة المختلفة 

أنشطة التصنیف والترتیب كالتعلیل والتحلیل والتركیب والحكم من خالل 

 )3(".والمقارنة

                                                 
 .3المرجع السابق، ص   -1
 .4المرجع نفسھ، ص -2
 .3المرجع السابق، ص   -3
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في المناھج  كما ھو الشأن )1(وقد اعتمد في بناء المنھاج المقاربة بالكفاءات

أشار المنھاج إلى ملمح تخرج طفل التربیة التحضیریة في نھایة . التعلیمیة األخرى

السنة، ویقصد بالملمح جملة من الكفاءات التي یكتسبھا الطفل باالعتماد على 

میة من مختلف المجاالت التي ینجزھا أو یتصرف فیھا، یوضعیات وأنشطة تعل

 )2(:انب اآلتیةالملمح من خالل الجوویتحقق ھذا 

 :في الجانب الحسي الحركي •

 .وفق طبیعة الوضعیات أنشطتھیضبط الطفل  -

 .بتناسق ودقة ومرونة) الكلیة والجزئیة(ینفذ الطفل من الحركات الشاملة والدقیقة  -

 .یتموقع في الزمان حسب معالم خاصة بھ -

  .الجسمیة وحدوده الحسیة والحركیة إمكاناتھیتعرف على  -

 :تماعي الوجدانيفي الجانب االج •

 .یكتشف ذاتھ وفردیتھ -

 .یتبادل مشاعره وأحاسیسھ مع اّآلخر -

 .یظھر استقاللیتھ من خالل األلعاب واألنشطة الیومیة داخل القسم وخارجھ -

 .یستعمل الوسائل المالئمة لالستجابة لحاجیاتھ ومیولھ ورغباتھ واھتماماتھ -

 :في الجانب اللغوي •

 .یتحدث ویتكلم بصفة سلیمة -

 .ویتساءل عن معاني ومدلوالت الكلماتیبحث  -

 .كلمة 3000و 2500یستعمل رصیدا لغویا یتراوح بین  -

 

                                                 
مصطلح الكفاءة أصبح حدیث الساعة مع بروز : Approche par compétencesالمقاربة بالكفاءات    -1

تصرفات النظریات المعرفیة في علم النفس، رغم أنھا قدیمة االستعمال، وھي مجموعة منظمة لمعارف وأداءات و
 أخطاء، توظف وتستثمر في مجاالت تعلمیة متنوعة، وقد جاءت بیداغوجیا الكفاءات لتصحیح ومساعي التفكیر

: التدریس بمقاربة الكفاءات ھناك مقال ل أبعادبیداغوجیا األھداف ورد  االعتبار لجمیع مكونات العملیة التعلمیة، وعن 
 56، من ث2007، أفریل 3العلیا لألساتذة، قسنطینة الجزائر، العدد المدرسة: مجلة منتدى األستاذ(ضیاف زین الدین 

 ).73إلى ص
 .7وزارة التربیة الوطنیة، منھاج التربیة التحضیریة، ص   -2
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ینطق (یستعمل الجمل االسمیة والفعلیة المفیدة متجاوزا استعمال الكلمة الجملة  -

 ).كلمة ویقصد جملة

 : في الجانب العقلي المعرفي •

ئي والبیولوجي یظھر اھتمامھ وفضولھ لمكونات المحیط االجتماعي والفیزیا -

 .والتكنولوجي واالقتصادي

ذ یستكشف، یمارس، یستعمل المعلومة، إیوظف تفكیره في مختلف المجاالت،  -

 .یوظف الحكم النقدي ویحل المشكالت

 .یوظف الفكر اإلبداعي -

الزمن، المكان، المقدار، الكمیة، القیاس، : یضع اللبنات األولى في بناء المفاھیم -

 ...، اللون، المادة، الجمال، التوازن، الصوتالمساحةالحجم، الوزن، الشكل، 

عند إعداد وإنجاز  )1(على التنویع في المساعي واإلستراتیجیات أیضاكما ألح المنھاج 

الوضعیات التعلمیة من قبل المربي ألن األطفال یتباینون في مساعي تعلماتھم تجاه 

، "اللعب"في حیاة الطفل ھو ، وأشار المنھاج إلى عنصر ھام نفسھاالوضعیة التعلمیة 

عالم الطفل الحقیقي، والعمل الحیوي الھام الذي یشبع حاجاتھ األساسیة، ویحقق "وھو 

، ویصل عبره إلى أقصى )االجتماعیة والعقلیة واالنفعالیة والمھاریة(توازن وظائفھ 

والطفل عندما یقوم باللعب فغنھ یتخلص من بعض النزعات  )2("درجات النضج

 )3(".ة الزائدةالعدوانی

اللعب إذا إستراتیجیة وأسلوب ضروري الزدھار شخصیة الطفل مما یقتضي اقترانھ 

 .بالتعلم

 : یقوم اللعب بدور أساسي في

                                                 
 .11وزارة التربیة الوطنیة، منھاج التربیة التحضیریة، ص -1

 : ني للوثائق التربویة الجزائراللعب التعلیمي في التربیة التحضیریة، موقع المركز الوط: حمیدة سلیمانو -2
www.ara.cndp-dz.org 15/05/2015: بتاریخ. 

، 2004، 1ط، األردنسیكولوجیة اللعب وأثرھا في تعلم األطفال، دار وائل للنشر، عمان، : نبیل عبد الھادي -3
 .127ص

http://www.ara.cndp-dz.org/
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 .ى الطفلجمیع الجوانب لدتنمیة  -

 

 .تنمیة الوظیفة اإلبداعیة واالجتماعیة -

 .تدعیم الخبرات والتجارب والمكتسبات الثقافیة واالجتماعیة -

 .التربیة التحضیریة أھدافإلى تحقیق  وتأھیلھة الطفل بناء شخصی -

 : ویصنف اللعب إلى

وضعیة اللعب، وھو یمكن  ویتفحصیستكشف الطفل فیھ ویتفقد : لعب التكرار •

مع األشیاء دون أن یمنحھا الكثیر من االنتباه، والخاصیة  التعاملالطفل من 

 .الجوھریة في ھذا الصنف ھي الجانب التكراري للحركة

وأفعالھ،  معنى لحركاتھ بإعطاءیقلد الطفل نشاطات ووضعیات : عب التقلیدل •

إعادة إنتاج  أووخاصیتھ األساسیة ھي أن الطفل یستخدم اللعب لتقلید األشخاص 

 .حوادث

داللة بواسطة أشیاء عدیمة الداللة یقوم الطفل ببناء شيء ذي : لعب البناء واإلبداع •

نوع من اللعب یبلغ ذروتھ في سن الخامسة من المكعبات، وھذا ال أومثل العجینة 

 .العمر

یجمع الطفل لعبا تطابق أشیاء ): ویسمى أیضا لعب تمثیل المحیط(لعب التجمیع  •

حسب الواقع أو ما یخالف ذلك، وخاصیتھ الجوھریة ھي انتقاء  فینظمھافي البیئة، 

 .التركیب وتنظیم لعب جاھزة

للعب، وعلى األساس وجب احترام ھذه إن مرحلة التربیة التحضیریة ھي مرحلة ا

للطفل، فھي تنمي لغتھ وذكاءه وقدرتھ المعرفیة وشخصیتھ، فالطفل الحاجة الطبیعیة 

یحتاج إلى االستثارة بوسائل تمكنھ من تنمیة إبداعھ وتغرس فیھ روح المبادرة 

 ، واللعب ھو كیفیة الستغالل الذكاء، ومجال الختبارخال من كل ضغطبأسلوب حر 

فرصة االنطالق التي تمنحھ واللغة والخیال، ویعطي للطفل ئل تركیب الفكر وسا

 .شجاعة التواصل وشجاعة التعبیر عن ذاتھ الحقیقة
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، یكون فیھ الطفل طرفا فعاال من بدایتھ )1("المشروع"وإضافة اللعب ھناك مسعى  

 .الطفل كفاءات بطریقة نشطة إلى غایة إنجازه، وھو وسیلة إلكساب

 :أنھ يخصائص إنجاز المشروع فوتتمثل 

طفال بعد تبادل اآلراء ووجھات النظر بتوجیھ نشاط تتفق علیھ مجموعة من األ -

 .وتسییر من المربي

 .من حیاة األطفال وتصوراتھم وتجاربھم وضعیة واقعیة نابعة -

 .یمثل مشكال حقیقیا دافعا للبحث والتفكیر والتعلم -

 .األطفالیمثل تحدیا بالنظر إلى إمكانات  -

 .ینجز فعلیا وكلیا في مدة محددة على أساس تخطیط مسبق -

قابل للتقویم إما في مجال المكتسبات أو في مجال المواقف الفردیة أو الجماعیة أو  -

 .في كلیھما

 .مشروع صنع مزھریة، مشروع صنع بساط، مشروع زرع نبتة: ومن أمثل ذلك

ي إلى حل مشكل معقد مبني ، وھي طریقة علمیة ترم"حل المشكالت"إستراتیجیة وھناك 

معارف ذات داللة على عاتق تعلمي معین یجب تجاوزه وحلھ، وتسمح باكتساب وبناء 

 : عند الطفل، وتتمثل خصائص إنجاز إستراتیجیة حل المشكالت في

 .بناء التصور لمشكل وتفسیره -

 ).موضوعیة(طرح فرضیات مؤسسة  -

 .تصمیم مسالك الحل وشرحھا -

 .اختیار مسلك وتعیینھ -

 .تحلیل النتائج على ضوء الفرضیات -

 :ومثال ذلك

 .تحدید أقرب مسلك في متاھة لوصول الفأر إلى قطعة الجبن

 .الید مع وجود وسائلتبتل  أنإخراج مبراة الطفل من إناء بھ ماء دون 

                                                 
 .12یة التحضیریة، صوزارة التربیة الوطنیة، منھاج الترب -1
 



 التربية والطفـل            الفصل األول                                   
 

 
- 11 - 

 

، وھذا األخیر عبارة عن وثیقة یسھل قراءتھ وتنفیذه" دلیل تطبیقي"یصاحب المنھاج 

 .ة متطلبات تنفیذ المنھاج ومحتویاتھ إلى كیفیات عملمرجعیة تعتمد لترجم
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 :المبحث الثالث
 : نمو الطفل والعوامل المؤثرة فیھ: ثالثا

 : نمو الطفل -1
الطفولة مرحلة عمریة من دورة حیاة اإلنسان تمتد من المیالد إلى بدایة المراھقة،  

 .یحتاج فیھا الطفل الحمایة والرعایة والتربیةإنھا وقت خاص للنمو والتطور والتغیر 

والنمو سلسلة متتابعة متماسكة من تغیرات تھدف إلى غایة واحدة محددة ھي  

یبدأ منذ بدیة تكون . إكمال النضج وھو ال یحدث بطریقة عشوائیة بل یتطور بانتظام

 :مطانالطفل في رحم أمھ، وینتھي عند تمام النضج التركیبي والوظیفي، وللنمو ن

فالطفل ینمو ككل في مظھره الخارجي العام، وینمو داخلیا تبعا لنمو : النمو التكویني* 

 .أعضائھ المختلفة

التي تسایر ...) الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة(ویشمل مختف الوظائف : النمو الوظیفي* 

 .تطور حیاة الفرد واتساع نطاق بیتھ

 : العوامل المؤثرة فیھ -2
إن الجینات ھي الحامالت الحقیقیة للصفات الوراثیة، وإن التقاء جینات : عامل الوراثة

معینة من األم مع جینات أخرى من األب ھي التي تمیز كل فرد عن األخرین من حیث 

وال یقتصر دور الوراثة على تحدید . إلخ...الطول والوزن ولون العینین والشعر والبشرة

ید العدید من القدرات كالقدرة على اإلدراك صفات اإلنسان فحسب بل یتعدى إلى تحد

 .والتعلم والتفكیر

تؤثر البیئة على الطفل مباشرة أو غیر مباشرة، وتشمل العوامل المادیة : عامل البیئة

واالجتماعیة الثقافیة والحضاریة ولھا دور كبیر، حیث تسھم في تشكیل شخصیة الطفل 

 .واقف الحیاةوفي تعیین أنماط سلوكھ وأسالیبھ في مجابھة م

وظائف بعض األجھزة الجسمیة وخاصة الجھاز العصبي والغدد التي : العامل البیولوجي

 .تفرز ھرمونات تؤثر في مظاھر حیاة الطفل عبر جمیع مراحل نموه
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للتغذیة وظائف ھامة مثل تولید الطاقة الالزمة لتحریك عضالت الجسم : عامل التغذیة

لبناء أنسجة جدیدة للجسم وحفظھ من األمراض، ویخضع وتشغیل الفكر، كما أنھا مفیدة 

 .النمو في جوھره التزان وتناسق المواد الغذائیة المختلفة

 :مظاھر نمو طفل ما قبل المدرسة -3
تتضح مظاھر النمو الجسمي في شكل زیادة في الطول  :النمو الجسمي والحركي •

عظام، فیتیح لھ ذلك قدرة والوزن ونمو للعضالت الكبیرة، وزیادة ف یحجم وصالبة ال

أكبر على الجري والقفز والتسلق، ویعتمد الطفل على حواسھ في اكتساب معلوماتھ 

عن العالم الخارجي فتراه شغوفا بشم األشیاء وتذوقھا، كما تراه مولعا بالنظر إلیھا 

أما قدرتھ على الكتابة فتبدأ بمرحلة الخطوط غیر الموجھة حیث ال  1واكتشافھا، 

السیطرة على العضالت الدقیقة وتلیھا مرحلة الحروف ثم مرحلة الكتابة التي  یستطیع

 .تحتاج إلى تدریب مركز

تنشط الحیاة العقلیة للطفل في ھذه المرحلة، ولكن في نطاق ضیق،  :النمو العقلي •

فیستعمل الوظائف الرمزیة والخیاالت ویصبح قادرا على استخدام اللغة، ویكون 

تفكیره متمركزا حول الذات، ویركز في تفسیره على مظھر واحد في الوقت الواحد، 

طاء منطقیة متعددة، كما وھو بالتالي یھمل المظاھر المھمة األخرى مما یوقعھ أخ

یستفسر كثیرا عن األشیاء بدافع حب االستطالع ولفت االنتباه، ویمیل الطفل إلى 

تذكر صور األشیاء أكثر من تذكر أسمائھا، كما أن تذكر األحداث ذات الداللة 

 .االنفعالیة أسھل من تذكر غیرھا، كما یدرك بعض المفاھیم كالعدد والزمن

النمو اللغوي للطفل في ھذه المرحلة بالسرعة تحصیال وتعبیرا یتمیز  :النمو اللغوي •

وفھما، إذ یمكنھ النطق بكلمات واضحة والحدیث بجمل بسیطة قد خمس كلمات، إال 

  2.أنھ یظل یعاني عجزا وقصورا من حیث القدرة على التواصل

 یستوعب وجھات نظر اآلخرین، كما أنھ ال یستطیع أن یدرك أنفھو ال یستطیع ان -

 .ھناك وجھات نظر مختلفة عن وجھة نظره

                                                 
 .179، ص1987، 3طلعت حسن عبد الرحیم، األسس النفسیة للنمو اإلنساني، دار القلم، الكویت، ط -1
 .378، ص1، ج1995الطفل من الحمل إلى الرشد، دار القلم، الكویت، : محمد عماد اسماعیل -2
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 :اللغوي عند الطفلمراحل النمو  -4
 1:ھناك مرحلتان أساسیتان ھما

وھي مرحلة تمھید واستعداد الكتساب اللغة، وتشمل بدورھا على  :مرحلة ما قبل اللغة -أ

 .طور الصراخ، طور المناغاة، طور التقلید أو المحاكاة: ثالثة أطوار ھي

، وھي اول عالمة )صرخة المیالد(ویبدأ ھذا الطور بالصرخة األولى : اخطور الصر -1

من العالمات الدالة على قدرة الطفل على التصویت، وكل ما یمكن استنتاجھ من ھذه 

الصرخة أن المولود قد برز إلى الوجود مزودا بجھاز صوت وجھاز تنفسي سوف یمكناه 

كھا بالطفل یمكنھا التمییز بین الصرخة من امتالك ملكة اللغة، واألم من كثرة احتكا

 .وماتدل علیھ بناء على الوضعیات التي یكون فیھا طفلھا

ویبدأ من حوالي الشھر الخامس إلى أواخر السنة األولى، وتقوم على  :طور المناغاة -2

التلفظ اإلرادي ببعض المقاطع الصوتیة التي یتخذھا الطفل غایة في حد ذاتھا، أي ال 

لطفل كأداة للتعبیر عن أغراضھ واحتیاجاتھ وإنما یكررھا لیتدرب جھازه یستعملھا ا

النطقي على النطق، ولكي یعوده على الكالم إلى أن یتمكن ھذا الجھاز من أداء وظیفتھ 

على أحسن وجھ، ویسمي بعضھم المناغاة باللعب اللفظي، حیث ان الطفل في ھذه 

ماما، بابا، حیث یجد الطفل : مرات، مثل المرحلة یولع بتكرار الصوت الذي یتلفظھ عدة

 .في ھذا التكرار وفي االستماع لنفسھ متعة كبیرة

ویبدأ من أواخر السنة األولى أو أوائل السنة الثانیة، وفیھا یحاكي الطفل  :طور التقلید -3

كل ما یسمعھ من أصوات سواء أكانت ھذه األصوات صادرة عن اإلنسان أم عن الطبیعة 

انات، ثم بعد ذلك یتم في االقتصار على تقلید أصوات الكبار من بني جنسھ أم عن الحیو

، وكثیرا ما تكون محاكاتھ في بدایة األمر خاطئة وغیر مطابقة لما یسمعھ )اإلنسان(

منھم، وأحیانا یفعل ذلك متعمدا رغبة منھ في اختراع كلمات جدیدة یحاول من خاللھا 

نبھ لھذه الكلمات فیخاطبھ بھا وذلك من أجل التفاھم إثبات وجوده، وال یلبث الراشد أن یت

                                                 
، 1993، 4جامعیة الجزائر، طمحاضرات في علم النفس اللغوي، دیوان المطبوعات ال: حنفي بن عیسى -1

 .145-129ص
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معھ، أما فیما یتعلق بفھم الطفل لھذه العبارات التي یقلدھا فقد الحظ الدراسون أن فھمھ 

 .لھا یبقى لمدة طویلة ضعیفا وغیر دقیق

 :وتنقسم إلى قسمین او طورین: المرحلة اللغویة -ب
یأتي بعد مرحلة ما قبل اللغة، واول ما وھو طور تعلم المفردات، و :الطور األول -1

یتعلمھ الطفل من الكلمات في ھذه المرحلة ھو األسماء، ثم تأتي بعدھا األفعال، ثم 

الصفات بمعنى أن ھذا التطور یسیر وفق مراحل متتالیة ومتدرجة من مرحلة المادة 

یرا مرحلة المعبر عنھا باألسماء، ثم تلیھا م رحلة العمل المتمثلة في األفعال، وأخ

 .العالقات وأثناءھا تظھر حروف العطف وأدوات الربط

وھو طور تركیب الجمل، ال یمكن للطفل أن یبدأ تألیف الجمل إال إذا  :الطور الثاني -2

اكتسب الحد األدنى من المفردات والجدیر بالمالحظة أن الذخیرة اللغویة لدى الطفل ال 

لكن بحسن استعمالھ لھا ألثناء تألیفھ للجمل تقاس بعدد المفردات التي یمتلكھا فحسب و

 .والتراكیب

وھناك اختالفات طفیفة بین الباحثین حول مسألة مراحل تكوین الجمل عند الطفل، حیث 

یمیز حنفي بن عیسى بین ثالث مراحل خطوات یتم خاللھا تكوین الجمل لدى األطفال 

 :الذین لم یلتحقوا بالمدرسة ھي كما یلي

ویبدأ من السنة إلى الثانیة تقریبا فھو قد یعني  :قائمة مقام الجملةخطوة الكلمة ال - أ

 ).تعالي ماما) (ماما(باستعمالھ لكلمة 

وتبدأ من السنة الثانیة إلى الرابعة، والمقصود بالجملة  :خطوة الجملة الناقصة - ب

الناقصة الجملة المركبة من كلمتین أو أكثر، یضم بعضھا بعضا من غیر ألن ینتج 

 .لة بالمفھوم المصطلح علیھعنھا جم

وتبدأ من السنة الرابعة وقد الحظ الباحثون أن الجمل البسیطة  :خطوة الجملة التامة -ج

یتناقص عددھا ابتدءا من السنة الثالثة لتحل محلھا تدریجیا الجمل األكثر تعقیدا، ویقصد 

 .ا إلى ذلكبھا الجمل المشتملة على النعت واسم اإلشارة واالسم الموصول والظرف وم
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وتحدث لدى بعض األطفال اضطرابات لغویة وتتأكد غالبیتھا خالل السن المدرسي 

وتكون سببا في إعاقتھم عن تطویر إدراكاتھم ومعلوماتھم، ومن أبرز ھذه االضطرابات 

 )1(:الصعوبات النطقیة، والتي تنقسم إلى

عینة وبین صعوبة وتتراوح بین صعوبة لفظ حرف أو حروف م :الصعوبات اللفظیة  -1

 .لفظ مقطع أو مقاطع معینة من مقاطع الكالم

وھي من الصعوبات اللفظیة غیر المستقرة، فالطفل یستطیع أحیانا لفظ الكالم  :التأتأة  -أ

 :بشكل صحیح ویعجز عن ذلك وھي على أنواع

 .حین یعید الطفل لفظ المقطع األول عدة مرات: التأتأة االرتعاشیة -1

 .حین یحدث للطفل تشنج وجھد یسبقان لفظ المقطع األول :نبریةالتأتأة ال -2

 .حیث تتخلل فترة من التشنج المرحلة بین السؤال والجواب :التأتأة المكبوتة المعقدة -3

 .تجمع بین أكثر من نوع من األنواع السابقة، وھي األكثر انتشارا :التأتأة الجمعیة -4

یمكن لھذه :ماغیة أو أمراض عقلیةالناجمة عن إصابات د صعوبات النطق  -ب

االضطرابات أن یبتدئ بشكل اضطرابات سرعة الحدیث أو نبراتھ أو باختراع كلمات 

غیر موجودة أما على الصعید العصبي فمن الممكن أن یعود اضطراب النطق إلى 

 )2(.اضطراب السمع أو اضطراب التغذیة العصبیة لجھاز النطق

ل ھذه المرحلة یتناقص اعتماده على االم تدریجیا نالحظ أن طف :النمو االجتماعي •

ویزداد استقاللھ االجتماعي، لكنھ یبقى مرتبطا بأسرتھ ارتباطا شدیدا وھي التي 

تزوده بالعادات والقیم واالتجاھات والعواطف، ویتصف طفل ھذه المرحلة باألنانیة 

راشدین، ویعتبر والعناد وحب المدح والثناء والمیل للمنافسة وجذب االنتباه من ال

اللعب بالنسبة للطفل المحرك الذي یدفعھ بقوة الكتساب معارف متنوعة، فھو أذن 

 .استراتیجیة أسلوب ضروري الزدھار شخصیتھ

تتطور عند الطفل في ھذه المرحلة معظم االنفعاالت األساسیة،  :النمو االنفعالي •

بشكل واضح،  ویمیل إلى التعبیر عن مشاعره، كما تتكرر ثورات الغضب لدیھ

                                                 
 .44، ص1988ذكاء الطفل المدرسي، دار النھظة العربیة، بیروت لبنان، : محمد أحمد النابلسي -1
 .115المرجع السابق، ص   -2
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وتظھر العدوانیة لدیھ نتیجة لإلحباط الناجم عن عدم تلبیة الحاجات أو التأخیر في 

تلبیتھا، وتظھر الغیرة بین اإلخوة أو بین الزمالء، كما یظھر الخوف لدى الطفل 

ویحدث القلق لدیھ حینما  )1(بشكل كبیر إلى أن یصل إلى ذروتھ في سن السادسة،

 .یؤذیھ أو عندما یبتعد مدة طویلة عن أعز الناس لدیھیتوقع أن شیئا ما سوف 

هللا، : یظھر الشعور الدیني لدى الطفل في شكل ألفاظ یرددھا مثل :النمو الدیني •

الجنة، النار، الرسول، وھو ال یدرك معناھا جیدا، ویبدأ في الشعور في الرقي 

عن هللا، وعن الموت،  تدریجیا ویظھر الطفل میال إلى األسئلة الدینیة المختلفة، فیسأل

ویرسم في خیالھ المتواضع صورا لبعض . إلخ...وعن الحساب، وعن الجنة والنار

وفي ھذه المرحلة یمكن تزوید الطفل بأھم المفاھیم المتعلقة بدیننا  )2(.تلك المفاھیم

اإلسالمي كمحبة هللا تعالى وطاعتھ، مع دعوتھ لالطالع على ما خلقھ المولى عز 

الفسیح، ومحبة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، كما یمكن تعریفھ  وجل في الكون

 .بأركان اإلیمان وقواعد اإلسالم الخمس

 الخلق ھو مجموعة من العادات واآلداب المرغوبة ونماذج السلوك  :يالنمو األخالق •

والسلوك األخالقي لدى طفل ھذه  )3(التي تطابق المعاییر السائدة في المجتمع،

بما یعاینھ من سلوكات، فإن كانت مقبولة في المحیط یستأنس بھا و المرحلة مرتبط 

یعمل على اكتسابھا وخاصة إذا شجع على ذلك، أما إن كانت مرفوضة تخلى عنھا 

وخاصة إن لقي تأنیبا ممن حولھ أو أدرك أنھا مرتبطة بالعقاب، ودیننا اإلسالمي 

ل وتقو اعوجاجھ وترشده یحث كثیرا على التربیة األخالقیة ألنھا تصلح نفس الطف

 .إلى التحلي بالصدق واألمانة واالستقامة

 

 
                                                 

في ، االرسال األول 2وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر، سند تكویني موجھ للمعلمین  في التربیة وعلم النفس، السنة  -1
 .52، ص2006/2007إطار عملیة التكوین عن بعد، السنة 

نجاح أحمد عبد الكریم الظھار، أدب األطفال من منظور إسالمي، دار المحمدي، جدة  المملكة العربیة السعودیة،  -2
 .55، ص2003، 1ط
، 1998، 1السعودیة، طالحوار ویناء شخصیة الطفل، مكتبة العبیكان، الریاض المملكة العربیة : سلمان خلف هللا -3

 .179ص
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 :أسس النمو
في ضوء الدراسات العدیدة لظاھرة النمو اإلنساني وصل الباحثون إلى مجموعة  

 :من المبادئ المفسرة لبعض ظواھر النمو ومن ھذه المبادئ مایلي

تالزمان، فكما تنمو أعضاء الكم والكیف في النمو مظھران م: النمو كیفي وكمي معا -

 .الجسم تنمو الوظائف التي تقوم بھا ھذه األعضاء

فمراحل النمو ال تتقدم في الزمان بخطى ثابتة، كما أن دالئل : إیقاع النمو لیس مستویا -

 .النضج ال تظھر في فترات نمو سریع وفترات نمو بطئ

فالسلوك یبدأ من النشاط : النمو یسیر االستجابات العامة إلى االستجابات الخاصة -

 .اإلجمالي العام إلى االستجابات األكثر تخصصا

فبعد المیالد مباشرة ال نكاد نمیز : الفروق الفردیة تزداد من مرحلة نمو إلى التي تلیھا -

 .فروقا بین األطفال لكن في سن الروضة أو المدرسة تبدو الفروق واضحة تماما

بمعنى أن العوامل الوراثیة والبیئیة ترسمان مسار : ثةالنمو نتیجة لعامل البیئة والورا -

النمو حیث الوراثة تعطي االستعداد وتحدد السقف األقصى للنمو، والبیئة تعمل على 

 .تحویل ھذا االستعداد لیصیر واقعا

فھي تتطور معا، وتعمل معا في انسجام : ھناك ترابط بین مظاھر النمو المختلفة -

 )1(.وتوافق

النمو على أساس مراحل نمائیة مختلفة، لكل مرحلة خصائص ممیزة وكل ینظر على  -

 .مرحلة تعتمد على النمو السابق وتتحدد بھ وبالتالي تقدم األساس للنمو الالحق

 .إلى القدمین، ومن المركز إلى األطراف الرأسیسیر النمو حسب نمط معین یتجھ من  -

 .داخل الجسم ومن خارجھمعدل النمو ونمطھ یمكن أن تغیرھما ظروف من  -

مل ونھایتھ تكون عند الوصول إلى فبدایتھ من الح: النمو محدود في بدایتھ ونھایتھ -

 )2(.مات النضج التركیبي والوظیفيس

                                                 
األول في  اإلرسال، 2وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر، سند تكویني موجھ للمعلمین  في التربیة وعلم النفس، السنة  -1

 .20-18، ص 2006/2007إطار عملیة التكوین عن بعد، السنة 
 .20-18المرجع السابق، ص  -2
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 : المبحث الرابع
 :حاجات الطفل األساسیة: رابعا

  :حاجات الطفل األساسیة -1
أن یتولى المربي  الحاجات ھي العوامل أو األشیاء أو الجوانب التي ینبغي 

والمنھاج إشباعھا لدى الطفل حتى ینمو نموا سلیما متزنا، وتنصب على الناحیة الجسمیة 

 )1(:ومن ھذه الحاجات.والنفسیة واالجتماعیة

فالنمو الجسمي تطلب الغذاء الصحي واالدفء  :الحاجة إلى النمو الجسمي والعقلي -أ

ا یختلف من سن ألخرى ومن حالة والھواء والشمس والحركة والراحة واللعب، وھذ

 .ألخرى وتظھر في البحث عن الطعام وفي المیل إلى االستكشاف والتعلم وحب االطالع

فالطفل یشعر بالحاجة إلى االنطالق وحریة الحركة  :التعبیرفي  الحریةإلى لحاجة ا -ب

ركة والتعبیر عن میولھ وقواه بصور وأشكال التعبیر المختلفة كالكالم واللعب والح

 .والرسم والتمثیل وھذه الحریة ینبغي أن تكون منظمة حتى تجعلھ یحب ما یعمل

یشعر الطفل بأنھ ال یملك القدرة التعلم ومعالجة الكثیر  :واإلرشاد التوجیھالحاجة إلى  -ج

من المشاكل فیرغب في النصح واإلرشاد من الكبار لیتجنب الفشل واأللم كما أن الحریة 

فالطفل ال یمكن أن یترك وشأنھ یعبر بحریة في المجتمع لھ مقاییسھ وحدھا عامل مدمر، 

الخلقیة ونظمھ وتقالیده ولیس لھ القدرة على االختیار السلیم التجاھھ وقد نبھت السیدة 

لھذا، فجعلت للطفل الحق في ان یختار من اللعب ما شاء شرط أن ال " منتسوري"

 .یزعجھ یغتصب لعبة غیره أو یتدخل في أعمالھ وأن ال

من الناحیتین الجسمیة والعقلیة، فالطفل محب  :الحاجة إلى الطمأنینة واألمن -د

للمخاطرة واالطالع وكشف البیئة التي تحیط بھ، وھذا ال یتوفر لھ إال منح الحریة الكافیة 

وشعر باألمن من المخاطر كالعقاب والسقوط، وبھذا یتحرر من الخوف والقلق، لذا ینبغي 

عدم المبالغة ونقد أخطاء األطفال، وتوفیر العدالة حتى ینصرفوا إلى على المربي 

 .االستفسار والفھم والعمل في جو الطمأنینة

                                                 
 .14-13التطبیقي لمنھاج التربیة التحضیریة، ص الدلیل: وزارة التربیة الوطنیة الجزائر -1
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فالحب ضروري لنمو الطفل النفسي، والطفل یحتاج إفى  :الحاجة إلى الحب و العطف -و

 .عطف المربي حتى یأنس إلیھ ویثق فیھ

لطفل في مواقف یتكرر فیھا شعوره إذ ینبغي عدم وضع ا :الحاجة إلى النجاح -ي

 .بالفشل، كما ینبغي أن نتیح لھ فرص التمتع بعدم بقدر من نشوة النجاح من حین آلخر

وبأن  األطفال شغوفون بأن یعترف لھم باألدوار التي یقومون بھا :الحاجة إلى التقدیر -ه

 .ھم قیمتھمیعاملوا كأفراد ل
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 :المبحث األول
 مفھوم اللغة: أوال

 :مفھوم اللغة -1
غوة اللغة من األسماء الناقصة وأصلھا ل: "...جاء في لسان العرب البن منظور 

لغوت أي تكلمت أصلھا لغوة ككرة وھي  فعلة من ... واللغة اللسن... من لغا إذا تكلم

عوض وجمعھا لغى مثل أصلھا لغ أو لغو والھاء : وقیلوقلة وثبة كلھا الماتھا ووات، 

 )1(".برة برى

ابن جني ولقد اختلف العلماء القدامى منھم والمحدثون في تعریف اللغة، فقد قال  

وعرفھا ابن  )2(". أما حدھا فإنھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم: " في حد اللغة

عارف ھي اعلم أن اللغة في المت: "خلدون في مقدمتھ وتحدیدا في تعریفھ للنحو بقولھ

في  مقررةعبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني فال بد أن تصیر ملكة 

 )3(".العضو الفاعل لھا وھو اللسان في كل أمة بحسب اصطالحاتھم

ظاھرة اجتماعیة تستخدم لتحقیق التفاھم بین " وعرفھا بعض المحدثین بأنھا  

ددة تتفق علیھ جماعة معینة صوتي ذو مضامین محوھي نظام رمزي  )4(".الناس

نظام "وعرفت أیضا بأنھا . ویستخدمھ أفرادھا في التفكیر والتعبیر واالتصال بینھم

صوتي یمثل سیاقا اجتماعیا وثقافیا لھ داللتھ ورموزه، وھو قابل للنمو والتطور، ویخضع 

 )5(.في ذلك للظروف التاریخیة والحضاریة التي یمر بھا المجتمع

مع ظھور اللسانیات االجتماعیة ظھرت مصطلحات للتعبیر  :خدام اللغةمستویات است -2

عن مستویات االستخدام اللغوي، وھي تفید في وصف العالقات اللغویة في داخل 

                                                 
 .مادة لغا ، 4049/4050، ص 5لسان العرب، المجاد : ابن منظور -1
، 1، ج1952 محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، مصر،: الخصائص، تحقیق): أبو الفتح عثمان( ابن جني -2

 33ص
 . 484ابن خلدون، المقدمة، ص -3
، 1990، 145سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، عدد : جمعة سید یوسف -4

 . 44ص
مناھجھا وطرائق تدریسھا، دار الشروق اللغة العربیة : طھ علي حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم عباس الوائلي -5

 .57، ص2003وزیع، عمان، األردن، للنشر والت
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، ففي العربیة على سبیل المثال نجد الفصحى والعامیة أو اللھجة الجماعة اللغویة الواحدة

 )1(.المصطلحات شیوعا أكثروھي 

لغوي یتكون من أصوات تكون كلمات والكلمات تؤلف جمال ألداء إن أي نظام  

معنى والشيء األساسي الذي یجعل نظاما لغویا ما یصنف باعتباره لھجة أو لغة فصیحة 

ومعنى ھذا أنھ لیس في بنیة اللھجة أو اللغة ما یحتم ھو موقف أبناء الجماعة اللغویة منھ، 

الت االستخدام عند ابناء الجماعة اللغویة تصنیفھا بالضرورة ھذا التصنیف، ولكن مجا

 .ھي التي تفرض ھذا التصنیف

 )2(:تتكون اللغة من األنظمة التالیة :أنظمة اللغة -ج

وھو یتعلق بمعاني الكلمات والمجموعات من الكلمات ودالالتھا  :النظام الداللي -

 .وتطورھا

ة في أشكالھا وھو یتعلق ببناء الجمل وتركیب كلمات الجمل :النظام التركیبي -

المقبول من غیر المقبول وعالقتھا الصحیحة، فالنحو ضابط وبفضلھ یتم تحدید 

من التراكیب اللغویة، كما یمكن التحكم في تبدیل المظھر الخارجي للجملة مع 

االحتفاظ بمقبولیتھا، فإدراك الطفل للقواعد النحویة ییسر لھ أن یحول الخبر إلى 

الموصوف، ولن  التأنیثلمثنى أو یؤنث الصفة عند االمثنى حین یتحول المبتدأ 

یتسنى للطفل إدراك ھذه القواعد إال عن طریق اكتشافھا مما یعرض علیھ من 

 .تراكیب تناسب مستواه وتشمل على التحویالت المقصودة

وھو یتعلق بالمتغیرات التي تطرأ على مصادر الكلمات من  :النظام الصرفي -

 .المصرفیةالناحیة 

وھو یتعلق باألصوات الكالمیة، حیث تعد األصوات مادة اللغة  :لصوتيالنظام ا -

اإلنسانیة وال مدلول لھا ما لم تنظم في وحدات، ویمكن تمییز ثالثة جوانب 

 :ألصوات اللغة

                                                 
  .19-18، ص 1،2007، دار قباء، القاھرة مصر، طمدخل إلى علم اللغة: محمود فھمي حجازي -1
 16، ص2006، 1علم نفس اللغة، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة مصر، ط: سھیر محمد سالمة شاش -2
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النطق من حركات إلنتاج جانب إصدار األصوات وما تقوم بھ أعضاء  - أ

 .األصوات

ة التي تنتشر في الھواء نتیجة الجانب الفیزیائي، ویتمثل في الموجات الصوتی - ب

 .ما تقوم بھ أعضاء النطق من حركات

جانب استقبال األصوات، ویمتد من اللحظة التي تستقبل فیھا طبلة األذن تلك  - ت

 .إلى المخ األعصاباألصوات إلى أن تنتقل عن طریق 
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 : المبحث الثاني
 .للغة العربیة وخصائصھا ووظائفھاا:ثانیا

 :اللغة العربیة -1
وُح :العربیة لغة القرآن الكریم، قال هللا تعالى      ُھ َلَتنزیُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َنَزَل ِبِھ الرُّ ﴿ َوإِنَّ

: ، وقال سبحانھ وتعالى)1( األِمیُن، َعَلى َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِریَن، ِبلَِساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبیٍن﴾

ا َجعلناهُ قُرْ ﴿ ا لََّعلَُّكْم َتْعقِلُونَ إِنَّ َلْت آَیاُتُھ قُْرآًنا َعَربِّیًا ﴿: وقال عز وجل )2( ﴾آًنا َعَرِبّیً ِكَتاٌب فُصِّ

ْلَنا ﴿: إنھا لغة الخلود ألن هللا تكفل بحفظھا إذ قال عز وجل )3(.﴾ لَِقْوٍم َیْعَلُمونَ  ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

ا َلُھ َلَحافُِظونَ  ْكَر َوإِنَّ  )4(.﴾الذِّ

والعربیة لھا نمطھا الفصیح، ولھا لھجاتھا المتنوعة، وھذا النمط لغة طبیعیة كأیة لغة      

نستعملھا اآلن في وسائل "وقد عرفناھا منذ العصر الجاھلي، وھي التي  )5(طبیعیة،

 )6(.اإلعالم وفي الفنون األدبیة على امتداد العالم العربي

بقوتھا وغزارتھا ومرونتھا وقدرتھا على العربیة ركن من أركان شخصیتنا، تمتاز     

مسایرة التقدم في  شتى المجاالت كما تعد مقوما من أھم مقومات حیاتنا وكیاننا، وھي 

الحاملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد بیننا والمكون لبنیة تفكیرنا، وھي الصلة بین 

 .أجیالنا

 :خصائص اللغة العربیة -2
 :جموعة من الخصائص یمكن إجمالھا فیما یليتتمیز اللغة العربیة بم 

االشتقاق ھو عملیة أخذ كلمة من أخرى بتعبیر ما مع التناسب في المعنى : لغة اشتقاق* 

أو ھو عملیة نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتھما معنى وتركیبا ومغایرھما في 

 )7(.الصیغة

                                                 
 . 195إلى  192اآلیات من : سورة الشعراء -1
 .3اآلیة  : سورة الزخرف -2
 .3 اآلیة:  سورة فصلت -3
 . 9اآلیة : سورة الحجر -4
 . 85، ص1995علم اللغة التطبیقیة وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر ، : عبده الراجحي -5
 .86 ، ص المرجع نفسھ -6
 .187، ص1982، 1یروت لبنان، طفقھ اللغة العربیة وخصائصھا، دار العلم للمالیین، ب: إمیل بدیع یعقوب -7
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ة لتولید األلفاظ المعبرة ویبدو االشتقاق أكثر وضوحا في اللغة العربیة، وھو وسیلة ھام

 )1(.عن المعاني المختلفة

بالرغم من قلة حروف اللغة العربیة فإن الحركات المختلفة  :لغة غنیة بأصواتھا* 

 .للحرف الواحد تیسر لنا عدد كبیر من األصوات

المترادف ھو ما اختلف لفظھ واتفق معناه، أو ھو إطالق عدة  :لغة غنیة بالمترادفات* 

وربما كانت . والعربیة من أغنى لغات العلم بالمترادفات )2(.مدلول واحدكلمات على 

. أغناھا على اإلطالق، فللعسل أكثر من ثمانیین اسم، وللسیف أكثر من ألف اسم

والترادف ظاھرة طبیعیة في اللغة العربیة ألنھا تكونت من عدة لھجات متباینة في 

 المفردات والداللة

المشترك اللفظي حده أھل األصول بأنھ اللفظ الواحد  :ظيلغة غنیة بالمشترك اللف* 

وھو ظاھرة  )3(.الدال على معنیین مختلفین فأكثر داللة على السواء عند أھل تلك اللغة

موجودة في معظم اللغات، وقد كان لھ عند أصحاب البدیع مكانة مرموقة إذ بفضلھ 

 .الجناس التام راجت التوریة وطرق التعمیة واإلبھام، كما راج استخدام

القوة : یعني التضاد أن یطلق اللفظ على المعنى وضده ومن األمثلة األزر :لغة تضاد* 

وقد أحصى ابن األنباري في كتاب . وغیرھا...العبد أو السید: أو الضعف، المولى

 .األضداد أكثر من أربعمائة شاھد علیھ

، وتغیر )4(ن المعاني باأللفاظاإلبانة ع: أعطي اإلعراب تعریفات عدة منھا :لغة إعراب* 

، فالحركات )5(وتغیر العالمة التي في آخر اللفظ بسبب تغیر العوامل الداخلة علیھ 

اإلعرابیة التي تتعاقب على أواخر الكلمات ھي إشارات إلى المعاني المختلفة، كما أنھ 

 .یؤتى بھا لوصل الكلمات

فمنھ اإلیجاز في الحرف، حیث واإلیجاز في العربیة على أنواع،  :لغة تتمیز باإلیجاز* 

تكتب الحركات في العربیة عند اللبس فوق الحرف أو تحتھ، وفي العربیة إشارة نسیھا 
                                                 

 .113، ص1995االشتقاق ودوره في نمو اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : فرحات عیاش -1
 .173فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، ص: میل بدیع یعقوبا -2
 .113االشتقاق ودوره في نمو اللغة، ص: فرحات عیاش 3
 35، ص1ئص، جالخصا): أبو الفتح عثمان(ابن جني  4
 .44 ، ص1، ج1963، 2عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاھرة مصر، ط 5
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توضع فوق الحرف للداللة على أن الحرف مكرر، أي أنھ في النطق حرفان، ) الشدة(

وبذلك نستغني عن كتابتھ مكررا، ونحن في العربیة قد نستغني كذلك باإلدغام عن كتابة 

) عن ما(عوضا عن ) عم(حروف بكاملھا، وقد نلجأ إلى حذف حروف، فنقول ونكتب 

 ).من ما(عوضا عن ) مم(و

الجملة في العربیة ذات أنماط مختلفة، فھناك الجملة االسمیة  :لغة متنوعة األسالیب* 

والجملة الفعلیة وھناك الجملة الخبریة والجملة اإلنشائیة وغیر ذلك من أنماط الجمل، 

إلضافة إلى تنوع األدوات والروابط في اللغة العربیة، فأن ذلك یجعل مستخدمیھا وبا

 .یتمیزون بالقدرة على جمال األسلوب وبالغة العبارة

 :وظائف اللغة -3
للغة وظائف عدیدة منھا ما ھو أساسي ومنھا ماھو ثانوي، فاللغة بالنسبة لإلنسان  

أدوارا مھمة في عملیتي التعلیم والتعلم،  وسیلة للتفكیر والتعبیر والتواصل، وھي تؤدي

من وظائف . وتساعد على نقل التراث من جیل إلى جیل، وتعمل على حفظھ من الضیاع

 )1(:اللغة نجد

 : الوظیفة االجتماعیة -أ
یظھر األداء اللفظي وظیفة اللغة االجتماعیة، إذ یفھم الناس معنى حدیث بعضھم  

ھم من أسلحة مواجھة الكثیر من المواقف الحیاتیة البعض، وإلى جانب ذلك فھي سالح م

التي تتطلب استخدام مھارات اللغة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، وھي وسیلة 

الدعایة، وھي ایضا تقوم بسییر شؤون المجتمعات وتصریفھا، وھي وسیلة ألداء 

 .الوظائف القیادیة واإلداریة

 :الوظیفة النفسیة -ب
اللغة عنصر من عناصر تكوین الشخصیة، فعندما یتمكن اإلنسان من النطق  

والتعبیر الجید بطالقة یشعر بالطمأنینة ویحس بالرفعة، ویدفعھ ذلك إلى مزید من الرقي 

 .الخوف أووالثقة بنفسھ وعدم الخجل أو االضطراب 

 
                                                 

 .59-58طھ علي حسین الدلیمیوسعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة  مناھجھا وطرائق تدریسھا، ص  )(1
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 :الوظیفة الفكریة -ج
إلنسان أفكاره إلى حیز الوجود فال بین اللغة والفكر ارتباط وثیق، ولكي یخرج ا 

بد من قالب یصب فیھ تلك األفكار، وھذا القالب ھو الصورة التعبیریة التي تكون مادتھا 

اللغة، فھذه األخیرة تساعده على إبراز األفكار، ومن الثابت أن عملیة التفكیر في حد 

ة، واإلنسان عند التكلم ذاتھا ال یمكن أن تكون إال باستخدام ألفاظ دالة ضابطة لمعان محدد

یفكر ألنھ یرید أن یریب فقرات حدیثة لیصدر كالما غیر مبھم، فال غنى للفكر عن اللغة 

 .وال للغة عن الفكر

 :الوظیفة الثقافیة -د
تقاس حضارات األمم بدرجة ثقافة أفرادھا وبمقدار ما لدیھا من معالم التراث  

ھا مجموعة من القیم والنظم یتمسك بھا الثقافي والحضاري، والحضارة ال تخرج عن كون

اإلنسان إلى درجة اإلیمان بھا، ومن ثم فإن كل مجتمع یحرص على تطویر قیمھ ونظمھ 

 ا التراث الحضاري بكل قیمھ ونظمھواللغة تمكن األفراد من حفظ ھذ

 

 :الوظیفة التربویة -و
لبلوغ  اللغة ال تدرس على أنھا ھدف خاص مقصود لذاتھ فحسب، بل ھي وسیلة 

ھدف أسمى وأعظم أال وھو تربیة األجیال، وإعدادھا إعدادا یتالءم وظروف الحیاة 

 . وتطورھا وبھا تقدم المعارف والعلوم المختلفة للنشء، وبھا یتعلم ویستزید

 

 

 

 

 

 

 

 



 دور المربي في تعليمية اللغة            الفصل الثاني            
 

 
29 

 :المبحث الثالث
 :اللغة دور المربي في تعلیمیة :ثالثا

 :دور المربي في التربیة التحضیریة  -1
أطفال األقسام التحضیریة معلمات مؤھالت، فالمرأة أقرب من الرجل إلى تولى تربیة 

الطفل بطبیعتھا وھي أقدر على معرفة األسالیب األنسب للتعامل معھ بشكل ال یبعده 

كثیرا عن الجو الذي ألفھ في البیت، ولقد أشیر في منھاج التربیة التحضیریة إلى أن 

یغة التأنیث، وھو السائد على العموم، لكن األقسام التحضیریة تستند إلى مربیات بص

ما یالحظ في الواقع أن العدید من األقسام التحضیریة بالمدارس االبتدائیة یؤطرھا 

 :معلمون، ویعود ذلك لعدة أسباب

 .ھناك مدارس ابتدائیة ال توجد بھا معلمات -

 .ھناك مدارس ابتدائیة یتنافس فیھا المعلمون على القسم التحضیري -

 وأخرى ذاتیةضوعیة رى موأسباب أخ -

معلم التربیة التحضیریة ال یتطلب إعدادا معرفیا وأكادیمیا وتربویا فحسب،  إعدادإن 

بل یمتد إلى اإلعداد المھني والنفسي، وإلى تنمیة المیول واالتجاھات لدیھ، مع 

، فال یتوقف واإلبداعالتركیز على الجانب العملي، وھذا اإلعداد یدفعھ إلى االبتكار 

إلعداد على التكوین األولي في المعاھد والمدارس العلیا والجامعات بل یمتد ویستمر ا

 .أثناء الخدمة، من أجل الوقوف على كل جدید

 :خصائص المربي -2
 :ینبغي أن تتوافر في المربي عدة خصائص وھي

ینبغي أن یكون المعلم سلیم البدن والحواس، ال یعاني من  :خصائص جسمیة -أ

ن القیام بواجباتھ على أتم وجھ، متمتعا باللیاقة البدنیة لیشارك أمراض تعوقھ ع

 .في لعبھم ونشاطھم ویكون مھتما بمظھره وھندامھ األطفال

ینبغي أن یكون المعلم على قدر من الذكاء یساعده على  :خصائص عقلیة -ب

التصرف الحكیم وحل المشكالت التي تصادفھ المواقف التعلیمیة المختلفة، وعلى 

ة من االنتباه والفطنة في مراقبة تصرفات األطفال وفي تقییم تحصیلھم وأن درج



 دور المربي في تعليمية اللغة            الفصل الثاني            
 

 
30 

یكون شغوفا باالبتكار والتجدید المستمر لتحسین األداء، حریصا على مواصلة 

 .الدراسة واإلطالع

ینبغي أن یتمتع باالتزان االنفعالي وبالثقة بالنفس،  :خصائص نفسیة -ج

 .ى لطیفا معھمامحبا لألطفال،وبالمرونة وروح الدعابة، وان یكون 

أن یكون محبا للمھنة ومعتزا باالنتماء إلیھا قادرا على العمل  :خصائص خلقیة -د

 .بحماس وإخالص، ملتزما بتنشئة األطفال على األخالق الرفیعة

ویرى عبد الرحمن الحاج صالح أن نجاح معلم اللغة یعود إلى قدراتھ الذاتیة، ولذلك 

 )1(:یھ ثالثة شروطالبد من أن تتوافر ف

یكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل الكفایة اللغویة التي تسمح لھ  :الكفایة اللغویة -و

 .باستعمال اللغة التي یراد تعلیمھا، ویستعملھا استعماال صحیحا

یكون المعلم على درایة بالتطور الحاصل في مجال البحث  :اإللمام بمجال بحثھ -ي

 .ى ما توصلت إلیھ النظریة اللسانیة في میدان وصف اللغةاللساني وذلك بالتعرف عل

وال یتحقق ذلك إال باالعتماد على الشرطین السابقین من جھة  :مھارة تعلیم اللغة -ه

وبالممارسة الفعلیة للعملیة التعلیمیة واإلطالع على النتائج الالحقة في مجال البحث 

 .اللساني والتربوي من جھة أخرى

 :ثناء ممارساتھ للعملیة التعلیمیة في القسم التحضیريأدور المربي  -3
أن یراقب كل شيء دون أن یبدو وكأنھ یتدخل في كل شيء، كما تظھر علیھ  -

عالمات الجد واالستقامة، وأن ینطبع تصرفھ بطابع الحكمة والعقالنیة، وال ینقطع 

 .عن مساعدة أطفالھ في بدایة أعمالھم، و یبعدھم عن كل عمل مزعج

ع نصب عینیھ العالقات اإلنسانیة، فاحتكاكھ باألطفال ینبغي أن یرتكز أن یض -

على العواطف النبیلة من الحنان والمحبة، ورحمة ولطف، وینتقل ھذا الشعاع 

الدافئ منھ إلیھم ومنھم إلیھ، وال یمكن بأي حال من األحوال طیلة فترة إقامتھم 

 .ھدید أو التسلطمعھ أن یشعروا بنوع من اإلحراج، أو الخوف، أو الت

 
                                                 

 . 141علیمیة اللغات، صتسات في اللسانیات التطبیقیة حقل درا: أحمد حساني) (1
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أن یعتمد في عملھ التربوي على النشاط الحر لألطفال الذي سیستند على  -

عنصري الحس والحركة، وأن یوفر الوسائل التي یحتكون بھا ویقبلون على 

 .إلخ...مالحظتھا والتعبیر عنھا وتركیبھا وتفكیكھا

مقعد  أن یھیئ مكان إقامة األطفال بحیث یتوفر على شروط إقامة مریحة من -

یناسبھم وأثاث في متناولھم، وسبورة في مستوى قامتھم، أي أن تكون مھمة 

 .المربي توظیف ھذا المكان لیكون مجاال للتربیة والتعلم

 :ان یكون عمل المربي أثناء القیام الموجھ لألطفال في المجالت التالیة -

 .الحذف -           

 .اإلضافة -           

 .التصحیح -           

 .اإلثراء والتشجیع -           

أن یعلم المربي أن دوره الرئیسي ھو تربیتھم، واألخذ بیدھم لیتمكنوا من تخطي  -

 .المرحلة التي ھم فیھا إلى المراحل الموالیة بنجاح

وإضافة لھذا كلھ ینبغي أن یبذل المربي الجھود الكبیرة الستثمار األبعاد الثقافیة 

یة لألطفال، دافعا إیاھم إلى إتقانھا والتعبیر بھا وحبھا، والحضاریة في تعلیم العرب

 )1(.فالمتعلم ال یتعلم بشغف إال إذا أحب ما یتعلمھ

 

 

 

 

 

                                                 
-46، ص1، ج2006، 1تعلیمة اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان،  ط: أنطوان صباح وآخرون -1

47. 
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                                                                                  :ــ حدود البــحث1

اقتصرنا في بحثنا ھذا علـى مرحلة التحضیریة باعتبارھا قــاعدة الطور بحیث یفترض 

 .        أن تكون األھداف والغایات المخّطط لھا مكّملة للسنة المقبلة

المتوخات من ھذه الدراسة و  األھدافالقسم التحضیري و  أھمیةتطّرقنا في دراستنا إلى  

 ). 2015/ 2014(خصوصا خالل  السنة الدراسیة 

االستبیان الذي خّص المعلمین في المرحلة  في ھذا البحثومن األدوات المستخدمة  

 .التحضیریة

 :منھج البحث -2

اعتمدنا في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلـــي نظرا لكونــــھ األنسب لموضوعنــــا 

                                                                                .في وصف الظاھرة وعملیة جمع المعلومات ثّم تحلیلھا وتفسیرھا
 :عینة البحث -3

 :موصفات العینة

 العینة مكوّنة من اثنا عشر معلم و معلمة ذكور إناث

6  6  

         

 :                                                                                  ــ مكان البحث4
 .مجموعة من االبتدائیات في والیة مستغانم

                                                                          :ــ مجال البحث وزمانھ5

        .یوما 15وقد استغرقت مّدتھ  2014/2015تّم إجراء ھذا البحث خالل السنة 

 :لمین المدرسین للمرحلة التعلیمیةاستبیان موجھ للمع
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في غالب 

 األحیان

 األسئلة نعم  ال

مالئم للقسم  للمتعلم ھل سن خمس سنوات:1س   

 ؟التحضیري 

لتدریس ھذه  سنة واحدة كافیة أنھل ترى :2س   

  المرحلة؟

 ؟ترجح الدور في ھذه المرحلة للمختصینھل :3س   

یدرس القسم  أنمعلم  أيھل باستطاعة :4س   

 التحضیري ؟

انب النفسي دور في العملیة ھل یلعب الج:5س   

 التحضیریة؟ األقسامویة في الترب

ھل یستطیع من خاللھا المتعلم تنمیة مھاراتھ :6س   

 قبل دخولھ للمدرسة؟

للمتعلم  األساسیةھل یراعي المعلم الحاجات :7س

 كالجانب العقلي و النفسي ؟ 

المعلمات یستطعون الغوص في  أن برأیكھل :8س   

 من المعلمین؟ أكثرھذا المیدان 

     

یسیطر على صعوبات  أنالمعلم  بإمكانھل :9س

 اللفظیة في ھذه المرحلة؟
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ھل دور المعلم في ھذه المرحلة مركز على :10س   

 التربیة؟ 

                                                                                         
 :ادوات المعالجة -6
 :االستبیان 

أو االستفسارات حول موضوع معّین أو ھو وثیقة تحتوي على مجموعة من األسئلة 

موضوعات متنوعة، توّزع أو تعطى للفرد كي یجیب علیھا بذكر بیانات یرید الباحث 

جمعھا، ویمثل وسیلة نتأّكد من خاللھا من صحة أو خطأ الفرضیات وھذا االستبیان 

ه على األسئلة موّجھ ألساتذة اللغة العربیة المدّرسین للسنة الثالثة متوسط، وقد اعتمدنا إیا

 .المغلقة 

:                                                            أدوات المعالجة اإلحصائیة 
.                                                                            حساب التكرارات اعتمدنا

:                                                             اآلتي حساب النسبة المئویة والتي تّم حسابھا بالقانون/2

=                                                                                                          النسبة المئویة                               100× التكرار 

 حجم العینة  

                                                                 :من الدراسة المیدانیةــ الھدف 7

إّن الدراسة التطبیقیة في كّل بحث علمي ھو الجزء األكثر أھمیة بالمقارنة مع األجزاء 

األخرى، وھو مكّمل لھا، إّن الباحث یعتمد على تقنیات یمكن أن توصلھ إلى نتائج ھاّمة 

ودقیقة نسبیة، وتساعده على وضع االقتراحات المالئمة وھذا ما نحاول تحقیقھ من خالل 

               :                   ، أّما األھداف الخاصة فإّننا نقّسمھا إلى نوعینبحثنا ھذا عاّمة

 :                                                                                   أھداف مباشرة وأخرى غیر مباشرة وتتمثل األھداف المباشرة فیما یلي_    

 .                                             عوائق والصعوبات التوّصل إلى تحدید ال/ 1

.                                   التحضیریة األقسامالعمل على إیجاد حلول مناسبة  تفید / 2 

:                                                  أّما األھداف غیر المباشرة فتتمّثل فیما یلي_ 
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اھمة في ترسیخ مبادئ اللغة العربیة في مجتمعنا وتوسیع دائرة استعمالھا المس/ 1

بمختلف ظواھرھا وخصائصھا وكذا السعي إلى تطھیرھا من الشوائب واألخطاء 

 الرفع من مستوى العملیة التربویة وتعلیم اللغة العربیة لتلمیذن/ 2.           الشائعة

 :عرض و تحلیل النتائج
 سن خمس سنوات مالئم للقسم التحضیري؟ھل :األولالجدول 

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 08 %66.66

 ال 04 %33.33

 أحیانا 00 %00

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 

 حیث وضح  تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري أعالهیوضح الجدول  

 .استجابات المعلمین لسن خمس سنوات إذا كان مالئما ، فاالستجابة لنسبة نعم الجدول 

 66.66%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 33.33%ب أحیاناثم تلیھا االستجابة لنسبة  

.%00.00 
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 :خالصة
 نستنتج أن أغلبیة المعلمین یرون أن سن خمس سنوات مالئم لقسم التحضیري ربما یكون 

 ھذا الرد ناتج عن دراسة  لعدة جوانب منھا ، جانب تربوي و بیداغوجي ،أو ربما نفسي

و األقلیة تري انھ غیر مالئم و ھذا  ،من التعلیم االبتدائي لیكون مھیئا للسنة األولى 

ھو حركي و  ھو سیكولوجي ومنھا ما ھو نفسي ومنھا ما مع عدة جوانب منھا ما یتوافق 

 .ال یزال شارد الذھن ،أالن لیكون في المدرسةحد  إلىانھ لم ینضج  أيعقلي ھو  منھا ما
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 سنة واحدة كافیة لتدریس ھذه المرحلة؟ أنھل ترى :الجدول الثاني
 

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 06 %50

 ال 06 %50

 أحیانا 00 %00

 المجموع 12 %100

 

 : النتائج 
 یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح  

 .بفاالستجابة لنسبة نعم  إذا حقا كانت سنة واحدة كافیة ،، المعلمین الجدول استجابات

 50%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 50%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%00.00 

 :خالصة
 تكون أنمن خالل الجدول الموضح أعاله أن سنة واحدة لقسم التحضیري یمكن  نستنتج 

 كافیة یمكن أن تكون كافیة بالنسبة لبعض المتعلمین الذین یكونون مستعدین لدخول ھذه  

 المرحلة و یمكن أن تكون غي كافیة للمتعلمین الذین یكنون غیر مستعدین و ھذا یتوقف 

 عدة جوانب منھا ما ھو نفسي و منھا ما ھو عقلي و منھا ما ھو إبالغي و منھا ما  على

 .یتعلق كذلك بنسبة الذكاء عند المتعلمین بین الضعف و التفوق العلمي و المعرفي
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 ؟ھل ترجح تعلیم لھذه المرحلة للمختصین:الجدول الثالث

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 06 %50

 ال 04 %33.33

 أحیانا 02 %16.66

 المجموع 12 %100

 

 : النتائج 
 یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح 

، ھل یكون التعلیم في ھذه المرحلة من قبل مختصینالجدول استجابات المعلمین 

 .ب فاالستجابة لنسبة نعم 

 50%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 33.33%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%16.66 

 :خالصة
 نستنتج من الجدول المدون اعالة أن نعطي األولویة لتخصص علم النفس التربوي في 

 تدریس ھذه الفئة من المتعلمین الن أھل االختصاص ھم ادري بما في قاع البئر، الن 

 مالحظة الجوانب النفسیة أكثر من غیر المختصین و ھذه المالحظة  المختصین یستطعون

تفسر و بتالي یمكن أن نتعرف على مستوى ھذا التلمیذ و التأكد من صحتھ النفسیة و 

 .العقلیة
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 یدرس ھذه المرحلة؟  أنمعلم  أيھل باستطاعة :الجدول الرابع
 

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 08 %66.66

 ال 04 %33.33

 أحیانا 00 %00

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 
 یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح  

 ، إذا كان باستطاعتھم المواضة الدراسیة في ھذه المرحلةعلمین تالجدول استجابات الم

 .بفاالستجابة لنسبة نعم 

 66.66%.ب ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال

 33.33%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%00.00 

 :خالصة
استطاعة المتعلمین على المواظبة الدراسیة و ھذا  أن أعالهنستنتج من الجدول المدن 

و الھدوء و عدم الخوف  الطمأنینةیصنعھ المعلم لنفسھ ، حیث یزرع فیھم روح  الجو 

كان یوفر لھ كل اإلمكانات األساسیة في حیاتھ ، و بتالي فانھ البیت الذي  ترك  ألنھ

 .إلى المدرسة و ھو خائف من المحیط الخارجي  یخرج من البیت 
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 األقسامدور في العملیة التربویة في الجانب النفسي  یلعب  ھل:الجدول الخامس
 التحضیریة؟

 

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 12 %100

 ال 00 %00

 أحیانا 00 %00

 المجموع 12 %100

 

  :النتائج 
 حیث وضح  ،یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري 

 .، فاالستجابة لنسبة نعم  استجابات المعلمین دور الجانب النفسي العملیة التربویةالجدول 

 100%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 00.00%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%00.00 

 :خالصة
 نستنتج من خالل الجدول ان الحالة النفسیة تلعب دور كبیر و مھم في العملیة التربویة 

 التعلیمیة التعلمیة ، و بتالي فھو ینم بجمیع الجوانب األخرى الن الحالة النفسیة للتلمیذ

 .ئا نفسیا للدراسة و للتواصل مع الغیرتتناوب مع جمیع الظروف إذا كان مھی 
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 یستطیع من خاللھا المتعلم تنمیة مھاراتھ قبل دخولھ للمدرسة؟ھل :الجدول السادس

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 09 %75

 ال 00 %00

 أحیانا 03 %25

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 
 تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح  یوضح الجدول أعاله 

، استجابات المعلمین ، ھل یستطیع المتعلم تنمیة مھاراتھ في ھذه الفترةالجدول 

 .بفاالستجابة لنسبة نعم 

 75%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 25%. 00.00%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

 :خالصة
 المدون أعاله أن باستطاعة الطفل أن یكتسب مھارات في ھذه  نستنتج من خالل الجدول

الفترة من المرحلة التحضیریة و یقوم بتنمیتھا أیضا و ذلك من خالل التجاوب مع 

الجبارة من طرف المعلم من خالل تطبیقھ  األطفال في سنھ وأیضا من خالل المجھودات

للنھج التربوي الخاص باألقسام التحضیریة ، مثال حفظ بعض آیات القران الكریم فھو 

یستمع إلى المعلم و ھو یتكلم و یقرا و  یفك الرموز المكتوبة رغم انھ ال یستطیع 

 . كتاباتھا
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  ؟تعلم كالجانب العقلي و النفسيھل یراعي المعلم الحاجات األساسیة للم:الجدول السابع

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 10 %83

 ال 00 %00

 أحیانا 02 %16.66

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 
 حیث وضح  ،یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري 

 یراعي الحاجات االساسیة للمتعلمین  ھل باستطاعة المعلم ان،استجابات المعلمین الجدول 

 .بفاالستجابة لنسبة نعم  من الناحین العقلیة و النفسیة،

 83%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 00.00%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%16.66 

 :خالصة
للمتعلمین  األساسیةیراعي الحاجات  أنعلى المعلم  أن أعالهنستنتج من الجدول المدون  

ھو حركي و  ھو عقلي و منھا ما ھو نفسي و منھا ما و ذلك مراعیا عدة جوانب منھا ما

العملیة التعلیمیة لألقسام التحضیریة في  أساسيالجانب اجتماعي الذي یلعب دور  حتى

 .الن ھذه الفئة یستلزم ھا رعایة خاصة من وزارة التربیة و التعلیم
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ك أن المعلمات یستطعون الغوص في ھذا المیدان أكثر من ھل برأی :الجدول الثامن
 المعلمین؟

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 09 %75

 ال 02 %16.66

 أحیانا 01 %8.33

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 
 یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح  

 .، فاالستجابة لنسبة نعم  لمین، إذ كان الحظ األوفر فیھ للمرأةالجدول استجابات المع

 75%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 16.66%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%8.33 

 :خالصة
 لتدریس ھذه المرحلة ، و  أوفرحظ  للمرأة  أن أعالهنستنتج من نتائج الجدول المدونة 

 أمو اللعب ال بد لھ من تواجد  األسرةالطفل عن جو  بإبعادمرحلة تقوم  أنھاخاصة 

ا التي یقوم بھا ، ھذ األمورو التكیف مع  مسایراتھو ھي المتعلمة التي تستطیع  أخرى

التي ال یستوعبھا الرجل كما  األفعالیستطیع تقبل الطفل و ھو یقوم ببعض ال الن الرجل 

 .المرأةتستوعبھا 
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 یسیطر على الصعوبات اللفظیة في ھذه المرحلة؟ أنالمعلم  كانبإمھل :الجدول التاسع

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 02 %16.66

 ال 06 %50

 أحیانا 04 %33.33

 المجموع 12 %100

 

 :النتائج 
 یوضح الجدول أعاله تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح   

المعلمین ، من ناحیة السیطرة على الصعوبات اللفظیة، فاالستجابة الجدول استجابات 

 .لنسبة ال

 50%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب

 33.33%ثم تلیھا االستجابة لنسبة نعم ب 

.%16.66 

 :خالصة
 ستطعون السیطرة على المعلمین ال ی أننستنتج من خالل النتائج المدونة في الجدول 

 و ھذا راجع إلى أن المدرسة  في ھذه المرحلة من القسم التحضیريیة الصعوبات اللفظ

الجزائریة ال تھتم باألقسام التحضیریة و لفتح أقسام تحضیریة ال بد من توفر إمكانات 

لیست فقط دراسیة كالمنھاج أو المقرر بل و البد من توفر أخصائیین نفسانیین لمتابعة 

 .النفسیة و العقلیة و الجسمیة ھذه المرحلة و التأكد من صحة المتعلمین
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 ھل دور المعلم في ھذه المرحلة مركز على التربیة ؟:الجدول العاشر

 االستجابات التكرار النسبة المئویة

 نعم 08 %66.66

 ال 00 %00

 أحیانا 04 %33.33

 المجموع 12 %100

 

   :النتائج 
 تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري حیث وضح  یوضح الجدول أعاله

 الجدول استجابات المعلمین،إذ كان دور المعلم یقتصر على المجال التربوي فقط، 

 .فاالستجابة لنسبة نعم ب 

 66.66%.ثم تلیھا االستجابة لنسبة ال ب

 00.00%ثم تلیھا االستجابة لنسبة أحیانا ب 

.%33.33 

  : خالصة
 نستنتج من الجدول أن دور المعلم یقتصر على الجانب التربوي في اغلب الحاالت و ذلك 

و خاصة القسم التحضیري الذي  یرجع إلى االكتظاظ على مستوى األقسام في االبتدائي

اغلب األحیان ما نجد أكثر من قسم و احد داخل ھذه المؤسسة التربویة و ھذا ما في 

یوفق بین الجانب التربوي و الجوانب األخرى و التي یجعل المعلم ال یستطیع أن 

خصوصا ما تتعلق بالجانب النفسي و االجتماعي و األسري التي تتداخل فیھ عدة عوامل  

 . نذكر منھا الدخل األسري مثال
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 :خالصة
 مراحل التعلیم لدى المتعلم ، بحیث تستقطب ھذه  أولىتعتبر المرحلة التحضیریة من 

المرحلة جمیع الجوانب االجتماعیة و ثقافیة و النفسیة و التربویة ،و یتدخل المنھاج 

ولذا نركز في ھذه  .ضمن تعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة التحضیریة  كأساسالتربوي 

المرحلة على التوجیھ و التربیة أكثر من أي جانب ألنھا ھي أساس نجاح التلمیذ عند 

 .لى من التعلیم االبتدائيانتقالھ إلى السنة أو
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 :التوصیات
 .االھتمام بالجانب التربوي خاصة في المرحلة التحضیریة -

 .التركیز على جوانب االجتماعیة و الثقافیة و النفسیة و العقلیة -

 ..األلفاظخاصة لذوي صعوبات تعلیم  أقساموضع  -

 .التركیز على الجانب التربوي -

 .التركیز على عملیة التعلم و النمو -

 .دور المعلم في تنمیة المھارات اللغویة -

 .یجب على المربي أن یتمتع بأخالق عالیة  -

 .تكریس ھذه المھنة للمعلمات أكثر -
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في غالب 
 االحیان

 االسئلة نعم ال

ھل سن خمس سنوات للمتعلم مالئم للقسم :1س   
 التحضیري ؟

ھل ترى أن سنة واحدة كافیة لتدریس ھذه :2س   
 المرحلة؟ 

ھل ترجح الدور في ھذه المرحلة للمختصین؟:3س     

ھل باستطاعة أي معلم أن یدرس القسم :4س   
 التحضیري ؟

ھل یلعب الجانب النفسي دور في العملیة :5س   
 التربویة في األقسام التحضیریة؟

ھل یستطیع من خاللھا المتعلم تنمیة مھاراتھ قبل :6س   
 دخولھ للمدرسة؟

 
 
 
 

ھل یراعي المعلم الحاجات األساسیة للمتعلم :7س
 كالجانب العقلي و النفسي ؟ 

ھل برأیك أن المعلمات یستطعون الغوص في :8س   
 ھذا المیدان أكثر من المعلمین؟
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ھل بإمكان المعلم أن یسیطر على صعوبات :9س

 اللفظیة في ھذه المرحلة؟

مركز على ھل دور المعلم في ھذه المرحلة :10س   
 التربیة؟ 
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 :الخاتمة
 تشمل التربیة التحضیریة كل من المدارس القرآنیة و الكتاتیب و دور الحضانة و ریاض 

التحضیریة بالمدارس االبتدائی�ة و ھ�ذه األخی�رة الت�ي ھ�ي مح�ل التركی�ز  األطفال و األقسام

 .من قبل وزارة التربیة و التعلیم

 حسب  إجباریةمراحل التعلیم في عصرنا ھذا و ھي  أولىتعتبر المرحلة  التحضیریة  إذ

 كانت قائمة على ھذا التيمن خالل دراسة  الجزائربرنامج وزارة التربیة و التعلیم في 

 :أقالمعلى شكل رؤوس  بإیجاز نذكرھاعدة نتائج  إلىالموضوع توصلت  

 تكمن التربیة على معاني عدیدة تتمثل في النمو و الزیادة  -1

 الفلسفة التربویة تقوم على الجھد العقلي و مناقشة و التحلیل و نقد جملة المفاھیم  -2

 .األساسیة التي یرتكز علیھا العمل التربوي

 اإللزام�يال�ذین ل�م یبلغ�وا س�ن القب�ول لألطف�ال التربیة التحضیریة ھي تربیة مخصصة  -3

 ، كما توفر لھم فرص النجاح في  إمكاناتھمبتنمیة كل  لألطفالفي المدرسة ، و ھي تسمح 

 .المدرسة و الحیاة

 ، بل ا اجتماعیا و تعویضیا فحسبالتربیة التحضیریة لم تعد مطلب أنوضح المنھاج  -4

 .األولىذلك مطلبا تربویا و نفسیا بالدرجة  إلى باإلضافة أضحت

 و بھذا ال نركز على المنھاج من الجانب ألتحصیلي فقط بل ننم بعملیتي التعلم و النمو 

 .خاصة في التربیة التحضیریة

 كما أن الطفولة مرحلة عمریة من دورة الحیاة اإلنسان تمتد من المیالد إلى بدایة  -5

 ، أنھا وقت خاص للنمو و التطور و التغییر یحتاج فیھا الطفل إلى الحمایة و المراھقة 

 .الرعایة و التربیة

كم��ا تلع��ب العوام��ل الوراثی��ة و البیئی��ة دورا مھم��ا ف��ي مرحل��ة التحض��یریة م��ن خ��الل  -6

 .الجانب التعلیمي

 ن النمو الجسمي و الحركي و العقلي و اللغوي للطفل ما قبل المدرسة، ھي م إن -7

 .المظاھر المساعدة على العملیة التعلیمیة

 تتعدد مراح النمو اللغوي عند الطفل من مرحلة ما قبل المدرسة و التي بدورھا تمر و  -8
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 .طور الصراخ و طور المناغاة و طور التقلید: أطواربثالثة 

 طور التراكیب و الجمل التي  إلىمن مرحلة تعلم المفردات  تبدأمرحلة تعلم اللغة  إن -9

 .تكون ضمن خطوات

 تتراوح بین صعوبة لفظ الطفل في ھذه المرحلة یعاني من صعوبات لفظیة  إنكما  -10

 .الحرف أو الحروف معینة و بین صعوبة لفظ مقطع أو مقاطع معینة من مقاطع الكالم

 .إن نمو الطفل یقوم على أساس كمي و كیفي  -11

العوام���ل أو األش���یاء أو الجوان���ب الت���ي ینبغ���ي أن یت���ولى المرب���ي و إن الحج���ات أو  -12

المنھ��اج إش��باعھا ل��دي الطف��ل حت��ى ینم��و نم��وا س��لیما متزن��ا، و تنص��ب ھ��ذه الجوان��ب م��ن 

 .الناحیة الجسمیة و النفسیة و االجتماعیة

 و ھي تخضع للظروف.اللغة ھي ظاھرة اجتماعیة تستخدم لتحقیق التفاھم بین الناس -13

 .ریخیة و الحضاریة التي یمر بھا المجتمعالتا 

كما أن كل نظام لغوي من أصوات تكون كلمات و الكلمات ت�الف جم�ال ألداء المعن�ى  -14

 .و بتالي األساس الذي تصنف من شانھ اللغة ھو موقف أبناء الجماعة اللغویة

 .ھو داللي و تركیبیو صرفي و صوتي  متعددة منھا ما أنظمةو للغة  -15

 اللغة العربیة ھي لغة القران الكریم و العربیة لھا نمطھا الخاص و الفصیح و لھا  -16

 .لھجاتھا المتنوعة

و بمترادفاتھ�ا و بالمش�ترك اللفظ�ي كم�ا انھ�ا  بأص�واتھاالعربیة ھ�ي لغ�ة غنی�ة  اللغةو  -17

 .المتنوعة األسالیبو  اإلعراب و اإلیجازلغة الضاد و 

 ھو ثانوي و ھي اجتماعیة و  و منھا ما أساسيھو  منھا ماو وظائف اللغة عدیدة  -18

 .فكریة و ثقافیة و تربویةنفسیة و 

 و یجب أن تتوفر فیھ عدة عب دورا أساسیا في ریاض األطفال كما أن المربي یل -19

 .خصائص منھا ما ھو جسمي و عقلي و نفسي كما ال ننسى الجانب الخلقي

 ل و واسع، و من أراد الغوص في غماره و البحث كما ال یفوتني أن ھذا الموضوع شام

 .مفتوح أمام الباحثین الذین یشغلھم أمر تعلیمیة اللغة العربیة في القسم التحضیري

 .حیث لتزال جوانب عدة في البحث غامضة  و لكن بتسلیط الضوء علیھا نري منھا نورھا
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 ابسط سند یرجع إلیھ من و في ختام ھذا البحث أرجو من هللا أن یكون ھذا العمل خیر و 

 شاء أن یطلع علي ھذا الرصید المعرفي حول مھارات االتصال، و ما ھذا إال غیض من 

 فیض ، و ندعو هللا تبارك و تعالى أن یزیدنا علما من علمھ الواسع مصدقا لقولھ وقل ربي

 .زدني علما 
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