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، وبخاّصة في  مقّدمة: إّن الحديث عن لغة اإلعالم بات أمرا مشروعا، والبحث فيها مستمرٌّ
الوقت اّلذي كثرت فيه القنوات الفضائّية العربّية، حيث أصبح الّتلفزيون يؤّدي في ضوء ذلك 

متعاكستين أوالها إيجابّية كونه يخدم الّلغة العربّية، وذلك بالعمل على نشرها وتعميمها بين مهّمتين 
المشاهدين. والثّانّية نجدها سلبّية باعتباره يشّجع على المحكيات المحّلية، وُيسهم في نشر األخطاء 

بسبب وم قصورا لغويًّا وال سّيما بين فئة األطفال العرب اّلتي تعاني الي ،الّلغوّية بمختلف أنواعها
مقراطّية مبدأ ديغة العربّية، وباعتبار أّن الّتلفزيون من أهّم الوسائل اّلتي تعّزز ضعف أساليب تلقينه لل

 .الّطفلخاّصة بتربوّية تعليمّية إلى وضع برامج  يدعو وبإلحاح فذلك ،الّتربّية إزاء المدرسة
الّنموذج األفضل لتعليم العربّية للّطفل  لألطفالالّشهير الموّجه  برنامج )افتح يا سمسم( دّ ويع

نات رغم قّلة اإلمكانيات، واّلذي جيل الّثماني لدىلما له من صدى طّيب  ، نظرابالفطرة والممارسة
على القناعة والّتصديق آنذاك  هتمّيز باأللفة والّتعاطف مع الّشخصيات المعروضة خالله، وتوّفر 

    عليم العربّية بالفطرة والممارسة تمنطلق جاء بحثنا بعنوان: باألحداث المعروضة، ومن هذا ال
وتأتي أهّمية موضوعنا هذا كون البرنامج موّجها إلى طفل  ،-اذج  افتح يا سمسم( أنمو )برنامج  -

 أّدىفي تعليم الّلغة، وفي إتقان ملكاتها، مّما  استثمارهاما قبل المدرسة، وهي مرحلة خصبة يجب 
م تتماشى ومتطّلبات العصر الحالي؛ لذا ارتأينا 2015 وبحّلة جديدة عامّ  ،إعادة بثّه من جديد
 هي: األسبابفي هذا الموضوع مدفوعة بمجموعة من المزيد من البحث 

الّشهرة الواسعة اّلتي نالها في أوساط متتّبعيه، فأردنا معرفة أسباب نجاحه في الّثمانينات  -
 مثل هذه البرامج في خدمة الّلغة العربّية؛وكيفّية استثمار 

 وبثّه من جديد في القنوات العربّية؛ ،عودة برنامج )افتح يا سمسم( بحّلة جديدة -
 معرفة كيفّية االستثمار في مثل هذه البرامج لخدمة وترقّية الّلغة العربّية؛ -
 رة الماستر؛مذكّ الموضوع بعدما أنجزنا فيه موضوع الّرغبة في مواصلة البحث في  -
 من خالل البحث إلى ما يأتي: سعينا ماذا يضيف للبحث العلمّي: -
 مسايرة لغة الّطفل العربّي والواقع المعاصر؛ -
تقانها في تعليم الّلغة العربّية الفصيحة معالجة مشكلة الّضعف الّلغوّي بشكل عامّ  -  ؛وا 
 الميّسرة؛ العربّية الفصيحةالّلغة نحو توجيه برامج األطفال الّتلفزيونّية  -
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تبيان ضرورة تعليم العربّية لألطفال عن طريق تحفيزهم بمختلف الوسائل المعاصرة  -
 على الّتحصيل المعرفّي.وتشجيعهم 

 :مفادها إشكالّيةالبحث من ومن خالل ذلك انطلقنا في 
؟ )افتح يا سمسم(الّشهير  الّتلفزيونيّ األسس الّتعليمّية والّتعّلمّية لّلغة العربّية في البرنامج ما  -

 المعاصرالعربّي لغة الّطفل ة لخدمة ا البرنامج في إنتاج برامج مماثلوكيف يمكن استثمار هذ
 ؟وترقّيتها

لمعالجة اإلشكالية الّسابقة الّذكر، واّلتي انطلقنا  الفرضياتاستندنا في البحث إلى مجموعة من 
 هي: منها وتوّقعنا الوصول إليها من خالل الّدراسة

ه القديمة والجديدة اّلذي ُيؤديه برنامج )افتح يا سمسم( في نسختي   ما مستوى األداء الّلغويّ  -
 ؟العربيَّةوأّيهما األنجح لتعليم 

 الفّنية والّلغوّية اّلتي قّدم بها ماّدته العلمّية؟ كيف هي القوالب واألساليب -
 ؟ةبرنامج )افتح يا سمسم( الجديدنسخة أمن مجاالت معرفّية جديدة يستمّدها األطفال من  -
 ؟ما مدى مشاركة األطفال في برنامج )افتح يا سمسم( اّلذي يعكس أنماطا للّسلوك اإليجابيّ  -
البرنامج؟ وهل ُيسهم حقا في تعليم العربّية الفصيحة  هذا الفئة العمرّية اّلتي يستهدفها ما -

 الّسليمة للّطفل العربّي في سّن مبّكرة؟
 ؟كيف عالج برنامج )افتح يا سمسم( مشكلة الّضعف الّلغويّ  -
تقان العربّية الفصيحة؟ ت هذه البرامج الّتلفزيونّية قدوةأليس -  في تعليم وا 
 للّطفل العربّي في مراحله األولى؟ ّلغويّ فيم أثرى هذا البرنامج القاموس ال -
أال يمكن استثمار مثل هذه البرامج في إعداد برامج جديدة مماثلة لتعليم العربّية الفصيحة  -

 الميّسرة إلى جانب العامّية؟
الخصائص الّتعليمّية والّتعّلمّية اّلتي جعلت من برنامج )افتح يا سمسم( ُيسهم في تعليم ما  -

 لألطفال في سّن مبّكرة؟العربّية 
  أنرّجح بقضائه على بعض األخطاء الّلغوّية الّشائعة، واّلتي تدور على األلسن؟ -
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 الوصفيّ المنهج باّلذي اتّبعناه، فإّن طبيعة البحث قد أملت علي نا االقتداء  المنهجأما عن 
 ويقوم هذا المنهج على:  ،المناسب للّدراسة، وبخاّصة ما يتعّلق بالجانب الّتطبيقيّ  الّتحليليّ 

قمنا بوصف البرنامج في كلتا الّنسختين القديمة والجديدة، وحلقاتها، وأدوار وصف الّظاهرة: 
الّشخصيات، وكذا الّلغة المستعملة فيهما، وطريقة إلقائها للمادة الّتعليمّية الّتعّلمّية، وأيضا الّنتائج 

 اّلتي حّققتهما في الّتحصيل الّلغوّي.
وذلك بإبراز الّنتائج المتوّصل إليها في البرنامج في نسختي ه القديمة والجديدة من خالل  ل:الّتحلي

 دراسة المستويات الّلغوّية األربعة من صوت، وصرف، ومعجم، وتركيب.
للكشف عن مدى إمكانّية البرنامج في نسختي ه القديمة والجديدة في تعليم الّلغة العربّية  الّتقييم:

 األطفال. الفصيحة لفئة
بطرح أفكار جديدة وتعديالت من شأنها أن تحّسن من صيغة العرض الّلغوّي في مثل  الّتقعيد:

هذه البرامج؛ حّتى تتماشى والحياة المعاصرة للّطفل العربّي، وإليجاد سبيل أفضل لحماية الّلغة 
 واستثمارها في برامج مماثلة وجديدة. ،العربّية

 قة من حلقات البرنامج، ومنهج آخرفي دراسة أحداث كّل حل ئيالمنهج اإلحصاوتدّخل أحيانا 
تّم من خالله المقارنة بين المدّونتين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا  المنهج المقارنوهو 

سمسم( به كشفنا عن الّسمات المشتركة، والّسمات الفارقة في تعليم وترسيخ المستويات الّلغوّية 
 األربعة المذكورة.

الّتعريف  المقّدمةولقد اقتضى البحث تقسيمه إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، تناولنا في 
شكالياته، وأهّم العناصر اّلتي تستدعي ذكرها في المقدمة من: فرضيات البحث  بالموضوع، وا 

 ومنهجه، وبنيته، وأهّم عراقيله.
مارسة لطفل ما الفصيحة بالفطرة والم وسمناه بـ: تعليم الّلغة العربّية(: الفصل األّول )الّنظريّ  -

 فيه خمسة مباحث هي: قبل المدرسة، عالجنا
المبحث األّول: تناولنا فيه مفاهيم اصطالحّية للكلمات: الّتعليم، الفطرة، الممارسة لغة  -

 واصطالحا؛
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كة الّلغوّية المبحث الثّاني: تحّدثنا فيه عن الملكات الّلغوّية عند الّطفل، وقّدمنا فيه مفهوما للمل -
م( 2017الحاج صالح )ت الّرحمنه(، نعوم تشومسكي، وعبد 808عند كّل من: ابن خلدون )ت

بعدها تطّرقنا بالّتفصيل إلى الملكات الّلغوّية األربعة بداية بملكة الفهم الّلغوّي، ثّم ملكة الّتكّلم 
 )الّنطق والحديث(، فملكة القراءة، وأخيرا ملكة الكتابة؛

الثّالث: وقفنا عند آليات االكتساب الّلغوّي من: سماع، محاكاة وتقليد، ممارسة  المبحث -
 وتكرار، وتلقين؛

 ؛الّطفلالمبحث الّرابع: تطّرقنا فيه إلى نظريات االكتساب الّلغوّي عند  -
في تعليم الّلغة بالفطرة  (مصطفى الّدنان للاّهعبد )المبحث الخامس: تناولنا فيه نظرّية  -

سة كونها الّنظرّية الوحيدة اّلتي ُطّبقت في بعض دول المشرق العربّي، فحّققت نجاحا باهرا والممار 
 في تعليم العربّية الفصيحة في سنٍّ مبّكرة.

دراسة تطبيقّية لبرنامج )افتح يا سمسم( في نسخته  عنوان:ب جاء (:الفصل الثّاني )الّتطبيقيّ  -
على المادة العلمّية والّلغوّية المقّدمة في الحلقات المقصودة القديمة، وقد أردنا من خالله االّطالع 

 للّدراسة، وتّم ذلك في ثالثة مباحث:
 المبحث األّول: عالجنا فيه برامج األطفال الّتلفزيونّية وتعليم العربّية الفصيحة؛ -
وفيه عالجنا: تسمّية البرنامج، والّلغة  اسة محتوى برنامج )افتح يا سمسم(المبحث الثّاني: در  -

 المستعملة فيه، طريقة عرضه للمادة الّتعليمّية والّلغوّية، الحلقات واألدوار، الّصورة والّلون؛
للّنسخة القديمة من البرنامج بداية بالمستوى  المبحث الثّالث: كان عبارة عن تحليل نقديّ  -

، وبعدها استنتجنا عيوب الّنسخة القديمة من البرنامج ركيبيّ ، والتّ ، ثّم المعجميّ ، فالّصرفيّ الّصوتيّ 
 ومحاسنها.

لجديدة من برنامج )افتح يا وعنوانه: دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة ا(: الفصل الثّالث )الّتطبيقيّ  -
 مباحث هي: ةويتضّمن هو اآلخر خمس سمسم(

المبحث األّول: قمنا فيه بتحليل الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( من حيث  -
المستويات الّلغوّية األربعة، ولكن قبل ذلك عّرفنا أّوال بالّنسخة الجديدة من البرنامج وطريقة عرضها 
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ث عن تلك  هي األخرى للمادة الّتعليمّية والّلغوّية، ثّم الحلقات واألدوار، وبعدها يلي الحدي
 المستويات األربعة، ثّم استنتجنا عيوب الّنسخة الجديدة من البرنامج ومحاسنها؛

المبحث الثّاني: خّصصناه للمقارنة بين نسختي برنامج )افتح يا سمسم( القديمة والجديدة من  -
 حيث المستويات الّلغوّية األربعة؛

 الّنسختين؛المبحث الثّالث: يحمل أوجه االختالف والّتشابه بين  -
 برنامج )افتح يا سمسم(. المبحث الّرابع: تناولنا فيه أوجه الّتداخل بين نسختي   -
 البديل المقترح.يحمل : واألخير المبحث الخامس -
 رصدنا فيها الّنتائج المتوّصل إليها في جميع الفصول والمباحث.و خاتمة: -

حول تعليم الّلغة  والّدراسات الّسابقة األبحاثقبل إعداد البحث وأثناءه مجموعة من  استوقفتنا
 العربّية، وكذا تأثير وسائل اإلعالم على لغة الّطفل، وأهم تلك الّدراسات نجد:

 ؛م1999لغة اإلعالم، ياسر المالح، خير الكالم في  -
 ؛م1999اقع والّطموح، سعد الكردي، اإلعالم وتنمّية الملكة الّلغوّية بين الو  -
 ؛م2001اإلعالم، ذو الّدين بليبل، االرتقاء بالعربّية في وسائل  -
 ؛م2001وزي عيسى وعبد الفتاح حسن، الّتربّية الّلغوّية للّطفل، سيرجيو سيبني، تر: ف -
 ؛م2002رفاوي، الّسيد الشّ عربّية اإلعالم والّتفاعل بين الفصحى والّلهجة والّلغة األم،  -
  ؛م2004في الجزائر، قادري حسين، دور وسائل اإلعالم في انتشار الّلغة العربّية  -
 ؛م2004القيم الّسائدة في برامج األطفال الّتلفزيونية، أمال نواري،  -
برامج األطفال الّتلفزيونية المدبلجة ودورها في تعليم العربّية الفصحى للّناشئة أغاني الّرسوم  -

 ؛م2011صليحة خلوفي،  -أنموذجا –المتحّركة 
  ؛م2011، ياسر المالح، )افتح يا سمسم( تجربة رائدة فل في البرنامج الّتلفزيونيّ لغة الطّ  -
 05إلى  01الحلقات من  - (افتح يا سمسم)ترسيخ الملكة الّلغوّية من خالل برنامج  -

  ؛م2015 وردّية ڤالز، ،-أنموذجا
 (مصطفى الّدنانللّاهعبد )والممارسة تطبيقاتها وانتشارها، نظرّية تعليم الّلغة العربّية بالفطرة  -

 م.2011
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مصطفى  للاّهعبد )وهي نظرّية  ،ما عدا الّدراسة األخيرة ،الّسالفة كّلها تنظيرّية الّدراساتتبقى و 
اّلتي لم تقف عند الّتنظير وحسب؛ بل ُطّبقت في العديد من دول المشرق العربّي، فكّل هذه  (الّدنان

مسألة االكتساب الّلغوّي عند الّطفل ونقدها، وبيان الجانب  ناولتاألبحاث الهاّمة والجادة قد ت
ّلتي حّققت تطّورا لتعليم العربّية للّطفل في سّن ما قبل المدرسة، وا الباحثوناّلذي انطلق منه  العلميّ 

قد ربطت الملكة الّلغوّية باإلعالم إاّل أّنها  الّدراسات نوعيا في مجال تعليمّية الّلغات، ورغم أّن هذه
وهو األساس في تعليم العربّية بالفطرة والممارسة، وكذلك توجيه  ،غّضت الّطرف عن جانب هامّ 

صرة، فعلى المسؤولين إنتاج برامج األطفال كفاءة الّطفل، وتنمّية تفكيره بمتطّلبات الوسائل المعا
للّاهعبد )الّتلفزيونّية بالّلغة العربّية الفصيحة الميّسرة كما في برنامج )افتح يا سمسم( اّلذي أشاد به 

إلى الملكات المستهدفة في مثل هذه البرامج  فالّدراسات الّسابقة لم تتعّرض ،(مصطفى الّدنان
 ومعجميات الّلغة األربعة من صوت، وصرف، ومضمونها دون تعّرضها إلى دورها في تعليم مستو 

اّلتي ، وهذا ما نستهدفه في هذه األطروحة اّلتي نروم من خاللها بيان المستويات الّلغوّية تركيبو 
 .ها في ذهن الّطفل العربيّ ترسيخ ينبغي
، وأصعبها ما يتعّلق بالمدّونة ألطروحةأثناء إعداد االعراقيل والّصعوبات  مجموعة من دفتناصا
فلم تتوّفر كل الحلقات كاملة عبر الّشابكة للّتحميل، وال حّتى في أرشيف الّتلفزيون على القديمة 

إلى  مّما دفعنايف إلى مقّره األصلي؛ أساس أّن حقوق البث انتهت منذ زمن بعيد، وتّم إرجاع األرش
بمساعدة من  يث تُباع مثل هذه البرامج، وحاولنامن خارج الوطن ح الّنسخة البحث عن سبيل لشراء

عربّي؛ لكن لألسف لم يصلنا المشرف أ. د. صالح بلعيد االّتصال بأساتذة في الكويت والخليج ال
  الّرد؛
تي يصعب الوصول إلى تحديدها استدعت منا الّدراسة الّتطبيق على عّينة من المشاهدين، والّ  -

 ؛في كلتا الّنسختين القديمة والجديدة
لمدّونة الجديدة من البرنامج هي األخرى، فما هو متوّفر على الّشابكة صعوبة الوصول إلى ا -

لّتمثيل، واّلتي تستدعي الّتنقل إلى المقر ما عدا مقتطفات من الحلقات غير كافّية للّدراسة وا
 ومع هذا ال بد من دفع حقوق الملكّية الفردّية؛ ،ي دول الخليجاألصلي للبرنامج ف
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قّلة المكتبات الوطنّية المختّصة في هذا المجال، أين تُباع مثل هذه البرامج في شكل مدّونات  -
 كامّلة.

بعد جهد وعناء، وعليه أتقّدم  إتمام هذه األطروحة ن وّفقني علىثيرا بأحمدا كللّاهوختاما أحمد 
روفيسور صالح بلعيد على قبوله اإلشراف على البحث، وعلى توجيهاته پلبالّشكر األجزل ألستاذي ا

ة. كما أشكر كّل الّسديدة، ولما قّدمه لي من دعم ونصائح ليصل هذا العمل إلى هذه الّصورة الّنهائيّ 
بالّذكر: األستاذ بدر حمد العازمي أستاذ بكّلية إلى المدّونة، وأخّص  لوصولااّلذين ساعدوني في 

 المقيم في دبي. للاّهالّتربّية األساسّية بدولة الكويت، واألستاذ محّمد عبد 
                               

 
 ــــــــــــــــــــــــــــالزڤوردـيـــــــــــــــــة                                                                       

  م15-02-2020                                                                       
 غـــنــيــــــــــــف.-تــــيـــــزي                                                                        

 
 

 
 
 

 



 (الفصل األّول )الّنظريّ 

 تعليم الّلغة العربّية الفصيحة بالفطرة والممارسة لطفل ما قبل المدرسة.

 مفاهيم اصطالحّية.المبحث األّول: 
 الّتعليم لغة واصطالحا. .1
 الفطرة لغة واصطالحا. .2
 الممارسة لغة واصطالحا. .3

 فل.ملكات الّلغوّية عند الطّ ال المبحث الثّاني:
 .مفهوم الملكة الّلغوّية. 1
 ملكة الفهم.. 2
 .الحديث(الّنطق و ) . ملكة الّتكلم3
 ملكة القراءة.. 4
 .الكتابةملكة . 5

 .آليات اكتساب الملكة الّلغوّية المبحث الثّالث:

 فل.عند الطّ  نظريات االكتساب الّلغويّ  الرّابع:المبحث 
 الّنظرّية الّسلوكّية )نظرّية الّتعّلم والّتشريط(.. 1
 . الّنظرّية العقالنّية.2
 . الّنظرّية المعرفّية )البنائّية(.3

 في تعليم الّلغة بالفطرة والممارسة. (مصطفى الّدنان للاّهعبد )نظرّية  المبحث الخامس:
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 واالصطالحيّ  الّلغويّ  ينالّتعريف عند مبحثسنقف في هذا ال مفاهيم اصطالحّية: األّول:المبحث 
 الّترتيب: الّتعليم، الفطرة، الممارسة.هذا هّي على و  ،أساسّية في هذا البحثلثالث كلمات 

، ُيعّلم، وتعليما؛ أي مصدر من: عّلمهو  :الّتعليم في الّلغة -1. 1: الّتعليم لغة واصطالحا. 1
يء عالمة، وُيقال أعلم الفارس وهي معروفة ُيقال: َعلَّمُت على الشّ  ،ومن ذلك العالمة 1،جعله يعلم

الجبل  :لموالجمع أعالم، والعَ  الّرايةلُم إذا كانت له عالمة في الحرب، وخرج فالٌن معلما بكذا، والعَ 
َلُم، والِقياُس؛ العليا، والّرُجُل أعْ : خالف الَمْجَهل، والَعلم: الّشق في الّشفة وكل شيء يكون َمْعَلًما

والّدليل على أّنهما من قياٍس  ،، وقياُسه قياس الَعَلم والعالمةوالِعلم نقيض الجهل 2،ألّنه كالعالمة
ّنه َلَعلٌم للّساعِة قالوا: ُيراد به ُنُزول عيسىواحد قراءة بعض القراء:  ّن بذلك ُيْعِلم ُقرب  ،() وا  وا 

 .الّساعة، وتعّلمت الّشيء إذا أخذت ِعْلَمُه، والعرب تقول: َتْعَلْم أّنه كان كذا بمعنى اعلم
َعِلَمُه كسمعه ِعلما بالكسر: َعَرَفه، وعِلَم ُهَو في َنفسه، ورجل عالٌم وعليم جمع: علماء تعليم:  -

، وعِلَم به كسمع: َشعر وعاّلما ككّذاب، وأْعَلَمُه إّياه فتعّلمه ،وُعاّلم كُجهال، وعّلمه العلم تعليما
، والَعَلَمُة، والَعَلُم ُمحّركتين هو: شٌق في الّشفة العليا أو في واألْمر: أْتَقَنه كتعّلمُه، والُعْلمُة بالّضم
  .وَعَلَمُه كنصره وضربه 3إحدى جانبيها، َعِلَم كَفِرَح، َفهو أْعَلُم،

لقوله تعالى: وهو الخالق العليم، وقال والعاّلم  ،والعالم ،العليم () للاّهصفات  من: م  ل  ع   -
، وَعّلَمه هنِ وْ بل كَ العالم بما كان، وما يكون قِ  للاّههادة، وقال: عاّلم الغيوب، فهو عالم الغيب والشّ 
كَأِذْنُت وأْعَلْمُت، وعّلمُتُه بينهما فقال: َعّلمت ه( 180)تِإّياه فتعّلمه، وفّرق سيبويه الِعلم وأْعلمه 

وال  ،الّشيء فتعّلم وليس الّتشديد هنا للّتكثير، وُيقال: تعلَّْم في موضع ِاْعَلْم، ويقول في موضٍع آخر
 كفرا، وال ُنعّلمه إذا كان على معنى الوقوِف عليه ِلَيْجَتِنُبُه ُكفرا -يكون تعليُم الّسحر إذا كان إعالما

وهو مقابل للّتعّلم، والّتعليم هو الّتدريب؛ لقول ابن الّسكيت: تعّلمت  رفه وتيّقنهوعِلم الّشيء بمعنى ع
لمه. والعرب تقول: تعّلم أّنه أّن فالنا خارج بمنزله هنا بمعنى َعِلمُت، وتعّلمت الّشيَء إذا أخذت عِ 

                                                           

   .(َعِلمَ ماّدة ) م، دار الّشروق،1976ط. بيروت:  معلوف، المنجد واإلعالم، د لويس1- 
م، دار 1972: القاهرة. ط د، الم محمد هارونعبد السّ مقاييس الّلغة، تح: بن فارس بن زكريا ، الُحسين أحمد  وأب -2

 (.َعِلمَ )ماّدة ، 4جوزيع، شر والتّ باعة والنّ الفكر للطّ 
مجد الّدين محّمد بن مكرم الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب الّتراث في مؤّسسة الّرسالة للّطباعة والّنشر  3-

 (.َعِلمَ سالة، مادة )سة الرّ م، مؤسّ 2005. بيروت: 08والّتوزيع، ط
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خذ : أالمعاني اآلتية لمصطلح الّتعليمعاريف الّلغوية الّسابقة تجمع التّ بالتّالي  1.كان كذا بمعنى اعلم
 .مجهولٍ  اإلنسان يعلم بشيءٍ  علْ يء، وجَ العلم بشيء، والعلم عكس الجهل بالشّ 

اصطالحّية  عليم عّدة مفاهيممصطلح التّ يحمل  :(Education) الّتعليم في االصطالح -2. 1
يكتسب عملّية إعادة بناء الخبرات اّلتي هو  فالّتعليم بشكل عامّ  ،منها واألهمّ  سنقف عند بعضها

والقيم، أو هو مجموع األساليب اّلتي يتّم  ،واالّتجاهات ،والمهارات ،بواسطتها المتعّلم المعرفة
كلمة البيئة من معاٍن من  ما تتسع له وتشمل كلّ  ،صر البيئة المحيطة بالمتعّلمبواسطتها تنظيم عنا

ذلك الّنشاط المقصود اّلذي  2:هو ا مفهوم الّتعليم بشكل خاّص سابه خبرات تربوّية معّينة. أمكأجل إ
ذي أّلفه وتعّود على االّتصال بنظام من الّرموز الّلغوّية يختلف عن ذلك الّ  يقوم به فرد آخر

هو عملّية نقل المعلومات من الكتب، أو  "الّتعليمفي موضع آخر بأّن وقيل  ،من قبل االّتصال به
الميذ يصال المعّلم العلم والمعرفة إلى أذهان التّ الّتعليم هو إف 3".عقل المتعّلممن عقل المعّلم إلى 

والمتعّلم الوقت والجهد في سبيل  ،من المعّلم توّفر لكلّ ريقة اقتصادّية تكون الطّ و  ،بطريقة قويمة
يتعّلم ويقع على العلم والّصنعة  أّن الّتعليم هو جعل اآلخركما قيل  ،الحصول على العلم والمعرفة

فهو  4،أو أّنه عبارة عن معلومات ُتلقى ومعارف ُتكتسب ل المعلومات منّسقة إلى المتعّلمهو نق أو
  .أو مهارات وايصالها إلى فرد أو أفراد بطريقة معّينة ،أو خبرات ،نقل معارف

أّن الّتعليم عملية مخطط لها ومقصودة، والّتعليم في هذه الحالة  نستخلص من الّتعاريف الّسابقةو 
هو نقل ، و المجتمع، أو في داخلها، أو في االثنين معاقد يحدث خارج المؤّسسة الّتعليمّية كالبيت، 
أو من مصادر المعلومات إلى ذهن المتعّلم )المتلقي(  ،العلم والمعرفة والمعلومات من معّلم إيجابي

، أو هو كّل ما يطرأ على الّسلوك بفضل اكتساب مة، ومناسبة لتحقيق هدف منشودبطريقة قوي
وعقلّية تنّمي الخبرات اّلتي تزيد من كفاءة الفرد على الّتعامل مع  ،أنماط إدراكّية ولغوّية، وحركّية

                                                           
علي الكبير  للاّه، لسان العرب، تح: عبد محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الّدين بن منظور األنصاريّ  -1

 .، مادة )َعِلَم(4م، دار المعارف، مج1984لقاهرة: . ا1وآخرون، ط
م، المنّظمة االسالمّية 1989ط. القاهرة:  رشدي أحمد طعيمة، تعليم الّلغة العربّية لغير الّناطقين بها مناهجه وأساليبه، د -2

 .45للّتربّية والعلوم والثّقافة، ص
 . 19م، المكتبة المصرّية الّلبنانّية، ص2008ط. القاهرة:  حسن شحاتة، تعليم الّلغة العربّية بين الّنظرّية والّتطبيق، د 3-

 .12م، دار المعارف، ص1983ط. القاهرة:  الّسمان، الّتوجيه في تدريس الّلغة العربّية، د يمحّمد عل -4
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ن  د من تحقيق احتياجاته ومتطّلباته،، واّلتي تظهر من خالل زيادة قدرة الفر العالم الخارجيّ  وبهذا وا 
لذا سنتدّرج  ؛بينما الّتعّلم هو نتاج تلك العملّية ،كان الّتعليم هو العملّية واالجراءات اّلتي ُتمارس

 للّتعّلم. للمفهوم االصطالحيّ 
والّسلوك  على الّتعديل الحاصل في الّتصّرفيدل  (Learning)الّتعّلم  الّتعّلم في االصطالح: -

عّدة مفاهيم للّتعّلم و  ،اّلذي يطرأ على الّشخصّية من جراء الّتفاعل القائم بين الّذات والمحيط حسب
أو موقف  ،معّينة ، والعملّية اّلتي يقوم بها الفرد اّتجاه وضعّيةفكريّ وتعاريف تختلف حسب الّنشاط ال

تعديل في سلوك الفرد هو تلك العملّية اّلتي تتّم عن طريقها ومن هذه الّتعاريف نجد: "الّتعّلم  ،ما
داء نتيجة على أّنه: "تغيير في األ (ذكي صالح)ويعّرفه  1".نتيجة لممارسته لهذا الّسلوك

بأّنه: "العملّية اّلتي ينتج عنها اكتساب نشاط  (هيلد جارد/  Hilde Gard)كما يعّرفه  2".الممارسة
نالحظ بأّن كّل هذه الّتعاريف تميل إلى  3".ما، أو تعديل في نشاط معّين استجابة لموقف ما

المفاهيم الواردة في المدرسة الّسلوكّية، واّلتي ترتكز فيها عملّية الّتعّلم على قوانين المثير 
قريبة إلى معنى االكتساب اّلذي يتم بشكل ال إرادي منه إلى  الّتعريفاتويبدو أّن هذه واالستجابة، 

للّتعّلم من نظرّية إلى أخرى، وهذا االختالف ال يدل  يختلف الّتعريف المصطلحيّ وبالتّالي  الّتعّلم.
ّنما يعّبر ع حليل ن الّناحية اّلتي انطلق منها تفي واقع األمر على صدق أو خطأ الّرأي اآلخر، وا 

 الّتعّلم.مصطلح سير وتف
وهي المهّمة  ،نجد مفهوم الّتعّلم عند المعرفيين ُيشير بشكل واضح إلى مجموع العمليات العقلّيةو 

: "إّن الّتعّلم يمكن يعّرفه قائالاّلذي  (يتسڤ /Gates )ومن هذه الّتعاريف نجد  ،لتحقيق عملّية الّتعّلم
وتحقيق  شباع الحاجات والّدوافععدة على إالمساأن ُينظر إليه على أّنه عملّية اكتساب الوسائل 

أّن الفرد  ، وهوعريف معنىيحمل هذا التّ  4".المشكالت األهداف، وهو كثيرا ما يّتخذ صورة حلّ 
وتستجيب الهتماماته؛ لذلك نجده ُيسّخر كل ما عنده  ،يتعّلم األشياء الهادفة، واّلتي تلبي له حاجياته

كما أّن في هذا الّتعريف  ،ي ُتساعده على تحقيق الهدف المنشودمن قدرات الكتساب الوسائل اّلت
                                                           

 .32م، دار الّتنوير، ص2016. الجزائر: 1لدى طفل ما قبل المدرسة، طنقال عن: خالد عبد الّسالم، اكتساب الّلغة  1-
 .32المرجع نفسه، صنقال عن:  -2
 .33المرجع نفسه، صنقال عن:  -3

 .33ص المرجع نفسه،نقال عن: 4- 
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الّدافعّية في عملّية الّتعلم و  غبة، الخبرة، الرّ اإلرادة، الوعيّ ك إشارة واضحة لعناصر الّنشاط الّذهنيّ 
كامال  تقّدم تفسيرانجد بالمقابل الّنظرّية الّتحليلّية الّتركيبّية و عوامل مهّمة في فعالّية الّتعّلم. وهي 

الّتعّلم ما هو إاّل تغيير في بقوله: " (جيلفورد/ Guilford )فيعّرفه  ،وواضحا حول مفهوم الّتعّلم
الّسلوك ناتج عن إثارة ما، وهذا الّتغيير في الّسلوك يكون نتيجة ألثر منبهات بسيطة، وقد يكون 

مصطلح االستيعاب في أورد قد ف (جون بياجيه/  Jean Piaget)أما  1".نتيجة لمواقف معّقدة
ّن االستيعاب يكون إدماجا لبنيات سابقة، واّلتي يمكن أن تظّل غير إ": حيث قال، مقابل الّتعّلم

مع الحالة الّسابقة؛ بمعنى  أو متعّددة بفعل هذا اإلدماج نفسه، لكن دون أن تحدث قطيعة ،مقبولة
كّل التعريفات  يبدو لنا أنّ  2".الل تالؤمها مع الوضعيات الجديدةأّنها تحافظ على نفسها من خ

وبالتّالي كّل  ،اعتمدت على توّجه محّدد يهتم ببعض المتغّيرات وُيلغي األخرى لهذه العملّية الّسابقة
 منها ما يتعّلق به كذاتيخضع لشروط محّددة  ،في وضعية تعّلم معّينة هو فرد متعّلم يكونفرد 

مختلف  م كذات تتكّون من مجموعةفيها، ويبقى المتعلّ  يكونومنها ما يرتبط بالوضعية اّلتي 
م تتكّون سيرورة الّتعلّ  أنّ مع العلم والثّقافّية  ،واالجتماعّية ،والوجدانّية ،والقدرات الّذهنّية ،االستعدادات

 ّية هي: من ثالثة مراحل أساس
   ؛مرحلة االّتصال بالموضوع -
 مرحلة االكتساب؛ -
 ّتعّلم.مرحلة قياس وتقييم ال - 
واّلذي  ،بّينا بين الّتعّلم والّتعليم االصطالحية الّسابقة فرقا الّتعريفاتنستنتج من خالل و  

 اآلتي:في الجدول سنلّخصه 

 

 

 
                                                           

 .8ص ،2ع م، مطبعة الّنجاح الجديدة،2001: الّرباطتربوّية.  الّتعّلم واالكتساب" مجّلة سيكوسيكولوجّية الّتربّية " -1
 .8المرجع نفسه، ص -2
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 -(01الجدول رقم ) -

 مصطلح الّتعليم مصطلح الّتعّلم
 ؛ُتمارسالّتعليم هو العملّية واالجراءات اّلتي  - ؛الّتعلم هو نتاج العملّية الّتعليمّية -
الّتعّلم هو كّل ما يكتسبه الفرد بالخبرة  -

والممارسة كاكتساب االّتجاه، والميول 
والمهارات االجتماعّية  ،والمدركات

 ؛والعقلّية ،والحركّية

الّتعليم هو تعديل في الّسلوك نتيجة ما  -
ل ويالحظ، وال يكون الّتعليم إاّل فعّ أو يُ  ،يحدث

في نهاية من خالل فعل فاعل ُيؤدي به 
 ف إلى حدود العملّية الّتعليمّية؛المطا

يقوم به المتعّلم  الّتعّلم هو نشاط ذاتيّ  -
بإشراف المعّلم، أو بدونه بهدف اكتساب 

 .أو مهارة، أو تغيير سلوك ،معرفة

هو الّتصميم المنّظم المقصود للخبرة الّتعليم 
)الخبرات( اّلتي تساعد المتعّلم على إنجاز 

 داء.المرغوب فيه في األالّتغيير 

ة الّتعّلم اّلتي يقودها إدار  يعني ؛على وجه العمومالّتعليم أّن هذا الجدول  من خالل يّتضحو 
روف ، وتهيئة الظّ واستثارة لقوى المتعّلم العقلّية، ونشاطه الّذاتيّ  ،زيحفتوهو أيضا عملّية  المعّلم

، ويبقى الهدف األّول د يكفل انتقال أثر الّتدريب والّتعّلموالّتعليم الجيّ  ،مالمناسبة اّلتي تمّكنه من الّتعلّ 
والوعي باألشياء  ،والمهارات ،مساعدة الفرد على اكتساب القدر الاّلزم من المعرفة :من الّتعليم هو
 :الّشكل اآلتيوبالتّالي نصل إلى ما يلّخصه  ،ياةالح لتلبّية حاجات

  – (01الّشكل رقم ) -

 

الهأحدهيعرفهكلّه
هشيء

كلهمناهلديههماه
هيعطيه

كلهمناهلديههماه
هيأخذه

األفرادهيتعلّمونه
همعا
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، ولكن نجد تحديدا دقيقا لمفهوم الفطرة في معاجم الّلغة العربّية لم :الفطرة لغة واصطالحا. 2
 :المعاني اآلتّيةتبّينت  من خالل تصّفحنا لبعض منها

 الفطرة من َفَطَر الّشيُء َيْفِطُرُه ِفطرا؛ أي شقَُّه، تُْفِطْر الّشيء بمعنىالفطرة في الّلغة:  -1. 2
 1الخلق بفطرهم؛ للّاههويقال: فطر  ،أنشأُه، وتأتي بمعنى الخلق الشُِّق، وَفَطر الّشيء:الِفْطُر و  قتشقّ 

ر فالن كذا فطرا، وأفطر هو ، وُيقال: فطهي االبتداء واالختراعفأي خلقهم وأنشأهم، أما الفطرة 
  وانفطر انفطارا. ،فطورا

وتطلق الفطرة على  ،المبدع مصدر ومعناه الّشق، والفاطر اسم فاعل يعني الخالقالف ْطُر:  -
 وجاء في المفردات للّراغب األصفهاني 2،في الّلغة على الخلقة أو الجبلة اّلتي ُخلق الّناس عليها

: َفَطَر الّشيء َيْفُطُرُه أما في الّصحاح فقيل عنه أصل الَفطر بفتح الفاء الّشق طواًل. ه(502)ت
االبتداء واالختراع، والِفطرة بالكسر هي الِخْلَقة، وَفَطَرُه َفْطًرا؛ أي ، والَفْطُر َفْطرًا، وفطََّرُه بمعنى شّقهُ 

 بمعنى االبتداع واالختراع.  3؛َخَلَقهُ 

-  : الخلق: وهو فاطر الّسموات: مبتدعها، وافتطر األمر؛ أي ابتدعه، وكل مولود  للاّهفطر ف ط ر 
اإلمام أبو الوليد الباجي في شرحه  وذهب ،يولد على الِفْطْر؛ أي على الجبلة القابلة لدين الحق

 والفطرة في كالم العرب 4.": "كّل مولود يولد على الفطرة))لمفردة الفطرة إلى قول الّرسول  الّلغويّ 

                                                           
، مادة 4م، دار المعارف، مج1984قاهرة: . ال1علي الكبير وآخرون، ط للاّهابن منظور، لسان العرب، تح: عبد  -1

 )فطر(.
ط.  الم، دالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: محّمد عبد السّ  بن عطّية، المحّررأبو محّمد عبد الحق بن غالب  -2

  .4م، دار الكتب العلمّية، ج2001بيروت: 
م، دار العلم للماليين، مادة 1990. بيروت: 4، الّصحاح تاج الّلغة وصّحاح العربّية، طبن حماد الجوهريّ سماعيل إ -3

 )فطر(.
بيروت: . 1، أساس البالغة، تح: محّمد باسْل عيون الّسود، طبن عمر بن أحمد الّزمخشريّ محمود للّاهأبي القاسم جار  -4

 ، مادة )فطر(.2م، دار الكتب العلمّية، ج1998
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ونورد  كما ورد مصطلح الفطرة بكثرة في القرآن الكريم 1.الخلق بمعنى خلقهمللّاهالِخْلَقُة وُيقاُل: فطر 
 البعض منها في ما يأتي:

 يم اّلتي اختّصت بكلمة فطرالقرآن الكر إّن المتتّبع آليات  مصطلح الفطرة في القرآن الكريم: -
على حالة معّينة. مّما يستوجب ذلك  المعنى يدور حول إبداع الخالق لخلقه ِفطرة نجد بأنّ  ،فاطر

وجاءت   30الّروم:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ  وتوحيده لقوله تعالى: للاّهاإلقرار بمعرفة 

هچں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ في قوله تعالى:  ، وذلككلمة فاطر بمعنى الخالق والمبدع

 :01فاطر " فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعيُر إذا طلع فالفطر هو الّشق عن الّشيء، وُيقال
والفطر االبتداء واالختراع، وهو المراد في اآلية بمعنى  ،فهو بعيٌر فاطر، وتفّطر الّشيء تشّقق

والمقصود من هذا أّن من قدر على ابتداء الخلق  ،مبدع الّسموات واألرض مخترعهما للّهالحمد 

بمعنى خلقهّن  ؛56األنبياء: هچۇئ  ۆئ چوقوله تعالى:  2العظيم فهو قادر على اإلعادة."

ۆ  ۆ  ۈ   چأّما كلمة ِفطرة فقد وردت مّرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى:  .وأبدعهنّ 

وجاءت بعض مشتقات كلمة فطر في القرآن  30الّروم:    چ  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ  ٴۇ  ۋ
 الكريم على معاٍن أخرى.

 للفطرةنعرض بعض أقوال العلماء في تعريفهم االصطالحي طرة في االصطالح: الف   -2. 2
ذي يقول: "الخلقة "أريد بالفطرة في الحديث الّشريف الّ  :يقولون ظرجماعة من أهل الفقه والنّ  فنجد 

اّلتي ُخلق عليها المولود في المعرفة لربه" فكأّنه قال: كّل مولود يولد على خلقه يعرف بها رّبه إذا 
 3".تصل بخلقها إلى معرفة ذلك ثّم اّلتي ال ،بلغ مبلغ المعرفة، يريد خلقة مخالفة لخلقة إليها

                                                           
هـ، دار الكتاب 1332ط. بيروت:  ، المنتقى شرح موّطأ، دأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الّتجيبيّ  -1

 .  2/33، العربيّ 
براهيم إمن علم الّتفسير، تح: الّسيد بن ، فتح القدير الجامع بين فنّي الّرواية والّدراية بن علي بن محّمد الّشوكانيّ محّمد  -2

 .386ص، 4م، دار الحديث، ج1992. القاهرة: 1بن عّرار، ط
بن عبد أكبر، الّتمهيد لما في الموّطأ من المعاني واألسانيد، تح: محّمد بوخيرة وسعيد أبو عمر يوسف بن محّمد  -3

 .69، ص17ن، ج م، د1986ط، القاهرة:  أعراب، د
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على أّن الفطرة هي الخلقة، والفاطر في قولهم هذا أّنهم احتّجوا كما نالحظ . فأصحاب هذا الّتعريف
 هو الخالق.
في كل مخلوق، ففطرة اإلنسان  للاّهاّلذي أوجده في تعريف الفطرة أيضا: "الخلقة أي الّنظام وقيل 

مشي اإلنسان برجليه هي ما فطر؛ أي ما ُخلق عليه اإلنسان ظاهرا وباطنا؛ أي جسدا وعقال، ف
الفطرة بأّنها:  (يالجن)ويعّرف  1".فمحاولة أن يتناول األشياء برجليه خالف للفطرة ،ِفطرة جسدّية

"قّوة أو نزعة في طبيعة اإلنسان، تدفع اإلنسان إلى معرفة الخالق لاللتجاء إليه من كّل شر 
 الّصدور كأّنه قضى حاجة في نفسه بتقديسه وعبادته، ويجد في ذلك طمأنينة نفسّية، وانشراحا في

في  ه(671)ت قاله القرطبي ومّما 2".للاّهرفة لمع وهذا يفيد أّن اإلنسان لديه االستعداد الفطريّ 
 3".: "الفطرة هي الخلقة اّلتي ُخلق عليها المولود من المعرفة برّبه تعالىمصطلح الفطرة نذكر
وُعرف  4".الفطرة أّنها: "الفطرة هي الجبلة المتهّيئة لقبول الّدينه( 816)توعّرف الجرجاني 

 ةنن اإلالهيّ على وفق النواميس والسّ عامل مع قضايا العصر التّ مصطلح الفطرة حديثا على أّنه: "
معاٍن  فيوتّتحد  ،عريفات الّسابقة الّذكر لمصطلح الفطرة تتّفقكل التّ نالحظ بأّن  5والقواعد الّربانّية."

 .أو االستعداد لقبول تعّلم شيء معّين ،االستعداد لقبول الحقثالث هي: االسالم، الّتوحيد، 
 (الّدنانمصطفى  للاّهعبد )عند ربطه بالّلغة نجد  داللتهالبحث في نأتي لمصطلح الفطرة و و  

ُيقصد بكلمة الفطرة القدرة المخلوقة في دماغ الّطفل اّلتي تمّكنه من اكتشاف يعّرفه بقوله: "
األصوات الّلغوّية وداللتها وقواعدها الّصرفّية والّنحوّية اكتشافا ذاتيا غير واع وعيا منطقيا 

ث ُيصبح الّطفل قادرا على البيان بالّلغة اّلتي ُيحّدثه بها الكبار من حوله وتخزينها، وانتاجها، بحي

                                                           
 .62الم، صم، دار السّ 2009ط. دب:  بن عاشور، مقاصد الّشريعة االسالمّية، دهر امحّمد الطّ  - 1
 .268م، دار عالم الكتب، ص2000.، الّرياض: 3مقداد يالجن، الّتربّية األخالقّية االسالمّية، ط - 2
  الجامع ألحكام القرآن ،القرطبيّ  يّ الخزرج بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاريّ شمس الّدين محّمد  للاّهأبو عبد  - 3

 .14/24عب، هـ، دار الشّ 1372. القاهرة: 2، طتح: أحمد عبد العليم الّدردونيّ 
هـ، دار الكتاب 1405. بيروت: 1، طبن محّمد بن علّي الجرجاني، الّتعريفات، تح: محّمد االيباريّ أبو الحسن علي  - 4

 .95، صالعربيّ 
 .9م، مؤّسسة الّرسالة، ص1998. بيروت: 1والعشرين في ضوء فقه الفطرة، ط ن، تحّديات من القرن الحاديكَ فتحي بَ 5 - 
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الفطرة نفهم من خالل قول الّدنان بأّن  1".دون أن يعّلموه أية معلومات من هذه الّلغةبإتقان تام 
حّدد هذا  .لإلنسان فاستطاع عن طريقها انتاج وتوليد الّلغة للاّهتلك الملكة اّلتي منحها هي الّلغوّية 

 رة العاشرة من العموالّسن ما بين اليوم األّول للّوالدةة في الفترة الممتّدة يّ ة الفطر األخير القدرة الّلغويّ 
  .الحّية للفطرة عن معناها الّلغويّ ال تخرج كل هذه الّتعاريف االصطو 

وُيقال من المرُس: الحبل، هي  :الممارسة في الّلغة -1. 3: الممارسة لغة واصطالحا. 3
 َمَرَس الحبُل َمَرسًا إذا وقع بين الُخطاف والبكرة وأنت ُتَعالجه أن ُتخرجه، ورجل مرس: ُذو َجلدٍ 

ُتُه، وامترَسِت األلُسِن في الخصومات إذا اس شديد وَمَرسُت الّدواء وَمَرسْ ، وَفحٌل مّراس: ذو مر وقّوة
 يء؛ احتّك بهوالاّلزوق به، وتمّرّس بالشّ يء الّدْنُو من الشّ راس: متِ أخذ بعضها َبعضًا، واال

كما ُتقال الممارسة في عملّية البيع  2.والَمْرَمريس: هي الّداهية، وَمَرَس الّصبّي َثدَي أّمِه: َيْمُرُسهُ 
  .راء بدون مزايدة وال مناقصة محدثةوالشّ 

ُممارَسًة  ،فهو َمِرٌس، وَماَرَس الَمْرُس والِمَراس والممارسة وشّدة العالج، َمِرَس وَمَرًسا، : س  ر  م   -
أي بّيُن الَمَرِس إذا كان شديد الِمراْس، وُيَقال ُهم على َمِرٍس واحد  ؛وِمَراًسا... وُيقال: إّنه لمِرٌس 

معاجم الّلغة كّل تنّص   3وذلك إذا استوت أخالقهم، والّتمّرس: شّدُة االلتواء والُعلُوق. ،بكسر الّراء
 أي ممارسة األمور واألعمال ؛مارسةمن الفعل: مارس، مراسا، معلى أّن مصطلح الممارسة 

 به وتدّرب عليه. وامترس األلسن في الخصومات أخذ بعضها بعضا، ومارس بالّشيء: احتكّ 

تعريفات مصطلح الممارسة كغيره من تعّددت لقد  الممارسة في االصطالح: -2. 3
بداعات ثقافّية المصطلحات وُيقصد بها ومادّية ُتمارس على مستوى األفراد والمجتمعات : "صيغ وا 

 على مفهوم المداومة، وكثرة االشتغال بالّشيء... وتنطويمتوازن  ، وُعرفٌ ضمن قانون لغويّ 

                                                           
. 2الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبيقها وتقويمها وانتشارها، طمصطفى  للاّهعبد  - 1

 .91م، دار البشائر للّطباعة والّنشر والّتوزيع، ص2015دمشق: 
م، مؤّسسة 1986. بيروت: 2بن زكريا، مجمل الّلغة، تح: زهير عبد المحسن سلطان، طأبي الحسين أحمد بن فارس  -2

 ، مادة )مرس(.2الّرسالة، ج
مرتضى الحسيني الّزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: محمود محّمد الّطنامي، مر: بن محّمد محّمد  -3

 ، مادة )مرس(.16م، وزارة اإلعالم، ج2004. الكويت: 2د فراج، طمصطفى حجازي وعبد الّستار أحم
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واستخدمت للّداللة على الّنشاط المستمر اّلتي توضع من خالله مبادئ العلوم موضع الّتطبيق 
ارسة الحق، ممارسة ممارسة الّشعائر الّدينّية، مم، ممارسة الغناء، ممارسة الّسياسة فُيقال:

ولكن معظم البحثة في تعريفاتهم لمصطلح  ،العام الّتعريف في مفهومه وهذا 1".لخالّصالحيات...إ
 .اّلذي يخدم بحثنا هذاتطّرق لمصطلح الممارسة الّلغوية لذا سن ؛الممارسة ربطوه بالجانب الّلغويّ 

للكالم  ئم الفعليّ االستعمال الّدا" في مفهوم الممارسة الّلغوّية أّنها: قيل الممارسة الّلغوّية: -
ح بها اإلمكانات الممكنة، واستغالل كّل الفرص اّلتي تسم وأشكاله، وأوضاعه بمختلف نشاطاته
"ملكة وقدرة بأّنها:  قيلكما  2".وظروف الحياة االجتماعّية لتنفيذ هذه الممارسة ،الفردية الخاّصة

 وتعني 3".وفق مقتضى الحال، وتتقّرر هذه الملكة وتكتمل باالكتساب ممارسة الفعل الكالميّ على 
ريقة اّلتي تجعل الكلمات المختزنة في الّذاكرة عملّية جارّية سّيارة فاعلة، وذات قيمة أيضا: تلك الطّ 

اّل كان وجودها كعدمها، وال بقائه حّيا  بد من سبيل لتحريك المحصول الّلغويّ  واقعّية، وا  المكتسب وا 
نشطا؛ لُيصبح ثروة فعلّية نافذة التّأثير صالحة لالستغالل دائمة الفائدة، وقابلة للّنمو واالرتقاء كمثل 

الّتواصل الّدائم بالفصحى إّما " بأّنها:الممارسة عن  (الّدنانمصطفى  للاّهعبد ) ويقول .الكائن الحيّ 
عن طريق اعتماد الفصحى لغة وحيدة للّتواصل في عن طريق فرد واحد من أفراد األسرة، أو 

سة االبتدائّية داخل الصف وخارجه، فإذا تّم ذلك ال تبقى هناك حاجة إلعطاء الّروضة، أو المدر 
القواعد من نحٍو وصرف للّطلبة اّلذي سيكشفون هذه القواعد اكتشافا ذاتيا بالفطرة، وسيفهمونها 

قابل لـ: معلى أّنها ريفات الّسابقة الّذكر لمصطلح الممارسة عفق التّ تتّ  4."وُينتجونها بالممارسة
اآللية لالستعمال والّتواصل في نشاط معّين حتى ُيصبح ملكة أو و  ،اإلبقاءو  ،المداومة، واالستمرارّية
وليس هناك طريقة لبعث الحياة أو الحيوّية والّنشاط في المستويات الّلغوّية  ،قدرة راسخة في الفرد

                                                           
مخبر ، م2010ارسات الّلغوّية. الجزائر: صالح بلعيد "بحث في مصطلح )الممارسات الّلغوّية( في الجزائر" مجلة المم -1
 .16، ص0العدد الّتجريبيلممارسات الّلغوّية، ا
 212ع ،سلسلة عالم المعرفة ،م1996لكويت: ط. ا مصادرها وسائل تنميتها، دأحمد معتوق، الحصيلة الّلغوّية أهميتها  -2

 .226ص
 .18ص ،بحث في مصطلح )الممارسات الّلغوّية( في الجزائر، صالح بلعيد -3
 .91الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبيقها وتقويمها وانتشارها، صمصطفى  للاّهعبد  -4
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، والممارسة الممارسة الفعلّية والّدائمة للحدث الكالمي بمختلف نشاطاته وأشكالهالمكتسبة خير من 
 هي آلّية من آليات اكتساب الّلغة وترسيخها.

مصطلح الملكة من المصطلحات المهّمة  ُيعتبر :فلملكات الّلغوّية عند الطّ ال المبحث الثّاني:
 وسنتناول في اآلتي المفهومين الّلغويّ ، والغرب على حٍد سواءالعرب  الّتي تداولها علماء الّلغة

 للملكة الّلغوّية. واالصطالحيّ 

"َمَلَكه َيْمِلُكُه ِمْلًكا  : جاء في قاموس المحيط الملكة لغة -1. 1 :مفهوم الملكة الّلغوّية. 1
ابن وذكر  1".قادرا على االستبداد بهُمثلََّثة، َوَمَلَكة محرَّكة، وَمْمُلَكة بضّم الاّلم أو ُيَثلَُّث: احتواه 

والكاف أصل صحيح يدّل على قّوة في الّشيء  ،والاّلم ،: "الميمفي هذا الخصوص أيضا فارس
ويقال: أملَك عجينه: قّوى عجنه وشّده. ومّلكُت الّشيَء: قّويته... واألصل هذا. ثّم قيل  .وصّحة

ألّن يده فيه قوية صحيحة. فالِمْلك: ما ُمِلك من  ملك اإلنساُن الّشيء يمِلكه َملكا. واالسم المْلك؛
مال. والمملوك: العبد. وفالن َحسن الَمَلكة، أي حسن اّلنّيع إلى مماليكه. وعبُد َمْملكٍة: ُسِبي ولم 
ُيملك أبواه. وما لفالن مولى َماَلكة دون اهلل تعالى، أي لم يملكه إاّل هو. وكّنا في إمالك فالن، أي 

 2".. وأملكناه مثل مّلكناه. والَمَلك: الماء يكون مع المسافر، ألّنه إذا معه َمَلك أمَرهأملكناه امرأته
وجاء في معجم الّصحاح: "مَلكت الّشيء: أمِلُكه ِمْلكا. وَمْلُك الّطريق أيضا: وسطه... يقال مّلكه 

للفظ )ملكة( في المعاجم الّلغوّية تدور  المعنى الّلغويّ  نفهم مّما سبق أنّ " 3.والُمْلك فهو ُممّلكٌ  ،المال
 .واالستبداد ،واالحتواء ،والّتحّكم ،مّلكوالتّ  ،والّسيطرة ،حول: القدرةكّلها 

العربّية على القدرة الفطرّية الّلغة ُيطَلق لفظ الملكة في  :(Faculty) اصطالحا الملكة -2. 1
"الّصفة الّراسخة في الّنفس الّتي  :بها والمقصودأو المكتسبة على أداء فعل ما أو أعمال معّينة، 
تقان مسالكه ،تمّكن صاحبها من الّتصّرف في العلم أو الفنّ  وأصوله  ،ونتائجه ،ومقّدماته ،وا 

                                                           
 (.ملكمجد الّدين محّمد بن مكرم الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة ) -1
 ابن فارس، مقاييس الّلغة، مادة )ملك(. -2
م. دار 1984. القاهرة: 3اح العربّية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، ط، تاج الّلغة وصحّ الجوهري سماعيل بن حّمادإ -3

 )ملك(. ، مادة4جالعلم للماليين، 
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ُيفهم من هذا الّتعريف أّن الملكة مفهوم يقابله  1".واستدالالته إتقانا تاّما أو شبه تامّ  ،وفروعه
تكون الملكة فّنية، أو علمّية، أو أدبّية، بل إّن هذا المصطلح  وقد ستعداد، أو الكفاية، أو المعرفةاال

" ثّم يشرح ذلك .بأّنها: "صفة راسخة في الّنفس ه(471)ت ويعّرفها الجرجاني بالّلغةمرتبط كثيرًا 
وُيقال لتلك الهيئة كيفّية نفسانّية،  ،بقوله: "وتحقيقه أّنه تحصل للّنفس هيئة بسبب فعل من األفعال

وتسمى حالة ما دامت سريعة الّزوال، فإذا تكّررت ومارستها الّنفس حّتى رّسخت تلك الكيفّية فيها، 
الملكة ال تحصل بالفعل الواحد، هذا الّتعريف أّن نفهم من  2".وصارت بطيئة الّزوال فتصير ملكة

وكل ما يحصل في الّنفس بسبب فعل ما يسمى كيفّية  ،الفعل مرات عديدةواّنما تحصل بعد تكرار 
ذلك لعدم رسوخها ُسميت و  ،الحاصلة سريعة الّزوال لت الهيأةزالكن ال نفسانّية، فإذا تكّرر الفعل 

بطيئة الّزوال  في الّنفس وصارت لّتكرار الكثير حّتى ُرسخت الهيأةحالة، ثّم إذا وقع ا هذه الهيأة
 سميت حينئٍذ ملكة.

سجّية ": وقيل في تعريف الملكة الّلغوية أّنها :(Linguistics faculty) الملكة الّلغوّية -
راسخة في الّنفس تمّكن صاحبها من قّوة الفهم لدقائق الكالم العربّي الفصيح، وحسن الّتعبير عن 

 الجمعفاسد الّلحن مع القدرة على وم ،لسان عربّي سالم من أوضار العجمةب المعاني المختلفة
ة تبنى على نفهم من هذا الّتعريف بأّن الملكة الّلغويّ  3".والّتفريق والّتصحيح، واإلعالل ونحو ذلك

 هي على الّتوالي:و  ثالثة أركان،
 قّوة الفهم؛ -
 (؛والكتابيّ  حسن الّتعبير )الّشفويّ  -
مصطلح  عند هنا نقفو  حسن الّصياغة الّلغوّية اّلتي ُتدرك بطول الممارسة لعلوم الّلغة. -

 جد:ن هؤالء نوم ،القدامى والمحدثينالّلغة لدى أهم علماء الملكة 

                                                           
 م، دار الكتب العلمّية1992يروت: ط. ب الّرومي، كشف الّظنون عن أسامي الكتب والفنون، دللّاهبن عبد مصطفى  -1
 .45، 44، ص1ج
 م، مركز نماء للبحوث والّدراسات2016. بيروت: 1نقال عن: البشير عصام المراكشي، تكوين الملكة الّلغوّية، ط -2

 .26ص
 .30، صالمرجع نفسه -3
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ه -3. 1 هاللّغوّيةهالملكةهمفهوم  أثارت مسألة االكتساب الّلغويّ  :ه(808)ت ابن خلدونعند
واعتبر الّلغة اإلنسانية ملكة مكتسبة، فيقول في ذلك :"اعلم أّن الّلغة  ،عند ابن خلدون اهتمامًا كبيراً 

ناشئ عن القصد بإفادة  انيّ وتلك العبارة فعل لس ،ارف هي عبارة المتكّلم عن مقصودهفي المتع
وهو في كّل أمة بحسب  ،رة في العضو الفاعل لها وهو الّلسانفال بّد أّن تمييز ملكة متقرّ  ،الكالم

يربطها بالقدرات الفطرية لدى اإلنسان  ابن خلدونوباعتبار الّلغة ملكة مكتسبة ف 1".ماصطالحاته
ة فيقول: "ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول خاّصية إنسانيّ  على نحو يجعل البعد الّلغويّ 

لحصولها، فإذا تلّونت الّنفس بالملكة األخرى وخرجت عن الفطرة ضعف  عدادً الملكات. وأحسن است
ثم يشرح  2".فيها االستعداد بالّلون الحاصل من هذه الملكة. فكان قبولها للملكة األخرى أضعف

كيفية حدوث هذه الملكة وكيفية ترسيخها، قائال: "... والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال 
حّددها  متكّررة عند ابن خلدونواألفعال ال 3".بعد أخرى، حتى ترّسخ صورته ذلك الفعل وتكراره مرة

  ثالثة أقسام هي:في 
 يسميه صفة متغيرة غير راسخة؛ الّتكرار األّول: -
 فة ويسميه حاال، وهي صفة متغيرة غير راسخة؛والّذي تكّرر في الصّ  الّتكرار الثّاني: -
فة، بحيث ال تتغير، وتسمى ويسميه تكرار الحال، وبالتّالي تثبيت الصّ  الّتكرار الثّالث واألخير: -
  ويصنف ابن خلدون الملكات من حيث طبيعة حدوثها الى قسمين اثنين، وهما: .ملكة
أي إّنها  ؛بالجبلة: وهذه الملكة موجودة في الفرد بالفطرةأيضا ويصطلح عليها  ملكة فطرية:ال

 فل.يولد به الطّ  استعداد فطريّ 
أما  ربة والمران.ويصطلح عليها بالّصناعة وتحدث بالممارسة والدّ  مكتسبة:الناعية صّ ال ةملكال

 وهي: ،ها، فهناك نوعان من الملكاتّيتمن حيث درجة عموم
، وهي غاية الّتعّلم وهدفه هملكة أن يحّصلها من خالل تعّلمينبغي لمتعلم ال األساسّية: ةالملك

بحصول ملكة في األسمى، ويقول: "وذلك أن الحذق في العلم والتّفنن فيه واالستيالء عليه، إّنما هو 
                                                           

بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي بد الّرحمن أبو زيد ولّي الّدين ع -1
 .598م، دار الفكر، ص2007بيروت:  ط. السلطان األكبر، د

 .409، ص ابن خلدون، المقّدمة -2
 .607المصدر نفسه، ص -3
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بعدها تأتي ما  1".والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله وقواعده، اإلحاطة بمبادئه،
 سّماه بـ:
طريق تحصيل الملكة األساسّية؛  الملكة األولى إلىوهي الّتي تخدم  ة(:الوسطية )األداتيّ  ةالملك

مثال: ملكة  2،لى الملكة األساسّيةإّية )وسطّية( تساعده على الوصول فالمتعّلم يحصِّل ملكة أول
 الوضوء من أجل تحصيل الملكة األساسّية الّتي هي الّصالة.

بقوله: "اعلم أن الّلغات كّلها  L'inguistics faculty)) ملكة الّلغوّيةال يعّرف ابن خلدونو 
ملكات شبيهة بالّصناعة، إذ هي ملكات في الّلسان: للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب 
ّنما هو بالّنظر إلى الّتراكيب. فإذا  تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالّنظر إلى المفردات، وا 

اظ المفردة للّتعبير بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة حصلت الملكة التّامة في الّتركيب األلف
 للّسامع مقصودهكلم حينئذ الغاية من إفادة أليف الّذي يطبق الكالم على مقتضى الحال، بلغ المتالتّ 

إلى أن الّلغة هي واحدة من بين هذه  ابن خلدون من قوله هذا هدفوي 3".وهذا هو معنى البالغة
الملكات. وتعّلم هذه الّلغة يتم بتعّلم الّتراكيب، ال بتعّلم المفردات الّلغوّية المنعزلة، وتمام الملكة 

 : أتيما يمّما سبق نستنتج و ، الّلسانية يتم بالّنظر إلى الّتراكيب ال بالّنظر إلى المفردات
الّذي يتجّسد في القوة  الملكة الّلغوّية من التّفسير الّلغويّ يستقى ابن خلدون داللته على  -

ومن ثم قدرة الّلسان  ،يقصد بها احتواء الّلغة واالستبداد بها أما على المستوى الّلسانيّ  .واالستبداد
 ؛الّتصرف فيهاكم في الّلغة و على الّتح

 فصَّل ابن خلدون بين نوعين من أنواع الملكة: -
 ؛حتواء والّتمكناال الملكة تعني -أ
 طق.نّ الأداة  ُيقصد بهاوالمرتبط بالّلسان  بمفهومها الخاّص الملكة  -ب

                                                           
 .438، ص ابن خلدون، المقّدمة -1
" مجلة الوحدات للبحوث والدراسات. الخلدونيّ  "طريقة الّتعليم عند القطب من منظور الّنموذج الّتعليميّ عمر داود  -2

 .ّ 175.، ص12م، المركز الجامعي غرداية، ع2011الجزائر: 
 .607ابن خلدون، المقّدمة، ص -3
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 أو الّتصرف بحذق ومهارة ،لى العملالملكة بمعناها العام عند ابن خلدون هي: القدرة عف -
وبصورة تلقائّية، بعد أن تستولي عليه الّنفّس، فيحصل من جّراء ذلك االّتصاف والّتحقيق، وهي 

  .ملكة لسانّية لغوّية اً أّنها قد خّصصت بالوصف، فهي إذ عنده ال تخرج عن هذا المعنى العام، إالّ 

الحاج صالح ن حميرجع عبد الرّ  :ن الحاج صالححمالملكة الّلغوّية عند عبد الرّ  مفهوم -4 .1
الملكة إلى الجانب الباطني الاّلشعورّي لدى أّي متكّلم كان، والمكّون لنظام لغته. فيقول: "ذلك 
الّنظام الّذي اكتسبه المتكلمون على شكل ُمثل وحدود إجرائية، وهم ال يشعرون شعورا واضحا 

نلوجودها، وكيفية ضبطها لسلوكهم الّلغويّ  إذ  كان هذا التأّول ال يقّيدهم شيء ، إاّل إذا ما تأملوه، وا 
حكامهم للعمليات الّتي تنبني على تلك المثل، هو الّذي يسمى الملكة  هو مجرد استبطان، وا 

رأيين على مفهوم الملكة ل رأيهالحاج صالح يعتمد في  أنّ ب من خالل هذا القولنفهم  1الّلغوّية..."
 ويؤّكد بأّن المتكّلم في االستعمال الّلغويّ  .ةسبة القياسيّ اثنين؛ وهما الملكة الاّلشعورّية، والملكة المكت

ّنما هناك مبدأ إبداعيّ  ويقصد بهذا أّن صاحب الّلغة؛ أي متكّلم الّلغة ال  ،في الّلغة ال يقّلد فقط. وا 
إاّل إذا قصدها  ّيةوهي الّتي سّماها بالمثل والحدود اإلجرائ ،العمليات الباطنّية الاّلشعورّيةب يحّس 
ويصف القدرة الّلغوّية بالفعل المحكم الّذي يعنى به تلك العمليات الخفّية )الباطنّية( الّتي  ؛بالتأّمل
ل أغراض المتكّلم إلى سياق منتظم سواء لمبّلغ تلك األلفاظ أو للمخاطب الّذي يتلّقى هذه تحوّ 

دون شعور ّل هذا أثناء إنجاز الكالم ويترجمها إلى المعاني المقصودة منها، ويتجلى ك ،األلفاظ
  2وهما: ،الملكة تتشّكل من خاللهماويفّرق بين نوعين من المعلومات الّلغوّية  ،مسبق
 وهي القدرة على الّتعبير الّسليماكتساب الملكة الّلغوّية األساسّية،  يتّم فيه الّنوع األّول: -

 في بنى الّلغة؛ والّتصرف العفويّ 
االنتقال إليها إاّل بعد  يتمّ  أالّ اكتساب المهارة على الّتبليغ الفّعال، على  يتم فيه الثّاني:الّنوع  -

  .أن يكون المتعّلم قد اكتسب الملكة الّلغوّية األساسّية

                                                           
الّنهوض بمستوى مدرسي الّلغة العربّية" ن الحاج صالح "مدخل إلى علم الّلسان الحديث، أثر الّلسانيات في حمعبد الرّ  -1

 .40، ص4م، ع1974-م1973، الجزائر: -الّلسانيات -مجلة في علم الّلسان البشري
ريف بوشحدان "األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح وجهوده العلمّية في ترقية استعمال الّلغة العربّية" مجلة ترقية الّلغة الشّ  -2

 .10ص ،7ع ،امعة محمد خيضر بسكرةم، ج2010العربّية. الجزائر: 
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في هيأة عفوية؛ أي مكتسبة بقوة الفطرة عند المتكلم. أّما  المرحلة األولىفي الملكة تكون و 
بحيث إّنه في هذه المرحلة ُينظر إليها كموضوع  ،فيها الملكة في هيأة نظرّية تكونف ،المرحلة الثّانية

وهو  ،للّدرس والبحث في أسرارها وقضاياها المختلفة. ويقوم بهذا الّدور المتخّصص في هذا المجال
، يقول في هذا الشأن الحاج صالح "معرفة لظاهرة الّلسان... معرفة علمّية محضة، وهي الّلسانيّ 
ة الّلغوّية الّتي اكتسبها مثل أي إنسان آخر في الّلغة الّتي يحكمها، وليست هذه المعرفة إذا الملك

من قبيل األفعال المحكمة، الّتي بها يسلم الكالم من الخطأ والّلحن، بل هي من قبيل الّنظرية 
 المنظور الّلسانيّ أّن الحاج صالح أّسس لمفهوم الملكة الّلغوّية من هذا من خالل يبدو  1".البحتة

ه نظام المحدث، اّلذي نظر الكتساب الملكة الّلغوّية من خالل تعريفه لّلغة )الّلسان( على أساس أنّ 
 وهما: ،بين فئتين تحدث لديهما الملكة بشكل مختلف ويمّيز ،األدلة المختلفة المتقابلةمحّدد من 

 األفراد العاديون: وهم أصحاب الملكة التّامة؛ -
 ون الّلسانيون: وهم أصحاب الملكة الّلغوّية الّناقصة.المختصّ  -
هتبقىهو هعند هأّما هلفعلهالمتكلم. هاألولىهخاضعة هالفئة هالهللّصنعةالفئة هللقوة هفهيهخاضعة  الّثانية
"مهارة الّتصرف في بنى  :في قوله إّنهاّية عند الحاج صالح هذا يتحّدد مفهوم الملكة الّلغو  ومن

يذكر الحاج صالح كما  ،ا بالجانب الاّلشعورّي )الباطني(ويربطه 2".الّلغة بما يقتضيه حال الحديث
وّية لفظا وتأدياتها للوظائف الّلغ هو يبحث في بنى األلسنة البشرّيةا به، فميدانا خاصّ  أّن للسانيّ 

ة فقط، فهو غير قادر على أن يمدنا بنظريّ  وفي حدوده كمتخّصص لسانيّ  ،وتركيباً  ،، إفراداً اً ومعن
لكن بإمكانه  ؛لمهارات الجسدّية والّذهنّيةعامة ومتماسكة في كيفية اكتساب الّطفل لمختلف ا

فل باعتباره متخّصصا في هذا المجال تحصيل ذلك في اكتساب مهارات الملكة الّلغوّية عند الطّ 
ويضيف في قوله: "وما الملكة الّلغوّية إاّل جزء واحد من تلك المهارات الكثيرة، الّتي هو مجبر على 

                                                           
ط، الجزائر:  ن الحاج صالح، بحوث العربّية ودراسات في علوم الّلسان مدخل إلى علم الّلسان الحديث، دحمعبد الرّ  -1

 .176، صم، المجمع الجزائريّ 2007
ل الجامعي" مجلة الّلغة الّتعليم ما قبن الحاج صالح "األسس العلمية والّلغوّية لبناء مناهج الّلغة العربّية في عبد الّرحم -2

 .120ص 3م، المجلس األعلى للغة العربّية، ع2000الجزائر:  .العربّية
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ق مهارات كثيرة في سنه لكنه فل كذلك قد ال يحقأّن الطّ  نفهم من هذا  1".فولةالطّ  اكتسابها في سنّ 
  تترسخ فيه، وبطريقة ال شعورّية.اّلتي مجبر على ملكة الّلغة 

تروم الّنظرية  :(Naom chomesky) مفهوم الملكة الّلغوّية عند نعوم تشومسكي -5. 1
الّتوليدية الّتحويلية الّتي يمثلها نعوم تشومسكي تفسير الملكة الّلغوّية انطالقا من كيفية اكتسابها 

بداع ؛ لينظر إليها على أّنها أداة خلق لشكل ووصف الّلغة إلى المضمون الّداخليّ  وهي المتجاوزة وا 
تبعا لنظام قاعدي معّين، وقد أسهمت نظرية تشومسكي حول الملكة الّلغوّية في دفع الّدراسات 
الّلغوّية إلى الّتطور. فهو من كشف لنا عن آليات اشتغال هذه الملكة، ولعلها جاءت لملء 

لّلغة  بداعيّ ويضيف تشومسكي إلى الجانب اإل ا الّدراسات الّلسانية الّسابقة.الفراغات الّتي تركته
إلى الّتفريق بين ما يسميه الكفاية ذلك قاده وقد  ،الفطرة الّلغوّية في ذهن اإلنسانعامل 

(Adequacy)  األداء بوما يسميه(The Performance)،  فالكفاية هي جملة القواعد الّلغوّية
لغة. أّما األداء فهو االستعمال  ةالكلّية المتشّكلة في الّذهن، والّتي تجعله قادرا على اكتساب أيّ 

اإلنسان أن  بهما لّلغة، وربط هذين المصطلحين بالبنية العميقة والبنية الّسطحّية، ويستطيع الفعليّ 
فالملكة الّلغوّية عند تشومسكي تقوم على  ،ينشىء عددا ال متناهيا من الجمل، بشكل مبدع وخالق

ة اّلتي وجانب القدرة العقليّ  ،يقابل مصطلح البنية الّسطحّيةي جانبين اثنين؛ جانب األداء الفعلّي الذّ 
تشومسكي في الوصول إلى مفهوم الملكة الّلغوّية على مسألة  يعتمد، و تتمثل في البنية العميقة

نتاج عدد غير محدود  .في الّلغة اإلبداع كما ينظر للملكة من خالل االستغالل غير المحدود، وا 
الباطنّية من قبل  "تلك المعرفة :افهو يعّرف الملكة على أّنه ،في الّلغةن الجمل بوسائل محدودة م

انطلق  ولإلشارة 2".فتمّكنه من الّتعبير عن شتى األغراض بحيث يكون تعبيره سليما  المتكلم للغته
ة، وتعتبر أّن الّلغة مهارة خاصّ رأى من وجهة نظر فطرّية، و  تشومسكي في تفسير االكتساب الّلغويّ 

القدرة على تعّلمها أمرا مطبوعا في الموروث الجنيني، واستعدادا فطريا في البناء الّتكويني، وأّنه 
ومنطلقه هذا في رسمه لنظرّية اكتساب الّلغة في ذلك  ،شيء يحدث على األفراد وقد ُجبلوا عليه

                                                           
 .24ص ،ن الحاج صالح، أثر الّلسانيات في الّنهوض بمستوى مدرسي الّلغة العربّيةحمعبد الرّ  -1
من خالل كتاب تشومسكي )البنى الّتركيبّية(، بحث  الّتفريعيّ  زاق دوراري، مدخل إلى الّنحو الّتحويليّ عبد الرّ نقال عن:  -2

 .13، 12جامعة الجزائر، ص م، 2007ماجستير. الجزائر: 
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منحها اهلل لإلّنسان، والمقصود بها الملكة الّلغوّية الّتي  ،ينبثق أساسا من الفطرة الّلغوّيةالّذي 
ويقول تشومسكي بأّن اإلنسان مجبول على اكتساب الكثير من ، فاستطاع بها إنتاج وتوليد الّلغة
أو باألحرى ملكة الّلغة، وهذه القدرة على اكتساب الّلغة هي قدرة  ،المهارات، ومنها مهارة الكالم

أّن الكفاية الّلغوّية الفطرّية عند الّطفل  ويؤّكد من جهة أخرى 1؛طبيعّية، والّناس كّلهم متساوون فيها
مرتبطة بوجود كليات لغوّية، وذلك أّن الّطفل لما يفلح في اكتساب الّلغة بالضرورة ستكون هذه 

وبالتّالي قواعد الكفاية الّلغوّية الفطرية بالّذات  ،الّلغة متناسبة مع قواعد الكفاية الفطرية المحّددة
المعلومات حول شكل ومضمون القواعد، من خاللها  للّطفلم دّ ة الّتي تقالّلغة الكّليمفهوم تكّون 

ويضع تشومسكي  ،وتسمى ملكة لغوّية صورة نهائّيةومن ثّم يكتسب لغته ب ،تنتظم معلوماته الّلغوّية
 وهي: 2،في حديثه عن الملكة ضرورات ثالث

وعن تطبيقها في  ،تامة لّلسان إّن الملكة ذاتها لملكة مثالّية، بمعنى أّنها تتكّشف عن معرفة -1
 .األداء الفعليّ 

ر بتلك الّشروط سامع مثالي أيضا؛ بمعنى أنه غير متأثّ  -امع نفسه لمتكلمالسّ  –إّن المتكلم  -2
 الواقعّية الّتي ال تمت للّنحو أو للقواعد بأية صلة، كمحدودّية الّذاكرة وشرود الفكر، وغير ذلك.

أّنه يمّثل تمثيال  معنىب ؛مثالي كذلكمجتمع  -امعالسّ  -المتكلم لّذي يعيش فيهإّن المجتمع ا -3
  ا.نظريّ 

 وفي ،معرفة تامة لّلسان فيلّتي تتجلى الث إلى تمام الملكة، وهي اهذه الضرورات الثّ  وتشير
تختفي كّل أشكال الّتمييز غير المرغوب فيه بين المجتمعات  ذلك، وبيقها في األداء الفعليّ تطب

ومجمل القول إّن تشومسكي يعتبر الملكة الّلغوّية فطرّية في اإلنسان، ونظريته الّتوليدّية  ،الّلسانية
فالملكة الّلغوّية عند من المبدأ الفطري.  الّتحويلّية تنطلق في تفسير عملية االكتساب الّلغويّ 

                                                           
المؤّسسة  ،م1986. بيروت: 2ميشال زكريا، األلسنية الّتوليدية الّتحويلّية وقواعد الّلغة العربّية الّنظرّية األلسنّية، ط -1

 .25، صالّتوزيعة للّدراسات والّنشر و الجامعيّ 
، مكانة الّلغة العربّية في الّدراسات : مجمع الّلغة العربّية األردنيّ غياث المرزوق، مطابقات في الّتنظير الّلسانيّ ُينظر:  - 2

 ت، جامعة الملك سعود، قسم الّلغة العربّية. ط. الّرياض: د الّلسانّية المعاصرة، د
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عة من بد من الّتركيز على مجمو  ، ولفهم معنى الملكة الملكة ولدنا بها وطبعت فينا تشومسكي
 وهي: ،الخصائص تظهر من خالل المفاهيم الّسابقة الّذكرّ 

 الملكة العلمّية صفة في الّنفس وليست منظومة من القواعد، أومجموعة معلومات؛ -
يبقى أصل القدرة على تحصيلها، والّرغبة في ذلك موهبة من الملكة تأتي باالكتساب اّلذي  -
 وتحصيل؛ ،وجهد ،وال تنفع صاحبها إاّل بعد سعي ،للاّه

 الملكة ال تحصل لصاحبها إاّل بعد تكرار كثير للفعل؛ -
ال يكون العالم صاحب ملكة إاّل بكثرة إّطالعه على القواعد، وممارسته للمسائل، ووقوفه على  -

 الفروق والّنظائر، وربطه الفروع بأصولها؛
 فس؛يشتّد عودها وتنمو وترّسخ في النّ  مع الوقتتبدأ الملكة صغيرة ضعيفة ثّم  -
 اّلتي يتلقاها المتعّلم. المعرفةتأسيس الملكة من المبادئ األولى في  -
، وبعدها تنتظم هذه واّلتي تشّكل رموزا مستقّلة ،تتكّون الّلغة من مجموعة أحرف :. ملكة الفهم2

أيضا، وهي أدوات الّتعبير  دات أو كلمات، وهذه الكلمات رموزٌ الّرموز أو الحروف؛ لتصبح مفر 
عن األفكار، والمشاعر، والمفاهيم اّلتي تلوج بداخل الفرد، وهي عبارة عن ملّخصات للخبرات 
والمحتويات المعرفّية في جملة تضم مجموعة أصناف وخواص مشتركة؛ مما ُيعبر عن المفهوم 

لّلغة المحكّية تنمو عادة قبل الّلغة ؛ ولكن اةبعبارات لغوّية، فالّلغة هنا إما أن تكون محكّية أو مكتوب
، إذ أّن الّلغة المحكّية هي مفردات حسّية في حين أّنها تنمو وتتطّور لتصبح لغة مكتوبة المكتوبة

ويشمل  ،أو تقرير لفظيّ  ،أو حدث ،أو موقف ،يعني الفهم بصفة عامة المعرفة بشيء 1مع العمر.
والفهم يبدأ  بأصوات الكالم الخادم ذاتها  ،المعرفة الّصريحة الكاملة بالعالقات والمبادئ العامة

فالمتكّلمون يحّركون شفاههم، وألسنتهم، واألحبال الّصوتّية، وُيصدرون سلسلة من األصوات اّلتي 
تحديد نفسه الوقت  وفي ،تصل إلى أذن المستمع، والمستمع بدوره قادر على تحليل هذه األصوات

الجمل اّلتي ُنطقت، وألّن هذه الّنهاية لعملّية الفهم تقوم أساسا على نسق إدراك منتظم فيسميه 
دراك الكالم الستخالص  إلى الحديث عّما يدفعناوهذا ما  .البعض بإدراك الكالم يسمى بفهم الّلغة وا 

 ما سميناه نحن بملكة الفهم.
                                                           

 .323م، األهلّية للّنشر والّتوزيع، ص2000. األردن: 1، طوالّلغويّ  يوسف قطامي، نمّو الّطفل المعرفيّ  -1



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

28 

دراك فهم  -1. 2 للفهم معنيان شائعان، بحيث يشير بمعناه الّضيق إلى  الكالم:الّلغة وا 
 ز األصوات اّلتي ينطقها المتكّلماّلتي يتمّكن من خاللها المستمع من تمييالعمليات العقلّية 

ويستعملها في تفسير لما يعتقدون أّن المتكّلم يريد نقله إليهم، والفهم في هذه الحالة عملية اشتقاق 
ات، والفهم بمعناه الواسع غالبا ما ينتهي عند هذا الحد، وما على المستمع إاّل المعاني من األصو 

فإّنه يبحث عن  ،أن يضع الّتفسيرات اّلتي صاغها موضع الّتنفيذ، فمثال عند سماع سؤال معّين
عمليات عقلّية  المعلومات اّلتي ُيسأل عنها، ثّم يكّون رّدا أو إجابة، ولكن ينبغي أن يكون لديه

ّية تمّكنه من استخدام الّتفسير اّلذي قام بصياغته، ومن هنا نستطيع القول بأّن الفهم ملكة في إضاف
  وهما: 1،الفرد إذ يمكن تقسيمه عند الّدراسة إلى منطقتين متمّيزتين

ريقة اّلتي يصوغ بها المستمع الّتفسير ُتطلق عليها عملّية الّصياغة واّلتي تعني الطّ  األولى: -
 المقّدمة من المتحّدث في شكل كلمات؛للجمل 
وهي اّلتي تسمى عملّية الّتوظيف، وُتعنى بكيفية توظيف المستمع للّتفسير في  الثّانّية: -

  لخ.إجابة عن أسئلة، اتّباع أوامر...إكتسجيل معلومات جديدة، أو أغراض أخرى 
لملكة الفهم مستويات  أنّ ا نفهم من خالل هذ بعض.تبقى هاتان العمليتان مكّملتين لبعضهما و 
من فهم الكلمة والجملة، والّنصوص القصيرة، وفهم  في سّن مبّكرةة عند الّطفل وبخاصّ  ،أيضا

األفكار، وفهم ما بين الّسطور، ويبقى ما وراء الّسطور في مراحل موالّية من العمر، وما يهمنا في 
فإذا كان الّطفل ال يستطيع أن يفهم الّلغة المنطوقة  ،الّطفل دهذا العنصر هو ملكة الفهم عن

مشكالت  سيجعله يواجه سه لفظيا بطريقة مفهومة. مّمايستطيع أن يعّبر عن نف فبطبيعة الحال لن
وفي الّتعبير عن ذاته وحاجاته؛ مما يترّتب عن ذلك آثار  ،مع اآلخرين في االّتصال االجتماعيّ 

 قراءة)الّتكلم، الواّلتي سُتؤّثر على الملكات الّلغوّية األخرى من:  ،انفعالّية سلبّية على الفرد نفسه
تكوين الّصورة الّصوتّية  هايبدأ في اّلتيهي تلك المرحلة عند الّطفل  وملكة الفهم الّلغويّ  2،الكتابة(

                                                           
م، دار العلم 1990ط. سلسلة علم المعرفة، الكويت:  ، دجمعة سّيد يوسف، سيكولوجّية الّلغة والمرضى العقليّ ُينظر:  -1

 .145عللماليين، 
من  لتنمّية مهارات الّلغة االستقبالّية لدى أطفال ما قبل المدرسة  لغويّ  يناس عليمات وميرقت الفايز "أثر برنامج تدريبيّ إ -2

   1، ع8ن، مج م، د2012. األردن: ذوي االضطرابات الّلغوّية في عّينة أردنّية" المجّلة األردنّية في العلوم الّتربوّية
 .37ص
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كأسماء األشخاص واألشياء المخزونة في ذاكرته، ويبدأ في الفهم تدريجيا بربط األشياء للكلمات 
وغالبا ما  ،لّصوتّية؛ ليستنتج بعدها المعانيوكّل ما يحيط به من ظروف بصورها ا ،واألشخاص

لما توّفره من نظرا ترسيخ ملكة الفهم لدى طفل ما قبل المدرسة؛  فيتساعد وسائل اإلعالم الحديثة 
 ولعب األدوار وتقّمصها ،وي على القّص تمتبوع بالمنطوق، واّلتي تح ،وحركة ،صورة، صوت

 لخ.تخدام أسلوب المناقشة والحوار...إواس

تلي اإلدراك فيها يبدأ سامع الّلغة )الّطفل( ومتلقيها بفهم ما ثانية كمرحلة  ملكة الفهمتأتي و 
يسمعه، أو يتلقاه، وهي كخطّوة رئيسة قبل أن ُيصبح قادرا على تخزين ما يسمع في ذاكرته، وتعتبر 

ث عنها بإسهاب الكثير من علماء الّلغة الّنفسانيين، إذ يصف ملكة الفهم كعملّية مهّمة للغاية تحدّ 
له مفهومين عاّمين، فمفهومه : "الفهم على أنّ  (كارك /Kark  )و ( Clark/كالرك )الّلغوّيان 

 عند تلقي العبارات من المتكّلمينالّضيق أّنه يّدل على العمليات الّذهنّية اّلتي تتم عند المستمعين 
ومن ثّم استعمال تلك العبارات لبناء تفسير لما يظّنون أّن المتكّلم يوّد تبليغه إليهم، وبعبارة مبّسطة: 

بالماهّية الفعلّية للفهم أّن الفهم هو بناء المعنى من األصوات، وبالّتفكير قليال يمكن الّتخمين مبدئيا 
حين يتلقى الّسامع عبارة كما يوّضح الّلغوّيان المفهوم العريض للفهم بالقول:  1في مفهومه الّضيق."

ه في هذه العبارة ثّم يخبرّية ما مثال فإّنه في العادة لوحده يستخلص المعلومات الجديدة المبّلغة إل
فإّنه في العادة يبحث عن مجموع  ما حين يتلقى الّسامع عبارة )سؤال(يخّزنها في الّذاكرة. أ

فإّنه في  ،يحّضرها لإلجابة عن الّسؤال، وحين يتلقى أمرا أو طلباللمعلومات المطلوبة، وبعدها ا
العادة يقّرر ما يجب عليه فعله ثّم يفعله؛ لذا يجب على الّسامع في هذه الحالة القيام بعمليات 

ولما نأتي للمفهوم  لفهم،من المعاني باالستناد إلى ا من اإلفادة مما ُينّوهذهنّية إضافّية؛ ليتمّكن 
أشارت إليه المقولة الّسابقة، فيقتضي بعض اإلجراءات الّذهنّية اإلضافّية  االعريض للفهم وحسب م

لما حّلله في ذهنه، ففي الجمل الخبرّية فعل الّسامع  ةدّ ر اّلتي يقوم بها الفرد، وهي تدور في فلك 
الّذاكرة، وفي الجمل اإلنشائّية يبحث الّسامع يقوم الّسامع باستخالص المعلومات قبل أن يخّزنها في 

أما إن كان اإلنشاء طلبا فإّنه  .عن إجابة للّسؤال اّلذي ُيطرح عليه، وهذا إن كان اإلنشاء سؤاال
                                                           

 م، المركز الّسعوديّ 1998ط. الّرياض:  د، دايبد الّرحمن بن عبد العزيز الع، تر: عتوماس سكوفل، علم الّلغة الّنفسيّ  -1
 .543، ص1ج ،للكتاب
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يفّكر في ما يجب عليه فعله تجاه هذا الّطلب سواًء كان استجابة أو رفضا، وهذا ما يوّضحه علماء 
يبقى الفهم  الّلغوّية.كيف تتم ملكة الفهم في العملّية الفكرّية ديد لشوباختصار  ،الّلغة الّنفسانيين

كعامل أساس في العملّية الّتعليمّية والّتعّلمّية، وال يتحّقق إاّل إذا توّفر الّتجانس في الّنظام الّتواصلي؛ 
للعملّية ستجابة المالئمة بد أن تكون هناك لغة مشتركة بين المعّلم والمتعّلم لكي تحدث اال أي ال

. كما أّن القدرة على تعّلم وضع المفاهيم لدى الّطفل يسّهل الهدوء والّدقة في الّتعليمّية والّتعّلمّية
  1الّتفكير كون المفاهيم تعمل على:

 ل من تعقيدات البيئة المحيطة بالّطفل؛قليتّ ال -
 ر الوسائل اّلتي تمّكن من الّتعّرف على محتويات البيئة؛توفي -
 ل من ضرورة اإلعادة لألشياء المتعّلمة لكل جديد على الّطفل؛قليتّ ال -
 نشاط كان؛ تساعد في الّتوجيه والتّنُبؤ والّتخطيط أليّ  -
 تسمح بتوجيه واّتصال الّتصنيفات لألشياء واألحداث كما في األسباب والتّأثير. -

كما أّن تكوين هذه المفاهيم تبدأ في الّطفولة وتشمل فهم الّصحيح فهم األسباب ممكنة، الويجعل 
العّد، األشكال، الّلون، الحجم، وفي مرحلة ما قبل مجموع هذه المفاهيم كّل من: الفراغ، الوزن، 

وتترّسخ في ذهنه  ،المدرسة يسير الّطفل بخطوات واسعة نحو الّسيطرة على تصنيف هذه المفاهيم
 لكي تتكّون لديه الملكات الّلغوّية الموالّية.

الفراغ تلك المفردات والعبارات اّلتي لها  نقصد بمفاهيم: عند الّطفل تعّلم مفاهيم الفراغ -2. 2
 ق، فيكمجموع األفعال مثال: دخل، خرج، ذهب، اذهب، فو  ،اّتصال بالبيئة اّلتي يعيش فيها

ير لبيت في المشي، والسّ  ذي يسكن فيه، واّتباع طرق مبّسطةالّشارع الّ  ، أو قول اسملخعلى...إ
ريق كما يمكنه رسم خريطة مشيرا بها إلى الطّ رق والخرائط، حقق من إشارات الطّ جيرانه، ويبدأ بالتّ 

ق عليه، وهو برنامج اّلذي يسير فيه إلى المدرسة، وكل هذه المفاهيم يعّلمها البرنامج اّلذي سنطبّ 
  .يا سمسم( )افتح

                                                           
 ا عرت مؤمن، مر: محّمد عّزت مؤمنروبيرت واطسون وهنري كالي ليندجرين، سيكولوجّية الّطفل والمراهق، تر: دالي -1
 .338م، مكتبة مدبولي، ص2004. القاهرة: 1ط
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حديدا أكثر من الفراغ تعّلم مفاهيم الوقت عند الّطفل ت يعتبر بياجيهالوقت:  تعّلم مفاهيم -3. 2
قبل  ،أوقات الّنهار، الّصباح، وبعد الّظهر األولى الث الّسنواتفل في عمر الثّ الطّ فهم بحيث يكون 

اّلتي تشير إلى األوقات في  ، ويتعّلم كم عمره، وذلك لتصبح أغلب الكلماتم األسبوعياأل هفهم
 هذاكرته، وضمن مفرداته، وكذا باإلمكان إقناعه بانتظار األشياء، وبالّرغم من أّنه يعرف الوقت فإنّ 

الحقيقة يفعل ذلك استضاحا أكثر لمفهوم الوقت، ويؤّكد بياجيه بأّن طفل ما قبل المدرسة في 
بلوغ الخامسة عند حتى  عد تبّين بأّن الّطفلفي ما بو  ،يستمّر بالعيش بين مفهوم كلمتي: هنا واآلن

ّنما في هذه الّسن يمكنه فقط من العمر  يظّل من الّصعب استيعابه للكثير من المفردات المجّردة، وا 
ثّم  ،الّساعات أّوال ّتوقيت، وبالتّالي سيتعّلمبالّساعة وال يام واألشياء اّلتي يراها، واالهتمامتسمية األ

أرباع الّساعات، والوقت بطبيعة الحال ُيفهم على أساس تتابع في العالقة  أنصاف الّساعات، ثمّ 
في مثل هذه ف ،مثال كالّنشاطات الموّزعة في البرامج الّتلفزيونّية الّتعليمّية ،للّنشاطات الّيومّية

وكأّنه يتحّرك من فعل مادي باّتجاه تجريد أكبر وأعظم، وفي هذه الحالة وكما قال بياجيه  الّسياقات
لما يتمّكن الّطفل من اإلحاطة بالمفاهيم الفراغّية يصبح في هذه الحالة قادرا على ايصال 

ار عّلم كيف يّتبع مسلذا يجب على الّطفل أن يت 1المعلومات حول المساحات الفراغّية إلى اآلخرين؛
 .في الواقع بعض األحداث، وأن يربط بداياتها، ونهاياتها مع أحداث أخرى يعيشها

بحيث  يّتم بإيجاد طرق مختلفة لتقديمها،يجب أن  للّطفلنستنتج بأّن تقديم المسائل الّلغوّية و 
بب اّلذي جعل الّطفل أن يكتشف السّ  للّشخصيمكن  إذ له،يمكن جعلها أكثر أو أقل صعوبة 

أما مسألة الّضرورة فلكي  سبة لمفهوم مسألة اإلمكان.هذا بالنّ  ،تفسير الّسؤال الموّجه إليهُيسيء 
فإن لم تكن  ،في هذه الحالة عكوسله قّدم فإّنه يجب أن تُ يستوعب الّطفل المحتوى المقّدم له 

 .دواليك وهكذا ،األولى فالثّانّية بالّضرورة

                                                           
 .341الّطفل والمراهق، صروبيرت واطسون وهنري كالي ليندجرين، سيكولوجّية  -1
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ُيعتبر الفهم من أهم المجاالت اّلتي تربط  لفهم:الوسائل المساعدة على ترسيخ ملكة ا -4. 2
بعلم الّنفس، فهناك مجموعة من الوسائل في الحديث أشار إليها العلماء الّنفسانيون  الّدرس الّلغويّ 

 ومنها: 1،تساعد على الفهم، أو توجيه هذا الفهم، أو زيادته، أو ترتبط به برباط وثيق

 :وهي تلك المباني الّنظمّية الموجودة في الحديث من أجل فهمه   الّنظم وتركيز الّضوء
 Cohesion)، أو ما ُيدعى بـ: معّلمات الّتماسك (Syntactic Mokers)مثل: المبّينات الّنظمّية 

Markers)  ّلحديث لُيوّجه الفهم وجهة معّينةقد ُوجد في ا يمكن القول بأّن كل مبنى نظمي 
تركيز الّضوء على وجب  لذا مشار إليه أو موضوع معين؛ ت لتحديدفالكلمات المعجمّية مثال ُوجد

األسماء في المقّدمات، أو زحزحتها إلى الخلفّية على أّنها شيء جديد، وكذا أدوات الّتعريف 
، إذا ما في اإلنسان تسير سيرا طبيعيا انفسي اجانبلملكة الفهم أّن هو  والّتنكير، ومما ال شّك فيه

 الّتعريف والّتنكير في مواضعها الّصحيحة، فإذا ما اضطربت اضطرب الفهم.ُوضعت أدوات 
  االستنباط(Inference) : وهو عملّية عقلّية تنتقل فيها من معلوم إلى معلوم آخر وعالقته
في االستنباطات  والقوالب اّلتي نستخدمها ،كون الّلغة هي اّلتي تقّدم لنا الّصور الّلفظّية ؛بالّلغة

  المختلفة.
 :والمقصود بالحوار هو المحادثة  الّتحليل الحواري والفهم(Conversation) بين اثنين 

 الحديث. ا في الحوار، وكشرط من شروط الحوار، إذ بدونه ال يمكن له أن يستمرّ جد   والفهم هامّ 
  :واألصوات  ،والعبارات ،إّن القدرة على استدعاء أكبر قدر من المفرداتالفهم واالستدعاء

هو دليل على الفهم. كما أّن االستدعاء يمكن أن يكون مقياسا لمدى الفهم، وهذا يظل  ،والمعاني
 بنوع من أنواع الحديث، وهو القص أو الحكاية. امرهون
 الّتضليل الّرجعي (Backshadowing):  ما يسمى إلى يحتاج الّتواصل مع اآلخرين

واإلشارات اّلتي ُيطلقها المستمع؛ لكي يعّبر بها  ،يماءاتاإليل الّرجعي، ويتمّثل في مجموع بالّتضل
قال له، أو أّنه ال يريد اإلنصات، أو تماما لما يُ  اعن سائر المالحظات مثال، إما أن يكون منصت

  لخ.د أن يغّير مجرى الحديث...إأّنه يري
                                                           

م، مطبعة االنتصار لطباعة 2003ط، اإلسكندرّية:  مناهجه ونظرّياته وقضاياه، د جالل شمس الّدين، علم الّلغة الّنفسيّ  -1
 . 83، ص2األفست، ج
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  :البنية كالّنواهي وهي األحداث الكالمّية الّصغيرة المحادثات الكالمّية صغيرة البنّية
  والّدعوات، والّشكاوي...إلخ. واالعتذارات،

عند الّطفل  فهم الكالم أو الحديث عند الّطفل، أو ما نسميه بتنمّية ملكة الفهم الّلغويّ يعتمد و 
نستطيع القول بأّن الفهم ال يحدث بدون معرفة، فالمعرفة اعتمادا أساسا على المعرفة، بحيث 

بيئة، والتّقاليد ومعرفة معاني المفردات، ومعرفة العالم، ومعرفة المتكّلم، ومعرفة ال، بالبناء الّنحويّ 
لخ. كّل ذلك يساعد في فهم المعنى، ولكن ال واحدة من هذه المعارف كافّية لوحدها االجتماعّية...إ

قول وي للوصول إلى المعنى بسهولة، ونحن نستخدم دائما االستدالل كأداة عقلّية للوصول للمعنى.
الث : "إّن األطفال كّلهم يكتسبون منذ سنواتهم الثّ (دوستويفسكي / Dostievski) األلمانيالعالم 

نفهم من خالل  1األولى ثلث األفكار والمعارف اّلتي سيحملونها بعد أن يشيخوا إلى العالم اآلخر."
 وتتّكون لديه ملكة الفهم الّلغويّ  ،هذا القول بأّن الّطفل يستخلص في حياته اليومّية معلوماته الّلغوّية

 نحوّيةو  ،، وعروضّيةاألولى من عمره، وذلك من مصادر متنّوعة: تلفظّية الّثالث في الّسنوات
قد يتعّلم أيضا الّتعبير عن نفسه، وتنقسم تمكينه من فهم معنى الكلمات مما  فيسياقّية ُتسهم كّلها و 

 هما: و  2،تفسيرات ملكة الفهم إلى قسمين اثنين

  :والّتحويالت اّلتي تطرأ  ،الخاصة ببناء العبارة الّلغوّية تبّين مفاهيم تشومسكيفهم الّتراكيب
عليها ما ُيسمى بربط البنّية الّسطحّية بالمعنى العميق للجملة، واّلتي تعتبر من محّددات الفهم 

ليست مجّرد خيوط اّلتي الجملة  هو؛ ليبقى االقتراض األساس في هذا الّنوع من الفهم الّلغويّ 
ّنما هي   حدات مترابطة.خيوط مرّكبة ومرتّبة من الكلمات تتكّون من و متراّصة من الكلمات، وا 

 :اس يتحّدثون لكي مجّرد توصيل للمعنى، فالنّ إّن غاية الّلغة في رأي البعض  فهم المعنى
ليكتشفوا معنى ما يقوله اآلخرون، ومن دون المعنى لن تكون  ّبروا عن معنى أفكارهم، ويستمعونيع

 والجمل ،لجة معنى الكلمات المفردةمعا هناك نقطة حقيقّية في الّلغة؛ لذا يتطّلب الفهم الّدالليّ 

                                                           
 م2011. دمشق: 1محّمد الّدنيا، ط بينيديكت دوبويسون باردي، كيف يتعّلم الّطفل الكالم؟ في الّنفس وقضاياها، تر: - 1

 .277الهيئة العامة الّسورّية للكتاب، ص
 م، دار العلم للماليين1990كويت: ط. سلسلة علم المعرفة، ال ، دجمعة سّيد يوسف، سيكولوجّية الّلغة والمرضى العقليّ  -2
 .68، ص145ع
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، وبالتّالي الفهم ُيسترشد عن طريق الّنظرّية الّلغوّية. كما أّن علم واألحاديث ،والخطب، والّنصوص
لفهم الّلغة؛ ليتّم الحصول على معنى  اّلذي قّدمه علم الّنفس الّلغويّ  ّرئيسسهام الالّداللة هو اإل

اّلذي ُتختزن فيه المعاني تماما كما يحدث في  وذلك عن طريق فحص المعجم العقليّ  الكلمة،
والبناء ، ومن المعتقد به أّن هذا المعجم هو اآلخر يحوي الّشفرة الّصوتّية للكلمات القاموس الّلغويّ 

 . المورفيمي، والبنية الّتركيبّية ومعناها
 اآلتي:من خالل الّشكل  ملكة الفهم الّلغويّ تتلّخص و 

 -( 02الّشكل رقم ) -

 

 :ما يأتي هذا الّشكلتج من خالل نستن
اكتساب الّلغة يتطّلب من الفرد مهارات تجميع أو توليف العناصر الّلغوّية الجديدة معا بينما  -
فقدان الّلغة العملّية اّلتي ال يحّبذها الفرد، وال يعتمدها، وهي اّلتي تعمل على تفكيك الّلغة يمّثل 

 وانهيارها؛

تين مكان اعتبارهما مهمفي وقت واحد، فبإتزامنيتين تأتيان : إنتاج الّلغة وفهمها تعتبر عمليتيْ  -
توليف الّتراكيب الّلغوّية، بينما عملية نتاج الّلغة على تشمل عملية إلغويتين نفسيتين متناظرتين، إذ 

 فهم الّلغة تشمل على تحليل تلك الّتراكيب.

تواصل يحدث من خالل نسق من الّرموز  الكالم هو أيّ  (:الحديثالّنطق و ) ملكة الّتكلم. 3
الّصوتّية االصطالحّية، واّلتي تأخذ الّشكل المنطوق وُعرف الكالم على أّنه: "ما ُسمع وُفهم، أو هو 

هتحليلهاللّغة•هتوليفهاللّغةه•

هتاريخيا•

ه(عبرهالّزمن)•

هتزامنيا•

ه(فيهوقتهواحد)•
إنتاجه
هاللّغة

اكتسابه
هاللّغة

فقدانه
هاللّغة

فهمه
هاللّغة
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أو هو عملّية إحداث األصوات الكالمّية لتكوين كلمات أو جمل لنقل  1ما يدل على نطق مفهوم."
 ، وفي موضع آخر قيل بأّن الكالم ذلك اإلنجاز الفعليّ المشاعر واألفكار من المتكّلم إلى الّسامع

على حّد  أدوات تركيبّية صوتّية، ومعجمّية يوّفرها الّنظام الّلسانيّ  في الواقع بواسطة للحدث الّلسانيّ 
وبناء على هذا  للحدث الكالمي. (دي سوسير فريدينان /Ferdinand de saussure)تعبير 

الّتصال مع الغير من خالل لقدرات تعبيرّية بهدف أو غرض ايصبح الكالم ممارسة المتكّلم 
ّية كار تجول بخاطره بواسطة أسئلة شفهوأف ،كلمات، حروف تلفظ بها تعبيرا عن حاجة عبارات

 هما:و  2،ُيثيرها أو يطرحها على من حوله، وبذلك تشمل ملكة الكالم جانبين اثنين

اّلتي تعتمد على تكرار وترديد ما يسمعه الّطفل الّلغة لملكة وهو العملّية اآللّية طق: النّ  -1. 3
من عبارات، وألفاظ، وقراءات، وأغاني مع حفظها، وترديدها باالعتماد على الّذاكرة الّسمعّية اّلتي 
تعّد عنصرا هاما في عملّية الكالم )الّنطق( بمعنى وجود مثير واستجابة، واالستجابة ها هنا تكون 

ع، ويعّد الّنطق ملكة فردّية تمّكن الّطفل من مزاولتها بمفرده دون من حوله بترديد الّصوت المسمو 
 مع تحريك أعضاء الّنطق من: لسان، شفتين، ولهاة، وأحبال صوتّية.

  يعد ظاهرة اجتماعّية بعكس الّنطق، ووسيلة اّتصالّية تستلزم حضور طرفين الحديث: -2 .3
مرتبط أساسا  الحديثوالمستقبل( لتبادل األدوار، و  )المرسل،الّتواصلّية أكثر في العملّية أو 

فيها  بنشاطات الّنطق المذكور سابقا، ومجموع العمليات الّذهنّية اّلتي تربط المعاني والّتعبير الّشفويّ 
 إذا المحاكاةتشمل ملكة الكالم  وتغيير استجابة المتحّدث حسب موقف االّتصال بين المتحّدثين.

ال يمكن بأي حال من األحوال  ؛وهي على صلة بملكة أو آلية الّسماع واالستعمال، ،واإلعادة
الفصل بينهما كون المتكّلم ال يمكنه أن ُيجيد آلية االستماع دون الكالم، فعدم إجادته لالستماع 

والجهاز  ،به سالمة المخ القدرة على الكالم ُيقصدأّن  كما له صعوبة في الفهم أو الّنطق.تشكل 
مع نمّو الباحات الخاّصة نقل الّرسائل الحّسية، وتلقي اإلجابة  عنوالحواس المسؤولة  ،العصبي

                                                           
 .49، صجمعة سّيد يوسف، سيكولوجّية الّلغة والمرضى العقليّ  -1
 -في مراكز تعليم الّلغات للكبار دراسة تطبيقّية –ُينظر: بوفروم رتيبة، تعليمّية الّلغة العربّية في مرحلة ما بعد الّتمدرس  -2

 جامعة وهران.، 2009بحث ماجستير. الجزائر: 
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 بطرق متعّددة ودقيقة جدا الّلغويّ والّلغة في المخ، اّلتي تعمل على الّترميز، وفك الّترميز  بالحواس
 على مراحل هي: يمرّ ونمو القدرة الّلغوّية لدى الّطفل 

يات، وكل ما يحيط به عن طريق الحواس )الّلمس، الشّم، الّسمع تحديد المعاني لكّل المسم -
 الّرؤية، الّذوق(؛

في مساعدة خاليا الّذاكرة على تخزين كّل  ادور  في الّذاكرة، وهنا الّتكرار يؤدي تخزين المعاني -
 الّتفاصيل؛

توفر يجب أن ي عند الّطفلاّلذي سبق وأن فّصلنا فيه. ولكي تترّسخ ملكة الكالم  الفهم الّلغويّ  -
  1:لديه ما يأتي

  الكالممعرفة (Know talk) :وتنّوع  والمنطلق يكون من بيئة الّطفل، ويكون حسب كّمية
ة سعيدة إضافة إلى طبيعة األحاسيس اّلتي يشعر بها أثناء تجاربه الخاصّ روف اّلتي يعيشها، الظّ 

الحركّية بصفة عامة، فهي كانت أم محزنة، ويكون ذلك عن طريق إدراكه لجميع المعاني مع 
منها يستخلص الّطفل المعاني والمعرفة اّلتي يكتسبها عن نفسه أّوال؛ أي شخصّيته، ثّم عن و  ،بيئته

ذا تّمت لديه بشكل و فل، والعالم المحيط به؛ لتكتمل هذه المعرفة الكالمّية لدى الطّ  ،األشخاص ا 
 لجسدي، المكان، الّزمان.سليم بعض المفاهيم المتمثّلة في: الجاذبّية، المخطط ا

 :والعواطف تكون على مستوى الّتواصل، وترتبط بالجانب العاطفيّ  اإلرادة في الكالم ،
روف المرتبطة بحاضره، فالجانب مكتسبة نتيجة معاش الّطفل؛ أي حسب طبيعة ونوعّية الظّ 

يدخل في وضعّية حاضرة؛ مما يسمح له بتحرير ودفعة الكالم أو  فلالعاطفي اّلذي يجّربه الطّ 
 ، وفي عواطف إيجابّية.تهبد أن يفتعل في حركيّ  تكفه عن الكالم؛ لذا فالّتعّلم الجّيد ال العكس
  إنتاج الكالم(Speech Production:) فل نتاج الكالم عند الطّ ي عمليّة إف تجلّىت

 وهما: ،الّطفل يواجههما نااثنت انمشكلت
 نقله؛ اّلذي يرغب في ه المحتوى الّدالليّ كيفّية اختيار المتكّلم بنفس -
 الّصيغة الّسطحّية اّلتي يعّبر عنها. -

                                                           
 .124مناهجه ونظرّياته وقضاياه، ص جالل شمس الّدين، علم الّلغة الّنفسيّ  -1
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وعند الّنظر في المحاوالت المختلفة اّلتي ُبذلت لتطوير نموذج إنتاج الكالم يتّضح بأّن قضية 
 تشومسكي، ويرجع ذلك إلى الّتوليدي عنداختيارات المتكّلم يصعب تناولها في إطار الّنحو 

تي الّ  من القوانين الّشكلّيةالّنحو يجب أن يتكّون من نظام  :الّرئيس اّلذي يذهب إلى أنّ  يّ االفتراض
تدخل و  الممكن توليد كل الجمل في لغة ما.يكون من  على أساس عشوائيّ  الحاسبإذا ُغذى بها 

 وهي: 1،في عملّية الكالم عّدة جوانب
 ة محّددة؛والمتمّثل في أفكار رئيس ،الفكريّ الجانب  -
 والمتمّثل في استخدام لغة فصيحة، وتراكيب صحيحة؛ ،الجانب الّلغويّ  -
 والمتمّثل في وضوح األصوات ونطقها نطقا صحيحا؛ ،الجانب الّصوتيّ  -
 ؛حركات الجسمي المعنى بإشراك اّلتي تقوّ  والمتمّثل في تعبيرات الوجه ،الجانب الملمحيّ  -
 إلثارة المستمع واستمالته. ،اإللقائيّ  الجانب التّفاعليّ  -
 عناصر الكالم هي: 
 ؛فكير كنشاط عقليّ التّ  -
 الّلغة كصياغة األفكار والمشاعر في كلمات؛ -
 الحديث أو الفعل.أي الصوت  -
 :ـ:وذلك بتهيئة الّطفل ب ،في جانب الكالم والّنطق الّنمو الّلغويّ وهو  طبيعة عملّية الكالم 
مداده بكلمات ومفردات شفوّية  -  إلثراء ثروته الّلفظّية؛تطوير إدراكه وا 
 تقويم روابط المعنى عنده؛ -
 تمكينه من تشكيل الجمل القصيرة وتركيبها؛ -
 تنمّية قدرته على تنظيم األفكار في وحدات لغوّية؛ -
 تحسين الّنطق الّسليم والّصحيح؛ -
 .المسليّ  الّتعبير القصصيّ استخدام  -

                                                           
 .237ت، عمادة شؤون المكتبات، ص ط. الرياض: د ، دمنصور، علم الّلغة الّنفسيّ عبد الجيد وسيد أحمد  -1
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  ّالصوت ينقسم إلى قسمين اثنين هما: الّصوت الّرافع كون  بيعة الّصوتّية للكالم:الط
ولكي تتكّون ملكة  للمتكّلم أن يوّضح مواضع الّنطق الّصحيح أثناء الحديث، بدّ  والمنخفض، فال
 المجاالت اآلتّية:اتّباع من  بدّ  ال 1،الكالم عند الّطفل

  حكاية نثرّية ُتستمد أحداثها من الخيال، أو الواقع، أو منهما والقصة  عن القصص:الكالم
ص من ألوان الكالم الهامة، وخير معين لتدريب معا، وتُبنى على قواعد معّينة، وحكاية القصّ 

كتلك اّلتي ُتحكى  ،بما فيها تلك الحكايات المتعّلقة بالخبرات الّشخصّية ،الّطفل على ملكة الكالم
 .(افتح يا سمسم)في برنامج 

 :من الّصور ما هو متحّرك، وما هو ساكن. الكالم عن الّصور 
 :أي أن يشترك شخصان أو أكثر في الحديث عن شيء دون إعداد سابق. المحادثة 
 :اده إعدثّم  ،وُيقصد بها الحديث المشترك بين شخصين أو أكثر في موضوع المناقشة
اّلتي يحويها ومجيب، كتلك األدوار  ،مؤيد، ومعارض، سائلويكون في طرفي الحديث  ،مسبقا

 .من البحث في الجانب الّتطبيقيّ  واّلتي سنكشف عنها (افتح يا سمسم)برنامج 
 :ُيقصد به الّتعبير عن األفكار واآلراء الّشخصّية، وهذا يشمل موضوعات  الكالم الحّر

 لّدينّية، الوطنّية، االجتماعّيةمثل: الحديث عن األمور ا عديدة، ومتنّوعة، ومواقف مختلفة
واهر اإلنسانّية البسيطة وصف أحداث واقعّية كالعواصف، والّزالزل، والّتعبير عن الظّ و  ،ةيالّرياض

 المرّكبة مثل: الوطنّية، العلم واهر اإلنسانّيةالغضب، الفرح، الحزن، والّتعبير عن الظّ  ،مثل: الخوف
 لخ.الحروب، الوحدة العقائدّية...إ

 بدّ  عند الّطفل الملكة هذه اللكي تتكّون  2تكوين ملكة الكالم )الّتحدث( عند الّطفل: -3. 3
 من:

                                                           
 م، دار المسلم للّنشر والّتوزيع1992. الّرياض: 1أحمد فؤاد عليان، المهارات الّلغوّية ماهّيتها وطرائق تدريسها، ط -1

 .93 ،86ص
 م، دار الفكر العربيّ 2004لقاهرة: ط. ا صعوباتها، درشدي أحمد طعيمة، المهارات الّلغوّية مستوياتها، تدريسها،  -2

 .218ص
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  :؛ كون (فلالطّ )عند المستمع أيضا ووضوحها نطق الحروف من مخارجها األصلّية
نطقا سليما فقد ُيفهم المعنى على غير وجهه الّصحيح؛ لذلك يجب الّتدريب الحرف إذا لم ُينطق 
 .وجمل متنّوعة لتنمّية هذه الملكةعلى كلمات كثيرة، 

 :كرة كتوضيح ف ترتيب الكالم ترتيبا يحّقق ما يهدف إليه المتحّدث والمستمع على الّسواء
فالمتكّلم إذا لم يكن ماهرا في عرض فكرته معّينة أو اإلقناع بها، أو تفسير غامض أو الّتعليل، 

فعل المتكّلم هذا ال بطريقة مرتّبة تنتقل من البسيط إلى المرّكب، ومن المجمل إلى المفّصل؛ إذا لم ي
الّتدريب  أو يوصل إليهم ما يريد توصيله، وهذا يستدعي طبعا ،فهم الّسامعين )األطفال(ُيمكنه أن ي

جماال، إبهاما ،تفصيال ،اابوأسب ،على موضوعات تتضّمن علال يضاحا ،وا  كي تُنّمى ملكة  ؛وا 
 فل.الحديث عند الطّ 

 :عن الحديث جأاّل يخر  تسلسل األفكار وترابطها بطريقة تجعل الموضوع متدّرجا في فهمه 
، وال عن الموضوع األصليّ  فل(بعد المستمع )الطّ ، مّما يُ الموضوع األصل إلى الموضوعات الفرعّية

 فواصل في الكالم تقطعه عن بعضه.أن تكون هناك 
 :بتمام معنى  ويتعّلق هذا الّسيطرة التّامة على األلفاظ والعبارات وكل ما يقوله المتكّلم

 األلفاظ والعبارات.
  :دراك  ملكة تتعّلق هيو اإلقناع وقّوة التّأثير بعرض األفكار وتنسيقها، وعرض األّدلة وا 

مواطن االتّفاق واالختالف في الموضوع مع اآلخرين مع محاولة التّأكيد على مواطن االتّفاق، ونفي 
ب الممقوت أو االنفعال مواطن االختالف مع ذكر األدّلة المقنعة بطريقة مؤّثرة، وخالّية من الّتعصّ 

 .الّزائد
  وعلى هذا ينبغي أن لمعاني، تعد األلفاظ قوالب ا المفردات الّلغوّية:البراعة في استخدام 

يضع كّل لفظ في مكانه وذلك أن استخدام المفردات الّلغوّية، ويكون ماهرا فيها، المتكّلم ُيحسن 
وألهّمية ذلك اختيار الّلفظ،  إذا أسيءمهّمته الّصحيح، وكل معنى في ما ُيناسبه حتى ال ُيساء فهم 

الكلمات اّلتي تعطي معاني متعّددة، وكذا وذلك باستخدام  ،الّتدريب على هذه الملكةمن ال بّد 
واشتقاق الّلفظ الواحد في جمل مختلفة توّضح المعنى الّصحيح  ،الكلمات اّلتي ُتعطي معنى واحد

 سياق الجمل والعبارات.لها من خالل 
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 :)وتنويعه حسب  بالتّنغيم الّصوتيّ  ذلكيتّم و  اإلجادة في اإللقاء )اإلجادة في فن اإللقاء
، فبضغط المتكّلم على ما ُيراد الّضغط عليه، وُيظهر مواطن الّتعجب واالستفهام، والّسخرّية المعانيّ 

سلوبه، وُيثير انتباهه بتنّوع األداء داء فيشّد المستمع )الّطفل( بأمن خالل األوالحب، والكره، والّرضا 
ويأتي ذلك بالّتدريب على حسن العرض  عنه، أو الملل منه،فرصة االنصراف ترك له لكي ال تُ 

بما يتناسب  ،والّسرعة، والُبطء، وااليجاز، واإلطناب، والمساواة ،وأسلوب الّتشويق، ومواطن الوقف
القدرة على استخدام حركات اليدين مواقف المختلفة، وتوعّية المستمع. ومن مهارات فن اإللقاء مع ال

ّطفل فيكون  1)الّطفل( وجذبه إليه.والوجه، وأجزاء الجسم، وكّل الوسائل المساعدة إلثارة المستمع 
في بعض األحيان ما  هتمّكن من استخدام لسانه؛ إاّل أنّ وي ،قبل سن المدرسة يعرف كيف يتكّلمما 

 وذبابة(، )خبأ  ،متمّيز مثال: )زبدبشكل  طقالنّ للبعض  قد يصعب بين سن الخامسة والّسادسة 
وهناك مجموعة  .لدى الّطفل ملكة الّتكلم تنموزول و يخ( لكن بالممارسة ريثما ت، وشولطح(، )فرشاة
  نذكر أهمها في ما يأتي:و  2،لملكة الّتحدث عند الّطفلالمسّطرة من األهداف 

اّلتي يتطّلبها محيطه، وعالمه، والّتعّود  الّلغويّ القيام بجميع ألوان الّنشاط تمكين الّطفل من  -
 على الّنطق الّسليم لّلغة؛

 تمكين الّطفل من الّتعبير عن نفسه، وعّما ُيشاهد بعبارة صحيحة وسليمة؛ -
 توسيع دائرة أفكار الّطفل، وقدرته على تنسيق أفكاره المعّبر عنها؛ -
وكيفية  ،د على الّسرعة في التّفكير، والّتعبير، والّتعوّ تعويد الّطفل على التّفكير المنطقيّ  -

 مواجهة المواقف؛
تنمّية قدراته على مواجهة اآلخرين، وتنمّية الثّقة بالّنفس، واإلعداد للمواقف الحيوّية اّلتي  -

 تتطّلب فصاحة الّلسان، والقدرة على االرتجال والّطالقة في الحديث؛
 م يتضّمن كثيرا منها: سؤال، جوابباعتبار أّن الكالاّتساع دائرة الّتكّيف لمواقف الحياة  -

 مباحثات، مناظرات، توجيهات، إلقاء تعليمات، حوار، مناقشات، أخبار، تعليقات؛

                                                           
م، المنّظمة العربّية للّترجمة، توزيع 2009. بيروت: 1تها، تر: نادر سراج، ط، وظيفة األلسن ودناميّ همارتيني أندري -1

 .182مركز دراسات الوحدة العربّية، ص
2- Ropert Pooly, Teaching English usage, New York: 1946,  Aphelten centery crofts, P67. 
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 إتقان المالحظة الّسليمة عند وصف األشياء، واألحداث، وتنّوعها، وتنسيقها. -
استخدام األعضاء المختّصة قدرته على تعني ملكة الّتكّلم عند الّطفل نستنتج مّما سبق بأّن 

 .أو ال تسعى لنقل رسالة معّينة ،تي تسعىبالكالم، والّ 
هي عملّية تحويل الّرموز إلى أصوات مهموسة أو مسموعة، وهذه  : القراءة. ملكة القراءة4

األصوات هي تلك الكلمات الحاملة لدالالت معّينة، وكّلما استوعب الّطفل حصيلة معّينة من هذه 
الّنافذة المفتوحة على المحيط  فالقراءة هيا يدور حوله، ات الّدالالت اّتسع أفقه، وفهم مالكلمات ذ
 ، ووسيلة أيضاوسيلة الكتساب المعارف، والخبرات المتنّوعة كونها، والعالم الخارجيّ  للّطفل المحّليّ 
ما اضحة على أهمّية القراءة ومن الّدالئل الوّ  1ع مدارك الّطفل، وذلك بنقله إلى آفاق واسعة.لتوسي

ف القراءة على عرّ وتُ  01العلق: هچچ  چ  چ  ڇ  ڇچفي قوله تعالى: ُذكر في القرآن الكريم 
بدرجاته المختلفة بحيث إّن كل درجة أّنها: "عملّية عقلّية مرّكبة، وذات شكل هرمي يرتبط بالتّفكير 

اّلتي يقوم بها بدونها، فأّما عملية القراءة تماثل جميع العمليات  تفكير تعتمد على ما تحتها، وال تتمّ 
تعّرف كما عّرفها فقهاء الّتربّية بقولهم: " 2واالستنتاج." ،المعّلم في الّتعليم، فهي تستلزم الفهم والّربط

ّم ث وهو إدراك للمعانيّ  ،للّرموز المطبوعة ثم فهم بمعنى تعّرف أو إدراك بصريّ  3وفهم واستبصار."
، إّنما وهو أعمق من الّتعّرف والفهم بكثير؛ ألّن االستبصار ليس مجّرد فهم للمعانيّ  ،استبصار

 دراك ما وراء الّسطور من معان حقيقّيةإدراك للعالقات وتصّور للّنتائج، واالحتماالت المتوّقعة، وا  
ذلك من قراءات  ودالالت ضمنّية، وتنبؤ وحسن توقع لما ستكون عليه األمور، وما سيترّتب على

وعّرفها الّدليمي وآخرون بأّنها: "عملّية تعّرف الّرموز ونطقها نطقا صحيحا؛ أي االستجابة  وأحكام.
البصرّية لما هو مكتوب ثّم الّنطق؛ أي تحويل الّرموز المطبوعة إلى أصوات ذات معنى ثّم فهم؛ 

لواقع تكون في ذهن القارئ، وليست أي ترجمة الّرموز ومنحها المعاني المناسبة، وهذه المعاني في ا

                                                           
 .166م، دار المعرفة الجامعّية، ص1999ط. اإلسكندرّية:  سماعيل، طرق تدريس الّلغة العربّية، دإزكريا  -1
  م2003. األردن: 2ة والّتطبيق، طراتب قاسم عاشور ومحّمد فواد الحوامدة، أساليب تدريس الّلغة العربّية بين الّنظريّ  -2

 .64دار الميسرة، ص
 .171م، دار المسيرة للّنشر والّتوزيع، ص2007. عّمان: 1علي أحمد مدكور، طرق تدريس الّلغة العربّية، ط -3
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غذاء الّروح إذا تعّد القراءة و  وغيرها من الّتعريفات الكثيرة اّلتي أسندت للقراءة. 1في الّرمز ذاته."
حينما أمر  ()لى محّمد ع ()نزل بها جبريل اّلتي والعقل يكفيها شرفا أّنها الكلمة األولى 

وهكذا تبقى القراءة  .على الكتابة، إذ يقرأ الّطفل أّوال ثّم يكتبلقراءة بذلك متقّدمة وتعتبر ا ،بالقراءة
ل إلى توسيع آفاق الّسبيومن أهّم وسائل الّتفاهم واالّتصال، بل هي ، الّنشاط الّلغويّ أهم مجاالت 
 للفرد واالنفعاليّ  الّنمو العقليّ  ووسيلة من وسائل الّتذّوق واالستماع، وعامل من عوامل ،الفرد العقلّية

 هما: و  2،وللقراءة جانبان اثنان
الّتعّرف على أشكال الحروف وأصواتها، والقدرة على تشكيل  ويتمّثل فيالجانب اآللي:  -

 كلمات وجمل منها؛
ذهني يؤدي إلى فهم المادة المقروءة، وال يمكن الفصل بينهما، وتفقد القراءة  الجانب الحركي: -

منها الوهن والّضعف، أو أّنها ُتصبح ببغاوّية، إذا لم يفهم داللتها، وأهّميتها إذا اعترى أي جانب 
عاب ما يقرأه، وال أن تكون هناك قراءة إن لم يكن قادرا على ترجمة ما تقع عليه عيناه يالقارئ واست

؛ لتكون باآلليّ  من أصوات مسموعة للحروف، والكلمات، والجمل، وهنا سيلتقي الجانب اإلدراكيّ 
 3 ، أم صامتة:لّدقيق في كلتا القراءتين إما جهرّيةهناك قراءة بمعناها ا

واّلتي تعني تعّرف على الّرموز  معا، واإلدراكيّ  ى الجانب الّصوتيّ تحتاج إلالقراءة الجهرّية:  -
 ؛ونطقها نطقا صحيحا يعّبر عن المعنى اّلذي تتضّمنه تلك الّرموز المقروءة ،وفهم معانيها

: "تفسير الّرموز نوع يتّم به، وهي القدرة على ترجمة المادةتحتاج إلى القراءة الّصامتة:  -
دراك مدلوالتها ومعانيها في ذهن القارئ دون صوت أو تحريك  ،أو همهمة ،الكتابّية وغيرها، وا 

                                                           
 م، دار الّشروق2003ألردن: ط. ا طه علي حسين الّدليمي وآخرون، الطرائق العلمّية في تدريس الّلغة العربّية، د -1

 .103ص
 م2006. عمان: 1ة واإلعدادّية، طأنشطة ومهارات القراءة واالستذكار في المدرستين االبتدائيّ  هبه محّمد عبد الحميد، -2

 .17دار صفاء، ص
 هـ، دار عالم الكتب.1407ط. الّرياض:  ُينظر: بدرّية سعيد المال، الّتأخر في القراءة الجهرّية تشخيصه وعالجه، د -3
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 : اإلبصار هي ثالثة عناصركونها تشترك فيها  للّطفلوتعتبر القراءة الجهرّية أنفع  1"شفاه.
 :ما يأتي علىوتشمل القراءة  .اإلدراك، الّنطق

 ترجمة الّرموز المكتوبة إلى معاني منطوقة؛ -
رموز مكتوبة ومعنى مكتوب، والّلفظ عند القراءة الجهرّية، والمعنى مباشرة عند القراءة  -

 الّصامتة؛
جانبا نفسيا متمّثال في االستجابات الّداخلّية لما هو مكتوب، وجانبا عقليا تشمل القراءة  -
 ، واستنتاجات ناتجة عن العملّية القرائّية والحكم عليها.طا بالمعانيّ مرتب

يحاول متعّلم القراءة قبل كّل شيء الّتعّرف على الحروف قبل نطقها، ثّم تمييزها والوقوف على 
وفهمها  ،وعبارات ،أشكالها والمقاطع الّصوتّية؛ لينتقل بعد ذلك إلى المغزى من خالل تركيب جمل

وتعّد مرحلة الّطالقة، أو ما ُيعرف بمرحلة الّنمو الّسريع في القراءة مرحلة مهّمة يكتسب فيها 
ذه المرحلة يتمّكن المتعّلم في هى عادات القراءة ومهاراتها، و والّتعّرف عل ،المتعّلم القدرة على الفهم
فالقراءة وسيلة فّذة للّنهوض س. ّنالمفردات الّلغوّية المألوفة لدى عاّمة المن القراءة الّسريعة ل

بعض عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة، ولذا تعتبر القراءة وربط بعضه ب ،المجتمع بصفة عاّمةب
من خاللها يستطيع و من الوسائل اّلتي ُتساعد الفرد على العيش حياة طبيعّية،  مبّكرة سنّ في 

 .يحتاجها اكتساب كافة أنواع العلوم والمعارف اّلتي
بفرح منح الّطفل تجربة تعّلم ينمو معها إّن القراءة نشاط يالّطفل: ملكة القراءة عند  -1 .4

 رأ وتدريبه واحترام آراء اآلخرينوتزيده من حمايته وتعّلقه بالكتاب، وتشّجعه على مناقشة ما يق
في شّد انتباه الّطفل دورا إيجابيا  واحترام آداب الحوار والّنقاش، وتلعب األم المثّقفة المحّبة للقراءة

ّنها األكثر قدرة على جعله قارئوترغيبه بهاالقراءة إلى   اّلذي يشعر بمتعة ه ؛ كونامتمّيز  ا، وا 
بحيث يميل طفل  ،االستماع إلى القصص هو القارئ الجّيد في المستقبل، وهو المتفّوق في الّدراسة

دب، ويحب االستماع إلى القّصة نوع من األ ما قبل المدرسة إلى االستماع للقصص أكثر من أيّ 
على األهل أاّل ُيشعروا طفلهم بضجرهم منه من إعادة قراءة القّصة بذلك ديدة، و الواحدة لمرات ع

                                                           
 م1981ط. القاهرة:  ، دين االسالميّ تطبيقّية في تعليم الّلغة العربّية والدّ  حسين سليمان قورة، دراسات تحليلّية ومواقف -1

 .127دار المعارف، ص
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بين الّنص والمعنى؛ أي  تمّكنه من الّربطفي تتجلى ملكة القراءة عند الّطفل و  الواحدة عّدة مرات.
قدرته على استخالص فكرة معّينة من قّصة مقروءة مدى قدرته على الّربط بين األلفاظ ومعانيها، و 

وحّتى نفهم  1كون المعرفة هي أساس القراءة، وعملّية فهم المقروء هي سبيل الوصول إلى المعرفة،
طبيعة ملكة القراءة عند الّطفل يجب أن نعرف أّوال كيف نطّور ملكة الفهم عنده. كما أّن الّتركيز 

اخل الجملة هو مطلب أساس من مطالب ملكة القراءة، ومما دّلت على وظيفة الّلفظة أو المفردة د
  ا في فهم المادة المقروءةا جوهريّ دور  تؤّديعليه الّتجارب بأّن وظيفة الكلمات داخل الجملة 

استراتيجّية  ر وليس العكس؛ لذا تتجلىفاأللفاظ تسعى مجتمعة داخل الّنص لخدمة الفهم واألفكا
ملكة ع الّتحكم في كسابه أّوال ملكة فهم المادة المقروءة ملمدرسة في إطفل ما قبل االقراءة عند 
 لى تقويم المادة المقروءة وجعل عادة القراءة تتأّصل في نفسه فضال عن تدريبه ع ،القراءة ذاتها

كساب الّطفل ملكة الفهم للمادة المقروءة عبر الّتحدث عن هذه المادة، والّرواية الّشفوّية مع إ ويتمّ 
ه، وتشجيعه لالنخراط في والقصص المناسبة لسنّ طريق قراءة مجالت األطفال، عن  وأيضا، الّتكرار

الحديث عن الّنصوص المقروءة مع طرح أسئلة حولها لتعميق ملكة  يتمّ المجموعات القرائّية؛ بحيث 
ة وتطّور ءالفهم داخل الحلقات القرائّية الجماعّية؛ كون المناقشات الجماعّية تشّجع على القرا

القراءة بصوت مرتفع، والّتدريب وتقويم المادة أما الّتحكم في ملكة القراءة فيكون عن طريق  ملكاتها،
إلى ممارسة  وهذه العادة تحتاجومن هنا تتكّون لدى الّطفل ما يسمى بعادة القراءة،  المقروءة.

لى استمرارّية، وانخراط  أحد الباحثين  وقد أّكد ،في مجموعات قرائّية كقراءة القصصشخصّية وا 
إذا أردت أن ُتربَي قراًء جّيدين : "بقولهيبدأ منذ ستة أشهر اّلذي  لّطفلأّن ا بخصوص تعّلم القراءة

؛ أي أن تتعّلم كيف تقّدم المعرفة للّصغار فإّن عليك أّوال أن تتعّرف على مهارات الّسرد القصصيّ 
 والممتعة لمن يقّص عليهم، والقراءة لألطفال منذ سنّ كما يقّدم القاص الماهر حكاياته المشّوقة 

، والمهم ليست الكّمية اّلتي تقرأها لهم والوجدانيّ  مبّكرة ذات أثر بالغ األهمّية في نمّوهم الّذهنيّ 
اّل فإّن استفادته منها ستكون شبه معدومة  ولكن المهم تشجيع الّطفل على المشاركة أثناء القراءة، وا 

                                                           
م، دار الفكر مكتبة مؤمن 2007. دمشق: 1، فن القراءة أهمّيتها، مستوياتها، مهاراتها، أنواعها، طعبد الّلطيف الّصوفيّ  -1

 .222قريش، ص
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ذا اخترنا بعن بمعنى أّن ملكة القراءة لن تتكّون لدى الّطفل  1اية ما نقّصه على األطفال الّصغار."وا 
إاّل إذا شعر بشيء من المتعة والّلذة عندما يقرأ، وهذا لن يكون إاّل حينما يشعر الّطفل أّن القراءة 

من تنمية الّذهن وتوسيع الفهم؛ لتصبح القراءة حينها  امن االكتشاف، ونوع اسبة إليه تشّكل نوعبالنّ 
يبدأ أولى خطواته من فك الّرموز إلى إدراك  ، وفي نفس الوقت هي نشاط مرحلي  اعقلي انشاط

المدلوالت، بعدها الّتقويم حتى تصل إلى أسمى مراتبها، وأرقى غاياتها تلك هي مسألة التّأثر 
اصر المكّونة للعن في تحديده (وليام جراي/  William gray)واالنفعال، وهذا ما عّبر عنه 

 :كاآلتيوهي  2،للقراءة
 العين بالّدرجة األولى؛ ،إدراك الكلمة المكتوبة ووسيلته -
 ؛وهو نشاط عقليّ  ،ربط الكلمة بمدلولها -
 قرأ؛االنفعال بما ن -
 تحت تأثير ما نقرأ. التّأثر بما نقرأ وتعديل سلوكنا -

خالل ما سبق بأّن مصطلح القراءة ال يتوقف في حدود معرفة وترجمة )الدال( يتبّين لنا من 
اّلذي يمكن أن يرتسم في ذهن  الّرمز، وال عند إدراك المعنى وفقط؛ بل تعّداه إلى االنطباع الفكريّ 

لنا يبّين  ( 3والّشكل رقم )اّلذي يجدر حصوله بين الّنص والقارئ، بعد الّتفاعل القارئ، وذلك 
 :(سوسيردي )الّلسانّية عند  المكّونة لمفهوم القراءة في ضوء الّنظرّيةالعناصر 

 - (03الّشكل رقم ) -

 
                                                           

 .189، صأهمّيتها، مستوياتها، مهاراتها، أنواعها، فن القراءة عبد الّلطيف الّصوفيّ  -1
 .182ت، دار الّشعب، ص . بيروت: د4محّمد صالح جمال وآخرون، كيف نعّلم أطفالنا في المدرسة االبتدائّية؟، ط -2

 القراءة

عملّية ميكانيكّية 
 (الّدال)فيسيولوجّية 

فك )طبيعة بصرية 
 (الّرموز

 (الّنطق)طبيعة صوتّية 

عملّية عقلّية ذهنّية 
 (المدلول)

 اإلدراك والفهم
التّأثير + الّتقويم والّنقد 

 واالنفعال
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واّلتي  ،مجموعة من المتطّلبات األساسّية المكّونة لملكة القراءة هذه الّترسيمةنستنتج من خالل و 
تقوم على أساس عمليتين أساسيتين، والمستنتجة من خالل العالمة الّلسانية اّلتي تحّدث عنها دي 

على أساس أّن طبيعة الّدال في العملّية القرائّية تترّتب في نمطين من سوسير، وهي الّدال والمدلول 
ن فك الّرموز بواسطة العين ن يمّثالالبصر والّنطق الّلذا :وهما ،الجوانب الفيسيولوجّية الحّسية

على العملّية  والّنطق بها بواسطة جهاز الّنطق، ويؤّكد المدلول من جهة في أبسط تصّوراته
اّلذي ينبغي أن يتأّتى بعد الّترجمة الّصورّية للّرموز؛ لنحصل في األخير على  اإلدراكّية والفهم

"الّدفع الّنفسي للّصوت أو الّتمثل اّلذي  :على الغاية المرجّوة من الّصورة الّسمعّية األخيرة اّلتي تدلّ 
وفيها نستشف ما ُيمكن أن يجده القارئ من تفاعل وتأّثر بالمقروء اّلذي  1َتَهُبنا إّياه شهادة حواسنا."

تؤّكد بق ما سلقراءة في اعملّية ف .ينبغي أن يظهر ويتجّسد في الّنقد والّتقويم ثّم الّتعديل الّسلوكيّ 
واالنتقال  وتقطيعها، ومعرفة الحروف وأصواتهاعلى تنمية قدرات األطفال على قراءة الكلمات فقط 
آلّية، ولكّنها في الّتربّية المعاصرة أصبح  الي كانتكلمة إلى أخرى، ومن سطر إلى آخر، وبالتّ  من

سبة للقارئ بالنّ  وتنمّية ملكة القراءة .في زيادة نمو الّطفل المتعّلم وتطوير خبرته لها أثر إيجابيّ 
 :وهي 2،المبتدئ تشمل عّدة أنواع من الّتحضير

بحيث يستطيع الّطفل  ،واستعداد ذهنيّ  ،: تحتاج إلى نظر وسمع جّيدينالّناحية الفيزيائّية -
 ؛على الّتحّدث بوضوح، واستخدام الجمل بشكل مرّتبوالقدرة  ،وتذّكرها تعّلم الحروف

يتجّلى في القدرة على العمل مع اآلخرين مع متابعة الّتوجيهات اّلتي  :ّشخصيّ الاالستعداد  -
يقوم الّطفل في هذه المرحلة بقراءة مواد بسيطة تتناسب ه، وتقوّية انتباهه، و لتحسين قراءت ُتقّدم له؛

مكاناته، والقراءة في مرحلة الّطفولة المبّكرة هي في حدود معقولة معرفة  ، وتقتصر علىمع قدراته وا 
لذا نستطيع  ؛كما تترّسخ ملكة القراءة عند الّطفل باالستماع والممارسة ا تقوله الجمل في الّنص.م

 وهما: ،في هذه الحالةمن القراءة آخرين بيان نوعين 

                                                           
سلسلة كتب  ،مالك يوسف المطلبيّ  فريدينان دي سوسير، محاضرات في األلسنّية العامة، تر: بوئيل يوسف عزيز، مر: -1

 .88ص، 3م، دار آفاق عربّية، ع1985. بغداد: 3شهرّية. ط
 م، مكتبة الّدار العربّية للكتاب1998. القاهرة: 2ُفهيم مصطفى، القراءة مهاراتها ومشكالتها في المدرسة االبتدائّية، ط -2

 .24ص
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ويعّرفها أبو الهيجاء بأّنها: "القراءة اّلتي يتم فيها تحصيل مضمون القراءة باالستماع:  -
جات الّلغو، ويراد أحد مخر فالقراءة هي  1طريق الّسمع."موضوع مقروء من قبل شخص آخر عن 

دراك معناها للوقوف  بها إبراز العالقة بين لغة الكالم والّرموز الكتابّية، وتقوم على رؤية الكلمات، وا 
 ّية وعقلّية تقوم على تفاعل ذاتيّ تبقى القراءة مهارة نفس؛ لكي يعمل مقتضاها، و على مضمونها

دة تسير في شكل خطوات متتالّية يكتسبها الّطفل من خالل المعرفة وهي ثمرة لجهود مقصو 
 .المقترنة بالّرغبة، والمرتبطة بالمهارة اّلتي تستلزم الممارسة

ليس هناك سبيل أفضل لتكوين ملكة القراءة سوى بممارسة العملّية القراءة بالممارسة:  -
ن آلخر ُيصبح اإلقبال عليه أكثر بصورة نفسها، إذ بعد ممارسة عمل معّين وتكرار القيام به من حي

أن ُيتقنها إذا أراد  شخص يمكن أليّ  ،وُشّبهت القراءة بالّتزحلق على الّثلج ،تلقائّية والّتعّلق به أشد
  من: بدّ  الإذ ذلك من دون خبير، 

بالثّقافة هناك دوافع وأغراض متعّددة للقراءة أهّمها القراءة من أجل الّتزّود الّترغيب بالقراءة:  -
ن كان هذا األخير يؤديوالمعرفة خدمة للفرد والمجتمع ، وال يكفي سبة لألطفالبالنّ  اهام ادور  ، وا 

  ؛القراءة وتدعيمهالتعليم استراتيجّية جّيدة بل ال بد من  ،لوحده الّترغيب
حول  هناك طرق متعّددة للّتدريب على القراءة كطرح األسئلة المناسبةالّتدريب على القراءة:  -

أو  ،لب بتصحيح األخطاء، أو الّتعبير بصوت مرتفعقّصة معّينة، أو الّنظر في العنوان، الطّ 
بّد أن يتدّرب عليها الّطفل ليكتسب ملكة  وهناك أمور ال لخ؛...إالّسؤال عن معاني بعض األلفاظ

 2وهي كاآلتي: ،القراءة
والجلوس  ،والقلق ،والّنعاس ،فاإلمساك بالكتاب بشكل مالئم ُيجنب الّتعب اإلمساك بالكتاب: -

 له بوضع مستقيم قدر اإلمكان؛
 تعويد الّطفل الّصغير بالّتركيز على المقروء؛الّتركيز على المقروء:  -

                                                           
 .91ن، ص م، د2002ب:  . د2فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء، أساليب وطرق تدريس الّلغة العربّية، ط -1
 م، دار الفكر المعاصر2015بيروت: . 13أنس الّرفاعي ومحّمد عدنان سالم، تسريع القراءة وتنمّية االستيعاب، ط -2
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 والحل ها ،الّطفل كضخامة الكتاب مثال اّلتي قد تعترض سبيل القارئو  الّتخّلص من العقد: -
تقسيم الكتاب إلى فصول، وتفصيل األقسام في ما بينها بمطاطات كون هذا اإلجراء يجعل  هنا هو

 مادة القراءة ممتعة منذ البداية، ويبعد الخوف عن الّضخامة؛
دليل للّذهن، فهي تحّدد الّسرعة وتقود و فاليد وسيلة للقراءة الّتنسيق بين العين واليد والّذهن:  -

 ؛الفكرةالعينين عبر األفكار، وتعمل كامتداد للّذهن اّلذي يساعد على إتمام 
على الّرغم من قدم استخدام تقنّية حركات العينين في القراءة؛ إاّل أّنها لم حركات العينين:  -

أّن المعلومات الّداللّية ُتدرج عند  :توظف في اختيار بعض نماذج الّلسانيات الّنفسّية من ذلك مثال
ورا حاسما في تعيين الكلمات، والّتواتر د رّكب. كما أّن الحروف األولى تؤدينهاية الجملة أو الم

 وقد وّضفت حركة العينين في رفع الّلبس الّتركيبيّ  1دورا أساسيا في الّتعّرف على الكلمات، يؤدي
  .أيضا والمعجميّ 

 دقيقة يوميا 30حوالي أّن طفل ما قبل المدرسة يحتاج إلى ميدان الّتربّية في  يرى المختّصونو 
خاللها عادة االّطالع على الكتب مع أحد الّراشدين في جٍو من المتعة؛ كون من ُيمارس  حّتى

غريزة الّطفل في المحاكاة والّتقليد في هذا الّسن قوّية ُيحاكي فعل ما ُيشاهد، وكّلما شاهد الكتاب بيد 
الكتاب، وضرورة االّطالع عليه. كما أّن اعتياد رؤية ذلك زاد إدراكه بأهمّية  ستمتعون بهحوله ي من

تجعل في مراحله األولى، وتصفح األوراق، وتكرار الكلمات الموزونة  للّطفلسبة الكتاب والمكتبة بالنّ 
وتتضّمن  بيئته،على قصص قريبة من وي تسّيما إذا كانت تح الّطفل يعشق ساعات القراءة ال

  وكلمات بسيطة وسهلة. ،صورا براقة
  وهما: 2،نجدها في طريقتين اثنتينالقراءة:  ترسيخ ملكةطرق  -2. 4
 فالجملة ،ثّم الكلمة ،تعليم الحروفمن عملّية هذه الّطريقة تنطلق ريقة الجزئّية الّتركيبّية: الطّ  -

بحيث يقّدم المدّرس الحرف وصوته أّوال، ثّم يستعمل هذا الحرف في كلمة، ثّم الكلمة في جملة 
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رامج بريقة المستعملة في مجموع الوهي الطّ  ،لخالحرف: س، الكلمة: درس، سبورة...إمفيدة مثال: 
 .والمطّبقة في المدارس اليوم ،المعروفة الّتعليمّية

النطالقها من الكّليات إلى ؛ وهي عكس الّطريقة األولى الّتحليلّية:ريقة الكّلية أو الطّ  -
 ، وصوته، مع الّتدرج في العملّية فالكلمة، ثّم الحرف ،الجزئيات؛ أي قراءة العبارة إلى الجملة

وُيصبح  ،ة في القراءةوهناك أهداف عديدة يجب أن يبلغها الّطفل حّتى يكتسب المهارات األساسيّ 
 ما يأتي: 1من هذه األهدافو  قارئا جّيدا،

 القدرة على تفسير الّرموز المكتوبة إلى معاٍن؛ -
 القدرة على القراءة مع الفهم؛ -
 القدرة على تمييز أشكال الكلمات ومعرفة عدد مقاطعها؛ -
 القدرة على ربط الّرموز بمعانيها ومفاهيمها؛ -
 القدرة على تحليل الكلمة إلى مقاطع وأصوات؛ -
 ؛تكون وحدة فكرّية حّتىالقدرة على جمع الكلمات وتسلسلها  -
 القدرة على إدراك العادات القرائّية اّلتي تمّكنه من قراءة نماذج ذات موضوعات متنّوعة. -
والّنفسّية  ،يعتمد عليه اإلنسان لتكوين خبراته العلمّية أهم مصدر معرفيّ إذا تعّد القراءة و 

عالم المعرفة، ومجاالت العلم وج وللوبوابة واالنفعالّية، وهي مفتاح تعّلم الّلغة  ،واالجتماعّية
فإّنه يتعّلم كيفّية نطقها  ،المختلفة، وقبل أن يتعّلم الّطفل كيفّية تحويل الّرموز المكتوبة إلى منطوقة

لى أن يرتكز نطقا صحيحا عن طريق االستماع اّلذي يعّد من اآلليات المساعدة على ملكة القراءة إ
فُتصبح عملّية القراءة بعدها أولى من عملّية الّسماع. كما أّن ملكة القراءة  ،على األساس الّصحيح

مّما ُيساعده على الّتحرير والتّأليف في  ؛واإلحساس بالّلغة تساعد الّطفل على تنمّية الّذوق الجماليّ 
ارئ إلى االستجابة فكريا إلى مضمون ما مستقبله، وقيل في ذلك: "تعّلم القراءة يجب أن ُيؤدي بالق

يقرأ، فهذه هي إحدى األهداف الكبرى لهذا الّنوع من الّتعليم. إّن القراءة تحّقق تقّدما حاسما في 
 يدعمها أي عنصر ملموس: عندما يقرأ جملة يجد نفسه أمام رموز مادّية التكوين فكر الولد 
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الفكر بواسطة الّرموز اّلتي تشّكل الجملة في تجبر على تمّثل المواقف وتصّورها عن طريق القراءة 
إذا اّتفق  1فتعّلم القراءة إذا هو تقّدم يحّققه المرء في الّسيطرة على قواه العقلّية." ،الّنص المطبوع
 :قاط اآلتّيةالنّ  تتلّخص فيالقراءة  أّن ملكةين على أغلب الباحث

وتحويلها إلى دالالت  ،إدراك الّرموز المكتوبة بصريالّية منشؤها العقل القادر على القراءة عم -
 ذات معاٍن تدرك ذهنيا؛

 ؛القراءة تشمل الّنطق والجهر بما هو مكتوب، وتفسيره ونقده والّتفاعل معه -
اإلنسان لتطوير قدراته  ، يوّظفهاخبرات ضمنّيةالحقا تصبح اّلتي مجموع الّرموز المقروءة  -

 وحل مشكالته؛ ،ومهاراته الحياتّية
ومن جهة ثانية  ،كرفقة مفيدة من جهةنسان وحاجاته القراءة عملّية ممتعة ترضي ذوق اإل -

عملّية ديناميكّية يستعملها اإلنسان حينما ُيصبح قارئا متمّرسا على تأليف نٍص مقروء آخر على 
 حساب نصوص مقروءة سابقا.

وذهنّية لغوّية أساسّية  ،تطّور القراءة في المراحل األولى يعتمد على قدرات ومهارات لغوّيةإّن 
ف الّدقيق والّسريع على الكلمات ، والّتعرّ ، معرفة الحروف، الّتركيب الّصوتيّ مثل: الوعي الّصوتيّ 

مالء،و كتابة كلمات، و فهم المسموع، و فهم المقروء، و المقاطع، و    يها في ما يأتي:واّلتي سنفّصل ف 2ا 
  :تؤدي معرفة أسماء الحروف وظيفة مهّمة في تطّور القراءة لدى الّطفلمعرفة اسم الحرف 

والّتمييز بينها  ،كونها ُتساعد الّطفل على تشخيص الحروف خصوصا في مرحلة ما قبل المدرسة؛
وي على تفاسم الحرف غالبا ما يح ،والّتحّدث عنها، وتساعده على الّتعّرف على أصوات الحروف

العديد من األطفال. كما أّن  لدىهو قدرة ذهنّية يصعب اكتسابها صوته، فوعي أصوات الحروف 
ال يمكن لفظها كوحدة صوتّية وغيرهما  ،والباء ،الّدال: صوات بعض الحروف االنفجارّية مثلأ

 بّية؛ف على أسماء حروف لغته العر منفردة، ومن المهم جدا أن يتعرّ 
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  األخرى بأّنها عبارة ة الّلغويّ المنظومات تتمّيز الحروف العربّية عن  ت الحرف:صو معرفة
عن حروف يمّثل كّل منها فونيمة واحدة كونها أصغر وحدة صوتّية في الّلغة، وبها تتمّيز الكلمات 

قدرة أساسّية المختلفة، فوعي الّطفل ومعرفته للفونيمات )األصوات( اّلتي تمّثلها الحروف هي 
لحروف إلى كون القراءة في المراحل األولى تعتمد أساسا على تحويل ا ؛ومهّمة جدا في القراءة
 األصوات اّلتي تمّثلها؛

  ّإدراك واستيعاب الّطفل أّن الكلمات المنطوقة هي عبارة عن  والمقصود به :الوعي الّصوتي
ر وهذا الوعي مهّم جدا في تطوي ،ةاحدوحدات صوتّية صغيرة )فونيمات( وليست وحدة صوتّية و 

  حروف تمّثل فونيماتالقراءة في المنظومة األلفبائّية؛ كون المنظومات األلفبائّية كّلها عبارة عن 
قراءة الكلمات وفهم من أهّم المنبئات بقدرة الّطفل على  فقد أظهرت األبحاث أّن الوعي الّصوتيّ 

كقدرة ذهنّية لغوّية يتطّور بشكل سريع  الّصوتيّ  الوعيّ األبحاث على أّن بعض دّلت  المقروء، وقد
مع تعّلم الّطفل لحروف الّلغة كون تعليم الحروف يشمل تعليم الفونيمات اّلتي تمّثلها، وبالتّالي تنشأ 

 ، وتعّلم القراءة؛عالقة متبادلة بين الوعي الّصوتيّ 
  ّللمقطع في الّلغة العربّية هو  لّداخليّ ا إّن المبنى الّصوتيّ  في الّلغة العربّية: الوعي الّصوتي

بمستوى الفونيمة الواحدة بشكل  مبنى بسيط نسبيا، فمن المتوّقع أن يطّور األطفال الوعي الّصوتيّ 
ربّية أسهل مّما هو في الّلغات األخرى، وبما أّن المنظومة األلفبائّية العربّية شفافة أيضا )الع

الحروف طفال وعيا فونيميا بشكٍل سريع، وسهل مع تعّلمهم أن يطّور األ المشّكلة( فمن المتوّقع
وي بشكٍل أساس على كلمات متعّددة المقاطع، فمن المتوّقع أن توأصواتها، وألّن الّلغة العربّية تح

  مبّكرة؛ بمستوى المقطع في سن   وتيّ يطّور األطفال الوعي الصّ 
 :لّصامتة المرّتبة حول صائت مركزيالمقطع هو مجموعة من الفونيمات ا قراءة المقاطع 

( فقدرة الّطفل على قراءة المقطع الواحد تشير إلى ة صوتّية كبيرة )أكبر من الفونيموتشّكل معه وحد
 وتيّ ة في المراحل األولى بحيث تعتمد القراءة على الّتركيب الصّ قدرته على قراءة الكلمات، وبخاصّ 
 كلمة.              مقطع              فونيمةللفونيمات إلى مقاطع وكلمات: 

 ألّن أنواع المقاطع في  ؛بسيط الّلغة العربّية لغة ذات مبنى مقطعيّ : مقاطع الّلغة العربّية
 وي على المقاطع اآلتية:تالعربّية محدودة، وعدد الّصوامت فيها قليل نسبيا، والعربّية تح
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 وصائت قصير واحد؛: )َب( ويترّكب من صامت واحد، مقطع قصير مفتوح مثل -
 وصائت طويل واحد؛ ،ويترّكب من صامت واحد مقطع طويل مفتوح مثل: )َبا( -
صامت، وصائت قصير، وصامت آخر بغلق مقطع قصير مغلق مثل: )َبْر( ويترّكب من  -

 المقطع؛
وصامت آخر بغلق  ،مقطع طويل مغلق مثل: )َماْل( ويترّكب من صامت، وصائت طويل -

 المقطع؛
وصائت قصير، وصامتين  ،صير مغلق بساكنين مثل: ُعْرْس ويترّكب من صامتمقطع ق -

؛ إاّل أّنه )ُيفّك( الّلغة المعيارية عند الوقف بوجه خاّص عن آخرين متتاليين، وهذا المقطع يمّيز 
ئت آخر بين الّصامتين المتتاليين، وهكذا تتحّول عادة في الّلهجات المحكّية عن طريق إضافة صا

 ْس إلى ُعُرس أو ُعِرَس؛كلمة ُعرْ 
وصامتين  ،وصائت طويل ،بساكنين مثل: )جاّد( ويترّكب من صامتمقطع طويل مغلق  -

متماثلين، وهذا المقطع هو اآلخر يقتصر على الّلغة المعيارّية عند الوقف، وهو غير موجود في 
 الّلغة المحكّية.

ويلة في الّلغة العربّية، وذلك ألّن والطّ  قراءة المقاطع القصيرة،في يمكن لقدرة الّطفل أن تتفاوت و 
وي على صوائت قصيرة تتمّثل في الحركات، بينما المقاطع الطويلة تتمّثل تالمقاطع القصيرة تح

ذو  ،حركاتالحروف ال بالويلة بصوائتها الطّ   رفة جّيدة لحروف الّلغة والحركاتاكتسب الّطفل مع اا 
، وذلك بسبب العالقة الواضحة والثّابتة بين حروف فمن المفروض أن تكون قراءته للمقاطع سهلة

 وحركات الّلغة العربّية من جهة، واألصوات اّلتي تمثّلها من جهة أخرى.
 :األهم و  ،تعتبر القدرة على قراءة الكلمات بطالقة )الّدقة والّسرعة( األساس قراءة الكلمات
 وهما: ،قراءة الكلمات فل( فيالقارئ )الطّ قروء، وهنا نمّيز بين استراتيجيتين يعتمد عليهما الملفهم 
 ؛: أي قراءة الكلمة والّتعّرف عليها عن طريق شكلها ككلّ رافّية / الكّليةڤو ڤاالستراتيجّية الّلو  -
/ الّتركيبّية: أي قراءة الكلمة عن طريق تحويل حروفها راتيجّية األلفبائّية / الجزئّية االست -

 .الّتركيب الّصوتيّ ومقاطعها إلى أصوات، ومن ثّم 
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كونها تمّكن القارئ من قراءة أي  ؛االستراتيجّية الّتركيبّية األساس في تطّور القراءةها هنا وتعّد  
، وتمّكنه من الممارسة الكافّية من تطوير مباٍن (غير مألوفة)كلمة مألوفة )كثيرة الّتكرار( أو 

رافّية فُتكتسب من الممارسة ڤلّلو للكلمات يستعملها كقارئ متمّرس الحق. أما االستراتيجّية ا رافّيةڤو ڤلو 
 الكتساب االستراتيجّية الّتركيبّية. الكافّية كنتاج طبيعيّ 

  :رافّيةڤأوتو تتمّيز المنظومة األلفبائّية المشّكلة لّلغة العربّية بأّنها قراءة كلمات الّلغة العربّية 
هي الميزة اّلتي من شأنها أن وهذه  ،بين شكل الكلمة وصوتها واضح وثابت أي أّن العالقة ؛شفافة

وقدرة عالّية على قراءة الكلمات من ناحّية، وفي فاعلّية كبيرة الستراتيجّية  ؛ر سريعُتسهم في تطوّ 
 في القراءة من ناحّية أخرى. الّتركيب الّصوتيّ 

  مؤّشرا مهما يدّل  وطالقة سريعةبصورة  الجهرّية للكلماتقراءة التعتبر  ص:لنّ لقراءة جهرّية
وبما أّن  ،أو على حّدة ،فحص القراءة الجهرّية للكلمات داخل الّنص ويمكنعلى فهم المقروء، 

الكلمات في الّلغة العربّية تلحقها عادة عالمات اإلعراب حين ترد داخل الّنص، فمن المهم فحص 
 ل في مهّمة قراءة الكلمات.اا ال خارجه فقط كما هو الحالقراءة الطلقة داخل الّنص أيض

 :وهي ملكة الفهم. ،أن فّصلنا الحديث عنهاسبق  فهم المقروء 
 :عتبر نظريات القراءة الحديثة فهم المسموع أهم القدرات في تطّور فهم تَ  فهم المسموع

موع، فإذا طّور وهما: قراءة الكلمات وفهم المس ،المقروء، وُيعتبر فهم المقروء نتاج قدرتين أساسيتين
للّتعّرف  ةكيب الّصوتياعلى فهم المسموع فال ينقصه إاّل تعّلم أصوات الحروف، والّتر  الّطفل قدرته

في الّلغة  (Bilingualism) على الكلمات، وليتمّكن أخيرا من فهم ما يقرأ، وبسبب االزدواجّية
إاّل أّن هذه القدرة ال ُتسهم  الّلغة المحكّية،لقدرة على فهم المسموع في فالّطفل يطّور أّوال ا ،العربّية

بشكل مباشر في تطوير فهم المقروء كون الّلغة المكتوبة )المعيارّية( تختلف اختالفا كبيرا عن الّلغة 
رة تطّور القدال يتطّور فقط من خالل  للّطفلفي المراحل العمرّية المحكّية؛ لذا فإّن فهم المقروء 

على قراءة الكلمات كما هو الحال في الّلغات األخرى؛ بل يتطّلب تطوير القدرة على فهم الّلغة 
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اّلتي  يعّد مؤّشرا على الّتمّكن من الّلغةملكة القراءة  واكتساب. أيضا المعيارّية بشكلها المنطوق
 وهي: 1،وهناك أربع متطّلبات لكي تكون القراءة ناجحة منذ البداية الل الّسنوات األولىيحّققها خ

 بيئة غنّية بالّلغة المقروءة والمكتوبة؛ -
 االحتكاك بالبالغ اّلذي يقرأ كثيرا، واّلذي يكافئهم عند المحاوالت؛ -
 ؛ة بالّنمو المعرفيّ الوصول إلى مرحلة العيانّية الخاصّ  -
 التّفاعل مع البالغ المهتم بتعليم الّصغار للقراءة.  -
الموّجهة برامج اليمكن أن تساعد  برامج األطفال الّتلفزيونّية وتحقيق ملكة القراءة: -3. 4

 قديموالتّ  ،واإلخراج ،دة اإلعدادالبرامج جيّ  شريطة أن تكون هذه ملكتهم الّلغوّيةألطفال في تكوين ل
جراء مسابقات في القراءة سع ليشمل التّ البرامج يمكن أن يتّ  فدور هذه عريف بالكتب وتقديمها، وا 

بداء الّرأي فيها من الّناقدين والقراء، فبرامج األطفال  وعرض الكتاب أو القّصة، والّتحّدث عنها وا 
ن: كتب وأن تتحّدث ع ،ومشّوقة، وهادفة ،الّتلفزيونّية عن الكتب، والقصص يجب أن تكون مستّمرة

كتب ك ريفهم بها؛ لكن دون تفاصيل ممّلةوأّمهات الكتب بقصد تقديمها إلى األطفال، وتع ،الّتراث
 األطفال العالمّية اّلتي لم تصل بعد إلى أيديهم، كتب األدباء الكبار اّلتي ُبّسطت لألطفال، وكتب

 فعن طريقه يستطيع ما قبل المدرسة في طفل تأثير قويّ  نلفزيو لتّ ول 2لخ،األطفال العربّية الجديدة...إ
مع أناس  ويقضي حصصا كبيرة من وقته؛ كونه يقطن في عالم ثانويّ  ،لفزيونأن يدخل في عالم التّ 

لكة القراءة؛ ألّن فاتحة دون أي مرشد معين، وله دور في ترسيخ ممعنويين، وأشياء غير مادّية 
مؤتلفة اّلتي الّرموز إلى أصوات  ومجموعات ،تكون بتحويل األشكال المجّردة إلى أصواتالقراءة 

وكأّنه استقّر في تلك الّرموز  ،تكّون الّلغة، وبالمقابل مع تطّور ملكة القراءة يبدأ معنى كّل كلمة
، والواقع أّن كلمة الحيوان الحقيقيّ تبدأ بحمل بعض الّصلة ب مثال كلمة )أرنب( 3اّلتي تكّون الكلمة.

بعض الّصفات اّلتي تُقترن بأحد  في الوقت نفسهوتمتلك  ،بمعنى ما ان تكون أرنبألتبدو  (أرنب)
                                                           

  د عزت مؤمن، مر: محّمد عزت مؤمنروبيرت واطسون وهنري كالي، سيكولوجّية الّطفل والمراهق، تر: داليا محمّ  -1
 .478م، مكتبة مدبولي، ص2004. القاهرة: 1ط
 .33، 32م، دار الكتب، ص1996. القاهرة: 3حسن شحاتة، قراءات األطفال، ط -2
 ، المجلس الوطنيّ 247م، ع1999، سلسلة علم المعرفة، الكويت: واإلدمان الّتلفزيونيّ  ماري وين وعبد الفتاح، األطفال -3

 .68للثّقافة والفنون واآلداب، ص
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ريعة واألنشطة ومصحوبة بمجموعة من الحركات السّ  ،الحيوانات اّلتي لها صلة بشكل األرنب
من مجموعة من الخربشات اّلتي ليس لها أي معنى على الورق  (أرنب)العقلّية؛ لكي تتحّول كلمة 

استمرارّية أثناء عملّية القراءة؛ في رفق و  تتجّسد أكثرهذه العملّية طبعا إلى فكرة عن شيء حقيقي، و 
 إاّل أّنها ال تبدو أقّل تعقيدا، وما على الّدماغ إاّل تنفيذ جميع خطوات حل الّشفرات، وتقديم المعانيّ 

يفقد في كّل مّرة نقرأ فيها إلى أن ُيصبح الّطفل أكثر خبرة في ذلك مع نمّو الملكة، وفي ما بعد 
فمن  حين يتعّلم القراءة في البداية،الّرموز والمعاني اّلذي يشعر به  وذلك بسيطرة ،فل اإلحساسالطّ 

ويفهم  ،المهم أن نتذّكر بأّن القراءة تشمل الّصور كذلك، فحين يرى القارئ )الّطفل( كلمة )أرنب(
، والجوهر المحّدد لهذه هنفسالوقت صورة تمّثل )األرنب( في  ههنفكرة المقصودة منها تقفز إلى ذال

قة اّلتي تحملها الّصور ال يوجد اتّفاق بشأن العال ه. كما أنّ االّصورة المقروءة ال ُيفهم إاّل القليل منه
اّل لن واّلتي تستوعبها العينان مباشرة، ومع ذلك فإّن الّصور تكّون بالّضرورة  المرئّية قراءة الّطفل، وا 

االختالف الكبير بين هذه الّصور ر مجّرد كلمات فارغة، و ل سيبصيفهم أو يعي أي معنى؛ ب
ويقرأ  ةفي أّنه يخلق صوره الخاصّ حين ُيشاهد الّتلفزيون يتمّثل  وءة والّصور اّلتي يتلقاهاالمقر 

ما يستقبله  فقط أن يتقبلّ  ة، وبما يعكس حاجاته الفردّية، بينما يجبباالستناد إلى تجاربه الخاصّ 
قد نسميه بذلك الجانب معّين، وهذا الجانب من القراءة  نامج تلفزيونيّ حين مشاهدته لصور بر 

بالمعنى الّضيق للكلمة، واّلذي نجده في جميع تجارب القراءة بصرف الّنظر عما  اإلبداعيّ  الخاّلقيّ 
 به الّصغير الخاّص  الّداخليّ  زيونيّ كونه حين يقرأ وكأّنه تقريبا يخلق برنامجه الّتلف ؛يقرأه الّطفل

 والّنتيجة ها هنا بالّضرورة تكون كتجربة لتغذية خيال الّطفل.
 ونستخلصها في الّنقاط اآلتّية:أهداف تعّلم ملكة القراءة:  -4 .4
 ة الواعّية وبالّسرعة المناسبة، واستنباط األفكار؛القدرة على القراءة االستيعابيّ  -
والّتراكيب، واألنماط الّلغوّية اّلتي ترد في نصوص باكتساب األلفاظ الّطفل الّلغوّية  حصيلةإثراء  -

 القراءة؛
 االستفادة من أساليب الّنصوص المقروءة، ومحاكاة الجّيد منها؛ -
 االرتقاء بمستوى الّتعبير الّشفهي، وتنمّية قدرات الّطفل على االرتجال بأسلوب لغوي صحيح؛ -
 والثّقافّية؛ ،والعلمّية للّطفلتوسيع الخبرات المعرفّية  -
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 جعل القراءة نشاط محبب عند الّطفل لالستمتاع بوقت القراءة؛ -
 تنمّية القدرات العقلّية للمتعّلم الّطفل من: تذّكر، تخّيل، استدالل، استنباط، نقد، وتحليل؛ -
يخ كل ما هو لدى الّطفل كالّشغف بالقراءة، واإلحساس بالمتعة، وترستكوين اّتجاهات إيجابّية  -

 ؛ل في ذاكرتهجمي
وتوسيع مداركه، مما يؤّهله إلى عمق الّتفكير، والقدرة على اإلبداع  بكالم الّطفلاالرتقاء  -

 مستقبال؛
، فعن طريق القراءة يكتسب بناء شخصّية الّطفل عن طريق تثقيف عقله، واكتساب المعرفة -

 المعارف والمفاهيم والحقائق واآلراء واألفكار؛
 االبداعّية واالبتكارّية باستمرار حب الّلغة؛دعم القدرة  -
 تكوين اهتمامات وميول جديدة لدى الّطفل؛ -
 تعويد الّطفل على تركيز انتباهه لمّدة طويلة، واالعتماد على الّنفس في الفهم وحب االّطالع؛ -
 اليومّية.ما هو مكتوب في الحياة القراءة تساعد الّطفل على الّربط بين ما هو مسموع، و  -

 بّد من: ال 1،ولكي تترّبى ملكة القراءة لدى الّطفل
قراءة الكلمات قراءة صحيحة من الّناحّية المعرفّية )بنية الكلمة(، ومن الّناحّية الّلغوّية من حيث  -

 حركة اإلعراب في أواخر الكلمات، وحسب موقعها في الجملة؛
 لخ؛لب، الّتعجب...إهام، اإلخبار، الطّ االستفتغيير نبرة الّصوت أثناء القراءة حسب المعنى ك -
 ة القارئ؛حركة العينين أثناء القراءة ووضعيّ  -
خراج الحروف من مخارجها، وجودة اإللقاء، وجودة المقروء، واالستماع له؛ ،سالمة الّنطق -  وا 
 االستقالل بالقراءة؛على تعويد الّطفل  -
 على القراءة الخاطفة عن طريق قراءة أسماء المجالت، اإلعالنات، الاّلفتات؛ تعويد الّطفل -
 زيادة الّسرعة في القراءة، فالّتحسن في الّسرعة يعني الّتحسن في الفهم؛ -
على القراءة الّصامتة غير المصحوبة بتحريك الّشفتين، أو التمتمة، أو إصدار  تعويد الّطفل -

 أصوات؛ 
                                                           

 .م، دار الفكر للّنشر والّتوزيع2002ط. عمان:  عبد الفتاح البجة، تعليم األطفال المهارات القرائّية والكتابّية، دُينظر:  -1
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 .باألساليب واأللفاظ الجديدة الّطفل الّلغويّ إثراء معجم  -
نستخلص مما سبق في البحث عن ملكة القراءة مجموعة  معايير تعليم ملكة القراءة: -5. 4

 وهي: ،بّد منها في الّتعليم والّتدريب من المعايير ال
 ؛تعليمها وفق إطار فكريّ  فوأهدا ،مراعاة طبيعة الّلغة العربّية، وطبيعة القراءة -
مراعاة طبيعة الفئة المقصودة من حيث خصائصها العمرّية، والفكرّية وميولها، واّتجاهاتها  -

 ؛واهتماماتها وخبراتها
 ملكة القراءة؛ الّطفل ، وكثرة الّتدريب الكتساباالهتمام بالممارسة -
 العمل على إثارة الّدافعّية لدى الّطفل كون القراءة العامل المهم في تصميم الّتعليم؛ -
  .والوجدانيّ  ،المهاريّ و ، العناية بجوانب الخبرة، والمتمّثلة في كّل من الجانب المعرفيّ  -
تراتبّية بواسطتها يتهّيأ الكتساب هذا  لملكة القراءة يمّر بعّدة مراحلالّطفل هكذا إذا نجد أّن تعّلم و 

على  نفسيا وعقليا، وتدريبهداده الّنشاط المليء بمختلف المهارات الحّسية والّذهنّية، بحيث يتّم إع
 قراءة قصص تثير شغفه لمطالعتها نطق بعض الحروف وتذّكرها من خالل رسمها وتلوينها، أو

ال من أو وصف الّصور واألشك ،ولتعّلم الّلغة اّلتي تفتح عليهم هذا المجال الواسع من عالم الخيال
ها أِلفالمدرسة  ى إذا دخلكتبات حتّ الحصول على القصص من الم خالل الحديث عنها، وتعويده

 والبصريّ  ، والّتمييز الّصوتيّ في ذهنه ة الّرصيد الّلغويّ ها للّتعريف بالحروف والكلمات لتنميّ وأحبَّ 
ويلة حّتى ما إذا انتهت مرحلة ما قبل المدرسة؛ ثّم الطّ  ،وقراءة المفردات واأللفاظ، فالجمل القصيرة
  .رسيّ ليكون بعد ذلك مستعدا لقراءة كتابه المد

مهما كانت الّلغة ف ،ثّم للمهارة بهاليس الكتساب الّلغة في ملكة الّكتابة " يلَ قِ  :الكتابة. ملكة 5
والعين، واألّول أصل وكان أهلها غير ما بين شيئين اثنين ال ثالث لها، إاّل أن يجتمعا معا: األذن 

 فنحن ال نتحّدث إاّل ما استمعنا، وال نكتب إال ما قرأنا على الّنحو اآلتي: 1."وأقوى وأبقى
 

 
                                                           

  م2003ب:  ، د"مهارة الكتابة عند طالب قسم الّلغة العربّية المعّلمين" مجّلة أفق الثّقافّيةمحّمد جمال صقر ُينظر:  - 1
 .https://drive.google.comعن الموقع اإللكتروني: 
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 - (04الّشكل رقم ) -

    

نا ننهي في مراقي الحديث إلى منتهى ما استمعنا، وفي مراقي أنّ  كلالشّ هذا لنا من خالل  نيتبيّ و 
هجة على استولت اللّ  وكلماأن عملت عملها بعد ذلك )الّدربة( الكتابة إلى منتهى ما قرأنا، و 

فعّولت الّلغة على األبصار حّتى ُسميت لغة الكتابة، فلم يبق  األسماع حّتى ُسمّيت )لغة الحديث(
ن عالقراءة، وال القراءة  أن نفصل الكتابة عن، ولن نستطيع ملكة الكتابةإاّل االستمساك برعاية 
ملكة الكتابة من أهم وسائل االّتصال  وتعدّ  ذه من رحم تلك تظّل من دواعيها،الكتابة، فكما تخرج ه

الّرئيسة اّلتي تسعى لتحقيقها من خالل تعليم الّلغة  إنتاج ، ويمكن القول عنها بأّنها أحديّ اإلنسان
، والكتابة عملّية ذهنّية مرّكبة تتطّلب معرفة ، وملكة من ملكات الّلغةالقدرة األساسالعربّية، وهي 

 الل استعماالتهل مدروس وواع من خبشك لكةلذا يتوّجب على الّطفل ممارسة هذه الم ؛متنّوعة
  لموضوعات ملكة الّلغة من مفردات مختلفة. ومعرفته
 يء يكتبه، كتبا"كتب الشّ  (كتب)في مادة لغة جاء في لسان العرب  الكتابة: ممفهو  -1. 5

ذات عبارة عن نقوش مخصوصة فهي  ،أما الكتابة اصطالحا 1وكتابا، وكتابه، وكتبه: خطة."
. كما أو علم رسم الحروف ،أصول ُتعرف بها تأدّية الكتابة الّصحيحة وُيقال لها: فن رسم الحروف

 أّنها: "إعادة ترميز الّلغة المنطوقة في شكل خطي على الورق من خاللب ُعّرفت الكتابة اصطالحا
بعضها ببعض وفق نظام معروف اصطلح عليه أصحاب الّلغة في وقت ما، وذلك  ترتبطأشكال 

                                                           
هابن منظور، لسان العرب، تح: عبد  -1 ، مادة 4م، دار المعارف، مج1984لقاهرة: . ا1علي الكبير وآخرون، طللّا

 )كتب(.

 المهارة بها•

اكتساب ملكة 
 الّلغة

 الّتحّدث•

 االستماع
 الكتابة•

 القراءة
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الكتابة: "فن تسجيل أيضا إّن وقيل  1بغرض نقل أفكار الكاتب وآرائه، ومشاعره إلى اآلخرين."
عريفات الّسابقة بأّن يّتضح لنا من خالل التّ  2أفكار المرء وأصواته المنطوقة في رموز مكتوبة."

  :الكتابة
 عبارة عن نظام له قواعده، ُتثبت من خالل سالمة وصّحة الكتابة؛ -
 وسيلة لالّتصال والّتواصل؛ -
 أداة من أدوات الّتعبير عن األفكار والمشاعر واألحاسيس؛ -
 وسيلة من وسائل الفهم واإلفهام؛ -
 حروف أو رموز مخطوطة. -
 وهي ،خطوات الي ثمانيهي كثيرة وتتلّخص في حو و  خطوات اكتساب ملكة الكتابة: -2. 5
  :كاآلتي
  :ألصوات الّلغة العربّية خصائص مخارج، وصفات مضبوطة معروفة؛ األصوات 
  :أصوات الّلغة المنطوقة؛رسم اإلمالء  
  :؛لحركات( والّصامتة المشّددةرسم أصوات الّلغة المنطوقة الّصائتة )القصيرة( )ا الّتشكيل  
 :؛رسم تنغيم أصوات الّلغة المنطوقة الّترقيم  
  :؛كلماتها على وفق جدول منسق العيون بني من أصوات الّلغة العربّيةينالّصرف  
 :؛لكّل كلمة مفردة من كلمات الّلغة العربّية معناها المعجمّي الحاصل لها المعجم  
  :ثّم من فقرتها نّصهاتها فقرتها، تنبني من كلمات الّلغة العربّية جملتها، ثّم من جملالّنحو 

  ثّم من نصوصها كتابها؛
 :إليه، فيتعّلق بوصفه أو إّن الفقرة، وكأّنه بيت مغلق يمّر به القارئ فيراه أو يتنّبه  الّرسالة

  يعّلق به.

                                                           
يمان زكي محّمد، االستعداد لتعّلم القراءة تنمّيته وقياسه في مرحلة رياض األطفال، طالّرحم سعد عبد -1 . القاهرة: 1ن وا 

 . 19م، مكتبة الفالح، ص2002
ط. األردن:  رائق العلمّية في تدريس الّلغة العربّية، دحسين الّدليمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي، الطّ  يطه عل -2

 .120روق، صم، دار الشّ 2003
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وكتابة، وعلى أن  ،وقراءة ،فالكتابة على أن تدرس األصوات نطقا الكتابة والخط: -3. 5
 1ُيراعى اآلتي:

 في كلمة وليس مفردا؛ُيدرس الّصوت  -
 وآخرها. ،ووسطها ،تُنتقى الكلمات بحيث تبّين رسم الّصوت في أّول الكلمة -
 بّد من االستعانة باأللوان في توضيح أجزاء الحرف؛ والالخط:  -
 ومواقعها، وأن يتعّرف ،أن يتعّلم الّطفل رسم الحروف العربّية بمختلف أشكالهاالّرسم الكتابي:  -

، وتبقى ملكة الكتابة عملية يقوم بها الفرد ة في اإلمالء والهجاء العربيّ على القواعد األساسيّ 
 (Encoding)بتحويل الّرموز من خطاب شفهي إلى نص مطبوع؛ أي عملّية تركيب للّرموز 

 إحدى الّدالالت الّثالث: بهدف توصيل رسالة ما للقارئ، والكتابة تحمل في مجالها الّلغويّ 
 الّتعبير عن الفكرة بالكلمة المكتوبة، وهو ما ُيدرس تحت اسم الّتعبير؛ -
رسم ما ُيملى على الّطفل من الكلمات رسما صحيحا مطابقا للقواعد اإلمالئّية المتعارفة، وهو  -

 ما يدرس تحت اسم اإلمالء؛
 وجمال، وهو ما ُيدرس تحت اسم الخط. ،وتنسيق ،رسم الكلمات رسما فيه وضوح -
 / Ferreiro et Tebrsky)لقد بّين لنا كل من: المهارات األساسّية لملكة الكتابة:  -4 .5

فيريرو وتبروسكي( في دراستهما على وجود خمس مراحل تمّر بها الكتابة بدءا بممارسة الخط 
غير أّن  الّطفلوينتهي بالوصول إلى الكتابة المعّقدة، وهي مراحل ال يمكن أن يتعداها  ،البسيط

أّنه لبروز  خالل اإلنتاجات الكتابّية للّطفلالّدراسات اّلتي أجريت في ما بعد، واّلتي ُأبرزت من 
 وهي: 2،الكتابة الواضحة تمّر بمراحل ثالث

  ّغرافي والفاصل بينهما أّن  وآخر سيمو ،قّسم إلى وصف رسمييُ  :إنتاج األثر الخطي
 أشباه أشكال الحروف غير مترابطة.االستراتيجّية الثّانّية هي بمثابة 

                                                           
 م، دار الفكر العربيّ 2004لقاهرة: . ا1رشدي أحمد طعيمة، المهارات الّلغوّية مستوياتها، تدريسها، صعوباتها، ط -1

 .18ص
بحث  مقارنة(وهيبة العايب، الّتربّية الّتحضيرّية في المدرسة القرآنّية وتأثيرها على مهارتي القراءة والكتابة )دراسة وصفّية  -2

 .86صم، جامعة الجزائر، 2005ماجستير. الجزائر: 



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

61 

  :متعّلقا بمبادئ  للّطفلسبة وفي هذه المرحلة يكون إنتاج الحروف خّطيا بالنّ إنتاج الحروف
 عند الكتابة ممالة لهما يستمع إليه من أصوات مع الخط اّلتي تعّلمها، ولكن ال تتطابق تماما 

ما يتعّدى هذه المرحلة أيضا معتمدا على  زال محدودا، ولكن سرعاني وبذلك فتحّكمه في الكتابة ما
ريقة والطّ   (Syllabic Strategy)ريقة المقطعّية واّلتي سبق اإلشارة إليهما الطّ  ،طريقتين اثنتين

 . (Alphabetical Strategy)األلفبائّية 
 :بعد ليمة من الّناحّية الّنحوّية، وذلك وهي مرحلة إنتاج الوحدات الّلغوّية السّ  إنتاج الكلمات

  في اآلتي: هاويمكن تلخيص متعّلم من قواعد اإلمالء والّنحو.تمّكن ال

 -(05الّشكل رقم ) -

 

القدرة على تمييز الحروف الهجائّية؛ مما له يكتسب الّطفل قبل دخوله المدرسة على األقل و  
ا بمراحل قاعدّية مساعدة وذلك بعد مروره طبع ،من إجادة الكتابة بكّل تلقائّية هفائدة في تمكين

هذه الّضرورة في قولها: "األمر يصبح  (تينابروس /Tenabros )وتبّرر  ومنمّية لملكة الكتابة لديه
ال يمكنه كتابة حرف واحد جّد خطير حين يدخل الّطفل المدرسة وهو في الخامسة، ونحن نعلم أّنه 

، أو باستخدام طريقة ل الحرفيّ أو الّنق ،ومع ذلك نعتقد أّنه سيتعّلم ذلك عن طريق الّنسخ ،من اسمه
كبيرة كتلك طبق األصل، وبين الكتابة الّتلقائّية  طبق األصل: فالمسافة بين الّنسخ الحرفيّ  فالشّ 
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الل هذا القول بأّن يتبّين من خ 1المسافة بين الّرسم باستخدام الورق الّشفاف، وبين الّرسم الّتلقائي."
للوصول إلى مستوى أقرانه، وقد الّسابقة الّذكر الّطفل غير المتمّكن من الكتابة سيختصر المراحل 

 عبير عن وظائف مختلفة نفسّية ق الغاية كون الكتابة تتجاوز مرحلة الّنسخ إلى التّ ال يحقّ 
عند كتابته ألحرف اسمه  الّطفل بلّذة الكتابة فسيكون من األحسن أن يحّس  ،ولغوّية اجتماعّيةو 

مثال، أو تاريخ ميالده بدال من رسم الحروف دون اإلحساس بما يفعله. كما نستطيع تقسيم 
 وهما: ،المهارات الكتابّية إلى جزأين اثنين

 أن يكون  الكتابة الجميلة، وأقّل مستوى للكتابة الجميلة هوتتمّثل في  :المهارات الّرئيسة
زاد على هذا الحد فهو اإلبداع اّلذي ُيعرف بالكتابة الجميلة، وهو ما  واضحا مقروءا، فإن الخط

 بّد من: وال ،يتمّيز به األقلّية
القدرة على نقل الكلمات بصورتها الّصحيحة دون تحريف مع ربطها بالّنطق الّسليم، وهو ما  -

أّن الثّاني ال ُيقرن بالّنطق، وال يكون تحت ُيطلق عليه اإلمالء المنقول، وما يمّيزه عن الّنسخ هو 
إرشاد المدّرس وتوجيه مباشر، ومنه اإلمالء المنظور، وهو إمالء وسطي به يتّم بطريقة إظهار 

خفائها وهي خطوة من سابقتها تقّدما، ومنه أيضا اإلمالء االختياري اّلذي يعّد  ،الجملة أو الكلمة، وا 
 ؛ابة، وهي مرحلة تكتمل مع نهاية المرحلة األساسّية األولىمحّطة للّتدريب المستّمر على الكت

كتابة الحروف المتشابهة نطقا، والمختلفة كتابة مثل: الّدال، الّظاء، والّسين، والصاد، والتّاء  -
والطاء، والّدال، والّضاد بحيث يتّم تعليم كتابة هذه الحروف بالّتركيز على الجانب الكتابي مقرونا 

 عليل أو تفسير؛بالّنطق دون ت
كتابة الحروف المتشابهة كتابة والمختلفة نطقا مثل: الّراء، الّزاي، والباء، والتّاء، والثّاء  -

 والّسين، والّشين؛
كتابة التّاء المربوطة والتّاء المبسوطة، وكتابة الهاء المنطوقة، والتاء المربوطة، واأللف اليائّية  -

 واأللف الملساء؛

                                                           
  م، دار الّشروق1992. القاهرة: 1طتينابروس، أسس الّتعليم في الّطفولة المبّكرة، تر: ممدوحة محّمد سالمة،  -1

 .106ص
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ن حروف العربّية مبتدئا من نقطة البداية، بحيث ال يكفي كتابة الحرف كتابة كّل حرف م -
 بشكل سليم؛ بل عليه كتابته من بدايته إلى نهايته؛

 كتابة همزة القطع في مواطنها الّصحيحة مع مراعاة عدم ربطها بهمزة الوصل؛ -
 تعويد الّطفل على كتابة عالمات الّترقيم، ووضعها في موضعها الّسليم. -
 :على المعّلم وتبقى من األمور الّضرورّية لملكة الكتابة، وبالتّالي  المهارات المرافقة للكتابة

 : كاآلتي وهي ،أن يدّرب الّطفل عليها، وأن يعّوده عليها، وعلى ممارستها بشكل سليم
بحيث يكون ما بين عينيه، والّدفتر اّلذي يكتب فيه  جلوس الّطفل عند الكتابة جلوسا صحيحا -

 ترا؛يمحوالي ثالثين سنت
اإلمساك بالقلم بطريقة صحيحة، وذلك بأن يجعله بين أصابع يده اليمنى، وعلى المعّلم أن  -

 ُيحاول حّث الّطفل المتعّلم على الكتابة باليد اليسرى؛
 فل على الكتابة على خط أفقي سليم؛عّود الطّ أن ت -
يكون ذلك على حساب صّحة الكتابة، وهذه الّسرعة تتحّصل  أالّ بسرعة مقبولة على  الكتابة -

 .عن طريق تعويد الّطفل وتدريبه على الّتركيز والمتابعة واإلكثار من ذلك
 وهي:  1،يمكن تحديدها في ثالث مراحل مراحل تعّلم الكتابة: -5. 5
تكامل معانيها في  حلة الّتهيئة واالستعداد للكتابة، واّلتي تنتهي برسم الّطفل للحروف قبلمر  -
 ذهنه؛
 مرحلة تعّلم الكتابة إلى جانب القراءة؛ -
 مرحلة تحسين الكتابة وتجويد الخط. -

 : سيتين وهماتنقسم إلى مرحلتين أسا وللعلم تنقسم ملكة الكتابة لدى الّطفل ما قبل المدرسة
 :في والّرابعة من عمر الّطفل يبدأ  ،الثّالثةو  ،نتينوهي مرحلة السّ  مرحلة الّتخطيط الّتلقائي

يكون راغبا في محاكاة الكبار، أو  هبداية هذه المرحلة بالّتخطيط غير المنتظم، وسبب ذلك إّما أنّ 
يأتي ذلك عن طريق المصادقة بحيث تكون الّتخطيطات في اّتجاهات متباينة تعّبر عن بعض 

                                                           
  الفكر للّنشر والّتوزيعم، دار 2002ط. األردن:  عبد الفّتاح البّجة، تعليم األطفال المهارات القرائّية والكتابّية، د -1

 .279ص
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 منّظم عند الّطفل؛ لُيصبح منّظماالعقلّية والجسمّية، ثّم يتطّور الّتخطيط التّقليدي غير ال األحاسيس
بغض الّنظر عن كون هذه الخطوط رأسّية، أو أفقّية، أو مائلة، ويمكن أن يمّثل تعبير الّطفل في 

 وهما: ،هذه المرحلة معنيين اثنين
 رغبة الّطفل في نقل خبرة ما لآلخرين؛ -
 .الّطفلظهور الّتعبير الّرمزي لدى بداية  -

 :وتتمّثل سمات هذه المرحلة في
 الوصول إلى الّتوافق الحركي من أعضاء الجسم واليد؛ -
 ظهور تخطيطات مقّيدة ومقصودة تتّبع حركة اليد؛ -
 ظهور تخطيطات متجانسة وغير متجانسة؛ -
نسخ الحروف أسفل الكلمات  يعند الّطفل، وتتمّثل فنمو مهارة الّتقليد والمحاكاة بداية  -

 المكتوبة.
 :وفيها  ،تبدأ هذه المرحلة ما بين الّسنة الّرابعة والخامسة من عمر الّطفل مرحلة المحاكاة

لكلمة مكتوبة على مسافة بعيدة نوعا ما كالكلمات المكتوبة على الّسبورة، أو على  يبدأ بنسخ نموذج
بطاقة معّلقة على الحائط؛ إاّل أّن هذا الّتقليد تتخّلله بعض األخطاء، ولّكنه يتطّلب انتقال نظر 

لى الّنموذج المكتوب، وهي مهارة أساسّية في تعّلم القراءة والكتابة، ونسخ الصّ  ور الّطفل من وا 
 المعّلقة لكّل عنصر من عناصر الّلفظ المكتوبة، مع المحافظة على ترتيب كّل العناصر.

 1ةصعوبات متعّددة عند الكتابة العربيّ  يواجه الّطفل العربيّ مشكالت الكتابة العربّية:  -6. 5
 ومنها:
حروفا  ويقصد بها استخدام الحركات القصار كالفتحة، الّضمة، الكسرة باعتبارهاالّشكل:  -

من  صامتة قصيرة المد ال يضبط نطق الكلمة إاّل بها، وتكاد هذه المشكلة تكون المصدر األّول
مصادر الّصعوبة، وهو ما ُيعانيه طالب العلم بصفة عامة حينما يريد ضبط بعض الكلمات بالّشكل 

 الّصحيح.

                                                           
 .462عبد الفّتاح البّجة، تعليم األطفال المهارات القرائّية والكتابّية، ص -1
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نتجت مجموعة من واستكثيرة هي الّدراسات اّلتي تناولت قواعد اإلمالء قواعد اإلمالء:  -
 هي:و  ،الّصعوبات اإلمالئّية

تكتب  اتنطق وال ُتكتب، كما أّن هناك حروف ين رسم الحرف وصوته إذ هناك حروفالّتفريق ب -
 وال تنطق، وهو عدم الّتوافق بين الّلغتين المنطوقة والمكتوبة مثل كلمة )طه( اّلتي تنطق )طاها(؛

 ارتباط قواعد اإلمالء بالّنحو والّصرف؛ -
 كثرة قواعد اإلمالء واالستثناءات فيها؛ -
الّصواب  لّطفل أن يدركفي بعض األحيان ال يستطيع ا تعّدد الّرسم لصيغة واحدة، حّتى أنّ  -

  هنا صحيحة ها ةالثّيهما أكثر شيوعا مثل: يقرءون، يقرؤون، يقرأون واألوجه الثّ منها، أو أ
 ف لصور الحرف باختالف موضعه في الجملة.اختالو 

 ويقصد به الّنقط، ومن الجدير بالذكر هنا أّن نصف حروف الهجاء باإلعجام. اإلعجام: -
)الفتحة، الّضمة، الكسرة( إلى عدم قدرة الّطفل فقد أدى استخدام استخدام الّصوائت القصار:  -

 يكتب الّصوائت ممدودة.ولذلك تجده بس؛ لّ الفي  ، مما يوقعهعلى الّتمييز بين الحروف والحركات
وهو تغيير حركات أواخر الكلمات على وفق وظيفتها في الّتركيب، إذ إّن االسم اإلعراب:  -

المعّرب ُيرفع وُينصب وُيجر، والفعل المعّرب ُينصب، وُيرفع، وُيجزم، وقد تكون عالمة اإلعراب 
ف من وسط الكلمة جراء اإلعراب. كما هو وقد تكون بالّنفي، وقد ُتحذف بعض الحرو  الحركات،

الحال في الفعل األجوف، وهذا ما ُيشّكل صعوبة لدى المتعّلم )الّطفل( لعدم درايته بكل هذه األمور 
 في سّنه المبّكرة.

أّن كثيرا من مالمح الحروف ففي حالة وصل الحروف نجد  وصل الحروف وفصلها: -
عبارة عن )إّن( الّشرطّية اّلتي قبل نونها الم فأدغمت في الم تتالشى، ومن أمثلة ذلك )إاّل( فهي 

وهي كلمة واحدة ، الب إاّل طالبا، فهي إاّل االستثنائّية)ال( الثّانية، ولكن إذا قّلت مثل: نجح الطّ 
 بين الكلمات اّلتي تبدأ بالّذال أو الّزاي.فقط، وكذلك الخلط 

  ق في:ائهذه الّطر وتتمّثل  1ق تعّلم ملكة الكتابة:ائطر  -7. 5
                                                           

أحمد رشاد مصطفي األسطل، مستوى المهارات القرائّية والكتابّية لدى طلبة الّصف الّسادس وعالقته بتالوة وحفظ ُينظر:  -1
 م، عمادة الّدراسات العليا، كّلية الّتربّية.2010القرآن الكريم، بحث ماجستير، غّزة: 
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  ّالكلمات المكتوبة باألشياء المحسوسة لهذه ربط  يقة علىتعتمد هذه الطر ريقة الّتحليلّية: الط
 وهي كاآلتي: ،الكلمات، واّلتي تمّر بأربع مراحل

بعض األوامر المّتصلة باألشياء الحّسية من  يقّدم فيها المعّلم للمتعّلماألولى:  المرحلة -
مدركاتهم مثال: ضع التّفاحة في الّطبق، فيتقّيد الّطفل باألمر، ثّم ُتكتب هذه األوامر على لوحة 

 عّلق أمامه.ة بخط كبير، وبعدها تُ خاصّ 
وما  إلى المقارنة بين ما كتب على الّلوحةفي هذه المرحلة ينتقل الّطفل والمرحلة الثّانّية:  -

 يكتبه المعّلم على الّسبورة.
ثناء درس المالحظة ُيطلب من الّطفل كتابة ما يشاهده أ في هذه المرحّلة المرحلة الثّالثة: -

 مات المراد تعّلمها على الّسبورةالكتابة غّيبا، إذ يقوم المعّلم بكتابة الكل هبحيث يبدأ المعّلم في تعليم
 يزة، ويقوم المعّلم بعدها بمحوهاة إلى تلك الكلمات لفترة وجومن ثّم ُيطلب من الّطفل الّنظر بدق

يقوم بتكرار ذلك لمرات عّدة حّتى يتمّكن الّطفل من ومن ذاكرته، وعلى أن  باوُيطلب منه كتابتها غيّ 
 كتابتها بشكل صحيح.

بحياته ّطفل عددا من الجمل المعروفة لديه، والمرتبطة فيها المعّلم لليعطي المرحلة الرّابعة:  -
وواقعه ليتدّرب عليها، إلى جانب إعطائه عددا من الجمل اّلتي تحوي على كلمات ناقصة 

 الحروف، أو جمل ناقصة الكلمات، وُيطلب من الّطفل تكملة ما نقص منها حّتى يكتمل المعنى.
كتابة يتبّين لنا بأّن هذه الطريقة تعتمد على الّربط بين الكتابة والقراءة، بحيث ال يمكن تعليم 

 أو كلمة إاّل بعد تعّلم قراءة تلك الجمل أو الكلمات، والّتطبيق الّسليم لها. ،جملة
  ّريقة على تعليم الكتابة مثل القراءة على عكس الطريقة لطّ اتعتمد هذه ريقة الّتركيبّية: الط

كون قدرة الّطفل على وضع الحروف اّلتي تتكّون منها الكلمات بجانب بعضها أكبر من  ؛الّتحليلّية
وتتلّخص هذه الطريقة في أن يقوم المعّلم بكتابة بعض األشياء  ،قدرته على قراءة وفهم هذه الكلمة

 وفواألسماء المعروفة لدى الّطفل على بطاقات بخط كبير، ثّم يتعّلم الّنطق الّسليم لهذه الحر 
إلى قراءة تلك الحروف بشكل سريع للوصول إلى نطق  القراءة ِبُبطء، وبعدها ينتقل هوُيطلب من

الكلمة كاملة، ومعرفة معناها، وبعد ذلك توجد الكلمة تحت األشياء اّلتي تدل عليها، وبعد إتقان 
بتغييبها، ومن كلمة ينتقل إلى قراءة الجملة بنفس الطريقة، وبعدها كتابة الكلمات والجمل الّطفل لل
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 على اكتساب ملكة الكتابة همج بينهما ُيساعدخالل الّتعّرف على الطريقتين يمكن القول بأّن الدّ 
 .والّتعّلمّية كونهما تعمالن على تكملة العملّية الّتعليمّية واالرتقاء بمستواه الّتعليميّ 

خّصه بـ: )في آن الخط  نجد في مقّدمة ابن خلدون فصال ابن خلدون وملكة الكتابة: -8. 5
: "الخط رسوم وأشكال حرفّية تدّل على الكلمات وقد قال فيه (والكتابة من عداد الّصنائع اإلنسانّية

ويقول في موطن آخر:  1المسموعة الّدالة على ما في الّنفس، فهو ثاني رتبة في الّداللة الّلغوّية."
قول والكالم بّيان كما في الّنفس والّضمير من "اعلم أّن الخط بيان عن القول والكالم، كما أّن ال

لحاجة ابأن الخط ملكة كغيرها من الملكات اّلتي يكتسبها اإلنسان إذا يرى ابن خلدون  2المعاني."
 أن تكون داللته واضحة ه، ومن شروط جودة الخط عندوجودة هذه الملكة تكون بالممارسة والمران

جادة وضعها ورسمها، والّتمييز بينها بالّرسم كّل واحد منها منفردا  وقد ذكر وذلك بإبانة حروفه، وا 
: "إاّل ما اصطلح عليه الكتاب في ايصال حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض سوى بالخصوص

خلدون قد فإذا كان ابن  3حروف اصطلحوا على قطعها كالّراء، والّزاي، والّدال، والّذال، وغيرها."
في ذلك الجانب  للكتابة، فإّننا نجد هناك من ضّيق المفهوم وحصره أشار إلى الجانب الوظيفيّ 

إذا كانت القراءة عملّية تحويل الّرموز : "بأّنها سماعيل اّلذي قال في تعريفه للكتابةالّتربوي كزكريا إ
عملّية تحويل األصوات إلى رموز المكتوبة إلى أصوات منطوقة مجهورة، أو صامتة، فإّن الكتابة 

 4مكتوبة في حالة اإلمالء االختباري، أو نقل الّرموز كما هو في حالة الّتقليد واإلمالء المنظور."
 هما: و  ،أشار صاحب القول إلى نوعين من الكتابة في هذا المجال

 غة لدى الّطفل؛اإلمالء االختباري اّلذي يتّم من خالله اختبار قدرات ومهارات الكتابة واللّ  -
 ورسم الكلمات والجمل. ،الّنسخ: أي إعادة كتابة -
ا في كتابه )محاضرات في األلسنّية العامة( عنونه بـ: عقد دي سوسير هو اآلخر فصال خاصّ و 

ويقول فيه: "الّلغة والكتابة نظامان متمّيزان من اإلشارات، والهدف الوحيد اّلذي  (تمّثل الّلغة كتابة)
ُيسّوغ وجود الكتابة هو الّتعبير عن الّلغة، ولكن الهدف لعلم الّلغة ليس الّصورة المكتوبة، والّصورة 

                                                           
 .422ابن خلدون، المقّدمة، ص -1
 .427المصدر نفسه، ص -2
 .422 ص المصدر نفسه، -3
 .151م، دار المعرفة الجامعّية، ص2005ط. دب:  سماعيل، طرق تدريس الّلغة العربّية، دإزكريا  -4
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رتبط أّن الّشكل المنطوق ي المنطوقة للكلمات؛ بل يقتصر هذا الهدف على األشكال المنطوقة بيد
)الكلمة  الّصورة األولى ارتباطا وثيقا بالّصورة المكتوبة حّتى أّن الصورة األخيرة تطغى على

هو العّلة الوحيدة لوجود الكتابة، كما أّن  أّن الجانب الّصوتيّ  نفهم من قوله هذا 1المنطوقة(."
 مكتوبة، واألخرى المنطوقةيتحّدد بالّلغة المنطوقة، ال بتنسيق الّترابط بين الكلمة ال الغرض األلسنيّ 
 دنا في تحديد مكانة الكتابة، ودرجة األهمّية لديها مقارنة بالّلغة المنطوقة.األمر اّلذي يفي

عبر تاريخ البشرّية الّطويل فهي أشبه  تعتبر الكتابة مفخرة العقل اإلنسانيّ أهمّية الكتابة: . 6
معبرا أّيما تعبير عن إنتاج العقل البشري في فكره  باألضواء الكاشفة تنحو هنا وهناك؛ لتلتقط صورا

ه الثّقافي األصيل؛ لذا فهي من أعظم اختراعات اإلنسان في ماضيه، وحاضره كونها وتاريخه، وتراث
، وأساسا راسخا من أسس الحضارات اإلنسانّية. تمّثل ذاكرة التّاريخ، ووعاء اإلنجاز اإلنسانيّ 

عن أفكاره، وأن يقف على أن يعّبر بواسطتها  للّطفليمكن ال اّلتي والكتابة وسيلة من وسائل االّتص
ومشاعر، ويسّجل ما يوّد تسجيله من حوادث ووقائع أفكار غيره، وأن ُيبرز ما لديه من مفهومات 

في اإلمالء وفي عرض الفكرة سببا في قلب المعنى، وعدم وضوح  الكتابيّ  وكثيرا ما يكون الخطّ 
الفكرة؛ لذا تعتبر الكتابة الّصحيحة عملّية مهّمة في الّتعليم على اعتبار أّنها كعنصر أساس من 

تعليم الكتابة يمّثل عنصرا  أصبح 2عناصر الثّقافة، وضرورة اجتماعّية لنقل األفكار والّتعبير عنها.
 ، ولعّل تدريب الّطفل على الكتابة الّصحيحة، في إطار العملالّتعليمّية والّتعّلمّيةّية ا في العملأساس

 هي:و  3،ثالثة أمورالمدرسي يرتكز على 
 وجماله؛ ،إجادة الخط من خالل تنظيمه، وتنسيقه -
 على الكتابة الّصحيحة إمالئيا؛ قدرة الّطفل -
 وضوح ودقة.قدرته على الّتعبير عما لديه من أفكار في  -

                                                           
 .42م، دار آفاق عربّية، ص1985ط. بغداد:  يوئيل يوسف عزيز، دفردنان دي سوسير، علم الّلغة العام، تر:  -1
ُينظر: محمود رشدي خاطر وآخرون، طرق تدريس الّلغة العربّية والّتربّية اإلسالمّية في ضوء االّتجاهات الّتربوّية  -2

 ، د ن.م1981. القاهرة: 2طالحديثة، 
م، دار الفكر للّطباعة 2000. األردن: 1ظرّية والّتطبيق، طالبجة عبد الفتاح حسن، أصول تدريس العربّية بين النّ  -3

 .422والّنشر والّتوزيع، ص
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اّل اختّلت الحروف طّ لبمعنى أّن ا فل ينبغي أن يكون قادرا على رسم الحروف رسما صحيحا، وا 
 قة اّلتي توافق عليها أهل الّلغةعلى كتابة الكلمات بالطريأيضا وتعّذرت القراءة، وأن يكون قادرا 

اّل تعّذرت ترجمتها إلى مدلوالتها،  قادرا على اختيار الكلمات ووضعها في  وكما ينبغي أن يكونوا 
اّل استحال عليه فهم المعنى واألفكار.نظام خاّص   ، وا 

 :الّنقاط اآلتّية تتلّخص في :. أهداف تعّلم ملكة الكتابة7
 الّتدريب على كتابة الكلمات بشكل صحيح، وتثبيت صورتها في الّذهن؛ -
 الّتدريب على كتابة ما ُيسمع بصورة صحيحة؛ -
 ؛والمعرفّيةمن حصيلة الّطفل الّلغوّية  يادةالزّ  -
 قّوة المالحظة ودّقتها؛ -
 حفظ الّتراث البشري، وسهولة نقل المعارف اإلنسانّية من جيل إلى جيل؛ -
 لّتعبير عما يجول في خاطره.قدرة الّطفل على ا -

 وهي: ،مهّمة في عملّية الكتابة الّدقيقة اونستنتج مما سبق بأّن هناك نقاط
 الّدقة في الّنقل؛ -
 مراعاة التّنقيط؛ -
 احترام اّتساق الحروف، والكلمات على الّسطر؛ -
 اتّباع مبدأ الكتابة العربّية من اليمين إلى اليسار. -

 ىإّن الّصورة المرئّية للكلمة المكتوبة أو المطبوعة تعّد أّولالكتابة: . العالقة بين ملكتي القراءة و 8
 اآلليات المختلفة لّخّص ( ي6، والّشكل رقم )الكتابةو فل لتحقيق ملكتي القراءة قاعدة يعتمد عليها الطّ 

 .هاتين الملكتيندة في والمعتمَ 
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 -( 06الّشكل رقم ) -

      
 
   
 

 

 

ولي الباحثون وعلماء الّنفس والّتربية أهمّية يُ  :آليات اكتساب الملكة الّلغوّية الثّالث:المبحث 
إلى أّن: "فترة الخصوبة  وقد أشارت بعض الّدراساتلتحديد العمر اّلذي يسهل فيه اكتساب الّلغة، 

وفي هذه  1".فلادسة من عمر الطّ الّلغوّية تنحصر في المدة الواقعة بين الّسنة األولى والّسنة السّ 
ليات نذكر ة، ومن هذه اآلالملكة الّلغويّ  تمّكن الّطفل من اكتسابالّسن توجد مجموعة من اآلليات 

 ما يأتي:
يرّكز القرآن الكريم على طاقة الّسمع، يجعلها األولى من بين قوى اإلدراك الّسماع: آلية  -1

وئ   چ  وتعالى في اإلنسان، ويّتضح ذلك من خالل قوله تعالى:والفهم، والّتي أودعها اهلل سبحانه 

فالسمع حّس ه،36اإلسراء: هچی  ی ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی   ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

والّسمع ،ه37ق: هچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چهاألذن لقوله تعالى:
أيضا قّوة في األذن ُتدرك بها األصوات، وما يمّيز الّسماع هو األهمّية القصوى الّتي تمّيزه عن 

ويقصد بها  ،قد ورد ذكره في الكثير من اآليات، فالّتنزيلباقي الحواس األخرى، وهذا ما نجده في 
ولم يغفل ابن خلدون  ،الّتعّلمّيةو  اإلنصات، وهي مهارة أساسّية، لها دور في إنجاح العملّية الّتعليمّية

                                                           
م 2002. بيروت: 1محمد حسان الّطيان، كيف تغدو فصيحا عّف الّلسان؟ أدواء الّلسان وعالجها فصاحة وحفظا، ط -1

 .87دار البشائر االسالمّية، ص

 الكلمة المسموعة
أو المطبوعة   

 تمييز بصريّ 
 أو سمعيّ 

 إدراك هجائيّ 

 تمييز صوتيّ 

 تركيب صوتيّ 
 إدراك المعنى أو هجائيّ 
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ومن خالل هذا الّسياق ُندرك  1".ةعن اإلشارة إلى أهمّية الّسماع بقوله "فالسمع أبو الملكات الّلسانيّ 
أّن الملكة الّلسانّية تكتسب من خالل البيئة الّلغوّية اّلتي يترعرع فيها اإلنسان، أو يحدث الّسمع في 

ّن نظريات القراءة و الّذي يتم فيه االتصال بين األفراد في جماعات.  ذلك المحيط االجتماعيّ  ا 
فل قدرته على الحديثة تعتبر فهم المسموع من أهّم القدرات في تطّور فهم المقروء، فإّن طّور الطّ 

فإّنه لن ينقصه إاّل أصوات الحروف، والّتركيب الّصوتي؛ للّتعّرف على الكلمات؛  فهم المسموع
أّنه وسيلة  ىات الحديثة تنظر إلى االستماع علوهذا يعني أّن الّدراس 2ا من فهم ما يقرأ.ليتمّكن أخير 

  .لخبرات، وفي مقدمتها ملكة الّلغةالكتساب المعارف وا
  يمكن اختصارها في: 3كثيرة ومتنّوعة، ستماعمادة االمادة االستماع:  -1. 1
 نصوص القراءة واإلمالء؛ -
 المثيرة؛ص والحكايات القصّ  -
 المقطوعات األدبّية )الّشعرّية والّنثرّية(؛ -
 اآليات القرآنّية واألحاديث الّنبوّية؛ -
 الّطرائف واألقوال المأثورة.  -
تكتسي مهارة االستماع عند الّطفل أهّمية كبيرة، ويتجّلى  فل:الطّ  أهمّية االستماع عند -2. 1

 ذلك في:
فل الّلغوّية بالعديد من األلفاظ واألساليب والعبارات الجديدة، أو تصحيح إثراء حصيلة الطّ  -
 ؛الخطأ
من خالل ما يسمعه من آراء وأفكار متّفقة، أو مختلفة حول  يهلد نمّية الّتفكير الّنقديّ ت -

 موضوع معين؛
 فل على تنظيم أفكاره بصورة مرّتبة ومتسلسلة؛مساعدة الطّ  -

                                                           
 .598ابن خلدون، المقدمة، ص -1
ط. إسرائيل:  لتطبيق أهداف الّتربية الّلغوّية في الّصفوف األولى والثّانية، د الّتربية والّتعليم، برنامج تعليميّ وزارة  -2

 .55كرتاريه الّتربوية، صالسّ 
. الجزائر: 1ط .ويره" العربّية الّراهن والمأمولعبد القادر فضيل "واقع تدريس الّلغة العربّية في مدارسنا وسبل تط -3

 .469المجلس األعلى للغة العربّية، صم، 2009
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 وتربّيته على االحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول؛ يه،الّسمعية لدمّية الّذاكرة تن -
درج في استماعه لموضوعات، أو أناشيد أو فل من خالل التّ زيادة مدة االنتباه لدى الطّ  -
 ص؛قصّ 
 ؛تنمّية ملكة الّتخّيل واالبداع الّلغويّ  -
  .تنمّية الّلغة الّشفوّية والمهارات المتعّلقة بها -
إّن نظرية المحاكاة قضية عولجت منذ زمن أرسطو الّذي قال عنه "إّن ّتقليد: المحاكاة وال -2

فولة، وأحد االختالفات بين اإلنسان والحيوانات األخرى، يتمّثل الّتقليد قد يزرع في اإلنسان منذ الطّ 
كما أعطى ابن جني  1بأنه أكثر الكائنات الحّية محاكاة، من خالل المحاكاة يتعلم دروسه."

ورّكز لها قواعد تأسيسّية على  ،الخالص في زمانه قضية المحاكاة بعدها الّلسانيّ  (ه392ت)
مستوى التّنظير والممارسة، ومعه اكتمل فن أصول الّنحو في تحليله لموضوع المحاكاة، وقال بأّنها 

  وهي: ،تنحل إلى جملة من المراتب
 تسمية األشياء بأصواتها؛وتية، وتتمثل في مالحظة ها: مرتبة المحاكاة الصّ الأو  -
أن يصور هيكل الّلفظ جملة داللته، أو أن ظاهرة المحاكاة البنائية، وذلك  ها: تتمّثل فيتثانيّ  -

 المحسوس؛ يعكس بناؤه من أجل معناه، فيأتي الّلفظ حاكيا مدلوله، بمجرد قالبه الّلغويّ 
 ها: تطلق عليها مصطلح المحاكاة الّتعاملّية؛تثالث -
عبارة عن تجاوز ظاهرة المحاكاة منزلة هو ، و ما يتنّزل على مستوى الّتركيب الّسياقيّ آخرها:  -

، وهنا أو اإلنشائيّ  األلفاظ المجّردة إلى ألفاظ تتفاعل في صلب الخطاب لبناء الّتركيب اإلبالغيّ 
 وذلك بقوله: عتبر المحاكاة وسيلة من وسائل الّتعليم الهامة،ا قدأّما ابن خلدون ف تكتمل ملكة الّلغة.

"وقد يسّهل اهلل على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن الّتجربة، إذ قّلد فيها اآلباء 
 ن طول المعاناة في تتّبع الوقائعوالمشيخة واألكابر، ولقن عنهم ووعى تعليمهم، فيستغني ع

عن حسن  أو أعرضومن فقد العلم في ذلك، والّتقليد فيه،  ،واقتناص هذا المعنى من بينها
 غير مألوف، ويدركها على غير نسبةطال غناؤه في التأديب بذلك فيجري في  استماعه واتّباعه

                                                           
 2م، ج1990ط. الكويت:  ة محمود هنا، دشاكر عبد الحميد، نظريات الّتعليم، تر: علي حسين حجاج وعطيّ  -1

 .137ص
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ح المتعّلم وهذا يعني أّن ابن خلدون ينص 1فتوجد آدابه ومعامالته سيئة األوضاع، بادية الخلل."
ة هؤالء وزادهم حتى يتسّنى له األخذ من خبر  ،واألكابر من قومه في تعليمه بتقليد مشايخه وآبائه

ّن الطّ و  .محاكاتهم وتقليدهموفير عن طريق العلمّي ال فل يحاكي من هم في محيطه، وذلك في ا 
الّتواصل، وقد رأى  يرات وجوههم، وهي وسيلة من وسائلوتعب ،إيماءاتهم

(Michael Charles Corballis  /أّن اإلنسان القديم بدأ بالّتواصل من خالل ) مايكل كورياليس
بنمو  ت، وبعد ذلك تطّور الّتواصل لديهاليدين مع عدد غير محدود من األصوات والّصرخا إشارات

تلك األصوات وانحسار اإلشارات، بحيث احتّل الكالم اليوم الغالبّية من مساحة الّتواصل، وبقيت 
 دقيق، بفهم، دون فهم، ، إراديّ ائيّ ولهذه المحاكاة أنواع عديدة: تلق 2اإلشارات في مساحة ضيقة،

كما تتباين قدرة األطفال على المحاكاة، ونطق الكلمات األولى  .آجل...إلخ ،عاجل ،غير دقيق
والفرصة المتاحة له، ووجود أطفال آخرون في العائلة...إلخ.  ،والجنس ،الّسنو  ،طبقا لدرجة الّذكاء

ن خاللها الّطفل وهي كمرحلة أولى يبدأ م ،هناك من سمى المحاكاة أيضا بمرحلة الّتقليد الّلغويّ 
وذلك قصد الّتعبير عن مدلوالته.  ،وما سيشاهده، وما سيسمعه ،بتقليد ومحاكاة من حوله، ومن يراه

فخالل هذه الفترة يقوم بـ: "الّتعبير عن المعاني عن طريق محاكاة األصوات الحيوانية، وأصوات 
ولكي  3".)أي عن طريق الّلغة( األشياء، والّتعبير عن المعاني عن طريق محاكاة األصوات الّلغوّية

 وهي: ،فل بشكل حسن، يجب أن تتّوفر فيه بعض المعطياتتّتم عملية المحاكاة عند الطّ 
 قدرة الحاسة الّسمعّية وحّدتها؛ -
 القدرة على االحتفاظ بالصورة الّسمعّية، واستيفاؤها في ذاكرته؛ -
 بسالمة جهازه الّنطقي؛القدرة على إصدار ما يسمعه من أصوات سمعها، وذلك  -
 اإلدراك البصري لوجه المتكّلم، واستيعاب مدلوالته اإليحائية؛ -

                                                           
 .478ابن خلدون، المقدمة، ص -1
م، مخبر 2011لجزائر: فل واكتساب الّلغة بين الّنظرية والّتطبيق" مجلة الممارسات الّلغوّية. اعلي القاسمي، "الطّ  -2

 .115، ص2الممارسات الّلغوّية في الجزائر، ع
 .169شر والّتوزيع صم، نهضة مصر للنّ 2003ط. القاهرة:  فل، دعلي عبد الواحد وافي، نشأة الّلغة عند اإلنسان والطّ  -3
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الّذي يتوّفر لديه ويعيش  إدراك معاني الكلمات الّتي تدور من حوله في إطار المحيط الّلفظيّ  -
بأّن ، ويتجسد لديه اكتشاف أي خالل مرحلة المحاكاة يصل الّطفل إلى درجة الرقّي الفكريّ  1؛فيه

"للكلمات وظيفة رمزّية، حيث يظهر طلبه المستمر ألسماء األشياء، فهو لم يعد موّجها من طرف 
ّنما يجتهد للحصول على المعلومات بنفسه، ويكّون نتيجة ذلك  اآلخرين في تعّرفه على األشياء، وا 

يكشف في  اةخالل عملية المحاك للّطفل فالجانب الّتعبيريّ  2".نمو ثروته الّلغوّية بشكل سريع
إلى مقاطع ثّم كلمات، ثّم ينطلق في الّتعبير عن  صورته عن الّتحول الّذي يرتسم من مرحلة بدائّية

وهذا ما  3بها، الخاّص  جمل في إطار كلمة مفردة تظهر داللتها وسمتها في إطارها االجتماعيّ 
من حيث الّدقة القائمة لتقليده لمن  فللة الّتقليد والمحاكاة عند الطّ حول مرح تشومسكيلفت انتباه 

حوله في تجاوزه دقة الّتفاصيل الّصوتية؛ كونه يسمع من غير وعي تلك الّتفاصيل الّتي تصبح 
عنده معرفة لغوّية. وفي مرحلة متقّدمة من األداء يتطور إنتاجه لألصوات؛ لينتقل بعدها لتعّلم 

درك العالقات بينها وبين الّصفات الّداللّية للجمل. األلفاظ والمفردات، وكذا الجمل والّتراكيب، ثّم ي
فاألطفال يحاكون ويقّلدون ما يسمعونه من الكبار، ولهذا تعّد المحاكاة أهّم األساليب في عملية 

 ترز من عدم الّنطق الصحيح للحروفاكتسابه الّلغة، وعليه نشير أّنه ال بّد على المعلم أن يح
خراجها من غير مخارجها الّصح   .يب في الّتلقيفأي عيب في الّنطق يؤدي إلى إحداث ع ،يحةوا 

"مأخوذة من الفعل مارس، وهي  إّن الممارسة في مفهومها االصطالحيّ  :الممارسة والّتكرار -3
بداعات ثقافية ومادية تمارس على مستوى األفراد والمجتم ، وعرف عات ضمن قانون لغويّ صيغ وا 

الّلغوّية  اتأّما الممارس 4".وكثرة االشتغال بالّشيء وتنضوي على مفهوم المداومة متوارث
(Langage Practices) ثّم  لّلغة أن تسمع أّوال؛ أي أن تنصتفترتبط بالّسمع بالّدرجة األولى، فا

فيرى أّن الممارسة هي أساس تعّلم أي شيء كان  (ه255)تأن ُتسمع؛ أي تكّرر. أما الجاحظ 

                                                           
 .14، صالعربيّ م، دار الفكر 1999ط. القاهرة:  هدى محمد الّناشف، إعداد الّطفل للقراءة والكتابة، د -1
 .81،82ص، دار القصبة للّنشر، م2003ط. الجزائر:  ، دفل الجزائريّ حفيظة تازروتي، اكتساب الّلغة العربّية عند الطّ  -2
م، دار توبقال 1990ار البيضاء: . الدّ 1نعوم تشومسكي، الّلغة ومشكالت المعرفة، تر: حمزة بن قبالّن المزيني، ط -3

 .45ص
مخبر ، م2010في مصطلح )الممارسات الّلغوّية( في الجزائر" مجلة الممارسات الّلغوّية. الجزائر: صالح بلعيد "بحث  -4

 .16-15، ص0الممارسات الّلغوية في الجزائر، العدد الّتجريبي
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ّن منع هذه ال من هذه الجوارح الّتي تعّول عليها ممارسة يؤدي إلى صعوبة الممارسة نجد الّلسان، وا 
 1.نة فتنحبس عنه الملكة الّلغوّيةواإلنسان إذا ملك الّلغة، وانقطع عن ممارستها لمدة معيّ  في الكالم

ينتج مما سبق أّن العلماء القدامى رّكزوا على أهمّية ممارسة الكالم في اكتساب ملكة الّلغة و 
ترجع أهمّية الممارسة والمران عند ابن خلدون إلى كونها تسّهل عملية حصول و  ،اوالحفاظ عليه

الملكة الّلسانية؛ لذا َنَصح طالب العلم في زمانه آنذاك باعتمادهم على الحوار؛ ألّن الحفظ مع 
الّصمت يكون سببا في تأّخرهم عن الحصول على الملكة والحذق بها. وتكون عملية الّتعليم الّناجح 

صّرح بأهمّية الّتكرار واعتياد كالم العرب ولذلك به بممارسة الفعل وتكراره لمرات عّدة، حس
ّنما تحصل هذه الملكة بالممارسة واالعتياد والتكّرر لكالم  الكتساب الملكة الّلسانية، فقال "وا 

متعّلم على كما يكون الّتعليم في نظره بالّتكرار والّتدرج حتى يتسّنى إيصال المعلومة لل 2العرب."
فهامه إياها، وعلى المعّلم المسؤول أن يكّرر المادة العلمّية لعّدة مرات حتى تترّسخ  أحسن وجه، وا 
ويقول: "اعلم أّن تلقين العلوم للمتعّلمين إّنما يكون مفيدا إذا كان على الّتدريج شيئا فشيئا وقليال 

يقدمها دفعة واحدة، فالممارسة الفعلّية  وأالّ  ،" أي على المعّلم أن يكّرر شرح المادة العلمّية3قليال...
ذا ما اعتاد مستعمل الّلغة على توظيف مخزونه الّلغويّ لّلغة ُتكْ  عن  سب اآللية في االستعمال، وا 

اكتساب الملكة  ليهيسّهل ع ّتوظيف الّلغويّ فإّن الّتكرار في ال ،كثار من االستعمال له فعلياق اإلطري
 الّلغوّية. 

وهي طريقة إلقاء  (The Method definition)ريقة الّتلقينية ُيصطلح على الطّ  الّتلقين: -4
عند ابن خلدون، فقد  لقينالتّ و  ،المعلومات للمتعّلمينالّدرس أو المعلومات، أو هي طريقة تلقين 

وألّنها تتناسب  ،فلة في المراحل األولى من تعّلم الطّ آلية وطريقة مناسبة في الّتعليم؛ وبخاصّ  اعتبره
ظاهرة الّتلقين للعلم كانت والمواد المدروسة في هذه الّسن، وبإمكانه حفظ كّل ما يلقى عليه. و 

الّصغار بحفظ آيات اهلل؛ لكن شرط أن يكون ذلك مقرونا حيث كان يكّلف ، منتشرة في عهده
 ويحّصل مرانها ،يقّرب شأنهاذا ما فه ،بالمناقشة، والفهم، والمحاورة، والمناظرة؛ الكتساب ملكة الّلغة

                                                           
 مؤّسسة، م1997. بيروت: 3ط دب، تح: محمد أحمد الّداليمحمد بن يزيد بن عبد األكبر المبرد، الكامل في الّلغة واأل -1

 .764، ص2الّرسالة، ج
 .616ابن خلدون، المقّدمة، ص -2
 583، صالمصدر نفسه -3
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فل يتلقى من فالطّ  ،على كثرة الحفظ دون فهم المحتوى يسقط ذلك الّتلقين القائم هنفسالوقت وفي 
واستعمالها وفق أساليب  ،تهاوالّتراكيب، وكيفية تركيبها وصياغ ،والجمل ،بيئته ومجتمعه المفردات

فتّتفق في تلقين الّلغة المنطوقة قبل الّشروع في ما يخص المناهج الّتعليمّية الحديثة في أّما  قومه.
ريقة الّتلقينية هي وما دامت الطّ  الّصوتي الّلغة هو الوجه الّلفظيّ ألّن األصل في  ؛تعّلم الكتابة

عملية ناجحة ألطفال ما قبل المدرسة، فبإمكان وسائل اإلعالم واالّتصال الحديثة المختلفة سواء 
تقوم على شيء  طريقة هان توّفر هذه اآللية في اكتساب الّلغة؛ كونالمسموعة منها أم المرئية أ

طفال، أو وصف مشاهد مختلفة، وكّلها أمور د القصص، إلقاء أناشيد وأغاني األأساس، وهو سر 
وتتوفر في الوقت  ،والّتشويق عده على جذب االنتباهوبالتالي تسا الّطفل في صغره،يميل  إليها 

 رافة.على الفكاهة والطّ  هنفس

قائم على تلقين المعارف الّنظرية، والّتركيز على سالمة الّلغة إذا اكتساب الّلغة العربّية إّن 
ن كان هذا من األمور اإليجابية؛ فإّن االقتصار عليه إخالل بحقيقة االستعمال  ،وجمال الّتعبير وا 

ّنما يكتمل بكّل آلياته من سماع، ومحاكاة، وممارسة الفعليّ  تكرار. فهذا ما يتطّلبه و  ،لّلغة، وا 
فل أو المتعّلم بصفة عامة. وباكتمال آليات اكتساب واقتصاد عند الطّ  ،من خفة جهد الّتعبير العفويّ 

وتلقين، تتشكل ملكة الّلغة وتترّسخ.  ،وتكرار ،وممارسة ،ومحاكاة ،الّلغة الّسابقة الّذكر من سماع
الّشهير )افتح  لفزيونيّ اآلليات في البرنامج التّ مدى تطبيق هذه البحث في نحاول س هذا  وفي بحثنا
كساب األطفال الّلغة العربّية الفصيحة، على إفي  من المصادر الهاّمةواّلذي قد يكون  ،يا سمسم(

وذلك ألجل أن  ،المألوفةاختالف لهجاتهم وأقطارهم؛ فقد كان مبرمجا بالّلغة العربّية الفصيحة 
بلغة مفهومة ميسرة شّكل حتما ملكة لغوّية  الّتلقينكان إن ّلغة، ففي استعمال هذه اليحاكوا أسلوبه 

 سليمة. 

 اآلتي:ّشكل ب الملكة الّلغوّية من خالل الويمكن تمثيل آليات اكتسا
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  – (07ّشكل رقم )ال -

 
 
 
 

 

د موضوعات علم يمّثل اكتساب الّلغة أح :فلعند الطّ  نظريات االكتساب الّلغويّ  المبحث الرّابع:
اّلتي حظيت باهتمام كبير، وبحوث متعّددة، فقبل أن نفّصل  وعلم الّنفس الّلغويّ  ،الّنفس االرتقائيّ 

 االكتساب.مصطلح مفهوم  علينا أن نقف عند االكتساب الّلغويّ الحديث في نظريات 
طلب الّرزق وأصله الجمع، كسب، يكسب، كسبا وتكّسب  :كسب، الكسب: لغة االكتساب -

كسب: أصاب، واكتسب: تصّرف واجتهد، وقال ابن جّني في  :ه(180)ت واكتسب، وقال سيبويه
عّبر عن الحسنة بكسبت، وعن الّسيئة ، 286البقرة:   چ ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  قوله تعالى:
ّزيادة، وذلك أّن كسب الحسنة ألّن معنى كسب دون معنى اكتسب لما فيه من ال باكتسبت؛

تدعي اهتماما واالكتساب افتعال، وهو يس 1.ضافة إلى اكتساب الّسيئة أمر يسير ومستسغرباإل
أما الكسب فُيصبح نسبة بأدنى شيء، ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه وتعّلما واجتهادا، 

، وفي جانب العدل لم يجعل عليها إاّل ما لها فيه اجتهاد واهتمام. لالكتساب رؤية  أدنى سعي 
فلسفّية لدى القدماء والمحدثين حيث يقول جميل صليبا في المعجم الفلسفي: "إّن االكتساب أو 

لى كسبه لغيره، ولهذا قد يتعّدى إلى مفعولين، فُيقال الكسب ينقسم إلى  كسب اإلنسان لنفسه، وا 
فال يكون إاّل لنفسه، فكل اكتساب كسب وال كسََّب فالنا علما؛ أي أناله إّياه، أما اكتساب اإلنسان 

قالوا بأّن االكتساب ، حيث أيضا بين االكتساب والكسب من ناحية أخرى من فّرقهناك و  2عكس."

                                                           
، مادة 4م، دار المعارف، مج1984لقاهرة: . ا1ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الّله علي الكبير وآخرون، ط - 1

 )َكَسَب(.
 للكتاب، مادة )َكَسَب(.م، الشركة العالمّية 1994ط. بيروت:  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، د -2

 آليات اكتساب الملكة الّلغوّية

المحاكاة  الّسماع
 والّتقليد

الممارسة 
 والّتكرار

 الّتلقين
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والمعاناة، أّما الكسب فيحصل بأدنى مالبسة، ولذلك خّص الّشر  ،والمحاولة ،ي الّتعّلميستدع
باالكتساب، والخير بالكسب، وُيطلق بعض الفالسفة المحدثين االكتساب على طريقة تحصيل 

تُثبت فأما العادة  1المعرفة، وعلى طريقة تثبيت العادات، فالمعرفة عندهم ُتكتسب بالحواس.
أو خطاء، وتكرار الّتمارين وتفريقها، ويسمى قانون تكّون العادات بقانون االكساب بتصحيح األ

الّتعّلم. أما االكتساب وفق متطّورات الّلسانيات الّتطبيقّية، واّلتي ينتمي إليها حقل الّلسانيات 
تعّلم لغة غير الّلغة األم، وهي الّلغة الثّانية، فهو في أبسط تعريفاته الّتربوّية، أو لسانيات اكتساب 

أيضا عملّية طبيعّية تجري دون وعي من الّشخص من أجل الحديث في لغة ما، ويعّرفها آخرون 
 وهي العملّية اّلتي يتمّكن ،ه األمأجنبّية غير لغتبأّنها العملّية اّلتي تمّكن الّشخص من الّتحّدث بلغة 

، واالكتساب أيضا الطريقة اّلتي يتعّلم فيها البشر لغة األمّ لغة ثانّية غير لغته  فيها الّطفل من تعّلم
  .ثانّية غير لغتهم األمّ 

تلك العملّية الاّلشعورّية  صد بهاُيق :(The Acquisition) اصطالحامفهوم االكتساب  -
، وتسمى هذه العملّية أيضا اّلتي تتّم عن غير قصد، وال وعي من اإلنسان كما تتم بشكل عفويّ 

وكّلها إذا مفاهيم تشير إلى أّن عملّية  ،ال إراديالّتعّلم الّضمني، والّتعّلم بشكل  /بيعي الطّ  بالّتعّلم
 فيها ّية الّتقليد والمحاكاة دور أساساالكتساب تتّم بطريقة غير واعّية، وال منّظمة بحيث يكون لعمل

الحياتّية بتلك الّلغة في مختلف المواقف  باستمراروذلك من خالل تعّرض الفرد إلى فرص االّتصال 
، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة االّتصالّية االجتماعّية، "وتتّم عملّية االكتساب هذه بشكل عفويّ 

جانب عن طريق االستماع، والمحاكاة، والتّقليد، والّتكرار، واالستخدام في المواقف المختلفة إلى 
ا في الّلغتين العربّية والفرنسّية معا إلى يحيل لفظ االكتساب إذ 2لخ."الّتعزيز حسب الّسلوكيين...إ

 .المختلفة والمهارات ،والخبرات ،مفهوم الّتملك، والملكّية للمعارف
"كل ما تبقى لدى المتعّلم مما سبق تعّلمه في مواقف  :ويقصد به: (Acquired)مكتسب  -

تعليمّية أو ما مّر به من خبرات تربوّية، لم يتعّرض لعوامل الّتشتت أو الّنسيان، وتعّد المكتسبات 

                                                           
ن: ا. عم1وتطبيقاتها المعاصرة، ط ربيّ الع خالد حسين أبو عمشة، نظريات اكتساب الّلغة الثّانّية في الفكر الّلغويّ  -1

 .39، 38م، كنوز المعرفة للّنشر والّتوزيع، ص2018
 .32، صم، دار الّتنوير2016الجزائر: . 1الم، اكتساب الّلغة لدى طفل ما قبل المدرسة، طخالد عبد السّ نقال عن:  -2
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أي ما تبقى من  1".باعتمادها على أساليب مساعدة على ذلك مؤشّرا على وجود العملّية الّتعليمّية
 في ذهن المتعّلم. مجموع المادة المتعّلمة

وهو معرفة، ومهارات مكتسبة من قبل المتعّلمين نتيجة دراسة موضوع  تحصيل أو اكتساب: -
 أو وحدة تعليمّية محّددة. 

عملّية نقل خبرات اآلخرين وتلقيها سواء  :(Acquisition of language) اكتساب الّلغة -
بقصد الوصول إلى مرحلة أفضل من  أو الكتابيّ  ،بواسطة القراءة، أو الّتعّلم، أو الّتدّرب الّنطقيّ 

  المرحلة الّسابقة.
إّن عملية اكتساب الّلغة ما هي إاّل عملّية فهم ملك الّلغة، ثّم القدرة  معنى اكتساب الّلغة: -

عمليتا الفهم والّتعبير معا، ويرتبط االكتساب بهما معا، إذ القدرة ثّم  ،نطقا وكتابة على استخدامها
فقد القدرة على الّتحكم في حركة الفم فاّلذي ي 2لفهمها،مهارة أساسّية عتبر الّلغة ي على تلفظ

نتاجها كما ُيعاني أيضا  ، والّلسان نتيجة عطب في مّخه فإّنهفتينوالشّ  من اضطراب في فهم الّلغة وا 
اّلذي يفقد القدرة على الّتحكم في حركة اليدين نتيجة عطب في المراكز المّخية المختّصة بهما أّن 

 يفقد القدرة على الّتعبير بالكتابة. فتجده 
بل يكتسب لغة المجتمع اّلذي نشأ فيه، فمن  ؛ال يولد اإلنسان متكّلما بفطرتهالّلغة ُمكتسبة:  -

ان لعملّية اكتساب الّلغة عند ة، فهناك جانبان أساسب العربيّ مثال يكتس نشأ في مجتمع عربيّ 
  على الّترتيب: وهما 3،الّطفل
أن واّلتي سبق  ،وهو القدرة الّذهنّية، وُيطلق عليها الملكة الّلغويةالجانب الفطري الاّلإرادي:  -

في اإلنسان فجعلته مهّيأ الكتساب  للاّهفيها، ونعني بها تلك القدرة اّلتي أودعها الحديث فّصلنا 
 مباشرا منها: كالحنجرة، والّلسانوالّسمع سواء في ما كان ظاهرا  ،، فجعل له أعضاء الّنطقالّلغة

                                                           
 د ،ي، تصحيح وتنقيح: عثمان آيت مهديملحقة سعيدة الجهوّية، المعجم الّتربوي، إثراء: فريدة شنان ومصطفى هجرس -1

 .4، صللوثائق الّتربوّية م، المركز الوطنيّ 2009ب:  ط. د
 175م، مكتبة االسكندرّية، ص1991 . القاهرة:1فا، طعند إخوان الصّ  أبو الّسعود أحمد الفخراني، البحث الّلغويّ  -2

176. 
 ريب للّطباعة والّنشر والّتوزيعم، دار غ2001ط. القاهرة:  محّمد محّمد داود، العربّية وعلم الّلغة الحديث، د -3

 .56،57ص
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لخ، أو ما كان غير ظاهر كاألجزاء المسؤولة عن الّنطق في واألذنين للّسمع...إ ،والّشفتين للّنطق
 لّلغة؛اوتعّلم تعليم عملّية في  أساس ومهمّ ونحو ذلك، فوجود هذا الجانب المخ واألعصاب 

المرتبط بالبيئة بحيث يكتسب لغة من نشأ بينهم وهو ذلك الجانب الجانب المكتسب اإلرادي:  -
، بحيث يتّم اكتساب الّلغة من الجماعة عملية االكتساب الّلغويّ  خل جانب التّقليد بقدر كبير فيويد

لهذه الجماعة من صحة أو خطأ، وما بينهما من درجات  الّلغويّ الّلغوّية بكّل سمات ومالمح الواقع 
 الّتفاوت والتّباين.

الّتعّلم من منظورين ُينظر إلى العالقة بين االكتساب و  العالقة بين االكتساب وتعّلم الّلغة: -
 1:اآلتيفي الجدول  مبّينٌ  هوكما فاالكتساب والّتعّلم مفهومان متوازيان ضمن منظور  ،مختلفين

 -(02الجدول رقم ) -

 تعّلم الّلغة اكتساب الّلغة
يشير االكتساب إلى عمليات استبطان  -

الّطفل لمقّومات الّلغة )األم( دون سواها 
وهي عمليات عفوّية ال واعّية من حيث 
طبيعتها تتّم ضمن بيئة األسرة من حيث 
سياقها، وتحدث في سنوات الّطفولة األولى 

 )السنوات الّست األولى(؛

يشير الّتعّلم إلى العمليات المرتبطة بتعّلم  -
وهي  ،لغة ثانّية )كل لغة عدا الّلغة األم(

عمليات واعّية مقصودة من حيث طبيعتها 
واّلتي تتّم ضمن الفصول الّدراسّية، وفي 
  مجتمع الّلغة، والهدف من حيث سياقها

واّلتي تحدث بعد اكتمال ملكة اإلنسان في 
 لغته األم من حيث زمانها.

ُيشير االكتساب إلى العمليات الاّلشعورّية  -
مع الّلغة من  بيعيّ الّناتجة عن التّفاعل الطّ 

خالل استخدامها في مواقف تواصلّية واقعّية 
مّما ُيؤدي إلى عمليات نمو شبيهة بما 

ُيشير الّتعّلم إلى العملّية الواعّية اّلتي ينتج  -
عنها معرفة حول الّلغة من خالل الخبرات 
الّصفّية اّلتي يرّكز فيها انتباه المتعّلم على 

وّظف الخواص والقواعد الّشكلّية، وغالبا ما ي

                                                           
http://blog.iain-: . عن الموقع اإللكترونيّ 1،12ص  اكتساب الّلغة الثّانّية اّتجاهات وقضايا، ُينظر: -1
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 غة األمللّ يحصل في عمليات اكتساب ا
ويعّبر االكتساب عن مستوى )الّتمّلك( 
 الحقيقي لمهارات الّتواصل بالّلغة الهدف.

يتدّخل  حاصل المتعّلم في صورة مراقب لغويّ 
 عديالت على صيغ العباراتإلجراء بعض التّ 

 واّلتي ينتجها الّنظام المكتسب.

ا في كالهم فهومان متكامالن متفاعالن يوّظفاالكتساب والّتعّلم م: هذا أنّ من خالل  ونفهم
 ./ الّلغة األجنبّية حقل تعّلم الّلغة الثّانّية

بادئ العامة ُيفطر الّطفل باعتباره كائنا بشريا على مجموعة من الم ّية واكتساب الّلغة:األدائ -
ّليات الّلغوّية، واّلتي تمّكنه بمعية محيطه من اكتساب لغة معّينة، لغة العشيرة وهي ما يسمى بـ: الك

لغوّية محضة، بل قدرة ينمو فيها حسب المقاربة الوظيفّية، فال يكتسب الّطفل قدرة الّلغوّية اّلتي 
يتعّلم  وتركيبها؛ إّنما ،، ال يتعّلم أصوات لغته، وقواعد صرفهاعلى الّتواصل مع محيطه االجتماعيّ 

نسقين  معها ما تؤديه من أغراض تواصلّية، وبتعبير آخر يكتسب الّطفل في محيطه االجتماعيّ 
  اء عملّية االكتساب قواعد لغتهر الّطفل أثنيستضمو الّلغة ونسق استعمالها معا، مترابطين نسق 

يختزن متعّلم الّلغة العربّية مثال قاعدة و ما يحكم استعمالها في مقامات الّتواصل، ذاته وفي الوقت 
أين يكون المقصود من الّتواصل تصحيح إحدى ّونات الجملة إلى الموقع الّصدر؛ نقل أحد مك

باألصوات، ثّم تبدأ هذه األصوات في  الّطفلاكتساب الّلغة لدى إذا يبدأ  1معلومات المخاطب.
 الّتمايز؛ لتصبح كلمات لها معنى، ثّم ترّكب هذه الكلمات لتصبح جمال نحوّية ذات معنى.

 (Phonemic)واالرتقاء الفونيمي  ،ينبغي الّتمييز بين االكتساب أ. اكتساب الّنظام الّصوتي:
يشير إلى بروز الوحدات الّصوتّية لّلغة.  فاألّول، (Phonological)الّصوتي واالكتساب واالرتقاء 

قابلة للّنطق  أما الثّاني فُيشير إلى بروز القواعد اّلتي يتّم من خاللها تركيب األصوات في تتابعها
  2اكتساب وارتقاء الّنظام الّصوتي على مبدأين اثنين هما:في الّلغة، ويعتمد 

 وقت محّدد؛ المبادئ اّلتي تكتمل فيمجموعة من الّطفل يمتلك  :األّولالمبدأ  -

                                                           
 م، دار األمان2006. الّرباط: 1ط األصول واالمتداد، العربيّ  في الفكر الّلغويّ  أحمد المتوّكل، المنحى الوظيفيّ  - 1

 .36، 35ص
، المجلس 145م، ع1990ط. الكويت:  ، سلسلة علم المعرفة، دالّلغة والمرضى العقليّ جمعة سّيد يوسف، سيكولوجّية  -2

 .87للثّقافة والفنون واآلداب، ص الوطنيّ 
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إلى منطوقاته  االستماع ىالّطفل في اكتسابه لهذه المبادئ عليعتمد  :الثّانيالمبدأ  -
 ومنطوقات اآلخرين.

األصوات، والّنطق بها  تحدث عملّية اكتساب الّتراكيب بعد تمام اكتسابب. اكتساب الّتراكيب: 
منذ أن يضع الّطفل كلمتين معا، وفي هذه المرحلة تكون منطوقاته  ويبدأ اكتساب الّتراكيب الفعليّ 

في  بهذه المرحلة ّلد كالم الّراشدين، وكّل طفل يمرّ المختصرة من صنعه هو، وال ُيشترط أّنه يق
ما قبل المدرسة يكتسب الّطفل ما يشير إلى الجمع أو الملكّية، وكذا  للّتراكيب، ففي سنّ  اكتسابه

مجموعة من األشياء، ولسوء الحظ في بعض األحيان فإّن لغة  /لى شيئين اثنين تعّلم اإلشارة إ
سيّتبع اّلذي في برنامج )افتح يا سمسم(  وهذا ما سنكشف عنه ال تّتبع هذه القواعد دائما، الّراشدين

  الّنفيّ و ويعّلم صيغ المبالغة، وبعض الصيغ القياسّية، وطريقة صياغة األسئلة،  ،هذه الطريقة
عمر الّطفل، فمثل هذه الّصيغ تنّمي مبّكرة من  لخ في سنّ ، والمبني للمجهول...إمبني للمعلومالو 

 لمدرسة. الّنحوّية حّتى بعد دخول الّطفل إلى التستمّر بعدها عملّية اكتساب الّتراكيب  ،لغة الّطفل
ّنما وّية راكيب الّنحال يقتصر اكتساب الّطفل على األصوات والتّ  ج. اكتساب المعنى: فقط، وا 
لمعنى، فكما ينبغي أن تكون منطوقاته صحيحة نحويا يجب أن تكون ذات يمتد االكتساب إلى ا

معنى كما يحتاج الّطفل إلى أن يتعّلم كيف يفهم معاني الجمل؛ ألّن المعرفة بالمفردات ليست 
يمتدون جميعا  لجعل الجمل ذات معنى، فاألطفال أنواعا متعّددة من المعلومات . كما يستخدمكافّية

عندما  بمعنى الكلمة الواحدة لإلشارة إلى عّدة أشياء بينها تشابه ما، وبعد ذلك وفي فترة متأّخرة
فيها الّطفل ُيالحظ إلمدادات اّلتي قام بها من قبل، جانب من ايتعّلم الّطفل كلمة أخرى إلى 

 المستخدمة يميل للّضيق نى الكلمةخصائص محّددة كثيرة، فإّن عملّية عكسّية تحدث؛ أي أّن مع
 لديه تظلّ ال كال توسيع المعنى، ولكي فما فوق يفقد العديد من أشمن عمره ولما يبلغ الّطفل الثّالثة 

 #ساخن، حسن  #بارد )مثل  (Antonymes) الّنقائض / ة في الّتعامل مع كلمات المطابقةمشكل

( فمعنى إحداهما قد يمتّد ليشمل كليهما كما لو كانت الكلمات مترادفة لخ...إسيء
(Synonyme) فل يكتسب مفاهيم عامة تقول بأّن الطّ اّلتي ، وهناك أحد الّتفسيرات المحتملة

قصير(  #واالرتفاع )طويل ضّيق(،  #االّتساع مثل )واسع  (قليل #كثير )مثل ة بالكمّية خاصّ 
إاّل  بمعنى أّن الّطفل ال يكتسب معاني ن في المعنى.فتين متناقضتاوبعدها يعرف بأّن هاتين الصّ 



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

83 

يء إذا تكّونت لديه المفاهيم اّلتي ترتبط بها هذه الكلمات أّوال؛ أي إاّل إذا استطاع أن ُيدرك أّن الشّ 
 الّشيء( ، إما أّنه هو ذاته )مفهوم دواممّرة بعد أخرى الحدث اّلذي يختبره  /اّلذي يراه مّرة بعد مّرة 
ما أّنه أحد أفراد فئة  متجانسة ذات خصائص معّينة )المفهوم بشكل عام(، وُتصبح الكلمات في وا 

م عن الّنهاية عبارة عن رموز ُتشير إلى مفاهيم، وعالقات بين المفاهيم، وهو ما نقصده عندما نتكل
إّن اكتساب خالصة ما سبق شيء واحد، و  ّدالليّ المحتوى ال / )المعنى(، فالمعنى والمفهوم

ُتكتسب متآزرة، وليس بشكل  كّلها ، تركيبيّ ، دالليّ ، معجميّ نظام صوتيّ من:  الّلغةمستويات 
 متتاٍل.
األولى من عمر الّطفل بعدما أثبتت الّدراسات بأّن حاسة الخمس الّلغة خالل الّسنوات تكتسب و 

ولد معه القدرة على الّسمع مكتملة؛ ت إذ لّما يولد الّطفلالّسمع محط استقبال المثيرات الّصوتّية، 
تتطّور تدريجيا؛ مّما يمّكنه من استخدام  على الّسمع ثّم قدرته على الّنطقيعمد في شهوره األولى و 

لتكتمل مع نهاية عامه الخامس، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة خصبة، واألساس م، و الّلغة وفهم الكال
فيها يزداد فهم كالم و يكون أسرع في هذه المرحلة،  في تعّلم الّلغة عن فطرة، والّنمو الّلغويّ 

لنمّو وتعّلم الّلغة في حياة الّطفل، وهناك مجموعة من  بمرحلة العمر الّذهبيّ اآلخرين؛ لذا ُتعرف 
مدى فهم حديث الّطفل، نمو الحصيلة الّلغوّية، طريقة الّنطق، تركيب الجملة، طول لمؤّشرات كـ: ا

 ، أو بمساعدة استعداد لغويّ الجملة. لم يعد الخالف اليوم قائم إذا كانت الّلغة مكتسب فطريّ 
ليبقى الحديث حديث حول  وجود فعال لدى الّطفل عند والدته؛م موروث؛ بل هو شيء طبيعيّ 

وتحصيل هذه الملكة قرين بتعّلم  ،تبقى الّلغة ملكةتسبة  كون الفطرة شيء مفروغ منه. الّنسبة المك
بكّل حيثياته  الكتساب الّلغة فالمجال المعرفيّ  1غير إرادي، / امستوياتها، وهذا الّتعّلم يكون إراديّ 

 عليم، تحصيل هي من صميم االكتساب كـ: ت واّلتي تشمل مصطلحات عديدة ،الّنوعّية متباينة
 د من الّتفريق بينها كـ: الموهبةب وتتداخل مصطلحات أخرى ال ،لختمرين...إ ،تلقين، تعّلم، مراس

ما ُينسب إلى ؛ لكن دون أن نحشر معها مفهومي الكفاءة واإلنجاز، والعبقرّية، وهذا المقدرة، الملكة
لى الّلغة ذ متكّلم الّلغة أحيانا عملّية معّقدة  تبقى عملّية االكتساب الّلغويّ وعليه  اتها أحيانا أخرى.وا 

ني اّلذي يستند إلى يْ ما ُيطلق عليه بالعلم البَ  في إطاربحيث تندرج في الّدراسات الّلغوّية الحديثة 
                                                           

 .166، 165م، دار الكتاب الجديدة المّتحدة، ص2010. بيروت: 1الم المسدي، العربّية واإلعراب، طعبد السّ  -1



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

84 

الكونّية، وعلم الّلسانيات بشّقيها الّنظرّية والّتطبيقّية في الّلغويات الكّلية أو  1علوم متعّددة منها:
وفروعه المختلفة في تبيين اختالف األشخاص في اكتساب الّلغة، وعلم االجتماع  الّنفس بتقسيماته

ة والثّقافة الخاصّ  ،بفروعه في دور الفرد والجماعة وتأثير كّل طرف في اآلخر، وعلوم اإلنسان
م الخطوط العريضة، واآلليات تساعدنا على رسوالعاّمة، ومعرفة الكيفّية اّلتي ُتكتسب فيها الّلغة 

المناسبة للّتخطيط لعملّية ناجحة في تدريس الّلغة، وهذه تقود تلقائيا إلى تعّلم ناجح لّلغة، وعليه 
 يمكن بناء مناهج الّلغة العربّية بناًء على معطيات اكتساب الّلغة وتعّلمها.

ا إلى دور العمر في اكتساب نو يعّد العرب من األوائل اّلذين تفطّ : العمر واالكتساب الّلغويّ  -
على حّد سواء؛ لذلك كان اآلباء واألمهات حريصين على أن يكتسب  األولى والثّانية الّلغتين

ة إحدى المؤّسسات ة العربيّ بحيث أضحت الباديّ  ، وأنقى بقاعهامنابعها من أصفىغة أطفالهم اللّ 
 أطفالهم إليها لّما تفّشى الّلحنالّتعليمّية الكتساب الّلغة، وذلك لما حرص معظم اآلباء على إرسال 

 واألنسب الكتساب الّلغة اك ضرورة البحث عن المكان األنقىواختلط العرب بالعجم، فبرزت آنذ
على تنشئة أوالده تنشئة لغوّية صحيحة في بيئة لغوّية سليمة لم  وا حريصينفكثير من اآلباء كان

تتعّرض إلى لحن العامة، وأخطاء الخاّصة ذلك أّن بلوغ المجد آنذاك في الّسياسة، والمجتمع 
تقتضي أن تمتلك كفاءة لغوّية راقّية، فكم من خطأ لغوٍي كّلف صاحبه عمله، أو مكانته، أو 

فل كما أثبتت الّدراسات الحديثة الفترة الّزمنّية المالئمة الكتساب الطّ الّسادسة  سمعته، وتعّد سنّ 
بّد من توّفر مجموعة من المهارات الّضرورّية، ويرى  لكي تتّم العملّية الو  ،ملكة الّلغة وتعّلمها

(Owens  /آوينز)  2مهارات حّسية إدراكّية والكالم لدى الّطفل يعتمد على ستبأّن نمو الّلغة  
 الّترتيب: هذا وهي على 

 القدرة على االنتظار من أجل الكالم. .1
 القدرة على تمييز األصوات. .2

                                                           
ن: ا. عم1وتطبيقاتها المعاصرة، ط العربيّ  الّلغة الثّانّية في الفكر الّلغويّ خالد حسين أبو عمشة، نظريات اكتساب  -1

 .35م، كنوز المعرفة للّنشر والّتوزيع، ص2018
 الم، اكتساب الّلغة لدى طفل ما قبل المدرسة.خالد عبد السّ ُينظر:  -2
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القدرة على تذّكر تتابع أصوات الكالم وفق ترتيبها الّصحيح لُتؤدي المعنى في الكلمة  .3
 المكتسبة.

 القدرة على تمييز تتابعات أصوات الكالم من أجل فهم الجملة أو الّرسالة الّلغوّية في سياقها. .4
القدرة على مقارنة تتابع أصوات الكالم بالّنماذج الّلغوّية المكتسبة، أو بالخبرات الّسابقة لديه  .5

 للكالم وداللته. من أجل استخالص المعنى الكليّ 
بين األنماط الّنغمّية المختلفة أو بين الّنغمات المختلفة في الكالم للّتمييز القدرة على الّتمييز  .6

والوعيد، وبين أصوات الكالم المعّبرة عن الفرح، وتلك المعّبرة عن  ،بين األوامر والّنواهي، والّتهديد
اّلذي  ، والّنمو اإلدراكيّ ويرتبط كّل ذلك بسالمة الحواس والجهاز العصبيّ  .لخ...إوغيرها ،الحزن

 المالحظة واالنتباه. ونبّين ؛ أاّل وهي دّقةيرتبط بالعملّية المعرفّية األساسّية في االكتساب والّتعّلم
 1:في ما يأتي الحصيلة الّلغوّية لطفل ما قبل المدرسة
 -( 03الجدول رقم ) -

 الكلمات المكتسبةعدد  عمر الّطفل
 كلمات (03) سنة واحدة
 كلمة( 272) سنتين اثنتين
 كلمة (496) ثالث سنوات
 كلمة (1540) أربع سنوات
 كلمة (2072) خمس سنوات
 .كلمة (3000)و (2562)ما بين  ست سنوات

/  Lennberg)و ،(/ سميثSmith )كٌل من: حسب نتائج دراسة  الّسابق الجدول كانت نتائجو 
ّن هذه أ، مع العلم ( كلمة2400ت سنوات يكتسب حوالي )أّن طفل السّ ب حينما قاال (لينبرغ

إذ تختلف باختالف الّدراسات اّلتي أجريت على مختلف العّينات في الحصيلة الّلغوّية نسبّية؛ 
ة تلك اّلتي أجريت مؤّخرا في الّثمانينيات، وأواخر الّتسعينيات مختلف البيئات االجتماعّية، وبخاصّ 

                                                           
 .110، 109، صالم، اكتساب الّلغة لدى طفل ما قبل المدرسةخالد عبد السّ  -1
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 ّور الّتكنولوجيّ م أين نجد الّتط2000برنامج افتح يا سمسم(، وكذا بداية سنة تزامن )تماما مع 
كّل البيوت واألسر في كّل المجتمعات، وهو ما ُينتج تأثيرات كثيرة في الّنمو  واإلعالمي قد غزا

وتختلف طبيعة  لألطفال سلبا أو إيجابا حسب طريقة استعمالها، وتوظيفها عند كّل أسرة. الّلغويّ 
في ذلك إّن الّطفل  تقول سميثنمّوه؛ ل ي مختلف مراحلالمفردات الّلغوّية اّلتي يكتسبها الّطفل ف

 يكتسب الّلغة وفقا للّترتيب اآلتي:

المحيطين به مثل: بابا، ماما بدءا من واألشياء  ،: يكتسب كلمات لغوّية ألسماء األشخاصأّوال
 وأسماء اإلخوة.

 لخ.إيكتسب أسماء األشياء العيانّية الحّسية مثل: كأس، خبز، ماء... ثانيا:
 لخ.إوالمعاني الكّلية مثل: طبيب، بوليسي، رّبي، الّشيطان... ،يكتسب األسماء المجّردة ثالثا:
 لخ.، صغير، مّر، أحمر، حلو، أصفر...إكبير يكتسب الّصفات الحّسية لألشياء مثل: رابعا:

وبما  فهذه تتأّخر نوعا ما. ،الّصفات المعنوّية مثل شجاع، خواف، كذاب، جبان وغيرها خامسا:
 (المرحلة االسمّية) اسم أطلق عليهاأكثر من األفعال أّن الّطفل يستعمل في هذه المرحلة األسماء 

ة أّن الّطفل يبدأ في استعمال الّضمائر ألّول مّرة، وبخاصّ  (سميث)ففي أواخر الّسنة الثّانية الحظت 
األسماء يستعمل لخ، وفي عامين ونصف ّية مثل: أنا، أنت، أنت، أنتم...إالّضمائر الّشخص

لّروابط الّلغوّية بينما أحرف العطف والجر وا فاألفعال مع الّظروف المكانّية والّزمانّية والّضمائر.
 لهسبة كونها كلمات ليس لها معنى لمفردها بالنّ  ؛وبصورة متأّخرة نوعا ماشديد  يتعّلمها بُبطءف

أما في الّدراسة اّلتي قامت بها  .(المرحلة الّنحوّيةـ: )بوتسمى  وتدوم هذه المرحلة حّتى العام الثّالث
مال الّطفل ألقسام الكالم: لمعرفة مراحل استع م(1940لعام ) (ديكردر/  Deckader)اآلنسة 
محّددة نتائج خلصت إلى فقد  ،وحروف الجر ،الفعل، الّضمير، والّظروف المكانّية والّزمانّية ،االسم

  :اآلتيالجدول كما في 
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 -( 04الجدول رقم ) -

لغة الّطفل تتطّور بدءا من اكتساب األسماء، وهو مستوى  أنّ الجدول هذا نالحظ من خالل و 
واّلتي  ،لخ()أحرف الجر، أحرف العطف...إ ليصل في آخر المطاف إلى الّروابط الّلغوّيةبسيط 

الّطفل. يعني هذا  سبة لسنّ ُتستعمل عموما في الجمل المرّكبة، وهو المستوى األعلى أو المتقّدم بالنّ 
 في طبيعة المفردات اّلتي يكتسبها، وفي تدّرجها ُيساير مراحل نمّوه العقليّ  للّطفل ّلغويّ أّن الّنمو ال

بحيث ينطلق من المحسوس إلى المجّرد، ومن البسيط إلى المرّكب أو المعّقد، ومن الّسهل إلى 
 الّصعب، وهي نفسها القواعد المنطقّية اّلتي تُبنى عليها طرق الّتعّلم والّتعليم.

 فل في تركيب الجمل بعدما يكتسب قدرا معّينا يبدأ الطّ فل: ركيب الجملة لدى الطّ مراحل ت
ووفق الّتسلسل المذكور سابقا، ولتركيب الجمل بشكل سليم يمّر الّطفل  ،من المفردات ذات الّداللة

 هي على الّترتيب:و  1،بثالث مراحل
وتظهر في عام  الجملةوهي اّلتي تقوم مقام : (Word Sentence) مرحلة الكلمة الجملة .1

ة ونصف مثال عندما يوّجه كالمه إلى أّمه مثال: )حليب( يعني )ماما أعطيني حليب(، أو جمل
 لخ.)دي دي( يعني )ماما أتأّلم(...إ

وهي تظهر في نهاية الّسنة الثّانية  (:(Incomplete Sentenceمرحلة الجملة الّناقصة  .2
ماما )بمعنى  (اقاقماما )ّتعبير عن حاجاته مثال: جملة حيث يستخدم فيها الّطفل كلمتين أو أكثر لل

                                                           
 .112، صالم، اكتساب الّلغة لدى طفل ما قبل المدرسةخالد عبد السّ  -1

 الّسنة الّسادسة الّسنة الثّالثة الّسنة الثّانّية أقسام الكالم
 (180) (110) (62) األسماء
 (43) (33) (18) األفعال
 (14-13) (14-13) (7-6) الّضمائر
 (15) (14) (7) الّظروف

 (9-8) (6) (3-2)  وابط الّلغوّيةالرّ 
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جمل ناقصة من الفعل؛ أي استعمال الجمل االسمّية أكثر من ، وهنا نجد أّن ال(أعطيني الحلوة
 لفعلّية.استعماله للجمل ا

وبداية  وتكون عند نهاية الّسنة الثّالثة (:Complete Sentence)مرحلة الجملة التّامة  .3
الّسنة الّرابعة تقريبا، بحيث يتدّرج الّطفل في استعمال الجمل البسيطة اّلتي تتكون من ثالث كلمات 

ويخضع هذا إلى  ،)فعل، فاعل، مفعول به( إلى جمل مرّكبة تتكّون من أربع أو خمس كلمات
اّلذي يعيش فيه، وقد بّينت  واالجتماعيّ  األسريّ  تأثير المحيطمدى ، و للّطفل مستوى الّنمو الّلغويّ 

 :اآلتيجمل في نتائج دراستها وفق نتائج الجدول هذا الّتدّرج في طول ال (سميث)
 -( 05الجدول رقم ) -

 عدد الكلمات في الجملة عمر الّطفل
 ثالث كلمات عامان ونصف

 أربع كلمات ثالث سنوات ونصف
 خمس كلمات ست سنوات ونصف

من حيث الّطول  المؤّثرة في طول الجمل المستعملة لدى الّطفلوهناك مجموعة من العوامل 
  :، وذلك حسب نتائج دراسة سميثوالقصر
 مراحل نمّو الّطفل ودرجة نضجه؛ -
 وى ممارسته لّلغة؛حسب مست -
لى جانب ذلك و عمر األشخاص اّلذين يتعامل معهم وُيخاطبهم.  - ّطفل كّلما ازداد نجد أّن الا 

ازدادت قدرته على فهم معنى الحوار، والكالم اّلذي يدور حوله، وبذلك تزداد تدريجيا  في الّنمو
أسئلته الكثيرة اّلتي تأخذ طابعا انفعاليا عادة ما تدور حول رغباته وحاجاته، وحول األوامر والّنواهي 

في عمر عامين ونصف إلى ثالث سنوات، بحيث ُيكثر من األسئلة  ويكون ذلك بشكٍل خاّص 
وهو عامل مساعد على تطوير ويستثير اهتمامه، وُيلفت انتباهه،  ستفسر عن كلِّ شيء يحيط بهوي

بداء االستعداد لها من وا   ،ه، وبعد ذلك تلي محاوالت القراءةنفسالوقت ولغته، وثرائها في  معارفه
ده من خالل اهتمامه بالّصور والّرسومات واأللعاب، ومحاولة الّتعليق، ويبدأ في وصف ما ُيشاه
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فل قصصا معروفة، يرّد على الّسادسة يرّدد الطّ  ، وفي سنّ وألوان ،ووضعيات، وأشكال ،مواقف
األرقام الحسابّية، يذكر  ا تلفزيونّية، يسمي األلوان، يعدّ يرّدد جمال معّقدة، يذكر حصص الهاتف 

 لخ. رأ اسمه، يقرأ لوحات اشهارّية...إبشكل آلي الحروف الهجائّية، يق
يعتبر أصحاب هذه الّنظرّية بأّن الّسلوك الّتعّلم والّتشريط(:  الّسلوكّية )نظرّيةلّنظرّية ا .1
يتّم تعّلمه نتيجة توّفر مثير واستجابة تعّزز سلبا أو إيجابا، وذلك تبعا لسالمة االستجابة  الّلغويّ 

 إنماء هذا الّتعزيز الّسلبيّ ، بينما يورث ديمومة الّسلوك الّلغويّ  الّلغوّية، فيورث الّتعزيز اإليجابيّ 
 حاول أصحاب هذه الّنظرّية تفسير ظاهرة الّتعليم من خالل ما أسموه باالرتباطات في ماف ،الّسلوك

كما أّن تكرار هذه العالقات أو عدمه يقوي  1.اّلذي ُيشّكل المدخل الّلغويّ  بين أجزاء المثير الّلغويّ 
منظور الّسلوكيين هو انعكاس لمدى قّوة  الّتعّلم من، وهكذا فإّن الّلغويّ  أو يضّعف الّسلوك

أّن الّلغة شكل من أشكال الّسلوك، وُتفّسر في على أساس  ،اطات بين مكّونات المدخل الّلغويّ االرتب
 جود تباين بين مسار تعّلم الّلغة بو  االستجابات، وال يعترفونالعادات بتدّخل المثيرات و إطار تكوين 

سلوك آخر كون المحيط هو من يدّعم  كأيّ  لوك الّلغويّ ارة سلوكّية أخرى، والسّ ومسار تعّلم أّنه مه
لما ُيظهر أصواتا لغوّية ألّول مّرة  له،اّلذي يظهر عند الّطفل كابتسامة األهل مثال  الّلعب الكالميّ 

مثيرات مع إهمالهم لألصوات غير الّلغوّية الّصادرة عنهم، وبالتّالي الّلغة ما هي إاّل استجابات ل
أي تستخدم  2، وتأخذ شكل الّسلوك الخاضع للمالحظة المباشرة؛يقوم بإصدارها الكائن الحيّ 

 اّلتي ُتخضع للّتشريط واالستعانة بالّتدعيم.الكلمات كمثيرات واستجابات لمثيرات أيضا 
 يتمّثل المثير في كّل حركة قابلة ألن توّلد استجابة معّينة عند الكائن الحي؛ -
االستجابة للمثير في كل ما يفعله الكائن الحي كاالقتراب من الّضوء، أو االبتعاد عنه  تتمّثل -

شاطات األكثر تنظيما مثل وضع الخطط، وتحرير الكتب، فاالستجابة أو رّدة الفعل هي أو كالنّ 
 الحركة الّناشئة عن المثير.

ون ات كبأّنه ما هو إاّل سلسلة من المثيرات واالستجاب عتبر الّنظرّية الّسلوكية الكالم البشريّ تَ و 
جانبه أو ويطلب مّمن يوجد إلى  ،الّطفل بالجوع مثالالمثير يبدأ من وجهة بيولوجية كأن يشعر 

                                                           
1 - Burrhus Frederic Skinner, Verbal Behavoir, New york: 1957,  Appleton  Century  Grofts. 

2- Smith Sampson, "Parallel Distributed Processing" language, N
0
63,  1987, PP 86,87. 
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عن طريق لغة ما ليسّد رمقه، فالّلفظ ها هنا هو ما يثيره من استجابة عند الّسمع، وفّسر معه 
عند الّطفل في قولهم بأّن الّطفل يولد صفحة بيضاء؛ أي  الّلغة الّنظرّية الّسلوكية نشأة أصحاب

ها من تجربته ذهنه خال من الّلغة تماما، وبعدها يكتسب الّلغة على أّنها عادة من عادات اكتسب
حوله، واّلذي يخضع في نفس الوقت لنظام وتحكم، وهذا ما نراه عند هؤالء  وتواصله الّدائم بمن

 (بلومفيد/  Blomfield)، (سكينر/  Skinner)، (واطسون/ Watson )ومنهم:  ،الّسلوكيين
Jerome)  /جيروم) ،(Bruner  /برونر)لخ....إ 

 وهو سلوك آخر يعّرف واطسون الكالم بأّنه سلوك مثل أيّ  :واالكتساب الّلغويّ  واطسون ،
في حّد ذاته نمط من ات، واّلذي يقصد به التّفكير كون الّتفكير يشبه تماما الكالم الموّجه إلى الذّ 

أنماط الّسلوك، وهو من وضع فصال كامال في كتابه )الّسلوكّية( بعنوان: )الكالم والّتفكير( نفى فيه 
 1.، واعتبر الّتفكير بمثابة كالم الفرد مع نفسه، أو الكالم اّلذي تنقصه الحركةوجود الجانب العقليّ 

يتّم عن طريق الّتدريب اّلذي يمّيز المرحلة األولى من  أّن اكتساب الّسلوك الّلفظيّ رأى واطسون بو 
، ويتّم بذلك تكييف الّسلوك على ، واّلذي يستمر طوال حياتهعند الّطفل مراحل االكتساب الّلغويّ 

ورأى بأّن معجم األصوات  ،عن طريق الّربط بين اشارة اصطالحّية، وفعل محّدداإلشارات الّلفظّية 
يتكّون في البداية من أصوات اّلتي تصدر تلقائيا عن الّطفل ( لمعجم الّلفظيّ ة لدى الّطفل )االّلغويّ 

كون  وعن طريق الّصدفة، وبعدها يخضع للّتطوير عبر البيئة االجتماعّية )األسرة( بشكل تشريطيّ 
وت األهل يسعون لتقريب األصوات الّتلقائّية من األصوات الّلغوّية أو الفونيمات، فما أن يقترب الصّ 

أو الفعل  ،أو بالفعل عبر عملّية استبدال الّشيء ،الواقع من الكلمة حّتى يتم ربطهما بالّشيء في
وطريقة نطقها، وعلى هذا الّنحو  الكلمة عملية الّتشريط ها هنا تنغيمشمل وت أو بالّلفظة، ،الّصوتب

عبر فتوّلد االستجابات الّلفظّية  ،يكتسب الّطفل شيئا فشيئا استجابة لفظية تشريطّية لكل ما يحيط به
وفي موضع ت الّطفل الّتلفظ بها عّدة مرات، خالل محاوال، وتتعّزز أكثر المثير أو الحافز الفيزيائيّ 

آخر يقول واطسون: "أّن الكالم ما هو إاّل حركة في الّرئتين والحنجرة، وباقي أعضاء األجهزة 
حيث يكتسب اإلنسان الّلغة عن طريق  م بالحركة جميعاانين اّلتي تتحكّ الّنطقّية، وخاضع أصال للقو 

                                                           
م، دار 1993. بيروت: 1، ط-دراسات لغوّية اجتماعّية نفسّية مع مقارنة تراثّية-قضايا ألسنية تطبيقّية ميشال زكريا،  -1

 .73، 72 العلم للماليين، ص



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

91 

عتبر الّتفكير سلوكا لفظيا، ال يمكن أن يكون له أُ  دة سلوكّية؛ بل أكثر من ذلكاالشراط كأّية عا
 ويتلّخص من خالل رأي واطسون ما يأتي: 1وجود إاّل بعد الكالم."

بقدر ما يكتشف األشياء اّلتي تشير إليها  يكتسب الّطفل معاني الكلمات وفق مسار تشريطيّ   -
 الكلمات عبر اقترانها بالكلمة اّلتي يتلفظ بها؛

في ما يتعّلق بإثارة االستجابات، كما تفعل بالّذات األشياء تؤدي الكلمات وظيفتها الّداللّية  -
الجمل يكون قد اّلتي تشّكل الكلمات بديال عنها، وحين يتعّلم الّطفل الّترتيب الّصحيح للكلمات في 

 اكتسب القواعد الّتركيبّية؛
تؤدي الكلمات في البداية دورها كمثيرات، وبذلك تستقيم كبديالت لألشياء أو األفعال، وعليه  -

تتعادل الكلمات واألشياء في توليد االستجابات. كما قد تكون الكلمات مثيرات لكلمات أخرى 
الّشيء تعمل الكلمة كمثير بديل، وتتيح هذه اآللّية  فالكلمة تكفي لتوليد العبارة كّلها، وفي غياب

الحديث عن األشياء واألحداث البعيدة في الّزمان والمكان من دون أن تكون خاضعة مباشرة لتأثير 
 المثيرات الخارجّية؛

 يعتمد واطسون على مبدأ الّتعميم لتفسير استعمال الّطفل الكلمات والّتراكيب الجديدة؛ -
ره شيء ال يمكن مالحظته أو قياسه، فالّدراسة العلمّية في نظ بوجود أيّ واطسون ال ُيسّلم  -

حسب، وّتنصب على البيئة المحيطة بالفرد، وترتكز على تعتمد أساسا على خبرة الحواس و 
 والّتجربة اّلتي تقوم عليها. ،المالحظة المباشرة

 في علم الّنفس  المذهب الّسلوكيّ من أبرز ممثلي كينر س يعدّ  :واالكتساب الّلغويّ  سكينر
واّلذي يهتم بمعالجة المسائل الّسلوكّية  (علم الّسلوك الّلفظيّ ) وهو من أّسس لعلم جديد سّماه بـ:

ة، ودراسات االضطرابات الكالمّية اّلتي غفل عنها بحسب رأيه علوم األلسنّية، والبالغة، والّدالل
، وبتحديد المتغّيرات اّلتي تتحّكم بهذا الّسلوك لوك الّلفظيّ للسّ  الّلغوّية، ويهتم بالّتحليل الوظيفيّ 

والتّنبؤ بها. كما يهتم سكينر بالمثيرات  الّلفظّية ويصف كيفّية تفاعلها لهدف تحديد االستجابات
وباالستجابات للمثيرات، وبالعالقات اّلتي تربط استجابات معّينة بمثيرات معّينة، وال ُيبدي أي 

                                                           
  ، البيت، الحضانة، ورياض األطفالوتطويره في مرحلة الّطفولة المبّكرة نقال عن: نجم الّدين علي مردان، الّنمو الّلغويّ  -1
 .42م، مكتبة الفالح، ص2005ربّية المّتحّدة: ط. اإلمارات الع د
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المتكّلم في عملّية الّتكّلم معتبرا أّن هذا اإلسهام غير جدير باالهتمام، ويهتم أيضا اهتمام بإسهام 
أو  بين الحوادث البيئّية أو المثيرات، وبين أفعال الكائن الحيّ بدراسة العالقات  الّتحليل الّسلوكيّ 

  االستجابات، وذلك بالبحث في كيفّية إحداث المثيرات تغييرات في الّسلوك.
من قبلهم لما  يجابيّ ن الّطفل للكبار ثّم الّتدعيم اإلكينر على عملّية الّتقليد والمحاكاة ميركّز سو 

يستطيع  نمّو الّطفل في العمرلغوّية في بداية نطقه للحروف، ومع عنه من مقاطع أو ألفاظ  يصدر
 تستمر" ؛ إذْ والجملالكلمات  ون بها؛ ليحاول بعدها تقليد تلكأن ُيدرك الكلمات أو الجمل اّلتي ينطق

في استجابة الفهم من ناحية الكبار عند استعمال الّطفل الّلفظ عملّية الّتدعيم المتمّثلة عادة 
فل استعماال صحيحا؛ أي إّن فهم الكبار أللفاظ ُيعتبر تدعيما لهم، ولهذه الطريقة ال يكتسب الطّ 

إّن الّتقليد والمحاكاة من الّطفل  1حيحة."عن الّتركيبات الّلغوّية الصّ  المفردات فحسب؛ بل إّنه مفهوم
بأّن الّلغة نتعّلمها كما نتعّلم فإذا سّلمنا  ،تأكيد ألهمّية الّسماع هما أللفاظ الكبار في نظرّية سكينر

أن بّيننا أّن قّوة الّسمع ل مرهون بسالمة الحواس، وقد سبق أي سلوك آخر، فهذا يعني أّن الّتحصي
، وأّن المعرفة اّلتي نحصل عليها بواسطة الّسمع أكثر لّتعليمّية والّتعّلمّيةعملّية الأمر ضروري ل

أهمّية وأكثر دقة وفائدة، "فالّطفل في تقليده ُيحاكي ما يصل إليه عن طريق الّسمع، فمن البديهي 
 أن تتوقف هذه المحاكاة على وجود قدرة الّسمع لديه، وأن تتأّثر في ارتقائها بما ينال هذه الحاسة

عناصر  ةثالثلنتيجة تفاعل  المكتسب الّسلوك الّلغويّ  يكونسكينر  حسبف 2من دّقة وتهذيب."
تتحّكم فيه نتائجه فهو  -سلوك آخر كأيّ  – "فالّسلوك الّلغويّ  ،هي: التّنبيه، االستجابة، التّثبيتو 

ة إذا غاب يتعّزز وُيقّوى حين تكون النتيجة مكافأة، أما إذا كانت عقابا فإّنه ُيذّوى وقد ينطفئ خاصّ 
 :في ما يأتي ملّية االكتساب الّلغويّ وتتلّخص أفكار سكينر في ع 3الّتعزيز."

 حاكاتها، والّنسج على منوالها؛واّلتي يمكن حفظها وم ،الّلغة مجموعة من القوالب والبنى -
 حالة ذهنّية مسبقة مفترضة؛ ةالمتعّلم كائن يقوم بسلوك، وال اعتبار أليّ  -

                                                           
 الوطنيّ  م، المجلس1998ط. الكويت:  د .سماعيل، األطفال مرآة المجتمع، سلسلة عالم المعرفةإمحّمد عماد الّدين  -1

 .108، ص99، عللثّقافة والفنون واألدب
 .200م، نهضة مصر، ص2003 ط. القاهرة: علي عبد الواحد وافي، نشأة الّلغة عند اإلنسان والّطفل، د -2
م، دار 1993ط. بيروت:  دوغالس براون، أسس تعّلم الّلغة وتعليمها، تر: عبده الّراجحي وعلي أحمد شعبان، د -3

 .28الّنهضة العربّية، ص
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على يقّدم نوع من أنواع الّتعّلم  شأنه شأن أيّ  من تكوين العادات الّسلوكّيةتعّلم الّلغة ضرب  -
 ثنائية المثير واالستجابة؛

أي بالّتكرار والّتدريب إلى عادات  ؛ة بالّتعزيزتتحّول االستجابات الّلغوّية للمثيرات الّلغويّ  -
 سلوكّية راسخة مكتسبة؛

يهّيئه من المثيرات اّلتي  من خالل ما ئيس في اكتساب الّلغة هو المحيط الخارجيّ المحّدد الرّ  -
 عادات.تصير بالّتعزيز واّلتي  ،تستدعي من المتعّلم استجابات

  عند الّطفل  عملّية االكتساب الّلغويّ هو اآلخر تناول بلومفيد  :الّلغويّ واالكتساب بلومفيد
 الّطفل حيث يرى أنّ  ،ة للّسلوكيةتصّورا يّتفق مع األسس والمالمح العامّ في ظّل ذلك وطرح 
تحت تأثير مثيرات  هكونلغته عن طريق تعزيز االستجابات الّلفظّية الّصحيحة وحدها  يكتسب
ينطق أصواتا شفوّية، ويرّدد هذه األصوات، وُتؤدي هذه العملّية إلى عادة، فكّلما قرع تجعله مختلفة 

كالم المحيطين به، وبطبيعة الحال قّلد يُ به  صوت مماثل في أذنيه حاول الّطفل إنتاج هذا الّصوت
ما ذهب إليه يبدو أّن  1ن المحيطين به.يبدأ بنطق مقطع البأبأة اّلذي يشبه الكالم اّلذي يسمعه م

اّلذين  غيره من علماء الّنفسغة يشبه ما ذهب إليه في ما يتعّلق باكتساب الّطفل للأيضا بلومفيد 
يقولون بأّن الّطفل يلّذ له أن يسمع نفسه، وأن يكّرر صوته، وعندما تقوم األم بعناية طفلها فهي 

 وُيحاول تقليدها ،اّلتي ُيعنى بهاُتحدث بعض األصوات حّتى ينتبه لها، ثّم يربط بينها وبين حاجاته 
والّطفل  ولّكنه متعّلم، فطرياوهذا الّترداد ليس  ،بحيث يمّر بمرحلة إحداث الّصوت وترداده كثيرا

عله ا يجممّ  ؛بتلك الّلذة اّلتي تعّد تعزيزا لهذا الّسلوك األصّم ال يسمع أصواتهم، وبالتّالي ال يشعر
عن إصدار هذه األصوات، وترتبط هذه األصوات بحاجاته اّلتي ُيعنى بها، ومن ثّم ُيحاول  يكفّ 

ارها ما دامت ترتبط بإشباع حاجاته، وتخفيف الّتوّتر تقليدها مّرة أخرى وتطويرها، ويزداد حّبه لتكر 
أو عالج، أو  ،أو شراب، أو نظافة ،طعام :الّناشئ عن حرمان معّين، وقد يكون الّتعزيز متمّثال في

إذ رأى ، بشكل كبير وواضح وجهة نظر بلومفيد الّسلوكيينمعظم وتبّنى  لخ.إأو قبلة... ،ابتسامة
هو اآلخر أّن العادات الكالمّية ذات ممّيز ثنائي يحدث دائما بحيث يتعّلم الّطفل العالقة بين المثير 

                                                           
مجّلة مصطفى زكي حسن الّتوني "المدخل الّسلوكي لدراسة الّلغة في ضوء المدارس واالّتجاهات الحديثة في علم الّلغة"  -1

 .27، ص10م، جامعة الكويت، ع1988مدّونة لسان العرب. الكويت: 
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 بة الّلغوّية البديلةواالستجا كما يتعّلم العالقة بين المثير الفعليّ فالبديلة.  واالستجابة الّلغوّية ،الفعليّ 
 تبقى الّلغة في نظر بلومفيد شكال ، واالستجابة الفعلّية.البديل العالقة بين المثير الّلغويّ أيضا يتعّلم 

من أشكال الّسلوك ُيفّسر في إطار تكوين العادات بتدّخل المدّعمات المختلفة من المثيرات 
 .كأي سلوك آخر هو في الّنهاية نتيجة عملّية تدعيم واالستجابات للمثيرات، والّسلوك الّلغويّ 

 موروثة الغوّية لّ القدرة تلك الوجود ينكرون  لم يكن هؤالء :الّلغويّ واالكتساب برونر و ، جيروم
باإلمكان و  ،ه يحتاج إلى بيئة لغوّية مناسبةفإنّ  ،لكي يكتسب الّطفل الّلغة األم قالوالدى الّطفل، و 

تلك  بآلية اكتساب الّلغة، فإّن البيئة الّلغوّية الاّلزمة الشتغالهذه تسمّية القدرة الّلغوّية الموروثة 
اآللّية يمكن تسميتها بنظام إسناد أو تعضيد اكتساب الّلغة، وهذا الّنظام يتجّسد بالعائلة اّلتي تشّجع 
الّطفل على الكالم؛ بل تتيح له الفرص الكثيرة الكتساب الّلغة أثناء تغذيته، أو تنظيفه، أو الّلعب 

ّلغة يعتمد على قدرة الّطفل على فهم ، فجميع هذه الفعاليات تكون مصحوبة بالّلغة، وأّن تعّلم المعه
دراكه للطريقة اّلتي ُتستعمل فيها الّلغة. لوك إّن السّ  1الفعاليات االجتماعّية، والمشاركة فيها، وا 

أثر حاسم في اكتسابه لّلغة، والّطفل هو المشارك  روف االجتماعّية ذو، والظّ ة الّطفللبيئ الّلغويّ 
أيضا، ومّما يؤيد  ضروريّ و  يّ الفاعل في اكتسابه الّلغة، ولكن دور الوالدين والمجتمع هو أساس

 : حالتان اثنتان هماكل من: )جيروم وبرونر( وجهة نظر 
يصعب عليه جدا  وصة في مّخهأو منطقة مخص ،أجزاء معّينةفي تضّررت  حالة الّطفل اّلتي -

 اكتساب الّلغة؛
ولة حالة الّطفل اّلذي لم ينشأ في بيئة لغوّية مناسبة ليس كمثل الّطفل اّلذي نشأ في بيئة معز  -

 هي:و  2،وعة من المبادئمس إذا الّنظرّية الّسلوكّية على مجتتأسّ ب الّلغة، و يصعب عليه جدا اكتسا

ُيكتسب عن طريق عملّية   (ودڤأوز /  Osgod)يعني أّن الّلفظ حسب الّترابط واالقتران:  
الّدال على الّلفظ؛ يعني أّن المثيرات الّلفظّية عبارة عن  الّشيء وبين المثير ،االقتران بين الّلفظ

: هذا خبز، أو هذه للّطفلأصوات كالمّية ُتقترن بمثيرات شيئّية اقترانا منتظما، ومتكّررا مثل قولنا 
                                                           

مخبر م، 2011علي القاسمي "الّطفل واكتساب الّلغة بين الّنظرّية والّتطبيق" مجّلة الممارسات الّلغوّية. الجزائر:  -1
 .113، ص2، عالممارسات الّلغوّية

 ة الكويت.م، مطبوعة جامع1984. الكويت: 1، طُينظر: داود عبده، دراسات في علم الّلغة الّنفسيّ  -2
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ففي  ،وبإبعاده من شيء مضر به ،تفعل كذاامه، أو نقول له: ال قطة، أو شيء آخر بإحضاره أم
 والّشيء، أو بين الّدال والمدلول؛كّل هذه الحاالت هناك عملّية اقتران بين الّلفظ 

ترّسخت  ام الّطفل في مختلف المواقفيعني كّلما تكّررت مفردات أو كلمات ما أم الّتكرار: 
 في ذهنه أكثر واستوعبها؛

ومفردات  ،فإّنه يسمع كلمات بما أّن الّطفل يعيش في محيط اجتماعيّ  والّتقليد:المحاكات  
الكبار ونطق  مإلى محاوالت المحاكات والّتقليد لغة، وكاله  مختلفة، وهو األمر اّلذي يدفعوجمال

 في مواقف وسياقات متعّددة؛
الكالسيكي، فلّما نمنع اكتساب المفردات، ويستند أيضا إلى مفهوم اإلشراط ويعني  اإلشراط: 

 ليد تصبح الّضربة مثيرا غير شرطيّ الّطفل من القيام بعمل ما بقولنا له )ال تفعل ذلك( مع ضربنا ل
 ؛اليد، وكلمة ال تكون مثيرا شرطيا لسحب

وُيستجاب له بتقديمه إياه  كالخبز أو الحليب... امعين الّطفل شيئالما يطلب  الّتعزيز: 
قوانين أخرى للّنظرّية  ةفظ المنطوق. ولقد ُأضيفت ثالثنوعا من الّتعزيز للك االستجابة تصبح تل

 وهي: ،الّسلوكّية تفّسر عملّية االكتساب الّلغويّ 
فل في مراحل حياته األولى في اكتساب الّلغة الطّ  عندما يبدأ قانون المحاولة والخطأ: 

مثل المشي؛ بمعنى يستعمل مفردات وصيغ لغوّية بطريقة  ،األولى يستعمل طريقة المحاولة والخطأ
 ن أعاد نطقها بطريقة صحيحة وهكذا؛وكّلما تقّدم في السّ  ،عشوائّية
على أهمّية تعزيز إجابات المتعّلم من خالل مكافأته على هذا القانون ينبني  قانون األثر: 

 جابات المتعّددة وتصحيح األخطاء؛اإل
كّلما تّدرب ومارس الّطفل الّلغة، وداوم على استعمال، وتوظيف  أي أّنه قانون الّتدريب: 

 المفردات والجمل اكتسبها.
 أيضا من أنواع الّسلوك البشري حيث اعتبروهما كأّي نوعمزج الّسلوكيون بين الّتفكير والّلغة، 

الكالم ن مختلفان، ويساوي هؤالء أيضا بين الّلغة و ز الّتمييز بينهما على أّنهما شيئاوعدم جوا
 أن يكون نوعا من الكالم الّداخليّ بّد  الفمعتبرين أّن الّلغة هي الكالم المنطوق بالفعل. أما الّتفكير 

 تتلّخص خطوات اكتساب الّلغة عند السلوكيين في ما يأتي:و المنطوق على مستوى الحنجرة فقط. 
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 مختلفة؛يقوم الّطفل أّوال باستخدام قدرته على الّتصوير بإصدار أصوات  -
يستجيب األهل من بين تلك األصوات ألصوات يرونها قريبة من الّلغة فُيظهرون سرورهم  -
 بها؛
 يحاول األهل إغراء الّطفل بإعادة الّتلفظ بتلك األصوات؛ -
 تدّخل المحاكاة في استرجاع األطفال لتقليد ما يرغب األهل في سماعه من طفلهم؛ -
أن ينطق األلفاظ اّلتي يرضون عليها ما بقبلة، أو قطعة من  ُيثّبت األهل طفلهم اّلذي حاول -

 وما شابه ذلك؛ ،الحلوى
 يستجيب الّطفل لهذا الّثواب بتكرار ما أعجب األهل؛ -
 يربط الّطفل ما تّم إتقانه مع مرور األيام بالّتكرار، وبذلك يكتسب الّلغة رويدا رويدا. -

هو مجّرد امتداد للجسد، وال يختلف عنه إاّل في  أّن العقلالّسلوكّية الّنظرّية  رأى أصحابو 
مادّية سلسلة  اّلذي هو الّنشاط الّلغويّ  صعوبة مالحظة نشاطه من قبلنا، ويعتبر الّنشاط اإلنسانيّ 

عها لالختبار في نطاق اخضا  اهرة الّلغوّية يمكن دراستها و بب والّنتيجة، وأّن الظّ من تعاقب السّ 
ر واالستجابة، وهي نفسها الّتجارب اّلتي ُتجرى على الحيوانات، ولذا تجارب علمّية متعّلقة بالمثي

يفترض هؤالء أّن اكتساب الّلغة يتّم فقط من خالل الّتفاعل بين قدراتنا العقلّية، ومحيطنا 
ي من الّلغة العربّية عملّية اكتساب المستوى العامّ  أنّ على  تؤّكد الّنظرّية الّسلوكّية، و االجتماعيّ 
تتمّثل في اكتساب مجموعة من العادات الجديدة من خالل االستجابة المعّززة للمثيرات في بسيطة 

بيئة الّطفل المباشرة، وأما تعّلم المستوى الفصيح فيتطّلب إجالل لمجموعة من العادات الّسلوكّية 
ل في هذه ويكمن اإلشكال في أّن العادات القديمة تتدخّ  ،الّلغوّية الجديدة محّل العادات القديمة
لكن واجهت الّنظرّية الّسلوكّية انتقادات كثيرة سواء في تعّلم و  العملّية، إما بالمساعدة أو بالعرقلة.

نها تتجاهل عن تفسير عملّية اكتساب الّلغة كو الجمل أو المفردات، واّتهمت على أّنها عاجزة 
ذي ترتبط به الّلغة ارتباطا وثيقا الّ  والمعرفيّ  في جانبه العقليّ ة بخاصّ حقائق جوهرّية في اإلنسان، و 

يرى أّن تحليل نظريات الّتعّلم لمعاني الكلمات في ضوء الّترابط  إذ ،تشومسكيومن بين هوالء نجد 
أو بين كلمة ومشاعر تثيرها بفشل في قياس الّتعقيد الكامل  ،ين كلمة وشيء، أو بين كلمة وكلمةب
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اهرة، وقد يكون ذلك أكثر وضوحا لو أّننا التفتنا إلى معاني الجمل أكثر من الّنظر إلى معاني للظّ 
 .االكتساب الّلغويّ الكلمات، وهذا ما نراه ونستنتجه من خالل الّنظرّية الموالّية في 

 وما هو جسديّ  ،عقليّ يمّيز العقالنيون بين ما هو : ويّ كتساب الّلغاال و  العقالنّيةالّنظرّية . 2
اجتماعّية، وال يمكن اعتبارها مجّرد نسانّية نشاطا عقليا؛ كون الّلغة ظاهرة إ شاط الّلغويّ وُيعّدون النّ 
 ّطفل يولد وهو مزّود باستعداد لغويّ ، ويفترض أصحاب الّنظرّية العقلّية بأّن الأو حيوانيّ  فعل ماديّ 

 الّنظرية نجد: نعوم تشومسكيهذه اد وأشهر رو  ،مخصوص ُيعينه على اكتساب الّلغة فطريّ 
(Miller  /ميللر) ،(William-Suther  / شترنوليم) ، (Lennberg  /لينبرغ) Crashin)  /

  .لخ...إ(كراشن

 يرى تشومسكي أّن الّلغة مهارة خاّصة، وأّن القدرة  :الّلغويّ واالكتساب  نعوم تشومسكي
على تعّلمها موجودة في موروثنا الجنيني، وأّن الّطفل يولد وهو مزّود بقدرة لغوّية خاّصة، أو ما 

يمّكنه من اكتساب الّلغة دون تدّخل مباشر من الوالدين أو  (بالبرنامج الّداخليّ ) اصطلح عليه
ويقول  ،ة الّلغوّية الفطرّية اّلتي تولد مع الّطفل تمّكنه من االبتكار الّلغويّ المعّلمين. كما أّن تلك القدر 

من في ذلك: "في حالة الّلغة ينبغي أن تشرح كيف يتمّكن الفرد اّلذي يحصل على بيانات محدودة 
جدا، فالّطفل عندما يوضع في بيئة لغوّية يسمع مجموعة من الجمل اّلتي  غنيّ  تطوير نظام معرفيّ 

وما إلى ذلك، وعلى الّرغم من ذلك ينجح خالل وقت قصير  تشظّيةغير تاّمة ومغالبا ما تكون 
جدا في بناء أو تمثيل قواعد تلك الّلغة، وتطوير معرفة معّقدة جدا ال يمكن استخالصها 

بّد أّنها  نستنتج أّن المعرفة المتمثّلة داخليا ال ،مّما حصل عليه من خبرةد باالستنباط، وال بالّتجري
تكمن ضمن الّسلوك  عقلّيةً  أّن هناك حقيقةً تشومسكي  يرى 1محّددة من قبل ملكة بيولوجية ما."

ُيخفي وراءه معرفة ضمنّية بقواعد معّينة، وُتعتبر الّلغة في ظّل هذا المبدأ  ، فكّل أداء كالميّ الفعليّ 
فتشومسكي  ،تنظيما عقليا فريدا من نوعه تستمد حقيقتها من حيث إّنها أداة للّتعبير والّتفكير العقليّ 

تغذيته  ال يتبنى وجهة نظر آلية، واّلتي تنظر إلى اإلنسان على أّنه ُيشبه الحاسب اآللي اّلذي يتمّ 
ّترتيب المطلوب على أساس برامج مالئمة جات( بالوُيعاد انتاجها )مخر  ،ّينةمع الت )كلمات(بمدخ

                                                           
1 - Noam Chomsky, Language and Responsibility, 1979, the harvester  press, p63. 
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ُتختزن لدى الفرد في طفولته؛ كون العملّية العقلّية شديدة الّتعقيد، وحّتى الحاسب ال ُيمكنه الّتالؤم 
اّلتي الل إتقانه للقواعد مع بعض إمكانات اإلنسان في استخدام لغته. كما يستطيع الّطفل من خ

ن  وفهم تلفظات اآلخرين ،تحكم بناء لغته أن ُيظهر نوعا من اإلبداع في استخدام الّلغة حّتى وا 
وكل من يستطيع استخدامها يمكنه إنتاج وفهم  ،فالّلغة مهارة مفتوحة الّنهايات كانت جديدة عليه،

فإّن نظّريات المثير واالستجابة في عملّية  وبالتّالي 1جمل لم يسبق له استخدامها أو سماعها،
 الّطفل في استخدامه لّلغة وفهمهافي رأي تشومسكي ال تكفي لتفسير إمكانات  االكتساب الّلغويّ 

وهو عبارة عن  ،جهاز اكتساب الّلغةاستعدادا لمهارة لغوّية فطرّية ُتسمى  للّطفلومن المسّلم به أّن 
نتاج  داخليّ  ميكانيزم افتراضيّ  عطائها معنى وا  يمّكن الّطفل من الّسيطرة على اإلشارات القادمة وا 

ن اختلفوا في درجات  ،بطريقة طبيعّية للّطفلواستجابة، وتقّدم هذه األخيرة قواعد الّلغة  وحتى وا 
ّل والبيئة الثّقافّية اّلتي ينتمون إليها، وُتطاع هذه القواعد في حدود معّينة دون أن يظهر ما يد ذكائهم

 على فهمها، ويؤّيد تشومسكي الّنظرة القائلة بأّن اإلنسان فريد في ما لديه من استعدادات لغوّية.
 لسيرورة اكتساب الّلغة ومن الحجج الكثيرة اّلتي يسوقها تشومسكي للتّأكيد على الّطابع الفطريّ 

 وهما:  ،اثنتينحّجتين يمكن اإلشارة إلى 
مفادها أّن اإلنسان وحده هو اّلذي يكتسب الّلغة لكونه يتوّفر  وهي من نوع بيولوجيّ األولى:  -

 على استعدادات فطرّية لهذا االكتساب.
مفادها أّن معرفة لغة ما تعني بالّدرجة األولى معرفة بنياتها  وهي من نوع لسانيّ  الثّانّية: -
الّسطحّية ال تندرج ضمن ؛ ألّنها وعلى عكس البنيات ميقة اّلتي ال يكون اكتسابها أمبريقياالع

، والّطفل عادة ما يكتسبها دون أن يكون قد واجهها على شكل المعطيات القابلة للمالحظة واإلدراك
 وقائع الخارجّية. من ال ،أو أمثلة، أو غيرها ،مثيرات
 المتمّثل في عضو الّلغة اّلذي يمتلكه تشومسكي في هذه الحالة بأّن الميكانيزم الّنوعيّ إذا يقّر و 

الّطفل هو اّلذي يمّكنه من اكتساب الّلغة بكامل الّسرعة والّسهولة، وهو اّلذي يحوي المعرفة الفطرّية 
 مكن من لغته، وقواعدها الّنحوّيةهذه المعرفة اّلتي تساعد الّطفل على التّ و ، الكونيّ لمظاهر الّنحو 

                                                           
للثّقافة  م، المجلس الوطنيّ 1990جمعة سيد يوسف، سيكولوجّية الّلغة والمرضى العقلي، سلسلة علم المعرفة. الكويت:  -1

 .101، ص145والفنون واآلداب، ع
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من منظور الّتوليدّية اّلتي طرحها تشومسكي "تحمل لنا معلومات ثمينة من عقلّية  فاالكتساب الّلغويّ 
تجابات المتكّلم والّسامع، وحالتهما الّنفسّية، واالجتماعّية والفكرّية، وهو ما ال يمكن للمثيرات واالس

ائص ماهيته المتعّددة أن تنقله إلينا، أو تقوم باستخالصها منها. إّن الّسلوكّية تسلب اإلنسان خص
فهو ينقد ما قاله  1واإلبداع، وحرّية اإلرادة والّتحّكم في الّتصّرف." ،ووجوده المتمّثلة في العقل

الواحد، وتعتبر  عاّمة ومشترّكة بين أبناء المجتمع الّلغويّ  ويقول بأّن الملكة الّلغوّية الّسلوكيون.
كائنات، وتسقط عنه صفة اآللّية والحيوانّية الملكة أهم قدرة يمتلكها اإلنسان، وتمّيزه عن غيره من ال

في يمّيز تشومسكي و  نتاج الاّلنهائي من الجمل وفهمهاالمجّردة من الّتفكير واإلبداع، وتيّسر له اإل
  وهما: 2،نموذجه الّتوليدي بين مستويين اثنين

 اّلتي تتوّلد عنها سالسل الّصيغ التّامة؛ يتعّلق أّولهما بقواعد االستكتاب -
  نى الّسطحّية.الّدور الّرئيس في تحديد البُ  نيهما بقواعد الّتحويل اّلتي تؤّدييرتبط ثا -
هو ممارسة الّلغة والّتدّرب عليها، وأّن هدف الّدراسة الّلغوّية  األداء الّلغويّ رأى تشومسكي أّن و 

بنيتين  أو قالب لغويّ  ،المحسوس. كما أّن لكل بنية لغوّية بالواقع العمليّ  الكفاءة الّلغوّيةهو معرفة 
 الّتحتّية إاّل بوساطة الفوقّية  وال يمكن الوصول إلى البنّية ،إحداهما تحتّية، واألخرى فوقّية

ملكة ظرّية تشومسكي عّرفه ابن خلدون قبله تحت مسّمى ن فيالوارد  الكفاية الّلغوّيةومصطلح 
لغته األم شكل يلفت الّنظر، ففي فترة زمنّية الّسرعة الّزمنّية اّلتي يكتسب فيها الّطفل تبقى  .الّلسان

أي –من دون أن يبذل جهدا متعّمدا، ففي أغلب األحوال يلّم الّطفل  قصيرة ُيتقن الّطفل لغته األمّ 
دراك العالقات األساسّية الوظيفيّ غةبالبنى األساسّية للّ  -طفل  ة القائمة بين الكلمات في الجمل، وا 

أّن إلى الّتسليم ، وهذا ما يدعو تجاوز الّسادسةال يَ  وهو في سنّ على الكالم، وامتالك القدرة 
 تضبط عملية اكتساب الّلغة. ة بالجنس البشريّ ة خاصّ األطفال يولدون وهم مزّودون بأسس بيولوجيّ 

باسم تشومسكي في موضع آخر بأّن الّطفل يولد دون لغة محّددة، وهو ما اصطلح عليه  أشارو 
 ةاستعدادا فطريا، ونحوا كّليا ُيساعده على تعّلم أيّ  مثلما ذكرنا أعاله؛ إاّل أّنه يمتلك الّصفرّية الحالة

لغة ُتعرض عليه ليقول في ذلك: "فالّطفل يمتلك خواص فطرّية لّلغة تفّسر مقدرته على اكتساب 
                                                           

 .32م، دار الكتاب الجديد المّتحّدة، ص2010ط. بيروت:  مصطفى غلفان، في الّلسانيات العاّمة، د -1
 .82، صالعربيّ  م، المركز الثّقافيّ 1993ط. المغرب:  ، دومنهجيّ  ، الّطفل والّلغة تأطير نظريّ حرشاو الغاليأ -2
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 االكتساب الّلغويّ فأساس  1رغم الّطبيعة الّتجريدّية البالية لقواعد الّلغة."خالل وقت قصير  لغته األمّ 
أّن: "تحقق هذه العملّية واستمرار  لدى الّطفل بيد يظهر في ذلك االستعداد الفطريّ  هذا الّلسانيّ عند 

. كما أّن أو ما ُسمي بالملكة الّلغوّية ،ةاصّ بيعّية الخحدوثها يبقى متوّقفا على وجود القدرات الطّ 
 فا على ما ُيتاح من فرص الّتواصلرها يظّل متوقّ مدى نشاط هذه العملّية، وتطّورها وفاعلّيتها، وأث

، وما يتأتى من فرص الّتعليم أو الّتلقين، وما والعامّ  على نطاقه الخاّص  واالحتكاك االجتماعيّ 
بمعنى أّنه  ؛لتقبل الّلغة امستعدتشومسكي  حسب الّدماغ البشريّ ف 2يوجد من استعداد ذهني أيضا."

ّلغة، أو ة باكتشاف الة الخاصّ لما يوّجه الخطاب ُيحّفز الّطفل بشكل تلقائي بعض المبادئ العامّ 
لدى الّطفل، وهو ما  بـأداة اكتساب الّلغةوتمّثل هذه المبادئ ما ُسمي  ،لكي تبدأ العمل ؛تنظيمها

التّالي يستخدم الّطفل هذه األداة لفهم ب، و (L. A. D) ةالثباألحرف الثّ  الّلغات األجنبّيةاختصر في 
المعلومات مّما يستنتج من هذا فرضيات حول قواعد الّلغة ُسميت بـ:  .الكالم اّلذي يسمعه من حوله

وتتعّلق بنوعّية الجمل وكيفية تركيبها، وبعدها يبدأ باستخدام هذه المعرفة إلنتاج  ،الّلغوّية األّولّية
جمل مشابهة بالّتجربة والخطأ؛ أي تلك الجمل اّلتي سمعها من خطاب الّراشدين، وفي هذه الحالة 
نعتبر الّطفل قد تعّلم مجموعة من الّتعميمات، أو القواعد اّلتي تحكم تركيب الجمل، وتتلّخص 

 :اآلتيفي الّشكل كما هي مبّينة اقب هذه األحداث تع
 - (8الّشكل رقم ) -

 

                                                           
م، دار توبقال 1990. الدار البيضاء: 1الّلغة ومشكالت المعرفة، تر: حمزة بن قبالن المزيني، طنعوم تشومسكي،  -1

 .240ص
م، سلسلة عالم المعرفة  1996ط. الكويت:  أحمد المعتوق، الحصيلة الّلغوّية أهميتها مصادرها وسائل تنميتها، د -2
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أو وصف أداة اكتساب  ،يبقى الخالف قائما بين علماء الّنفس حول أفضل طريقة لتمييزو   
يرى أّنها تمّثل معرفة الّطفل بالمبادئ الّلغوّية العالمّية مثل وجود أقسام وطبقات  فالبعض ،الّلغة

الكتشاف  ، وذلكاآلخر يرى أّن أداة اكتساب الّلغة تزّود األطفال بمفاتيح عامة فقط البعضالكالم و 
على األقّل  ؛ لكن الجميع القائلين بوجود هذه األداة يّتفقون على حتمّية وجودهاكيفّية تعّلم الّلغة

 همبه الغريب في طرق اكتسابلتفسير الّسرعة الملحوظة اّلتي يتعّلم بها األطفال الكالم، ولتبرير الشّ 
من جميع أنحاء العالم للّتراكيب القواعدّية، فالّشعور العام لدى علماء الّنفس هو أّن كالم الّراشدين 

الّتعقيد، وحافل بالّشواذ، ومن جهة أخرى قد تبّين فهما كافيا لقواعد الّلغة كونه فائق  لّطفلال ُيوّفر ل
  داة اكتساب الّلغة بطريقة سليمةلعلماء الّنفس أّنه من الّصعب وصف الخصائص المفّصلة أل

ّية في العصر الحديث؛ مّما أّدى الّنظرّية الّلغوّية الّتوليد لك في ضوء الّتغّيرات اّلتي طرأت علىوذ
  ّية اكتساب الّلغة.ظهور تفسيرات بديلة لعملإلى 

اّلذي بدا قاصرا عن حصر العدد  الوصفيّ  تجاوزت نظرّية تشومسكي الفطرّية الّتصور البنيويّ 
ل في األفكار حديث الاّلمتناهي من الجمل اّلتي يمكن إنشاؤها في لغة ما، والحديث عن هذا الّتحوّ 

من توليد جمل  -المثيرات الخارجّية بتأثير –ة باإلنسان وحده تمّكنه عن تلك الّطاقة الهائلة الخاصّ 
طبعا كغيرها من الّنظريات األخرى  وّجهت لنظرّية تشومسكي الفطرّية مّما  ال يمكن الّتكّهن بها.

 مجموعة من االنتقادات منها:
 ؛ لكن يبقى األداء هو ذلك الّتحقق الفعليّ الّلغويّ  داءة واألالّلغويّ  الملكةيفّرق تشومسكي بين  -
عند المتكّلمين من خالل ما يقولونه فعال، وأقوالهم غالبا ما ال تتحقق مع قواعد الّلغة في  للملكة

؛ أي مع اآلليات حين ما يعرفه المتكّلم بالغريزة أو الفطرة عن قواعد الّلغة يتّفق والّنحو الكليّ 
 حهو صحي على حدس المتكّلم بشأن ما ويعتمد تشومسكي ،الّضرورّية والمشتركة في كّل الّلغات

أّن أحكامهم في هذا الخصوص تحكم على ذلك الّشأن، و ن ال يّتفقون ا هو خطأ، ولكن المتكّلميوم
 داءهم؛ أي الطريقة الفعلّية اّلتي يستعملون بها الّلغة؛أ

هو ما يّتفق عليه  لّلغة، فالّنحو المركزيّ  ، والّنحو الهامشيّ المركزيّ  يمّيز تشومسكي بين الّنحو -
هنا تكمن في كيفّية الّتمييز بين ما  ؛ لكن المشكلة هاجميع المتكّلمين، وهو يتالءم مع الّنحو الكليّ 

 حوهو من القواعد المركزّية، وبين ما هو من القواعد الهامشّية، فهناك من الّلغويين من يرى بأّن النّ 
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ا الّتمييز اّلذي يقترحه تشومسكي بين القواعد اتّفاقٌي، وليس هناك سبب إلجراء هذ كّله تواضعيّ 
 المركزّية، والقواعد الهامشّية؛

اّلذي ُتستعمل فيه الّلغة من األمور الثّانوّية، ولهذا  يعد تشومسكي المعنى والّسياق االجتماعيّ  -
 م.تي يكتسب فيها الّطفل لغته األفإّنه ال يأخذ بعين االعتبار مجموع الّظروف أو الّسياقات الّ 

أجاب تشومسكي عن مجموع هذه االنتقادات، وذلك بالّتساؤل اّلتي تجعل العنكبوت قادرا دون  -
ليقول إّن سبب قدرة العنكبوت  ؛اّلتي تبدو لنا جّد مثيرة ومعّقدةسواه على نسخ بيته بهذه الكيفّية 

من دون غيره من  االستعداد األّولي الموجود لديهيرجع بالّدرجة األولى إلى الفطرة وحدها؛ أي 
 الكائنات الحّية األخرى، ويتّم هذا من دون تعّلم أو تدّخل من المحيط أو البيئة.

ابتكارها أّن وخالصة القول إّن تشومسكي يرى أّن الّطفل مستقل بذاته من حيث اكتساب الّلغة، و 
االقتصادّية المالئمة. و  ،مبرمج داخليا ليتعّلمها، وال يحتاج إاّل إلى القليل من الّظروف االجتماعّية

على جهاز تتجّسد فيه نظرّية لسانّية معّقدة، وهو  هينطوي في نظر  للّطفل كما أّن الّتكوين الفطريّ 
اّلذي يمّكن الّطفل من تحليل األصوات الّلغوّية، والّتعبير بعد ذلك عن لغة ثقافته األصلّية، ثّم 

وهو اّلذي ُينشأ الّتمييزات ويستخدم الفرضيات الوصول أخيرا إلى تأويلها والقدرة على استعمالها، 
بفعل الّنظرّية الّلسانّية المعّقدة اّلتي يتوّفر عليها شكل تحليل وتوضيح الخاصّية اإلبداعّية لسلوك 
  المتعّلم الموضوع األساس لهذه المدرسة، وهي الخاصّية اّلتي أهملتها االّتجاهات البنائّية والّسلوكّية. 

 البسيط  بأّن المنحى الّتشريطيّ  لقد وضع ميللر عّدة نقاط توّضح :الّلغويّ ب ميللر واالكتسا
 وهي:  1،ن من إيجاد تفسير كاٍف للّسلوك الّلغويّ ال يمكّ 
ليست كل المالمح الفيزيقّية أو المادّية للكالم مالئمة لدراسة الّلغة كون بعض المالمح الهامة  -

 ؛لها تمثيل ماديّ 
منفردا في ضوء المرجع، فهناك كلمات يعرفها كّل متكّلم إاّل أّنه ال المعنى تحديد ال يمكن  -

 ؛يجد لها مرجعا في العالم الخارجيّ 
 ملة ال يمكن اشتقاقه من مجّرد جمع معاني الكلمات المفردة؛معنى الج -

                                                           
 م، المجلس الوطنيّ 1993. الكويت: 1، سلسلة علم المعرفة، طجمعة سّيد يوسف، سيكولوجية الّلغة والمرضى العقليّ  -1

 . 102، ص145للثّقافة والفنون واآلداب، ع
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أوضاع وبالتّالي فإّن مجّرد تغيير  ،الّتراكيب هي اّلتي تحكم تكوين معاني الكلمات في الجملة -
 ؛نياالكلمات في الجملة يتبعه تغّير في المع

نظرّية لغوّية أو  ةالّلغة لها إمكانيات غير محدودة من حيث عدد الجمل الممكنة، وأيّ  -
لّلغة؛ لكي  بيعة المّتصلة، واإلمكانّية غير المحدودةسيكولوجّية ينبغي أن تكون قادرة على تناول الطّ 

 المستمع؛و  تعكس كفاءة المتكّلم
، وتلك اّلتي ينبغي الّتمييز بين القيود اّلتي ترجع في استخدام الّلغة إلى حدود البناء الّشكليّ  -

 ترجع إلى حدود القدرات اإلدراكّية والمعرفّية للمستمعين.
 غة أو اكتساب الّلغة عند الّطفللنمو اللّ  له تصّور عقليّ  :واالكتساب الّلغويّ  وليم شترن 

بين ثالثة أصول  وقد مّيز في ضوء ذلك، هذه مخالفة بطبيعتها للّنمّو الّلغويّ ولكن نظرّيته العقلّية 
، يكمن األصالن األّوالن وراء ما الميل القصديّ و ، ، الميل االجتماعيّ الميل الّتعبيريّ  للكالم وهي:

يمّيز به اإلنسان على وجه فُيالحظ من مبادئ االّتصال لدى الحيوان. أما األصل الثّالث 
ي هذا الّصدد على أّنها توجيه نحو ف (Intentionality)شترن القصدّية وليم الخصوص، ويحّدد 

يكتسب القدرة  مضمون أو معنى معّين؛ كون اإلنسان في مرحلة معّينة من مراحل نمّوه الّنفسيّ 
عند تلّفظه ألصوات معّينة، وعلى أن ُيشير إلى شيء موضوع من على أن يعني شيئا من األشياء 

األشياء، وتمّثل هذه األفعال القصدّية بدورها أفعاال للّتفكير، وبالتّالي فإّن ظهورها ُيشير إلى تعقيل 
(Intellectualisation)  وتوضيح(Objectivation) في مهم سؤال  عن وُيجيب شترن ،الكالم

أي  ؟ ليقول في ذلك: من الميل القصديّ وداللته يكتسب الّطفل الكالمولماذا هذه الحالة هو: كيف 
ن عمر ، ولذلك يرّكز على االكتشاف اّلذي ُيحّققه الّطفل في ما بيلنزعته القصدّية وميله نحو الّداللة

ألّول مّرة من أّن كّل شيء يختص برمز دائم  يتحّقق لديهفي هذه المرحلة العام الواحد ونصف 
ه الثّاني من حياته يمكنه أن يصبح وفي عامّ  ،به قة تلفظ تحّدده؛ أي لكل شيء اسم خاّص يوطر 

"إّن فهم العالقة  يعتبر هذا االكتشاف عملّية تفكير بالمعنى الحقيقيّ  .واعيا بالّرموز وبالحاجة إليها
مجّرد  بين الّرمز والمعنى مما ينتبه إليه الّطفل في هذه الحالة هو شيء مختلف من جهة المبدأ عن

وصور األشياء وترابطها واقتضاء أّن كّل شيء أّيا كان نوعه له اسم ما  استعمال الّصور الّصوتّية
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يكتشف حسب شترن ف 1ّول تعميم."ولربما كان هذا أ ،يمكن أن ُيعتبر كتعميم صحيح وضعه الّطفل
توجيه نحو المحتوى هو شترن القصدّية بهذا المعنى ويعّرف  ،الّطفل معنى الّلغة دفعة واحدة ونهائيا

يكتسب القدرة على أن  : "إّن اإلنسان في مرحلة من مراحل نمّوه الّسيكولوجيّ وذلك بقوله ،لّداللةأو ا
، ومثل هذه األفعال القصدّية قد تكون هي موضوعيّ إلى شيء يّدل على شيء ما، وعلى أن ُيحيل 

وليام )فالقصدّية عند  2أفعال الّتفكير، ويعني ظهورها حدوث الّتعّقل وتحديد موضوع الكالم..."
، وكأّن القصد عنده على وجه خاّص  بالّتفكير الّتكوينيّ سّمة ممّيزة للكالم الّراقي مّما يسميه  (شترن

حّتى أّنه يكاد يكون رغبة شديدة لها  هو قّوة مشتّقة، أو ميل فطريّ هو أحد أصول نمو لكالم أو 
أو الّتواصلّية من  ،ّنها توجد في مستوى الميوالت الّتعبيرّيةّية على حاٍل من األحوال، وحّتى إاألولو 

ذ هو نظر في القصفي بداية االّناحّية الّتكوينّية، إّنها ميوالت توجد  لجهة ة من هذه ايّ دلّلغة نفسها، وا 
في مرحلة معّينة من  اإلنسانّن على إ شترن ، ويلحّ بالتّفسير العقليّ  فقد استبدل الّتفسير الّتكوينيّ 

، أو األمور الموضوعّية حينما ينطق يكتسب قدرة على استنتاج بعض المحتويات نمّوه العقليّ 
 بياجيهجون و  (كوفكا/  Covaca)منهم:  شترنمجموعة من العلماء اّلتي انتقدت  وثّمة .باأللفاظ

 3:حيث ذكروا بخصوص ذلك، وغيرهم (دي الكرو/  (De Lacroو
اكتشاف الّطفل للّصلة الموجودة بين الّلفظ والّشيء ال ُيؤدي مباشرة إلى إدراك واضح للعالقة  -

 لإلشارة واإلحالة المرجعّية؛الّرمزّية 
الّدقيقة اّلتي يمكن أن االكتشاف اّلذي قام به الّطفل ال يكون في الحقيقة مفاجئا، وفي الّلحظة  -

إلى تلك الّلحظة  ويلة الّتعقيد، والمفّككة تهّيئطّ لّن سلسلة من الّتغيرات الجزئّية ايتعّرف به، إذ إ
 الحاسمة لنمو الكالم؛

لّنقطة الحاسمة في دراسة نمّو الّطفل وهي تلك ا ،مالحظة شترن األساسّية كانت صحيحة -
 وهما: ،ُيشير إلى عالمتين موضوعتين لوقوع الّتغبير الحاسمو ، ، والعقليّ والثّقافيّ  ،الّلغويّ 
 أسماء األشياء أو المسّميات؛ عنالبحث في ظهور محاوالت الّطفل  -

                                                           
م، زنقة علي بن 2013ط. المغرب:  ليڤ ڤيكوتسكي، الفكر والّلغة الّنظرّية الثّقافّية الّتاريخّية، تر: عبد القادر قنيني، د -1

 .75ار البيضاء، صأبي طالب، الدّ 
 .73، صنفسهالمرجع  -2
 .77 ،76المرجع نفسه، ص  -3
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 .في معجم الّطفل الّلغويّ  حصول الّتزايد المستمر والّذكيّ  -
ُيشير شترن إلى أّن  ّلغة، والعبارات الكالمّية، وكماال ان في نموّ يّ العارضان هما أساسذان ه

الّتوجه نحو الّشيء ُيهيمن في كلمات الّطفل األولى على الّنغمة االنفعالّية المعتدلة، وهذه لحظة في 
في المرحلة المبّكرة بأّن الّتوجه نحو الّشيء أو الموضوع قد يظهر  اواقعيّ  غاية األهمّية كونها دليال

  واهرير الّتكوين الممكن لهذه الظّ تفس فشترن يرفض فل الّسابقة على القصدّية،من نمّو كالم الطّ 
ومن ثّم يختار الطريقة  ،، والكالم األّولىواإلشارات ،وال يقبل فكرة القصدّية المتطّورة من اإليماءات

همال الطريق الّطويل  العقلّية المختصرة تبعا لما ُتظهره الّداللة كنتيجة للميل نحو الهدف، وا 
اآلتي: إّن عبارة )ماما( ك فكانتكلمات األولى لل شترن ترجمةأما  .للّتفسير الّتكوينيّ  والجدليّ 

 !جملة من نحو: أمي آت إلى هنا، أو أميالمترجمة إلى كلمة متقّدمة ال تعني لفظ األم بل تعني 
في نشاطه فقد يبدو من الواضح أّن لفظ  عديني، ولما نالحظ الّطفلأو سا ،أجلسيني على الكرسيّ 

في هذه الّلحظة  ؛ بل قد تعني الّسلوك الّلفظيّ ي أجلسيني على الكرسيّ )ماما( ال تعني فقط أمّ 
هو قصد المتكّلم نحو  وجيه العاطفيّ التّ يبقى  ، أو محاولته أن يمسك به( وهنا)تناوله للكرسيّ 

الميل قد يكون غير منفصل بالّرغم من ذلك عن  (مومن/  (Meumann :الّشيء باستعارة لفظ هو
وكل هاذين االعتبارين يشّكالن كل متجانس، والّترجمة الّصحيحة فقط  1إلى الكالم، القصديّ 

  للعبارة )ماما( أو أي كلمة من الكلمات المبّكرة األولى عند الّطفل هي اإلشارة المحسوسة.
 إلى أهمّية الجوانب البيولوجّية في نمّو الّلغة، فهو  (لينبرغ)ُيشير : واالكتساب الّلغويّ  لينبرغ

إّن على ذلك بقوله: " عزيز المسيطر على الّنمو ويستدلالتّ ، وينكر مبدأ برأيه هذا ُيخالف الّسلوكيين
 اّلتي يتلقاها الّطفل بعد الكالمالقدرة على الكالم والفهم لدى الّطفل ليست نتيجة الّتعزيزات الخاّصة 

 2الّنضج، فإّنه يستطيع الكالم بالّتعزيز أو من دونه." لّطفل إذا ما وصل إلى سنّ وذلك ألّن ا
 وهما: 3،ان اثنانفريق اوهم ،فطريٌ  عض أوجه الّلغة أمرٌ وأنصار فكرة لينبرغ يعتقدون بأّن تعّلم ب

                                                           
 .80ليڤ ڤيكوتسكي، الفكر والّلغة الّنظرّية الثّقافّية الّتاريخّية، ص -1

2- Eckman Lennberg, Social linguistique. Transtlated by ha fid aljamali, Bairut: 1962,  

Damascus University press. 
3- Eckman Lennberg, On Evaluating Arguments for special nativism in second language 

Acquisition theory, Second language Research, 1996, pp, 398 , 419. 
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 ؛(General Nativism) فريق ُيطلق عليه -
 .(Special Nativism)فريق ُيطلق عليه  -
األّول أّنه ال توجد آلّية لتعّلم الّلغة، ولكن توجد مبادئ عاّمة لكّنها ليست خاّصة  يرى الفريقو 

أّن هناك  رى. أّما الفريق الثّاني فيفترضبالّلغة وحدها؛ بل يمكن استخدامها في أنماط الّتعليم األخ
م الّلغة، وليس نظرّيات خاّصة متعّلقة بتعّلم الّلغة، وهناك مبادئ، أو أسس خاّصة ومحّددة تحكم تعلّ 

غة موجود في فكال الفريقان يريان بأّن شيئا فطريا يتعّلق باللّ  معرفة غيرها. ةعالقة بأيّ  ةلها أيّ 
وبالتّالي تنّص الّنظرّية على  ،عندهما يدور حول طبيعة جهاز اكتساب الّلغة داخلنا، ولكن اإلشكال

 أفكار نلّخصها في ما يأتي:
 القادر على تعّلم الّلغة؛اإلنسان هو المخلوق الوحيد  -
 كتساب الّلغويّ االجهاز اسم مزّود بقدرات لتعّلم الّلغة ُيطلق عليها  العقل البشريّ  -

(Language Acquistion Device)؛ 
 ؛الملكة الّلغوّيةالكتساب  تعّد العوامل األولىقدرات اكتساب الّلغة عند الّطفل  -
 جهاز اكتساب الّلغة وتحريكه.القدرات ضرورّية من أجل تشغيل عمليات  -
هو: لماذا يبدأ يبقى الّسؤال األساس اّلذي يطرحه لينبرغ في قضّية اكتساب الّلغة عند الّطفل و 

بين الّشهرين الثّامن عشر والعشرين من عمرهم؟ فهو يرّكز في إجابته على  األطفال بالّتكّلم ما
 1طي الجواب اآلتي:الّنواحي البيولوجّية في عملّية اكتساب الّلغة، وُيع

يبدأن بتمرين أطفالهّن على الّتكّلم في هذا العمر، وال توجد ما من دليل يشير إلى أّن األّمهات 
لّلغة، والفرق األساس بين مراحل ما قبل نوع كانت بحصول تعليم منّظم  أيّ  في الحقيقة أّدلة من

، أو للفرد بالّذات، وليس إلى العالم الخارجيّ  الّلغة ومراحل ما بعد الّلغة يعود إلى الّنمو البيولوجيّ 
يكتسب الّلغة خالل  الّطفل مهّيأ بيولوجيا ألنْ  (لينبرغ)إلى الّتغّيرات في الحوافز المتوافرة؛ ليعتبر 

  2، من هنا يؤّكد على حقائق لغوّية وبيولوجّية ثابتة ومهّمة نذكر منها:بيعيّ مراحل نمّوه الطّ 

                                                           
م، دار 1993، دط. بيروت: -دراسات لغوّية اجتماعّية نفسّية مع مقاربة تراثّية–ميشال زكريا، قضايا ألسنّية تطبيقّية  -1

 .84العلم للماليين، ص
 .85، صالمرجع نفسه -2
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 ال بالّتعّلم؛ يعيّ ُتكتسب الّلغة بشكل طب -
أ الكتساب الّلغة ما بين الّسنتين الثّانية والعاشرة من عمر الّطفل، وذلك مهيّ  الّدماغ البشريّ  -

 لطراوة القشرة الّدماغّية، ورخاوتها في هذا العمر؛
 مرتبط بالّتطّورات الفكرّية والّذهنّية المتعّلقة باإلنسان وحده؛ عضوي   اهرة الّلغوّية شكلٌ إّن الظّ  -
هو دراسة العالقات القائمة بين الوظيفة  الّلغويّ  إّن الهدف األّول واألخير للبحث البيولوجيّ  -

 الّلغوّية عند اإلنسان، وبين الوظائف األخرى في الّدماغ؛
 ؛لّرياضّية في الّدماغ اإللكترونيّ ملّية الّشكلّية اإّن العملّية الّلغوّية في الّدماغ شبيهة بالع -
 القواعد الّلغوّية متداخلة ومتشابكة مع فعاليات بيولوجّية أخرى. -

موعة من األّدلة نظر لينبرغ إلى خاصّية بيولوجية إنسانّية، ويورد مجفي  الّلغويّ  يعود االكتساب
 على ما يأتي: 1تكز أدّلتهقدرة بيولوجّية فطرّية في األساس وتر على أّن الّلغة 

 االرتباط المتبادل بين الّلغة والّنواحي الفزيولوجّية والّتشريحّية عند اإلنسان؛ -
يرتبط بخصائص مورفولوجّية، ووظيفّية لجسم  لة متزايدة على أّن الّسلوك الكالميّ هناك أدِّ  -

حكام الّتنفس وضبطه؛ ليتمّكن  اإلنسان منها تركيب جهازي الّسمع والّنطق، واألنسجة الّدماغّية، وا 
دراك واإل شاطات الكالمّية إضافة إلى مجموعة من الخصائص المتعّلقة بالحّس ة النّ لالفرد من مواص

وأّن هناك أنواعا من المالحظة  غة عنده هي: نوع من سلوك محدودلّ ، والالاّلزمين لإلدراك الّلغويّ 
 وهي محّددة بداخلنا سلفا. ،الحّسية تصّنف القدرات، واألدوات األخرى المتعّلقة بالّلغة

  ّإذ بدأت في القرن العشرينوهي أكثر الّنظريات شيوعا في : كراشن واالكتساب الّلغوي ،
، ولكّنها تطّورت بعد ذلك؛ لُتصبح الّنظرّية اّلتي تفّسر اكتساب األصل كنموذج لدراسة األداء الّلغويّ 

 2أّن:عمليتين مختلفتين بحيث يرى  الّتعّلم واالكتساب الّلغويّ  (كراشن)، ُيعّد هاأدائالّلغة وليس مجّرد 
وظائف الّتعّلم هي الّتوجيه والتّنقيح، وتبدأ عملّية الّتعّلم عندما ُيطلب إحداث تغيير في شكل  -

 بعد إنتاجه؛ غويّ األداء اللّ 
                                                           

  .86ص ،-دراسات لغوّية اجتماعّية نفسّية مع مقاربة تراثّية–ميشال زكريا، قضايا ألسنّية تطبيقّية  -1
مجّلة  "نظرّيات تعلم الّلغة واكتسابها: تضمينات لتعّلم العربّية وتعليمها" د الّصمادي وفواز محّمد عبد الحقعقلة محمو  -2

 54، ع3ج ،https://www.majma.org.joعن الموقع اإللكتروني:  م،2017، األردن: األردنيّ مجمع الّلغة العربّية 
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 . االكتساب مسؤوال عن توليد الكالم وطالقة لسان المتحّدث بينما ُيعدّ  -
يعتقد كراشن بأّن الّنموذج الموّجه يعّد المخرجات قبل إنتاج الكالم كتابة أو نطقا، واّلتي يوّلدها 

بحيث  منفصلين لدى المتعّلم المكتسب، ويمكن القول بوجود نظامين معرفيين أساسا الّنظام الّلغويّ 
شّكل من قدرات ويت (Acquired System) الّنظام المكتسبيسمى الّنظام األّول وهو األهم: 

خاّصة بتعّلم الّلغة موجودة لدى اإلنسان، باإلضافة إلى معرفة لغوّية ال شعورّية مكتسبة من قواعد 
تشّكل نتيجة وي (Learned System) المتعّلمالّنظام الّلغة المتعّلمة. أما الّنظام الثّاني فُيدعى 

مدرك ويقوم بدور المراقب والموجه للّنظام  للّتدريس والّتعليم في المؤّسسات الّتربوّية، وهو شعوريّ 
  1المكتسب، ولتفعيله يشترط كراشن ما يأتي:

 توّفر الوقت الكافي الستعمال قواعد الّلغة؛ -
 ّشكل وسالمة الّلغة؛الّتركيز على  -
 معرفة القواعد الّلغوّية. -
 أهّمها:الّطفل لمجموعة من الّنتائج عند  نتوّصل من خالل الّنظرّية الفطرّية لالكتساب الّلغويّ و 
 عبارة عن بنية تحتّية ذات طاقة توليدّية ال محدودة في مستويي القدرة على إنتاج كملكةالّلغة  -

 ما ال نهاية له من الجمل الّسليمة نحوّيا، وعلى فهم نفس المقدار من الجمل المسموعة؛
على  ( أو إدراكيّ فطريّ  )نحو كّليّ  أساس بيولوجيّ  يولد الّطفل وهو مزّود باستعداد فطرّي ذو -

ذي  طبيعيّ لمحّددات داخلّية زمنّية ونوعّية، ويتّم وفق تدّرج  ألقل، وَيخضع اكتساب الّلغة لديها
 مراحل محّددة مسبقا؛

ي كّل حين جمال جديدة ف ال يتعّلم الّطفل قوائم طويلة من الجمل؛ لُيعيد إنتاجها، ولكّنه يبتكر -
 وّية قواعد الّلغة اّلتي يتعّرضالّلغ لم يسبق له أن سمعها؛ ألّنه في الواقع يستخلص من مداخالته

 بها؛ كّية اّلتي يولد وهو مزودوّية، أو اإلدرالها بفضل طاقم المبادئ الّنح

                                                           
  عقلة محمود الّصمادي وفواز محّمد عبد الحق، نظرّيات تعلم الّلغة واكتسابها: تضمينات لتعّلم العربّية وتعليمها -1

 .14ص
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 خاّص  في صورة قالب فطريّ  الّداخليّ  المحّدد الّرئيس في اكتساب الّلغة هو االستعداد العقليّ  -
فيقتصر  مهّيأ لمعالجة كافة أنواع المعلومات، وأّما المحيط الخارجيّ  عامّ  بالّلغة، أو استعداد عقليّ 

 ؛تنصب عليها عمليات الّتحليل العقليّ  دوره على توفير المدّخالت الّلغوّية اّلتي
على  الفطريّ  الّلغويّ  ، بحيث يعمل جهازهلّلغة بمراحل محّددة مسبقا يمّر الّطفل في اكتسابه -

بكّل مرحلة، وُتدعى الحاالت الّلغوّية ما بين )وضع البداية( و)وضع  خاّص  بناء نحو داخليّ 
 هاية( بالّلغة البينّية، ولّلغة البينّية خاّصيتان هما: النّ 

 ؛= خاضعة لنحو خاّص  اماالنتظ -
 .= في ضوء الّتعّلمات الجديدةالّتّطور  -

الّنظرّية المعرفّية من الخصائص المعرفّية للّسلوك تنطلق  الّنظرّية المعرفّية )البنائّية(: .3
دان /  Dan Slobin)و، (جون بياجيه/  Jean Piaget)إذ أشارت دراسات كل من:  الّلغويّ 
وغيرهم أّن الّنموذج الّكلي "ناتج عن تفاعل  (ن/ وديفيد كرستا David Christianو)، (سلوبين

األطفال مع بيئتهم مع تفاعل مكّمل بين قدراتهم اإلدراكّية المعرفّية الّنامّية وخبرتهم الّلغوّية، فما 
أي جوهر الّنظرّية المعرفّية  1يحّدد ما يتعّلمونه عن الّلغة." العالم هو اّلذي األطفال فعال عنيعرفه 

كنتيجة للّتفاعل بين الّطفل وبيئته كون الّطفل عندما هو ارتقاء الكفاءة الّلغوّية  في االكتساب الّلغويّ 
الكشف عن يتعّلم كيف يجد شيئا ثّم إخفاؤه حديثا تحت صندوق ما، فإّن هذا الّطفل اّلذي تعّلم 

األشياء المختفّية قد تعّلم من وجهة نظر بياجيه الخريطة المعرفّية لألشياء العديدة الموجودة في 
، فالّطفل في هذه الحالة قد تعّلم ما هو أكثر من مجّرد االستجابة اّلتي ينبغي عليه ذاته المجال

ة ُتعارض فكرة تشومسكي في ظرّية المعرفيّ تقديمها في حضور مثير معّين. كما نالحظ إذا بأّن النّ 
الّسلوكّية وجود تنظيمات موروثة ُتساعد على تعّلم الّلغة، وفي الوقت نفسه ال تتّفق مع نظرّية الّتعّلم 

قات الكلمات وجمل معّينة ينطق بها الّطفل في سي في أّن الّلغة ُتكتسب عن طريق الّتقليد والّتدعيم
 إبداعّية حقا.عملّية  بقدر ما هوبياجيه ليس مجّرد عملّية تشريطّية  عند فاالكتساب الّلغويّ  ،مؤقتة

                                                           
م، دار 1984ط. بيروت:  وعلي أحمد شعبان، د الّراجحيّ دوجالس براون، أسس تعّلم الّلغة وتعليمها، تر: عبده  -1

 .42الّنهضة العربّية، ص
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 1اّلذي تحّدث عنه نعوم تشومسكي الكفاءة واألداء الّلغويّ بين الّتفريق  ولإلشارة استطاع بياجيه
 تي:وذلك كاآل

أن ، وقبل للّطفل الّلغويةالحصيلة يأتي في صورة الّتركيبات اّلتي لم تستقر بعد في األداء:  -
 يمكن أن تنشأ نتيجة التّقليد؛واّلتي  ،تكون قد وقعت نهائيا تحت سيطرته التّامة

على تنظيمات داخلّية تبدأ أّولية ثّم ُيعاد تنظيمها بناًء على  ال ُتكتسب إاّل بناءً  الكفاءة: -
فل آخر يكتسبه الطّ  فشأن الّلغة في ذلك شأن أي سلوكويقول تفاعل الّطفل مع البيئة الخارجّية، 

فإّنه ال يعني في الوقت  ،عن تنظيمات داخلّية لكن عندما يتحّدث .بياجيه المعرفّية تبعا لنظرّية
، أو القواعد الّلغوّية بقدر ما يعني وجود نماذج للّتركيب الّلغويّ  نفسه ما يقصده تشومسكي من وجود
 تهبيئتنشأ من خالل تفاعل الّطفل مع  ة اّلتي تعّبر عن مفاهيماستعداد للّتعامل مع الّرموز الّلغويّ 

دور تؤكد الّنظريات المعرفّية أي  ؛، وهي المرحلة الحّسية الحركّيةمن حياته منذ المرحلة األولى
 وهي: ،الخارجي، وتهدف إلى تفسير ثالثة جوانب للّتعّلمالعمليات العقلية الّداخلّية، ودور الّسلوك 

 كيف ُتؤّسس المعرفة؛ -
 المعرفة أوتوماتيكّية أو تلقائّية؛كيف ُتصبح  -
 .مزج المعرفة الجديدة، وتدخل في نظام الّتعّلم المعرفيّ كيف تُ  -
  ّاهتمام بياجيه ضمن تحديد ما ُيسمى بالّدائرة جاء : جون بياجيه واالكتساب الّلغوي

والفكر عند بياجيه ال يمكن أن  الفكر، والحديث عن سيرورة الّلغةالّتكوينّية اّلتي تجمع بين الّلغة و 
 وهما: 2،يخرج عن إطارين اثنين

عّية الّلغة للفكر، وهي فكرة ه في نظرّيته الّتكوينّية فكرة تبيتبنى بياجيالوظيفة الّرمزّية:  -
ُتترجمها مجموع مؤّلفاته حول األبنّية الّلغوّية عند الّطفل اّلتي ُيؤّكد فيها على أهّمية الّتقليد المؤّجل 

، فهو يتعّقب خطوة بعد خطوة الّتمظهرات االكتساب الّلغويّ والّصورة الّذهنّية في  الّلعب الّرمزيّ و 
االرتقاء طريق األولى لهذه العملّيات في إطار ما ُيسميه بالوظيفة الّرمزية اّلتي تتوّلد عن 

                                                           
م، المجلس الوطني للثّقافة 1990، سلسلة علم المعرفة. الكويت: يوسف، سيكولوجية الّلغة والمرضى العقليّ جمعة سّيد  -1
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وتسمح له باكتساب الّلغة واستعمالها، فُيفّعل الّتنسيق المحكم للمخّططات  ،للّطفل الّسيكولوجيّ 
تمّثلّية من قبيل: الّتقليد المؤّجل متمّكنا من مخّططات في سّن الّسادسة ُيصبح  الحّسية الحركّية
اّلتي ُتساعده على االكتساب حيث ُتصبح الكلمة عالمة َترمز إلى شيء معّين قابل  والّلعب الّرمزيّ 

ال  للّتخّيل واالستحضار، وفي غياب تام لمرجعه الفيزيقي، وهذا ما ُيؤّكد أّن الّلغة وعملّية اكتسابها
من مظاهر الوظيفة الّرمزّية اّلتي تضرب بجذورها في نمو  اتخرج في نظر بياجيه عن كونها مظهر 

 .اّلذي يرتكز بدوره على التّقليد الفعليّ  -الحركي -الّذكاء الحّسي
إّن الّلغة في نظر بياجيه ال تشّكل المصدر الوحيد لجميع العمليات المنطقّية : المعرفيّ  الّنمو -

ونشاطها، فجميع  هذه العمليات في غياب فعل الّذاتولكل المظاهر الفكرّية األخرى، فال وجود ل
واحدة؛ بل تتكّون دفعة البحوث اّلتي اهتّمت بانبناء العمليات المنطقّية عند الّطفل توّضح أّنها ال 

 وهما:  ،تين متتاليتينتمّر بمرحل
يتعامل الّطفل من في سّن الّسابعة، إْذ وهي مرحلة العملّيات المشّخصة اّلتي تنطلق األولى:  -

 ، ونوعهابالّتدريج لكبرها، صغرهابها خاللها مع أصناف الموضوعات الفيزيقّية حيث يفّككها، ويرتّ 
 الّناحّية الّلفظّية.حّتى قبل الّسيطرة عليها من  ولونها
الثّانّية عشر، وُيصبح  مرحلة العمليات المنطقّية االفتراضّية اّلتي تنطلق من سنّ  الثّانّية: -

معها فكر الّطفل مجّردا وعاما بفعل تحّرره من قيود سلوك األفعال المبني على األشياء، فجميع 
العمليات المنطقّية اّلتي يكّونها خالل هذه المرحلة ترجع من حيث خصائصها إلى مراحل سابقة 

تعتني باالكتسابات المرتبطة هي اّلتي  على وظائفها الّرمزّية، وبالتّالي االستعماالت الّلغوّيةحّتى 
 -بهذه العمليات، وليس العكس، فالّطفل حسب بياجيه يكتسب الّلغة ويتعّلمها بفعل جهازه النورو

 ة.وذكائه، وقدراته المعرفّية العامّ  ،عصبيّ 
إطار في  حسب بياجيهواكتسابها لطبيعة الّلغة  يندرج الّتفسير البنائيّ الّتصّور البنائي لّلغة:  -

بستيمولوجيا الّتكوينّية، فالّلغة من منظور الّبنائّية نشاط مثل نظرّية ابستيمولوجّية عاّمة ُتعرف باال
، يتّم بناؤه عبر مراحل متتابعة، ومن هنا الّطفلباقي األنشطة اإلدراكّية، والفكرّية، والحركّية عند 

 (Cognition)تهتم بالعمليات اإلدراكّية البنائّية  بذلك نجد، و جاءت تسمّية هذه المدرسة بالبنائّية
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صيغة إدراكّية يتم استخالصه من مجرى تمثيالت لها عدد  ا ذاالبنائّية الّلغة نشاطتعتبر  .عند الفرد
 هما: و  1،اثنتينيتين أساسيتين من الّثوابت اّلتي ُتشّكل أساس بنية الّذكاء، وتتمّيز هذه الّثوابت بخاصّ 

به في تالؤم مع العالم  نشاط خاّص  من خالل فرد يبني عالمه الخاّص  أي أّن كلّ الفردانّية:  -
 ؛الخارجيّ 

باعتبار كّل األفراد العاديين يقومون ببناء هذه الّثوابت، ويقول بياجيه إاّل أّن هذه الكّلية:  -
 تشومسكي. يست مرادفة للفطرّية كما قالالكّلية ل
يا لّلغة عند الّطفل من بياجيه تفسيرا بنائ يقّدم لنابنائّية: المن خالل  فل واالكتساب الّلغويّ الطّ  -

على أّنها تُبنى عبر مراحل متعّددة قبل أن تكتمل، وفي هذا الّصدد يمّيز بين نوعين  هأكيدخالل ت
  2وهما: ،من الّلغة

 وهو مستوى الّلغة عند الّطفل؛ (Egocentric Language)الّلغة المتمركزة حول الّذات  -
وهي اّلتي تمّثل مستوى الّلغة المكتملة عند الفرد  (Social Language)الّلغة االجتماعّية  -
 :وهي 3ين ثالثة أصناف من الكالم،ويمّيز بياجيه ب لما يدور الحوار في سياق عادي. الواعيّ 
في هذه المرحلة يعيد الّطفل كالمه ويكّرره حبا وتلّذذا بالكالم نفسه  . الّترديد مرحلة المناغاة:1

رغبة أو اهتمام  لهكون أو أن ت ،من دون أن تكون هناك نّية مقصودة في الكالم، أو دافع محّدد له
 بتوجيه الكالم لشخص آخر.

وتقوّيته، وأحيانا تصاحب كالم الّطفل مجموعة من الحركات اليدوّية لدعم الكالم  . المونولوج:2
 يتكّلم وهو يفّكر بصوت عاٍل.في هذه المرحلة  هوكأنّ  ،لتعويض الكالم نفسه

من مجموع المواقف اّلتي يكون  يتشّكل كالم الّطفل في هذه المرحلة. المنولوج الجماعي: 3
وهم يتكّلمون في ما  عة من األطفال؛ بحيث يظهر هؤالءمشتركا بين مجمو  فيها الّنشاط الّلغويّ 

 .سمعوا من قبل أقرانهمبينهم؛ إاّل أّنهم في الحقيقة ال يهتمون بأن يُ 

                                                           
: عن الموقع اإللكترونيّ ت،  سعيد الفراع "الّطفل واكتساب الّلغة بين البنائّية والّتوليدّية" مجّلة رؤى تربوّية. المغرب: د -1

http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_44-45_016.pdf، 164، ص45ع. 
2- Jean Piaget, le langage et la pensée chez l'enfant, 4

eme 
Edition. paris : 1984,  Edition Denoel 

et Gonthier, P24. 
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موضوع الّلغة عبر كتاباته العديدة اّلتي دامت عّدة عقود من الّزمن  عنطّور بياجيه تصّوره 
 وهما: ،لّلغة يقوم على مبدأين أساسيين ّن الّتصور البنائيّ بأويمكن القول 

غيره من الكائنات كما يقول تشومسكي والّتولديون  عنالّلغة الّسمة الممّيزة لإلنسان ليست أّوال: 
يملك ما سّماه بياجيه  البشريّ  فاإلنسان ،العقالنيون؛ بل إّن هناك شيئا أكثر عمومّية من الّلغة ذاتها

 عنده أمرا ممكنا. اّلتي تجعل الفكر الّتمثيليّ  طاقة إدراكّية عليابـ: 
من الّتظاهرة الّرمزّية العاّمة اّلتي يعّدها اإلنسان في إطار  اً إّن الّلغة ليست سوى جزء ثانيا:

ّن توظيف هذه الّرمزّية  واالجتماعيّ  المحيط الّطبيعيّ تفاعله مع  تكون  -الّلغة–اّلذي يعيش فيه، وا 
 لهذه الّطاقة اإلدراكّية العليا. هنتيجة استعمال

بالفطرّية الّلغوّية؛ ألّن وجود نظام قبلي أو بنيات افتراض تشومسكي المتعّلق بياجيه  يرفضو 
فطرّية أّولّية بحسب بياجيه ال يسمح بتفسير عملّية اكتساب الّلغة عند الّطفل تفسيرا معقوال وواقعيا. 

ّن كما أّن اكتساب الّلغة ال يتّم دفعة واحدة كما توحي لذلك فكرة البنية الجاهزة عند تشومسك ي، وا 
، وحّتى لو تّم الّتسليم االكتساب الّلغويّ ما ال ُنالحظه في عملّية  هذاالّلغة ليست جهازا قائما بذاته، و 

عند الفرد  بوجود هذا الجهاز فإّن ذلك يتطّلب الكثير من الوقت أو مراحل معّينة من الّنضج الفكريّ 
في نظر بياجيه مظهرا  الكتساب الّلغويّ حّتى يتمّكن من استعمال هذا الجهاز، وبذلك تشّكل مسألة ا

العام لديه، أو كواقعة نفسّية مستقّلة وقائمة بنفسها أو من خالل إدراك  من مظاهر الّتعّلم المعرفيّ 
  .لقضايا المعنى والّداللة من خالل عملّية اكتسابه للّتصّورات الّتمّثل الّنفسيّ 

 ة فيوبخاصّ  بياجيه حّيزا مهّماّ ل بنائّيةمع ظهور الّنظرّية ال االكتساب الّلغويّ  موضوع احتلّ 
العام لدى الّطفل، وذلك عن طريق المالءمة بين ما ُيسمى  والفكريّ  عالقتها بالّنمو الّذهنيّ 

عند اإلنسان، وبين محيطه المادي اّلذي يتبلور فيه هذا المعطى، وهي بذلك  بالمعطى المعرفيّ 
فبياجيه يرفض من جهة الهيمنة المطلقة للبيئة وحدها  ،، وما هو سلوكيّ ما هو بيولوجيّ تجمع بين 

في تشكيل الّظواهر الّنفسّية وتطويرها كما تقول بذلك الّنظرّية الّسلوكّية، من جهة ثانّية يرفض 
 بمعنى أنّ  ؛تشومسكي العقالنّية الّتوليدّية في أبحاث المعرفّية المعّدة سلفا مثلما هوالقول بالبنيات 
هما، كما أّن وتفاعل الّضمنيّ  ، والّذهنيّ الموضوعيّ  نسجام بين الماديّ االقائم على  تصور بياجيه
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ومنها الّلغة عند الّطفل ليست معطيات مادّية، أو تصّورّية قائمة بذاتها ومهّيأة  الّظواهر الّنفسّية
جة تكوين، وبناء تدريجي يتّم ومستقّلة بنفسها ومنغلقة؛ بل إّن الّظاهرة الواحدة هي نتي كاملة وتاّمة

عبر مراحل تتفاعل في ما بينها، وتتكامل في توافق تام، واّتساق مع تكوين، وبناء ملكات ذهنّية 
سبة لبياجيه في الّتمثيل، فالّلغة هي أواًّل وتتحّدد وظيفة الّلغة األساس بالنّ  ،وفكرّية أخرى عند الّطفل

أخرى ال تقل أهّمية بمراحل نمّو مدارك معرفّية وتصّورّية بناء يتّم ببطء، وفي مراحل تكون مرتبطة 
بمراحل الّنمو  ؛ أي أّن اكتساب الّلغة وتعّلمها مرتبطانتتكامل وتتفاعل مع الملكة الّلغوّيةعن الّلغة 
ّن تكوين البنيات اإلدراكّية عند الّطفل يكون بمثابة تكوين الوظيفة والجسمانيّ  الّذهنيّ   عند الّطفل، وا 

( ويشّكل الكّل ما إلخخرى )تكوين المفاهيم، الّصيغ الحركّية، الّصور...الّداللّية اّلتي ربطها بثوابت أ
وهي الّطاقة اّلتي تمّثل أنشطة الّتمثيل برّمتها عند  ،بالوظيفة الّرمزّية أو الّسميائّيةسّماه بياجيه 

ظهر الوظيفة الّسيميائّية في الّطفل من صور أو إشارات؛ أي تركيب العالمات واستعمالها، وت
 1المرحلة الحّسية الحركّية عند الّطفل ابتداًء من الّشهر الثّامن عشر، وتتمظهر في سلوكات مختلفة

 كاآلتي:  وهي
هذه التّقليد المحّول أي قدرة الّطفل على تقليد شيء ما في غياب هذا الّشيء، وهو ما يعكس  -

 ؛)المدلول( مبّكرة على تصّور وجود مسافة بين الّدال والمرجع قدرة منذ سن  ال
الّتخييل بحيث ُيالحظ قدرة الّطفل الّواعّية والمقصودة على إسناد معاٍن جديدة إلى معاٍن  -

 معروفة؛
 الّرسم؛ -
 الّصور الّذهنّية؛ -
 القدرة على الّتذّكر؛ -
 ووظيفتها تقديم معلومات عن أشياء غائبة.الّلغة باعتبارها نشاطا ضمن األنشطة األخرى  -

: إّن المعرفة تسبق بالقول إنّ  وعالوة على ذلك نذكر أّن بياجيه قد بلور قضّية الّتمثيل الّدالليّ 
ّن الّلغة تخضع خضوعا مطلقا للفكر، واستدّل على ذلك بأّن الّتجربة األولى  تجربة  للّطفلالّلغة، وا 

لقدرة تدريجيا على الّتكّيف مع المحيط، وفي هذه المرحلة الّسابقة احّسية حركّية تفضي إلى اكتساب 
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للكالم تنشأ لديه الوظيفة الّتصّورّية، وتتجّلى في إضفائه على األشياء المحيطة به داللة خيالّية 
فرسا؛ ال لكونه يجهل  كاستخدام قطعة من الخشب على أّنها سيارة مثال، أو اّتخاذ الكرسيّ 

لمثل تلك األشياء؛ بل رغبة منه في تحويلها إلى رموز أي إلى دوال لها دالالت  الوظائف الحقيقّية
 ، والّذهنيّ خاّصة. إّن اكتساب الّطفل للمعنى يمّر بمراحل توافق فترات محّددة من ترّقبه الّنفسيّ 

بحيث يكون معنى الّشيء هو  ،ام األولى بعد الوالدة يكون تمّثل المعنى تمّثال حّسيا بحتافخالل األيّ 
اّلذي  إلى اكتساب ضرب جديد من الّتمّثل اإلدراكيّ  الحركيّ  الّشيء نفسه، ثّم ُيؤدي الّنمو الحّسيّ 

تحويل الّشيء إلى صورة، ثّم في مرحلة ثالثة ُيصبح الّتمثل تصّوريا بإضفاء دالالت  يقوم على
يتحقق ّطفل إلى اكتساب لغة الكبار. مما ل الرمزّية على األشياء، وهذه الوظيفة الّتصّورّية تؤهّ 

القدرة على الّتخّلص  همن خالل امتالكلدى الّطفل في مرحلة اكتساب الّلغة تدريجيا  الّتمّثل الّدالليّ 
أّن إذا  يبدو طات بالمقوالت الممكنة المناسبةمن آلية ربط المعنى بالمقام، وعلى ملء المخطّ 

حاول قد و  ،ة في سيرورة اكتساب الّطفل لّلغةي بناء الّتمّثالت الّدالليّ ف بياجيه ألغى البعد االجتماعيّ 
: "تغّير في الّسلوك دائم نسبيا، ولكّنه غير في نظرهفالّتعلم  بشكل عام، هإعطاء تفسيرات لسلوك

إللغاء، وينجم عن المران والّتدريب، ومعنى هذا أّنه ينبغي علينا أن نعرف أصل الّتغّير اّلذي قابل ل
ونجد اّتبع وفق هذا القول قائما  1طرأ على سلوكنا قبل أن نستطيع أن نقول آها لقد تعّلمنا شيئا."

 على انطباعين اثنين، وهما:
 ؛(Copy View)كفكرة )صورة( منسوخة  الّنوع األّول من االنطباع العقليّ  -
الّلتين ن ين الفكرتيالعلم بأّن هات مع. (Creative View)الّنوع الثّاني فكرة )صورة( مبدعة  -

علم الّنفس العام حّتى اآلن. إّن عملّية  نشأموضع جدل منذ أن  تاظلّ  ّطفلبالّتعّلم عند ال تتعّلقان
مناسبا لم يجر تفسيرها تفسيرا  غير ذاتيّ  /، وما هو ال أّنا ما هو ذاتيّ  /)أنا( الّتمييز بين ما هو 

متطّور الظام نّ األكثر مالءمة لهذا الّتمّيز هو ذلك ال يرأّما التّفس .في نظرّية االرتباط بين العناصر
 بين العالقات. 
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بأّن كّل  (بياجيهإذا )جون يعترف : (جون بياجيه)المفاهيم األساسّية للّنظرّية البنائّية عند  -
ما يعرفه اإلنسان إّنما ينجم جزئيا عّما يتعّلمه من بيئته االجتماعّية والمادّية، أي من عالم األفراد 
واألشياء كما أّن وجود الكائن بصورة سليمة لم تمس شرط أّولي لحصول الّتعّلم، وُيضيف إلى 

ة اّلتي تقود الّتعّلم هو عملّية الموازنو  ،والّنضوجّية عامال آخر ،والمادّية ،عوامل الّتعّلم االجتماعّية
غير  كيف يستطيع الفرد تنظيم مجموع المعلومات المتناثرة في نظام معرفيّ اها معنوالموازنة 

على فهم ما يراه، وعن طريق هذه القدرة  تساعدها يراه اإلنسان؛ بل إّنها متناقض، وهي ال تنجم ممّ 
ا االستدالل على الكيفّية اّلتي يستطيع اإلنسان تدريجي  اّلتي ُنطلق عليها اسم الموازنة الموروثة 
 1نفّصل في مفاهيم البنائّية في ما يأتي:سو  ،كون عليها األشياء في هذا العالمينبغي أن ت

تمّكن بياجيه من الّتعّرف على عّدة خطوات في عملّية : (بياجيهجون )عملّية الموازنة عند  -
 مختلف أشكال التّناقضات.الموازنة تهدف إلى القضاء على 

لعملّية الموازنة ينطوي على الّتفاعل بين عمليتين فرعيتين هما:  وهو الهدف الّنهائيّ  الّتكّيف: -
وهاتان العمليتان ليستا أكثر من  (Accomodation) والمالءمة، (Assimilation)الّتمّثل 

والّتمثل  لخبرات الجديدة إلى خبرات مألوفةعملّية تغيير ا فالّتمّثل شكلين آخرين من أشكال الّتنظيم،
 الّتمّثل والمالءمةمن شأنه أن ُيشّوه الخبرة الجديدة، فالّتعادل بين  المالءمةلوحده أو الّتمّثل بدون 

 وأكثر تكّيفا. ويكون أكثر دقة ،يستطيع الوصول إلى تفسير الحوادث المائلة حّتى للّطفل ضروريّ 
الّتغير يقود تفكير الّطفل إلى الثّبات في  إّن مقارنة :)موازنة الّتغير والثّبات( الّتوازن المعرفيّ  -

في تعمالن معا، وفي وقت واحد، مثال  حين أّن الحاجة للّتعبير تفرض الّتطّور، وكال العمليتين
 الجديد بما لديه من إطار معرفيّ  يّ ُيظهر الّطفل ثبات عملّياته المرتبطة بالبناء المعرف الّتمّثل حالة 

وترفض عملّياته المعرفّية الّتغّير وتميل إلى حالة الثّبات، ويمكن الّتمثيل على هذه الحالة بأّن 
هما له ألّن كليالّطفل ال يستطيع الّتمييز مثال بين الّسنجاب والقطة رغم أّنهما من صنفين مختلفين؛ 

فإّن  المالءمة . أّما في حالة واحد من الحيوانات صنفأربعة أرجل وفراء؛ لذلك يضعهما في 
ّن  الّطفل يغّير بناه الموجودة في إطاره المعرفيّ  نتيجة للمدّخالت الجديدة اّلتي تتطّلب الّتغيير، وا 

وبذلك ُيدرك  ،يعمل على زيادة عدد المصّنفات من أجل الّتعامل مع البناء الجديددخول هذه الُبنى 
                                                           

 .285ص ،-دراسة مقارنة–ظّريات الّتعّلم مصطفى ناصف، ن -1



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

117 

ُتعتبر عملّيات الّتوازن ا به؛ لذا تلف وله خصائص، ويّتبع مصّنفا خاصّ هو مخلوق مخأّن القط 
طفل؛ إذا ما أريد لعملّية الّتفاعل مع البيئة أن تقود إلى مستوى متقّدم من مستويات  ضرورّية أليّ 

   وُيطلق على عملّية الموازنة بين العمليات الّذهنّية الّنشطة والبيئة بالّتوازن.  1الفهم،
المعرفة هما: و  ،بين نوعين اثنين من المعرفةبياجيه يمّيز  المعرفة عند جون بياجيه:أنواع  -

وأما المعرفة ، معرفة المثيرات بمعناها الحرفيّ  واّلتي تتمّثل في ،المعرفة الّشكلّية األولى تسّمى بـ:
تنطوي  معرفةوهي  ،)الفعل( معرفة األجراء اسم تنبع من المحاكمة العقلّية وُيطلق عليهاف ،الثّانّية

 بأّنه مع مرور الوقتمستوى من المستويات، ويقول بياجيه  على الّتّوّصل إلى االستدالل في أيّ 
تزداد قدرة الّطفل على استخدام المعرفة االجرائّية مخّلفا وراءه جوانب معرفة الّشكل اّلتي كانت 

مراحل رئيسة من مراحل الّتطّور سائدة في حياته األولى، ووفقا لنظرّية بياجيه فإّن هناك أربع 
 : كاآلتي وهي 2ّطفل،عند ال المعرفيّ 
يتعّلم فكرة استمرارّية  األولى والثّانية من عمر الّطفل فيهاالسنتين في  الفترة الحّسية الحركّية: -

 ال من خالل المسك والمص للّرضاعةمثف ،وكذلك فكرة انتظام األشياء في العالم الفيزيقي ،األشياء
مكاناتها؛  فيتعّلم الّطفل بناء فهم جّيد نوعا ما لحدود األشياء الّصغيرة وا 

معرفة فيها الّطفل بيبدأ و من الّسنة الثّانية حّتى الّسابعة تبدأ  :ما قبل اإلجرائّية المرحلة -
وعي على  على األفعال الواقعّية، وُيصبح األشياء في صورتها الّرمزّية، وليس مجّرد المعرفة القائمة

 ها في المرحلة الحّسية الحركّية الّسابقة؛أكثر بتلك األشياء اّلتي عرف
 الّطفل عمرالّسابعة والثّانية عشر من توجد ما بين و  (:العينّية)الفترة اإلجرائّية المحسوسة  -

تدالل محدود ضمن نطاق ما ُيشاهده على الّتفكير االستداللي، وهذا االس إذ تتطّور فيها قدراته
 جاءت تسمّية هذه المرحلة اإلجرائّية بـ: المرحلة اإلجرائّية المحسوسة؛ اوعلى هذ

الّطفل في هذه المرحلة أن  ويستطيع الثّالثة عشر تقريبا سنّ  تبدأ الفترة اإلجرائّية الّصورّية: -
 إلى االستدالالت عن طريق االستدالالت األخرى. يتوّصل
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ون ك للّطفل في إطار الّتطور العقليّ  مسألة االكتساب الّلغويّ  د بياجيه بأّنه ينبغي الّنظر فيُيؤكّ و 
 لدى الّطفل قدرةأصال قبل أن تكون  اقائم الّتراكيب الّلغوّية تظهر فقط إذا كان هناك أساس معرفيّ 

من ومثل ذلك: هذه الّسيارة أكبر من تلك، ف ،على استخدام تراكيب المقارنة )صفات المفاضلة(
القدرة الّذهنّية على فهم نسب القياسات واألحجام، وعلماء  تطّورت لديه أن تكون قدالمفترض 

ي يقّر بوجود عالقة في ذالّ  الّتربّية يقولون بحتمّية هذا الّسبق، وهو أفضل تفسير لجون بياجيه
الّذكاء شهرا( واّلتي تتعّلق بتطوير ما أسماه بياجيه بـ:  18المرحلة األولى من تعّلم الّلغة )إلى حّد 

من حوله، وفي من األشياء اّلتي تتمّتع بوجود  بحيث يبني الّطفل صورة ذهنّية لعالم ؛حركيّ  الحسيّ 
أو ثباتها، فيبدأ بالبحث عن فهم واضح لدوامّية األشياء  من هذه المرحلة يتكّون لديهالقسم األخير 

لى تصنيف األشياء األشياء اّلتي قد أخفيت من طريقه، وبعض الّدارسين يرون بأّن قدرة الّطفل ع
  لما يأتي: 1، ويتوّصل جون بياجيهالمعرفّيةيعتمد على سبق تطّور هذه القدرة 

اّلذي ُيشّكل في الحقيقة مظهرا من مظاهر الوظيفة  الوظائف المعرفّية تسبق الّنمو الّلغويّ  -
ن يكن بطبيعة الحال المظهر األهم؛  الّرمزّية، وا 

بياجيه جون اّلتي تسمح باستغالل الّلغة بكّل قدراتها الّتمييزّية، فمجموع العمليات الفكرّية هي  -
 ؛للجانب المعرفيّ  ُيخضع الجانب الّلغويّ 

أّن الكلمات األولى اّلتي  ،الّلغة برأي بياجيه تأتي بعد اكتساب الّطفل القدرة على الّترميز -
 ؛يءشبه الّرموز اّلتي يمكن مقارنتها بالشّ يمكن تمّيزها عند الّطفل ت

كلمات الّطفل سّمة المحاكاة في الّرمز إذ ُتؤخذ من لغة الكبار، وُتحاكي األشياء  ىلتظهر أو  -
ا، وهو بصورة منعزلة، وُتظهر تغّير الّرمز بعكس ثبات اإلشارة الّلغوّية، فالّرمز يشبه الّشيء ظاهريّ 

 كيفي؛ ، وطابعهافي أّن اإلشارة الّلغوّية بالمقابل مظهر اجتماعيّ  مظهر ذاتيّ 
 من الّرمز إلى اإلشارة الحقيقّية في مفهومها األلسنيّ في نظر بياجيه يتّم الّتطّور عند الّطفل  -

ر فإّننا نتحّدث بالنتيجة عن وحدة الّدال اّلذي ُيتيح استدعاء المدلول اّلذي "عندما نتحّدث عن الّتصو 
ية العامل األساس في تكوين الّتصّورات لّلغة من هذه الّزاو  ُيؤمنه الفكر، وُيشّكل التّأسيس الجماعيّ 
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، وال ُيصبح بمقدور الّطفل استعمال اإلشارات الّلفظّية بشكل تام إاّل تبعا للّتقّدم وتماسكها االجتماعيّ 
اّلذي يحصل في فكره... يبقى تفكير الّطفل أشّد رمزّية بكثير من تفكيرنا، وذلك بالمعنى اّلذي 

 فسها اّلتي هي لّلعب الّترميزّيةبياجيه لّلغة الجذور ن فحسب قول 1يتعارض فيه الّرمز مع اإلشارة."
كون الّطفل في مرحلة ما قبل الّلغة  ،وُتؤدي في البدء الّدور نفسه اّلذي تؤديه الّلعب الّترميزّية
( )الّذهنيّ  يفّسر بياجيه الّتطّور المعرفيّ و  تظهر لديه أشكال متنّوعة من المحاكاة والّلعب الّترميزّية.

مّثل الخبرة المباشرة في اّلتي تُ جري فيها إعادة البناء والتّنظيم كنتيجة للّتفاعل مع البيئة، و ّية تكعمل
وأفكاره  ال مالحظاته للوالدين والمعّلمينإعادة بناء أفكار الّطفل الخاّصة وتنظيمها، ويرى في مج

عن األطفال كيف يجب أن ذلك: "أّننا مشغولون جدا في الّتحّدث  عن الّطفل، وقد قال بخصوص
بياجيه رّكز وقد  2وما يفعلونه..." ،يكونوا، ولكن ما ينبغي عمله حقيقة، فهو مالحظة ما يقولونه

جاباتهم وبخاصّ منذ بداية أبحاثه باالستماع لما يقوله األطفال في أحاديثهم، و    ة الخاطئة منهاا 
يرهم، وانطلق في مالحظة وفهم كيف يرون ريقة المناسبة للّدخول إلى دراسة تفكواّلتي اعتبرها الطّ 

وكان هذا  ،وعلى حقيقتهم العالم ومن حولهم، ويذكر بين الحين واآلخر بقبول األطفال كما هم
عهم للمالحظة والّدراسة طفال اّلذين أخضبيعة غير المتوّقعة عن األلوصوله إلى الطّ  انعكاس
كان و  ،(األب المختبر/  (Papa Experinterاسم: ولقد أطلق الباحثون على بياجيه  ،والبحث
اهرة، وكلماته الخاّصة في وأسلوب تفكيره تجاه الظّ  المفترض أّن لكل طفل نظامه الخاّص من 

الحقيقة أو  تعكس افالكامير : "ويصّرح في هذا الّصدد قائال بب اّلذي يبّرر أداءه،الّتعبير عن السّ 
بينما تفّسرها عقولنا الحقيقّية بطريقة إبداعّية وحيوّية؛ إذ تعيد تمّثل األشياء  سخها بطريقة حّسيةتت

وتفّسرها وتبنيها بطريقة أكثر اختالفا عن الكاميرا، وتمّثل خياالتنا الّذهنّية صورا مرسومة للحقيقة 
ع البيئة من بمعنى يولد الّطفل ولديه عدد من األبنية، ويبدأ بالّتفاعل م 3بدال من صورة الحقيقة."

 الّتفاعل المثمرة مع البيئة أجل إعادة تنظيم هذه األبنية، ولتطوير أبنّية ذهنّية جديدة نتيجة طرق
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مع البيئة، ومن جهة نظر بياجيه فإّن  للّطفلري بناؤها عن تفاعل األبنّية الّذهنّية والمعرفة يج
 بالخطوات اآلتّية: اّلتي تتّم في نظره هو عملّية إعادة تنظيم المعرفة المعرفيّ  الّتطّور العقليّ 

واّلتي تعدوها  ،تبدأ العملّية ببناء أو بطريقة تفكير تعكس ذلك المستوى اّلذي يفّكر فيه الّطفل -
 المرحلة الّنمائّية الّذهنّية؛

بد من استعمال طريقة أخرى أكثر مناسبة غير الطريقة اّلتي توجد لدى الّطفل فرضتها  ال -
 ؛أو اختالل الّتوازن المعرفيّ  ؛ مما ُيطّور حالة من الّصراعالجديد الّذهنيّ خصائص البناء 

، والمحاولة لحل الّصراع لممارسة واستخدام وسائل يقوم الّطفل بتعويض الّتشويش الّذهنيّ  -
 تحّددها أنشطته الّذهنّية؛

الّطفل إلى حالة الفهم  تأخذ الحالة الّنهائّية الّذهنّية صورة تفكير جديدة، وتنظيم األشياء ليصل -
 والّرضى وحالة الّتوازن الجديدة.

وقد افترض في عادة بطريقتين إّما بطريقة منطقّية أو إبداعّية،  الّطفل يفكر بأنبياجيه  يقولو 
ّن العمل ضوء ذلك يات المنطقّية ال يجري حقنه بها إذا أّن الّطفل يقوم بعدد من العمليات الّذهنّية، وا 

 عالم األشياء والخبرات الحقيقّيةوأنشطة في داءات ما يقوم به من أ على ها اعتمادلم يقم هو ببنائ
كونها  عملّية إبداعّيةواّلتي سماها بعملّية الّتوازن؛ لذلك فإّن كل عملّية ذهنّية يقوم بها الّطفل هي 

ّن هذه الع غير معادة وُيحقق الّطفل المرحلة  ،مليات هي عموما ذات توّجه تجميعيّ أو مكّررة، وا 
   بوضوح. يظهر فيها الّتفكير المنطقيّ  اّلتي األسمى لهذه العمليات في مرحلة التّفكير المجّرد

  عملّية االكتساب فيد كرستال رأي بياجيه في ييوافق د: واالكتساب الّلغويّ ديفيد كرستال
  للّطفل والّذهنيّ  طّور العقليّ تّ الضمن  هذه العملّيةيجب أن ُينظر إلى  في ذلك: ليقول ؛الّلغويّ 

فعلى سبيل المثال قبل أن يستعمل األطفال  ،قاعدة معرفّية بناء علىويقول بأّن الُبنى الّلغوّية تنشأ 
في هذه الحالة يجب أن ُيطّوروا ف (هذه الّسيارة أكبر من تلك الّسيارة)تركيب المقارنة في جملة: 

ج تطوير وذلك طبعا حسب أنموذ 1،حكم معقولة حّتى يستطيعوا إعطاء مفاهيمهم عن الحجم

                                                           
1- David Christian, The Cambridge Encyclopedia Of Language, 2

nd
  Edition. U. K: 1998, 

Cambridge University Press. 
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الّشخص ونشاطه أّوال، ثم بياجيه، واّلذي قال بأّن عناصر المعرفة هي:  المعرفة اّلذي اقترحه
فدوره أّما التّقليد  اإلثارات المحتملة من المحيط، وأخيرا آليات التّفاعل بين هذا الّشخص ومحيطه

 .في عملّية االكتساب والّتعّلم هامشيّ 
دور العمليات العقلّية الّداخلّية، ودور الّسلوك ا سبق بأّن الّنظرّية المعرفّية تؤّكد نستخلص ممّ و 

 وهي: ،للّتعّلمأساسّية جوانب  ةوتهدف إلى تفسير ثالث ،الخارجيّ 
 كيف تؤّسس المعرفة؟؛ -
 كيف تصبح المعرفة أوتوماتيكّية أو تلقائّية؟؛ -
 ؟.وتدخل في نظام الّتعّلم المعرفيّ كيف ُتمتزج المعرفة الجديدة،  -

، فعندما من خالل الّنمو المعرفيّ يتّم اإلنتاج المباشر لّلغة أصحاب الّنظرّية المعرفّية أّن  رأى
عليه، ومن هنا نشأت فكرة الّدراسة  مخّططا معرفيا فإّنه يستطيع تطبيق المدلول الّلغويّ يكون الّطفل 

كيفّية أن يكون قصور المهارات االجتماعّية مؤّشر  الّنفس الّلغويّ علم الحالّية، واّلتي يقصد بها 
وتعتبر الّنظرّية المعرفّية الّنظرّية األساس ألكثر طرائق الّتدريس لبعض اضطرابات الّلغة الّلفّظية، 

 هذه الّنظرّية تعتبرمن أّن ، وعلى الّرغم الحالّية كونها انبثقت من بحوث وتجارب علم نفس الّلغة
 ال إاّل أّن هناك عددا من الجوانبعند األطف عظم الّنظرّيات اّلتي حاولت تفسير الّنمو المعرفيّ من أ
 :، وذلك كما يأتيالعلماء انتقدهااّلتي 
بياجيه من قيمة القدرات العقلّية ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وبالغت في  قّللت نظرّية جون -

 المجّردة للمراهقين والبالغين؛في عمليات الّتفكير نفسه الوقت 
ومرّد هذا االختالف يرجع إلى  ،بياجيه نظرّيةتشومسكي و  ا بين نظرّيةقائم انسّجل اختالف -

رأى تشومسكي أّن هناك ُبنى خاّصة باالكتسابات  تصّور طبيعة ُبنى المعرفة ال إلى وظيفتها إْذ:
 أنّ أّن ُبنى المعرفة عاّمة، و ، بينما رأى بياجيه شرّيةتها مرتبطة بالّطابع الفريد لّلغة البالّلغوّية وفطريّ 
ّنها لبنّية مخّصصة الكتساب الوظيفة و ولكن ال توجد وظيفيا،  ،في ُبنى بيولوجية أساسها يوجد ا 

 ؛البشرّية الّنوعّية اّلتي هي الّلغة
القائمة على يرفض نظرّية الّتعّلم واالكتساب اجيه مبادئ الّنظرّية الفطرّية، كما بي يرفض -
 .محض عمٌل إبداعيّ  قليد، فالّلغة في نظرهالتّ 
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تظّل : تعليم الّلغة بالفطرة والممارسة في (مصطفى الّدنان للاّهعبد )نظرّية  المبحث الخامس:
في مجال تعليم الّلغة تذهب سودا إذا لم  ون في الّسنوات األخيرةكّل الجهود اّلتي بذلها الّلغويّ 

هذا ما نفتقده، ونحن ، و (Target Language) لّلغة المستهدفة ُيعّرض الّطفل بما فيه الكفاية 
، وفي كّل لحظة إلى والّطفل يتعّرض يوميا حةالعربّية الفصي في تعليم الّلغةالحاجة إليه  بأشدّ 

البعد عن الفصيحة؛ لذا فالجهود اّلتي تُبذل اليوم في المدرسة لتعّلم  كلتبتعد  اّلتي المحّلية الّلهجات
الفصيحة على مدار سنوات الّدراسة ال تشفع للّدارس بأن يتكّلم عددا محدودا من العربّية الّلغة 

ها وحياز  ،ا لسيطرة الّلهجة المحّليةطبعا نظر  ، وذلك بسبب قصور معجمه الّسمعيّ لجمل بهذه الّلغةا
نظرّيته في تعليم الّلغة  (الّدنانللّاهمصطفى عبد )؛ ليطرح بذلك ألكبر من معجمه الّلغويّ القسط ا

بالّلغة العربّية في الوطن  واّلتي تهدف إلى: القضاء على الّضعف العامّ  ،بالفطرة والممارسة
 .العربيّ 
م 1931عام ولد في صفد، فلسطين  (الّدنان للاّهمصطفى عبد ). الّتعريف بصاحب الّنظرّية: 1

من جامعة  عليم الثّانويّ ليزي، وأهلّية التّ ڤم، مجاز في األدب اإلن1948ومقيم في سوريا منذ عام 
ماجستير في الّتربّية، وعلى الّدكتوراه في العلوم الكما درس في جامعة لندن، حصل على دمشق، 

اذا جامعيا. كما قام بإجراء الّلغوّية، وأمضى أكثر من ستين عاما في الّتربّية معّلما ومدّرسا، وأست
البحوث الّلغوّية لبرنامج )افتح يا سمسم(، وأشرف على الّلغة العربّية للبرنامج، وأّلف للبرنامج أكثر 

م، وفي سوريا روضة 1988من ثالثين قصيدة. أّسس في الكويت دار الحضانة العربّية عام 
طفال بالفطرة والممارسة؛ إلنشاء أجيال عربّية لتعليم الّلغة العربّية لأل ؛م1992األزهار العربّية عام 

المحادثة بالّلغة قارئة ومفّكرة ومبدعة، وقام بتصميم برنامجا لتدريب المعّلمين والمعّلمات على 
بواقع ساعتين ونصف لكّل دورة تدريبّية اثني عشر يوما حوالي اّلذي يستغرق  العربّية الفصيحة

 العربّية بالفطرة والممارسة.صاحب نظرّية تعليم هو و  1يوميا،

                                                           
 للاّهنظرّية تعليم الفصحى بالفطرة للّدكتور عبد  –ن البابلي، مقاربات في تيسير الّلغة العربّية ُينظر: باسم عبد الّرحم -1

 .المدرسيّ  العربّية الفلسطينيّ م، مجمع الّلغة 2015ط. فلسطين:  ، د-الّدنان



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

123 

للّاههناك مجموعة من األسباب اّلتي أدت بعبد  . األسباب اّلتي أدت لوضع الّنظرّية:2

 وهي: 1،مصطفى الّدنان إلى وضع نظرّيته هذه الموسومة بـ: تعليم الّلغة بالفطرة والممارسة
إتقان الّلغة العربّية في  مصطفى الّدنان في معالجة مشكلة الّضعف العام في للاّهرغبة عبد  -

 ؛الوطن العربيّ 
في فترة  ق اكتسابه الّلغة العربّية الفصيحةمبدع عن طري يل عربيّ سعّيه إلى إنشاء جِ  -

 الحضانة والّروضة، وهي الفترة اّلتي يكون فيها دماغ الّطفل قادرا على إتقان الّلغات بالفطرة؛
ضعفا كبيرا، وذلك طبعا من خالل توحيد  الوطن العربيّ تعزيز مهارة القراءة، واّلتي تعاني في  -

 لغة الكالم، ولغة العلم والمعرفة المسّطرة في مناهج الّتدريس؛
رغبته في أن ُيسهم في تقليل الّزمن المستغرق في تعليم قواعد الّلغة في المدارس، واّلذي  -

   يمكن منه تطوير الّذات، وتنمّية القدرات األخرى.
علماء الّلغة الّنفسانيون منذ حوالي أربعين عاما، وما بّينته الّنظريات الّسابقة الّذكر بعدما كشف و 

فل يولد وفي دماغه قدرة هائلة على اكتساب العديد من الّلغات، وهذه القدرة واّلتي أّكدت بأّن الطّ 
 بدأ بالّضمور بعد سنّ ا، وهي قدرة تا ذاتيّ الهائلة تمّكن الّطفل من كشف القواعد الّلغوّية كشفا إبداعيّ 

ومن  ،الّدماغ تغّيرا بيولوجيا من تعّلم الّلغات إلى تعّلم المعرفة ، وتتغّير قدرةهادسة من عمر السّ 
لمعرفة بعد سّن لإلنسان أن يتفّرغ الّطفل لتعّلم ا بيعيّ الطّ  وبحسب الّتطّور الخلقيّ  ،المفروض
 ؛ كون تعّلم الّلغة بعد سنّ هذا العمرتقنها قبل ن تفّرغ لتعّلم لغة أو أكثر، وأ، وذلك بعد أالّسادسة
وما  ،يصعب الوصول بالمتعّلم إلى مرحلة اإلتقان، وتتطّلب جهدا كبيرا، كما عملّية شاقة الّسادسة

نجده يسير سيرا اّلذي  العربيّ في المجتمع  للّطفل الّلغويّ  الواقع الّتعليميّ  حظه ولألسف فينال
 2معاكسا لطبيعة الخلق كونه:

وهي  ،الّسادسة سنّ ال ُيتقن لغة المعرفة، وهي الّلغة العربّية قبل  العربيّ في المجتمع الّطفل  -
 الفترة الفطرّية لتعّلم الّلغات؛

                                                           
-الّدنان للاّهنظرّية تعليم الفصحى بالفطرة للّدكتور عبد  –ن البابلي، مقاربات في تيسير الّلغة العربّية باسم عبد الّرحم -1

 .4ص
 .5ص المرجع نفسه، -2
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يتعّلم لغة المعرفة، وهي العربّية بعد ضمور قدرة الّدماغ الهائلة على تعّلم  الّطفل العربيّ  -
يبقى ضعيفا في الّلغة العربّية، وفي لكّنه في المقابل و  فة،الّلغات، فيبذل جهدا كبيرا لتعّلم لغة المعر 

   فهم المعرفة المكتوبة بهذه الّلغة.
 1ن لتحصيل الّلغةن اثنتيمصطفى الّدنان بأّن هناك طريقتيهللاّهيقول عبد . نّص الّنظرّية: 3
 وهما: 
الفطرّية اّلتي فيها يطّبق الّطفل ريقة وهي الطّ  ،الّسادسة قبل سنّ  تتّم في مرحلة ريقة األولى:الطّ 

 به الفطرّية بعد الّسادسة إلى غاية سنّ قواعد الّلغة دون معرفة واعّية، وتلحق بها الطريقة الشّ 
واكتساب الّلغة الهدف بالفطرة  ،استنهاض قدرة خاّصة بتعّلم الّلغات عند الّطفل نالعاشرة، وفيها يمك

 والممارسة.
بّد  الواّلتي  ،العاشرة من العمر، وهي الطريقة المعرفّية الواعّية سنّ  تبدأ بعد الطريقة الثّانية:

فيها من كشف القاعدة للمتعّلم وتدريبه على ممارستها تدريبا مقصودا ضمن خّطة منهجّية محكمة 
 اآلتي: الجدولالثّانية كما هو مبّين في األولى و  ريقتينالطبين  ويقارن صاحب الّنظرّية

 - (06الجدول رقم ) -

 الّطريقة الثّانّية ريقة األولىالطّ 
 غة األم؛لّ الالّلغة المكتسبة هي  -
 تتم دون تعب؛ -
 حّس متزج فيها الّلغة بالعواطف، وال يتُ  -

المتكّلم كونه يعّبر عن عواطفه تعبيرا 
 صادقا؛

 اً يكون فهم العبارات فيها أدق وقريب -
 جدا؛ بل ومتطابقا مع إرادة المتكّلم؛

إتقان الّلغة كامال نحويا يكون فيها  -
 وصرفيا؛

 غة األم؛لّ الال ُتسمى  -
 تحتاج إلى جهد كبير؛ -
قى في المكان الثّاني من حيث الّتعبير تب -

 العاطفي؛
 
مع الطريقة األولى من حيث ذاته الّشيء  -

 ؛فهم العبارات
ريقة يكون هناك نقص بالّلغة المحّصلة بالطّ 

 الثّانية؛
                                                           

هعبد  -1 تطبيقاتها وانتشارها" مجّلة الممارسات الّلغوّية. مصطفى الّدنان "نظرّية تعليم الّلغة العربّية بالفطرة والممارسة للّا
 .181-179، ص3ة، عم، مخبر الممارسات الّلغويّ 2011الجزائر: 
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اإلحساس بجمال الّلغة وبالغتها  -
 وحالوتها تلقائيا؛

ريقة الّزمن المخّصص إلتقان الّلغة بالطّ  -
 ؛ااألولى يكون فيه الّطفل متفّرغ

يكتسب الّطفل أكثر من لغة دون  -
 إرهاق.

ا ُيؤدي إلى ممّ  ،يحتاج إلى شرح وتعليل -
 فقدان الكثير من قيمة الّلغة؛

للمواد  امزاحم في هذا السنّ الّطفل يكون 
 ؛األخرى

  ن فقط.لغة أو لغتييكتسب الّطفل 

الّلغة العربّية في  لمعالجة مشكلة الّضعف العامّ  ةمصطفى الّدنان مسارات أربع للاّهعبد  طرح 
ويستند في حّله هذا طبعا إلى الّنظريات والبحوث العلمّية الحديثة عن اكتساب الّلغات، ومفادها أّن 

 :تمّكنه من وأّن هذه القدرة ،بقدرة هائلة على اكتساب الّلغات الّطفل يتمّتع
ومن ثّم  ،ا، وتطبيق هذه القواعد، والبدء بإنتاج الّلغةكشف القواعد الّلغوّية كشفا ذاتيا إبداعيّ  -

 إتقانها؛
 من إتقان لغتين أو ثالث لغات في آن واحد؛تمّكنه  -
تتغّير من تعّلم الّلغات إلى تعّلم تبدأ برمجة الّدماغ و  الّسادسة، لة الفطرة بعد سنّ مور مرحض -

 المعرفة؛
الّسادسة من العمر، ويظل هذا التّنشيط ممكنا حّتى  سنّ بعد  باإلمكان تنشيط هذه القدرة -

 .التّاسعة
درة مصطفى الّدنان القللّاهعبد  لّ استغ :(مصطفى الّدنانللّاهعبد )المطروح في نظرّية  الحلّ  .4

في مرحلة عمرّية  الّسادسة، وهو ّية الفصيحة قبل سنّ الّلغة العرب لدى الّطفل إلكسابه الفطرّية
 ا سّماه بتعليم العربّية الفصيحة بالفطرة والممارسةمخّصصة بيولوجيا الكتساب الّلغات؛ أي م

 هي:و  1،ثالثة أشكالفي الّتطبيق واّتخذت الّنظرّية 
م 1977-10-29على ابنه باسل بعد والدته في  طّبق تجربته :(باسل ولونة)تجربة  -1. 4

، وطلب من مع تحريك أواخر الكلمات ُيخاطبه بالّلغة العربّية الفصيحةحيث بدأ  ،بأربعة أشهر
 ولّما ،فهما عندما كان عمره عشرة أشهر العامّية، فبدأ باسل يستجيب للفصيحةوالدته أن ُتخاطبه ب

                                                           
 .187، 184مصطفى الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية بالفطرة والممارسة تطبيقاتها وانتشارها، ص للاّهعبد  -1
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مصطفى  للاّهسّجل عبد قد ، و ة، وُيوّجه ألبيه الكالم بالفصيحةيّ بدأ بالّنطق ُيوّجه ألّمه الكالم بالعام
 الّدنان الكثير من كالم باسل على أشرطة تسجيل بلغت اثني عشر شريطا، ولّما بلغ باسل سنّ 

المعّربة دون خطأ، مّما يعني أّن تجربته هذه  أصبح قادرا على الّتواصل بالفصيحة الثّالثة من العمر
تي تصغر أخاها مصطفى الّدنان على ابنته لونة الّ  للاّهكّرر عبد هذا وقد  باسل.نجحت على ابنه 
الّدنان حّتى صار  للاّهكّما أّكد عبد قد نجح في العملّية أيضا نجاحا تاما، و  باسل بأربعة أعوام

ن ألسرة اآلخريبينهم، وُيكّلمون أفراد ا ل ولونة وأبوهما يتواصلون بالفصيحة في ماالّثالثة: باس
قبل الّسادسة أثر عجيب  ونة المدرسة كان إلتقانهما الفصيحةولّما دخل باسل ول بالعامّية تلقائيا.

تقانهما للعلم على مدى مصطفى الّدنان كونهما اكتشفا أّن  للاّهكما قال عبد  حّبهما للكتاب، وا 
، فأتقنا ما ُيسمى المتمّيزينمن القراء وأصبحا الكتاب نفسه يتكّلم لغتهما، فصارا صديقين للكتاب 

يهما إحساس وتفّوقا في المواد العلمّية كّلها، وكان لد ، والّرجوع إلى الكتاب كّل مّرةيّ بالّتعّلم الّذات
   .العربّية راٍق بجمالّية الّلغة

-17الحضانة العربّية في الكويت بـ: تأّسست دار العربّية )الكويت(: لحضانةادار  -2. 4
بالفطرة  الفصيحة كانت الغاية من تأسيسها إكساب األطفال الّلغة العربّيةقد م، و 09-1988

طوال  هذه الّلغةبحيث أصبحن قادرات على استخدام  ؛وقد قام الّدنان بتدريب المعّلمات ،والممارسة
العمل، والتزمن برنامج تدريب صّممه لهذا الغرض، فبدأت المعّلمات مطّبقا  اليوم المدرسيّ 

مّدة الّتدريب ثالثة أسابيع في كّل أسبوع خمسة أيام واستغرقت التزاما تاما،  بالفصيحة بالمحادثة
وفي كل يوم ساعتان، وبذلك يكون عدد ساعات الّتدريب ثالثين ساعة، ثّم ُعّدلت مّدة الّتدريب بناًء 

ن وفي كل أسبوع ستة أيام، وفي كّل يوم ساعتا ،على طلب المدارس، فأصبحت تستغرق أسبوعين
وأّكد  ذهالفنجحت الفكرة نجاحا مونصف، وبذلك يبقى مجموع عدد ساعات الّتدريب ثالثين ساعة، 

طوال اليوم، وكتب عن  كّلمون الفصيحةأّن بعد ستة أشهر أصبح األطفال يتالخصوص الّدنان ب
 دار الحضانة هذه بالكويت أكثر من أربعين استطالعا وخبرا صحفيا.

-10-17تأّسست هذه الّروضة بتاريخ: روضة األزهار العربّية )دمشق، سوريا(:  -3. 4
لغة بجعلها الّسادسة، وذلك  لألطفال بالفطرة قبل سنّ  العربّية الفصيحةتعليم  تستهدف ،م1992

كما  باألسلوب نفسه فصيحة، وُدّربت المعّلمات على المحادثة بالالّتواصل طوال اليوم المدرسيّ 
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ثبت في ما بعد أّن األطفال  . وقدنجاحا عظيما وفاق الّنجاح المحقق في الكويت فكرةنجحت هذه ال
رج األخرى خافاألولى في المدرسة و  ،جنب الّلهجة العامّية الفصيحة جنبا إلىاستطاعوا إتقان 

تبّنت المدارس األقطار العربّية األخرى، و مختلف و  سوريا،، وانتشرت في ُطّبقت الّتجربة المدرسة.
تدائي( اّلتي تطّبق هذه في األردن حّتى بلغ عدد المدارس )رياض األطفال اب العصرّية الّتجربة

-02)تعليم العربّية بالفطرة والممارسة في البالد العربّية( ثمان وسبعين مدرسة حّتى تاريخ  الّتجربة
 امّ الّضعف العلمشكلة جذريا حاّل  مستمر، وكانت نتائج الّتجربةم، والعدد في ازدياد 07-2007

وينّص هذا الحل على حّد قوله على ما يأتي: "تعليم الّلغة  ،بالّلغة العربّية في كّل األقطار العربّية
العربّية الفصحى لألطفال العرب بالفطرة والممارسة في مرحلة رياض األطفال، وفي مرحلة الّتعليم 

على اكتساب  قدرة األطفال الفطرّيةون فيهما األساسي )المرحلة االبتدائّية( وهما المرحلتان الّلتان تك
 زالت نشيطة وفعّالة، وذلك باعتماد الّلغة العربّية الُفصحى لغة وحيدة للّتواصل الّشفهيّ الّلغات ال 

يه في يستند هذا الحل المنصوص عل 1داخل الّصف وخارجه." في المدرسة طوال اليوم المدرسيّ 
 دث والكتابة بلغة الكتاب المدرسيّ علمّية بها ُيتقن الّطلبة الّتحلى أّسس الّدنان ع للاّهنظرّية عبد 

ظهور بعض األخطاء في قواعد الّلغة مع استمرار حفظ واّلتي سيفهمونها دون عناء، ويسهل عليهم 
كان يحّدثهما  وكتاباتهم، وهذا ما ظهر بنجاح كبير على ابنه باسل، وابنته لونة الّلذين أحاديثهم
من والدتهما أن تحّدثهما  األولى من عمرهما، وفي الوقت نفسه طلب ّشهورالمنذ  بالفصيحة
والّنتيجة أّنهما كانا ُيخاطبان والدهما بالفصيحة دون أي خطأ بضمة، أو فتحة والعامّية،  بالفصيحة

وكانت خطوة عبد  يخاطبان والدتهما وجميع أفراد العائلة اآلخرين بالعامّية.أو كسرة، في حين كان 
في  للّطفلوالحالة الثّقافّية  المزريّ  عن الوضع الّلغويّ لنا  هيلّخصبسبب ما  الّدنان لهذه الّتجربة للاّه

  2، ويقول بمجرد التحاق الّطفل بالمدرسة يحدث ما يأتي:العربيّ  المجتمع
 أّن الكالم المكتوب بحاجة إلى مترجم حّتى يستطيع فهمه؛ يستقر في ذهن الّطفل العربيّ  -

                                                           
. دمشق: 2الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبيقها، وتقويمها، وانتشارها، ط للاّهعبد  -1

 .11م، دار البشائر للّطباعة والّنشر والّتوزيع، ص2015
 .51-48، صالمرجع نفسه -2
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نسبة عالية من إمكانية التّفكير لديه اّلتي يمكن أن تنمو وتتطّور حين استخدامها من  تتعّطل -
 ة؛أجل فهم الجمل فهما ذاتيا مّما ُيؤدي إلى انخفاض مستوى التّفكير عنده بعامّ 

 نحو الكتاب ويكره الّتعامل معه؛ يتكّون لديه اّتجاه سلبيّ  -
للكلمة المكتوبة، وعدم الثّقة بنفسه، واعتقاده بأّنه مخلوق ال يصلح  عدم الثّقة بفهمه الّشخصيّ  -

 للعلم، وال للّتعّلم؛
يقرأ كونه ال يفهم جزءا كبيرا مّما يقرأ، وُيصبح قليل القراءة، ويكون متعة وهو  ةال يشعر بأيّ  -

 بطيء القراءة؛
 من الكتاب بمجّرد الّتقّدم إلى االمتحانات؛الّطفل يتخّلص  -
ّسخ لديه خاصية سلبّية، وهي عدم الّصبر على جمع المعلومات للوصول إلى قرار في تتر  -

 مواجهة المشكالت؛
 ال يصبر على الّتدقيق في المعلومات؛ -
 فرصة تلوح له؛ ر في االنسحاب من المدرسة في أولىالّتفكي -
العاهة معه إلى غاية ، وتبقى هذه إلى آخر لى الحفظ لالنتقال من مستوى تعليميّ االعتماد ع -

 انتسابه للجامعة؛
 نقص كبير في فهم الّنصوص؛ -
ن ناقش فهو متعّصب ما ُيسمى بالجبن الفكريّ  يترّسخ لدى الّطفل - ، فهو يخشى أن ُيناقش، وا 

إلى رأيه ال يستطيع أن يفسح المجال للّرأي اآلخر؛ ألّنه يمكن أن ُيفسد عليه ما فهم واستقّر عليه 
 بحاجة للقراءة أكثر؛ ويجعله يحّس 

 الّتطّرف؛ ُينشئ -
ألّنه ال يكون متأّكدا من فهم منطوق  ؛مترّددا في مسائل الّرياضيات والعلومو صبح ضعيفا ي -

 )أو نص( المسألة؛
 يترّسخ لديه االعتقاد أّن الّلغة العربّية صعبة؛ -
عدم فهم المادة الّتعليمّية ناجم يبدأ يشك في قدراته الّذاتّية، وتستقّر لديه فكرة خطيرة، وهي أّن  -

 عن ضعف قدراتهم الّذاتّية؛



المدرسة قبل ما لطفل والممارسة بالفطرة الفصيحة العربّية الّلغة تعليم:.. (الّنظريّ ) األّول الفصل  

 

129 

 سليم ودقيق؛ القدرة على الّتفكير، وحل المشكالت بأسلوب علميّ  تتدّنى لديه -
 الّناجحون هم قّلة قليلة من الموهوبين. -
لعربّية في يقول الّدنان بأّن مرحلة القدرة الّلغوّية الفطرّية مهمّلة في رياض األطفال في البالد او 

مرحلة مثلى الكتساب الّطفل الّلغة العربّية، وجعله ُيتقنها مع العلم بأّنها  ،ما يخّص المجال الّلغويّ 
؛ لُيقّدم بذلك حاّل علميا وعمليا الستنصال الّضعف العام بالّلغة العربّية إتقانا تاما بالفطرة والممارسة

بتدائّية مرحلة رياض األطفال، وفي المرحلة االلألطفال العرب في الفصيحة وهو: تعليم العربّية 
نشيطة، وفعاّلة  فطرّية على اكتساب الّلغاتما قدرة األطفال الكونهما المرحلتين الّلتين ال تزال فيه

 خل المحيط المدرسيّ دا صل في المدرسة طوال اليوموذلك باعتماد الّلغة العربّية لغة وحيدة للّتوا
"القدرة المخلوقة في دماغ الّطفل اّلتي تمّكنه من اكتشاف األصوات  طرةالفبوخارجه، ويقصد الّدنان 

 الّلغوّية، وداللتها، وقواعدها الّصرفّية والّنحوّية اكتشافا ذاتيا غير واٍع وعيا منطقيا، وتخزينها
نتاجها بحيث ُيصبح الّطفل قادرا على البيان بالّلغة اّلتي ُيحّدثه بها الكبار من حوله بإتقان ت ام وا 

وحّدد الّدنان عمر هذه القدرة اّلذي يقع بين اليوم  1دون أن ُيعطوه أّية معلومات عن هذه الّلغة."
األّول للوالدة، والّسنة العاشرة من العمر، بعد هذه الّسن يفقد الّدماغ قدرته على كشف القاعدة كشفا 
ذاتيا غير واع، وهذا ال يحدث فجأة؛ ألّن هذه القدرة تكون قد بدأت بالّتراجع بعد سّن الّسادسة. أما 

الّتواصل الّدائم بالفصحى إّما عن طريق فرد واحد من أفراد "الّدنان  يقصد بهفمصطلح الممارسة 
أو المدرسة االبتدائّية  ،لغة وحيدة للّتواصل في الّروضةاألسرة، أو عن طريق اعتماد الُفصحى 

ذا تّم ذلك ال تبقى هناك حاجة إلعطاء القواعد من نحو وصرف للّطلبة  داخل الّصف وخارجه، وا 
ر سطّ  2تشفون هذه القواعد اكتشافا ذاتيا بالفطرة، وسيفهمونها وينتجونها بالممارسة."اّلذين سيك

 مجموعة من األهداف هي:الّدنان من خالل نظرّيته هذه 
 ؛في الوطن العربيّ الفصيحة بالّلغة العربّية  معالجة مشكلة الّضعف العامّ  -
 مبدع؛ إنشاء جيل عربيّ  -
 تعديل المناهج المدرسّية؛ -

                                                           
 .91والممارسة، تطبيقها، وتقويمها، وانتشارها، صالّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة للّاهعبد  -1
 .91ص المرجع نفسه، -2
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 عل المحادثة بالّلغة العربّية أمرا مألوفا؛ج -
 نشر حب القراءة لدى األجيال العربّية؛ -
 . توطين الّتكنولوجيا في الوطن العربيّ  -

 :هماو  ،اثنيناستندت الّنظرية في تعليم الّلغة العربّية بالفطرة والممارسة إلى ركنين 
 واعد الّلغوّية واستخدامها؛ كشف الق لىقدرة الّطفل الفطرّية ع :األّولالّركن  -
بحيث يكون أداؤه  ،استخداما سليما للّطفلاستخدام المعّلم الّلغة المراد تعليمها  :الثّانيالّركن  -

لها نموذجا خاليا من األخطاء؛ لكي يكون نسخ الّطفل لهذا الّنموذج خاليا أيضا من األخطاء. بما 
ا يحمل عنوان )محادثة بالّلغة العربّية( أّن الجامعات ودور المعّلمين العربّية ال ُتعطي مقّررا خاصّ 

؛ لكي ينجحوا في بالّلغة العربّية الفصيحة ةبّد من تدريب المعّلمين والمعّلمات على المحادث لذلك ال
بالّنظرّية تطبيق نظرّية تعليم الّلغة العربّية بالفطرة والممارسة، واهتّمت وسائل اإلعالم هي األخرى 

وتطبيقاتها، وأجمعت على أهمّيتها وضرورتها، فنشرت أخبارها، وطالبت بتعميمها، ومن المواد 
الّدنان هو: مجموعة من حلقات برنامج  للاّهيب نجد ما أشاد به عبد المطلوبة والمهّمة لبرنامج الّتدر 

، وتوّصل عبد ، وذو أهداف تربوّيةبرنامج تلفزيوني آخر ناطق بالفصيحة )افتح يا سمسم( أو أي  
 وهي: 1،الّدنان من خالل تطبيقه للّنظرّية إلى مجموعة من الّنتائج للاّه

 الّلغة العربّية ليست لغة صعبة؛ -
 والعامّية؛ نائّية الّلغوّية الفصيحةثّ التحّقق  -
 مع ضبط الحركات اإلعرابّية؛ أن ُيصبح متحّدثا بالفصيحة طفل عربيّ  بإمكان أيّ  -
 غرس ميزة القراءة وحب الكتاب؛ -
 داء في المواد األخرى؛حسن األ -
 دّقة فهم الّنصوص؛ -
 إدراك حالوة القرآن الكريم؛ -
 ؛زم بالّتواصل بالفصيحةملتإنشاء مجتمع جديد  -
 الّتعّرض لّلغة أهم من تدريس قواعدها؛ -

                                                           
 الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبيقها، وتقويمها، وانتشارها.للّاهعبد ُينظر:  -1
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اكتساب الّطفل الّلغة الفصيحة قبل دخوله المدرسة يردم الهّوة بين لغة محيطه قبل المدرسة  -
 ويكون دافعا للّنجاح واإلنجاز؛ ،ولغة الكتاب في المدرسة

بّد من الّتجريب والّتطبيق حّتى نصل بالعربّية  الإذ  ،نقف عند الّتنظير للعربّية ينبغي أالّ  -
 إلى األفضل؛الفصيحة 

، ونظرّية تعليم العربّية إلى إتقان الّطفل للعربّية الفصيحةقصور المناهج الّتربوّية من الوصول  -
 بالفطرة والممارسة حل ممكن وناجع لذلك؛

 لفطرة والممارسة.إلى تطبيق نظرّية تعليم الّلغة العربّية بااستمرار الّدعوة  -
في ما يخص تطبيق  مجموعة من المقترحات مصطفى الّدنان في األخير للاّهيقترح عبد و 

 :وتتمّثل في ،نظرّيته هذه
تخصيص مدرسة ابتدائّية لتطبيق الحّل في لّتربّية في كل الّدول العربّية في وزارات ا شروع -

في الّصف وخارجه دون العامّية، وذلك الّنظرّية، وهو اعتماد الّلغة العربّية لغة وحيدة للّتواصل 
 تدريب المعّلمات والمعّلمين؛طبعا 
ُتعتمد فيها الّلغة  خّصص جهة أهلّية روضة أطفال أو أكثر في كّل بلد عربيّ أن تُ بّد  ال -

 لغة وحيدة للّتواصل في جميع األنشطة؛ العربّية
ُتعّدل المناهج الّدراسّية في البالد العربّية بناًء على نتائج نظرّية تعليم العربّية بالفطرة أن  -

 والممارسة؛
 ؛أن ُتؤّسس مراكز للّتدريب على المحادّثة بالفصحى في كّل بلد عربيّ  -
ة بالّلغة العربّية إلزاميا أو أكثر بعنوان: محادثأن تقّدم الجامعات ودور المعّلمين مقّررا  -

 ؛الفصيحة
أن تتبّنى الجمعيات والمجالس العربّية اّلتي تعنى بالّطفولة والّتنمّية نظرّية تعليم الّلغة العربّية  -

 بالفطرة والممارسة، وأن تعمل على نشرها؛
جوائز ُتعطى سنوّيا ألفضل أن تخّصص الجهات المسؤولة عن الّطفولة والتّنمّية عددا من ال -

 ؛صيحةمن يتحّدث بالف
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في البلدان العربّية  ج األطفال اإلذاعّية والّتلفزيونّيةلغة لبرام أن ُتعتمد الّلغة العربّية الفصيحة -
المشترك  الحال في برنامج )افتح يا سمسم( اّلذي أنتجته مؤّسسة اإلنتاج البرامجيّ هو جميعها كما 

شرف اإلشراف على  (الّدنان للاّهعبد ـ: )م، واّلذي كان ل1979ة، واّلذي ُبّث عام لدّول الخليج العربيّ 
ر في بثّه من كّل القنوات إلى االستمرا ويدعو فيهالّلغة الفصيحة المستعملة في البرنامج، 

نتاج حلقات جديدةة المحلّ الّتلفزيوني  تواكب العصر. ية والفضائّية العربّية مع تطوير وا 
  1وهي: ،مصطفى الّدنان مجموعة من الّنتائج للاّهيتّوقع عبد هذا وقد 

 في مرحلة رياض األطفال واالبتدائّية؛ الفصيحةلّتراكيب األساسّية لّلغة العربّية إتقان األطفال ا -
استماعا، وتحّدثا، وقراءة، وكتابة بشكل كامل في نهاية المرحلة  إتقان الّطلبة العربّية الفصيحة -

 االبتدائّية؛
يفهمون ما يقرؤون، وهذا ما ُيؤدي  ن األطفالنظرا لكو  تحّقق مستوى عاٍل من الّتعّلم الّذاتيّ  -

 إلى جّدهم للعلم والبحث، واإلبداع؛
 ر )العرب أّمة تقرأ(؛تأصيل حب القراءة لدى المتعّلمين العرب؛ حينئٍذ سيرتفع شعا -
والتّفّوق  سرعة القراءة، وجودة الكتابة، وسالمة الفهم، وهذا ُيؤدي إلى زيادة الّتحصيل العلميّ  -

 ؛الّدراسيّ 
 عدم حاجة الّطفل بعد المرحلة االبتدائّية إلى الّنحو والّصرف كي ُيتقنوا استخدام الّلغة العربّية؛ -
 ى بسبب استخدام الفصحى لشرحها؛إتقان أفضل للمواد العلمّية األخر  -
 إتقان أفضل للمهارات الفّنّية والحركّية؛ -
بسبب تطابق لغة الكتاب والمعرفة مع لغة  ترسيخ الّتفكير بالّلغة العربّية والّتفكير اإلبداعيّ  -

 ؛ل الّصف وخارجه طول اليومفي المدرسة داخ الّتواصل الّشفهيّ 
 إتقان أفضل لّلغات األجنبّية. -

، فهو يقترح فيه لّتحّدث بالّلغة العربّية الفصيحةبرنامج مهارات الالّدنان  للاّهأما مشروع عبد 
 األساليب الّتدريبّية اآلتّية:

 المناقشة والحوار؛ -
                                                           

 .329، 328الّدنان، نظرّية تعليم الّلغة العربّية الفصحى بالفطرة والممارسة، تطبيقها، وتقويمها، وانتشارها،  للاّهعبد  -1
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 ؛العصف الّذهنيّ  -
 لعب األدوار؛ -
 ؛الّتعّلم الّتعاونيّ  -
 أسلوب االكتشاف؛ -
 المشكالت؛ حلّ  -
 الّتفكير الّناقد. -
إذ تنمو المفردات بسرعة شديدة  ،والّلغويّ  ل المدرسة مرحة االنفجار المعرفيّ تعتبر مرحلة ما قبو 

الّسادس، ويزيد طول  في العامّ  2500إلى  من عمر الّطفل الثّانيّ  من العامّ كلمة  50تصل من 
كلمات في العامين الخامس  7و 6والثّالث من عمره إلى  كلمات في العامين الثّانيّ  3الجملة من 
وبالّرغم من أّن الّطفل في هذه المرحلة ُيعاني من مشكلة اإلجابة عن مجموع األسئلة  .والّسادس

تصل نسبة أسئلته من  أّنه يستطيع تكوين أسئلة حيثلماذا، كيف، متى؛ إاّل   بـ:اّلتي ُتطرح عليه 
عالوة على ذلك  ،ا يسبب بعض الّضجر لألّمهات أحياناممّ  ،%15إلى  %10مجموع كالمه من 

هذه األسئلة  معا، ومعظم والعقليّ  الّطفل يستفيد كثيرا من اإلجابة عن أسئلته في نمّوه الّلغويّ فإّن 
قد ال يفهم اإلجابات، وقد ال ينتظر سماع  إّنهحّتى  ،لالستطالع واالستكشاف تكون بسبب حّبه

أسئلة تكون و  ،(مرحلة الّسؤالـ: )بقبل المدرسة  بعض العلماء مرحلة ما ؛ لذلك ُيسمياإلجابة
وتقتضيها  ة تقتضيها طبيعة الّنمّو العقليّ إاّل حاجة نفسيّ هي على أّنه طبيعّي، وما  الّطفل دليال

الكتشاف العالم المجهول من حوله، وفي ما يأتي نورد  طبيعة مرحلته العمرّية بحيث أّنه يسعى
  وهي: 1،للّطفلالخّصائص تمتاز بها مرحلة ما قبل المدرسة مجموعة من 

 ال يستطيع طفل ما قبل المدرسة فهم الجمل المصاغة للمبني للمجهول؛ -
الّسادسة تكون جمل الّطفل شبيهة بتلك اّلتي  صعوبة في عمل المقارنات الّدقيقة، وفي سنّ  -

 يستخدمها الكبار؛

                                                           
  سنوات 6 -3لة الّطفولة المبّكرة دليل إرشادي لمرح –ُينظر: محّمد سعيد مرسي، كل شيء عن طفل ما قبل المدرسة  -1
 م، مؤّسسة زاد للّنشر والّتوزيع.2016ط. دب:  د
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في الّسادسة من العمر إلى حٍد كبير مثل الجمل الّناقصة  عادة ما يختفي الكالم الّطفليّ  -
 واالبدال، والّلثغة وغيرها؛

 يكّيف طفل ما قبل المدرسة حديثه ويوّفقه حسب مطالب الموقف والمستمع؛ -
يزداد فهم الّطفل لآلخرين، ويستطيع اإلفصاح عن حاجاته ورغباته، وليس من حسن رعاية  -

 أن يعّبر عنها، واالكتفاء فقط باإلشارة؛الّطفل تلبّية رغباته قبل 
يظهر عند الّطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ما يسمى بالّتعميم كإطالق كلمة الحلوى على  -

 جميع أنواع الحلوى مثال، ويّتضح ذلك أكثر مع معنى الحسن والّسيء؛
 بالمستوى االجتماعيّ  الّلغويّ كما يتأّثر الّنمو ، الّشديد بالتّأّخر العقليّ  يرتبط التّأّخر الّلغويّ  -

كّمية ونوع من المثيرات االجتماعّية كاالختالط بالّراشدين من خالل  ويتحّكم في الّنمو الّلغويّ 
 ؛الّتواجد مع المتحّدثين واالستماع إلى حواراتهم

ن أطفال المالجئ أفقر لغويا من األطفال اّلذين يتربون في أسرهم وُيلقون فيها الّرعاية والحنا -
 والحب بجميع مظاهره؛

لكالم، وقد يتأّخر ااألطفال اّلذين ُيعانون من اإلهمال الّشديد يكونون أكثر ُبطئا في تعّلم  -
 تشجيع الّطفل عندما يتكّلم، وعدم الّسخرّية منه عندما ُيخطئكالمهم، ويضطرب، ولذا فمن المهم 

 وفسح له المجال للّتحّدث وعدم مقاطعته؛، أو يتلعثم مع ضرورة تشجيعه كّلما تحّسن أداؤه الّلغويّ 
مثل سالمة جهاز الكالم أو اضطرابه، وكذا سالمة  تؤّثر العوامل البيولوجّية في الّنمّو الّلغويّ  -

 الّسليم؛ الحواس مثل تدريب حاّسة الّسمع على الّنمو الّلغويّ 
تّنويع في طريقة اإللقاء ال سّيما عند ال للّطفل تؤّثر الحكايات والقصص على الّنمو الّلغويّ  -

شراك الّطفل في ذلك؛  وا 
والقليل منه  ،يميل طفل ما قبل المدرسة إلى الّثرثرة، وينصب معظم حديثه على الحاضر -

 نفسه، ويقّل ذلك بعد سنّ  يرتكز معظم كالم الّطفل في هذه الفترة حولو  ،على الماضي والمستقبل
 الخامسة؛

 في رياض األطفال بلغة غير لغته صعوبة أكبر في تعّلم الّلغةيتلقى األطفال اّلذين يتعّلمون  -
 ؛العربّية الفصيحة
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يكّرر طفل ما قبل المدرسة بعض الكلمات أثناء حديثه، وهو ما ُيعرف بالّلجلجة، وهو أمر  -
، وتبلغ نسبة الّتكرار هذه حوالي كلمة من كّل أربع هذه المرحلة العمرّيةشائع بين األطفال في 

في هذه الحالة أكبر مّما  بل عادية كون محصول الّطفل الّلغويّ  اهي ال تعتبر مرضكلمات، ف
 يستطيع أن يستخدمه بشكٍل صحيح في كالم مّتصل، وهي عادة ما تزول مع الّنمو؛

الّرابعة، وأحيانا في الثّالثة ونصف، إذ  تقريبا في سنّ  يملك الّطفل ناّصية الّتعبير الّلغويّ  -
يستطيع عندئذ أن يعّبر عن مشاعره، وُيعّرف اآلخرين باحتياجاته، وُيناقش بطريقة عاّمة ما يعتريه 

 في يومه من خبرات وأحداث؛
كون الّطفل األّول يختلف عن  ترتيب الّطفل داخل أسرته ُيسهم بشكل كبير في نمّوه الّلغويّ  -

 سّيما إن كانت عادات األسرة ُتساعد على ذلك، فاألم اّلتي ال تتحّدث كثيرا يتأّثر األصغر منه ال
األّول أو الوحيد في  للّطفل، وهوما لم يكن متوّفرا والّطفل الثّاني يتعّلم الكالم من أخيه ،بها ابنها
 األسرة.

من خالل  تتلّخص مجموع األفكار المتوّصل إليها: األّول الّنظريّ  خالصة عاّمة للفصل
 قاط اآلتّية: ( في الن  المباحث المعالجة في الفصل األّول )الّنظريّ 

الّتعليم هو: مساعدة الفرد على اكتساب القدر الاّلزم من المعرفة والمهارات والوعي باألشياء  -
 لتلبّية حاجات الحياة؛

أما الفطرة الّلغوّية هي الفطرة هي االستعداد لقبول الحق أو االستعداد لقبول تعّلم شيء معّين،  -
 تلك الملكة اّلتي منحها الّله لإلنسان فاستطاع عن طريقها انتاج وتوليد الّلغة؛

 الممارسة هي: المداومة، واالستمرارّية، واإلبقاء، واآللية لالستعمال والّتواصل في نشاط معّين -
هي الممارسة الفعلّية والّدائمة فة الفرد، أما الممارسة الّلغويّ  لدىحتى ُيصبح ملكة أو قدرة راسخة 

 بمختلف نشاطاته وأشكاله؛ للحدث الكالميّ 
 ؛وهي: الملكة = االستعداد = الكفاية = المعرفة ،ة عددا من المفاهيمجمعت الملكة الّلغويّ  -
نتاج  - الملكة الّلغوّية عند ابن خلدون  تعني الّسليقة، والّسجّية الفطرّية، والحدس الّلغوّي، وا 
 ؛ةاألم المرتبطة بالملكة البالغية الّلغويّ  الّلغة
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ال يتجّزء من مهارات الّطفل اّلتي أجبر  حاج صالح جزءن العبد الّرحمعند الملكة الّلغوّية  -
بط وذلك بطريقة عفوّية الشعورّية تترّسخ فيه قوانين الّلغة المختلفة والمتوّقفة على الرّ  ،على اكتسابها

الّلغة في شكل  إدراكه لعالقة الّلفظ بالمعنى مادة وصورة المتثال بين ما يسمعه، وما يبصره مع
 ملكة لغوّية تامة؛

 يولد به الّطفل اّلذي الداخليّ  ذلك  االستعداد الفطريّ  تتمّثل فيتشومشكي  الملكة الّلغوية عند -
 لقليل من الّظروف المواتية والمالئمة من البيئة؛ا إلىيحتاج واّلذي 
غة عن طريق مجموعة من اآلليات وهي: الّسماع، المحاكاة والتّقليد ُتكتسب ملكة اللّ  -

والممارسة، والّتكرار، وكذا الّتلقين، وهذه اآلليات كّلها تلتقي في تحديد مفهوم الملكة الّتي تقوم على 
وما بينهما من تفاعل وارتباط  ،، وهما: مبدأ العلم والمعرفة، ومبدأ القدرة واالستطاعةاثنين مبدأين
 لّلغة؛ داء واإلنجاز الفعليّ باأل
إسهامات قّيمة وآراء مختلفة حول عملّية االكتساب كان لعلماء الّلغة القدامى والمحدثين  -
فمنهم من رأى بأّنها مكتسبة كابن خلدون وأصحاب الّنظرّية الّسلوكّية، ومنهم  ،عند الّطفل الّلغويّ 
أنها تنتج هذه العملية ، ومنهم من رأى باج صالحالحو  ،تشومسكية ال شعورّية كرأى أّنها فطريّ من 

وأصحاب الّنظرّية  ،بياجيهولد بها الّطفل كالفطرة اّلتي ي/ فاعل بين ظروف البيئة والقدرة نتيجة ت
 المعرفّية
وال يختلف عنها في شيء كونها تخضع  ،من أنواع الّتعّلم انوع عملية االكتساب الّلغويّ تبقى  -

 لخ؛إ...، الممارسةلقواعد ومبادئ كالمحاكاة، والتّقليد، والّتكرار
 ؛عند الّطفل والّلغويّ  تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة االنفجار المعرفيّ  -
 في سنّ وترسيخها ة الفصيحة ملكة الّلغ فطرّية لدى الّطفل الكتسابوجوب استغالل القدرة ال -

 ما قبل المدرسة؛ 
مصطفى الّدنان في تعليم العربّية بالفطرة والممارسة حل للقضاء على  للاّهنظرية عبد  -

 .الفصيحة بالّلغة العربّية الّضعف العامّ 



 

 

 (الّتطبيقيّ ) الثّانيالفصل 

 .القديمة ِتهخ  س  في ن   (افتح يا سمسم)برنامج دراسة تطبيقّية ل

 برامج األطفال الّتلفزيونّية وتعليم العربّية الفصيحة. المبحث األّول:
 .ماهية الّتلفزيون وبرامج األطفال الّتربوّية .1
 .األطفال الّتلفزيونّيةخصائص لغة برامج  .2
 .فلأثر البرامج الّتلفزيونّية على لغة الطّ  .3

 .)افتح يا سمسم( برنامجالمبحث الثّاني: دراسة محتوى 
 .البرنامج سمّيةت -1
 .الّلغة المستعملة في البرنامج -2
 .والّلغوّية طريقة عرض البرنامج للمادة الّتعليمّية -3
 الحلقات واألدوار. -4
 والّلون.الّصورة  -5

  .(افتح يا سمسم)برنامج لّنسخة القديمة من ل نقدّية: دراسة تحليلّية المبحث الثّالث
 .المستوى الّصوتيّ  -1
 .المستوى الّصرفيّ  -2
 .المستوى المعجميّ  -3
 .المستوى الّتركيبيّ  -4
 .اومحاسنه (افتح يا سمسم)برنامج الّنسخة القديمة من عيوب  -5
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وسائل اإلعالم  تؤّدي الفصيحة:زيونّية وتعليم العربّية برامج األطفال الّتلف المبحث األّول:
أحدهما يقوم على اإلبداع  ،ا ومنيرا، وهو دور ذو شّقين اثنيندورا مركزّيا مهمّ  المسموعة والمرئّية

يقوم ، وتقديم إنتاج خاّلق للعلماء والمبدعين، واآلخر البشريّ  واإلضافة، واإلسهام في تطوير الوعيّ 
ما يعد و  واألخطر من ذلك.وقته، وتزييف وعيه، ى إغواء اإلنسان والعبث بعقله، وتضّيع بعل

 غوّية، والّنحوّية، واإلمالئّيةُيسجل على معظم البرامج اليوم هو ضعف األداء وشيوع األخطاء اللّ 
أن يكون بوجه  يستطيع فالخطاب اإلعالميّ والّلجوء إلى العامّية، وعدم سالمة الّنطق بالعربّية، 

وذلك عندما يخضع  الجّيد، والمعلوماتيّ  واحد فقط، وأن يكون وسيلة إيجابّية للّتوصيل المعرفيّ 
الهادف، ومّما أثبته اإلعالم من تلك  ، والموضوعيّ العلميّ  والّتسيير اإلنسانيّ  لإلشراف األمين

أن كان ، وجعل الّلغة العربّية في حالة حضور دائم بعد المنجزات توسيع دائرة االستخدام الّلغويّ 
األمر قبل ظهورها مقصورا فقط على المدرسة، والجامعة، والمسجد، وفضال عّما أضافه وابتدعه 
الّتلفزيون من أنساق فّنية تختلف عن تلك األنساق المعروفة في شكل كتاب، وهذا الّدور طبعا 

ّور ألساليب ، وهذا الّتط، وفّنيّ ، وفكريّ ، وسياسيّ اجتماعيّ أساس يقترن بتأكيد أهمّية الّلغة كعامل 
إلى قواعدها الّضابطة لفن الكالم بها واالحتكام العناية  سيقتضي مّنا حتمااستخدامات الّلغة 

فتح أبواب جديدة لم تكن في الحسبان لعملّية إنتاج الّلغة الفصيحة ونشرها عن  وباإلضافة إلى
الّتصادم مع مستويات مختلفة من و ، بما أكسب الّلغة حيوّية الّتالقيّ  طريق الخطاب الّشفهيّ 

ّدمتها الفضائيات تستطيع أن في مقو أّن آليات اإلعالم الحديثة ومّما ال شّك فيه هو المتكّلمين. 
نشر الّلغة العربّية الفصيحة، وتقديم أصناف المعرفة بلسان عربيٍّ قويم  تسهم وبشكل كبير في

كونها تملك إمكانيات تجعل هذه اآلليات قادرة على أن تربط العربّية بحركّية الواقع؛ لكن ولألسف 
ّن و ، لبرامج بالّلغة العربّية الفصيحة شبه تام اليوم بوضوح في غياب   يتجّلى المشكل اإلعالميّ  ا 

منها ميدانا فسيحا البعض  حّتى صار ،ال تشعر بأهمّية العناية بالعربّية ة الفضائيات العربّيةغالبيّ 
فضال عن الّتوّسع في  1،القواعد الّنحوّية، والّصرفّيةوتجاوز  والعبث بالّتراكيب ،لتشويه الّنطق

                                                           
1

م 1999الكردي "اإلعالم وتنمّية الملكة الّلغوّية بين الواقع والّطموح" مجلة الّلغة العربّية. دمشق: ُينظر: سعد محّمد  -
 .، عدد خاّص 3، ج74مطابع دار البعث، مجلد: 
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 الّتلفزيون الّناطق بالعربّيةة، فالّلغة في استخدام الّلهجات العامّية من خالل بعض البرامج الحواريّ 
يتحّدثوا  نهنا أفال ُيطلب من مقّدمي البرامج ها  ،يا لموجات من الّتشويه والّتحريفتتعّرض يوم

ّنما أقصى ما ُيطلب منه ،وا في الّتقّعر والّتفاصحأن ُيبالغبلغة سيبويه، و   اعد الّلغةهو احترام قو  موا 
به عن الفساد  وينأيأسلوبه مسحة من األناقة والجمال، والمعايير المنّظمة لها؛ مّما ُيضفي على 

  والّرداءة والقصور.

كانت الّلغة وسيلة  فإنُيؤّثر الّتلفزيون في ظاهرة الّلغة الفصيحة لدى أطفال ما قبل المدرسة، 
إلى لغات  بهدف اإلفهام والّتفاهم، فإّننا نحتاج في عصر الّتقدم الّتكنولوجيّ  اّتصال وتواصل

ولغات؛ ألّن ركب الّتواصل واإلفهام يسيران بسرعة فائقة أمام لغة الّصورة، ولغة المادة، ولغة 
الّتكنولوجيا، وما علينا إاّل أن نستخدم كّل الّتقانات الحديثة في الّتواصل إلزكاء شعلة العربّية، وذلك 

والّنتيجة هي أّن الّتلفزيون  1ّدول العربّية.توّحد بين أقطار الباعتماد البرامج الفصيحة الموّحدة اّلتي 
تراجعت بذلك حكايا األم والجّدة، واختفت معها بالتّالي ، و استحوذ على عقولهم وشّد إعجابهم

 وتلقائيّ  مجموع الّتوجيهات الّلغوّية واالجتماعّية اّلتي كانت ُتعطى في شكل جرعات، وبشكل عفويّ 
لبرنامج )افتح يا  طفال ما دون الّسادسة المتابعونواجهه أ ف كبيرففي زمن مضى ُسّجل شغ

سمسم( اّلذين عاشوا مع لغته الفصيحة، واّلتي تحّولت لمّدة من الّزمن إلى لغة طوعّية يعيش بها 
وهذا ما  ،بغير ما حفظوا، وتعّلموا منه جيل الّثمانينيات، وبتفاعل  معها وال يمكنهم أن ُيفّكروا آنذاك

إذا نحن أحسننا توجيه وسائل اإلعالم في خدمة " قوله:في  (حّسان الّطيانمحّمد )أشار إليه 
 موضوع الفصاحة واكتسابها كان لها األثر الكبير في ذلك، وهذا ما أثبته البرنامج الّتلفزيونيّ 
الّشهير )افتح يا سمسم( إذ كان له أثر ناجح في لسان األطفال، فالتفوا حوله على اختالف 

ربّية الفصيحة ليفهموا أوال كّل كلمة فيه؛ ألّنه استعمل الع ؛ومنازعهم، ومشاربهم ،موأقطاره ،لهجاتهم
مّما مّهد لظهور الكثير من أفالم  ؛ثانيا لُيحاكوا أسلوبه في استعمال هذه الّلغة المألوفة المأنوسة

                                                           
 م، دار الكتب العلمّية.2012   . بيروت:1، ط- دراسة لسانّية –والّتقعيد ُينظر: رياض عثمان، العربّية بين الّسليقة  -1
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فيتأّثرون ببرامجها  ،ا الفضائيات محط استقطاب األطفالتشّكل إذ   1العربّية المتحّدثة بالعربّية."
والمواقف من إلى الّصوت ومعرفة المعاني  شخصيتهم، وُيقّوى صورتهم استناد   وتوجيهاتها ما يعّزز

 م داخل الّتلفزيون ُيشارك أبطالهويتخّيل معظمهم أنفسهم وكأّنه ،فيعيشون حالتها خالل الّصورة
تشّكل ميزة العصر كّلها  ،براعم، الجزيرة لألطفال (،Space-Toon) ـ:كوهناك محّطات لألطفال 

 اعدت على انتشارهاوالمبادئ الّلغوّية كونها فضائيات ُتبث بالّلغة الفصيحة وس ،في توحيد األفكار
، ويتحّدثون هذه الّلغةال عجب أن ينشأ عليها األطفال، وال غرابة أن تجدهم ال يعرفون إاّل وبذلك 

 التّثنية والجمع، والجرالتّنكير، الّتذكير والتّأنيث، الّتعريف و  خاللها: من بها طواعّية، وُيحسنون
حامل الّلغة يعيش معها، وينشأ عليها؛ لتبقى لخ. إذ إّن طفل ما قبل المدرسة والّنصب...إ والّرفع
إقامة فسحة  المحّطات الفضائّية والمحّلية علىمن حياته اليومّية، فوجب بذلك دعوة كّل  اجزء

لغوّية تراثّية وشعرّية بطريقة محّببة في أوقات برامج األطفال، وهنا نقصد تلك الّلغة الّسلسة 
على أهمّية برامج  وُيوافق أغلب الباحثين .ع في بعض األحيانالمطواعة البعيدة عن الّتقعير والتّنطّ 

 طفال يحتكرون الّتلفزيون في األوقاتاألطفال الّتلفزيونّية، وما ُتشير إليه بيانات الواقع بأّن األ
وما عليهم في هذه الحالة إاّل  ،ن عن مشاهدته في هذه الفترةالمخّصصة لهم، وُيبعدون الّراشدي

يعتقون أّن البرامج اّلتي ُتعرض على الّشاشة في الفترة  هموذوقهم؛ كون ،االمتثال لرغبة أطفالهم
شرط أن  ،بأس أن يظّل الّراشدون الّشرعّية، وال ، وحق من حقوقهمفقط ة بهم هي من أجلهمالخاصّ 

يكونوا هم الّسادة اّلذين يملكون مفتاح هذه البرامج، وبالتّالي يستطيع بذلك المشاهد الّصغير أن 
ضل من الّراشد، وتلك هي يتباهى، وُيعلن بأّنه يفهم ويتفاعل مع هذه البرامج، ويعرفها بشكل  أف

 .المدرسةلطفل ما قبل مشّجعة حالة 

تربوّية ُتسهم في عملّية  يعتبر الّتلفزيون وسيلة :ماهية الّتلفزيون وبرامج األطفال الّتربوّية .1
األولى من خالل  تاته السّ كون ما يتعّلمه الّطفل في سنو الّتنشئة االجتماعّية بشكل  غير مباشر 

وتعّطشه للمعرفة  ،واالستكشافّية ،للّروح الفضولّيةيفوق ما يتعّلمه في باقي حياته نتيجة  الّتلفزيون

                                                           
 م2002. بيروت: 1، طمحّمد حّسان الّطيان، كيف تغدو فصيحا عّف الّلسان؟ أدواء الّلسان وعالجها فصاحة وحفظا -1

 .106دار البشائر اإلسالمّية للّطباعة والّنشر والّتوزيع، ص
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 والغريزيّ  بيعيّ . كما أّنه في هذه المرحلة يمتاز الّنشاط الطّ لديه في هذه المرحلة العمرّيةاّلذي يظهر 
وينشط العقل من خالل استجاباته للّتجارب  ،للّطفل بالميل إلى الّلعب اّلذي بواسطته ينمو الّدماغ

ات، ويحتاج إلى سماع القصص، والحكايات، واألغاني والممارسات الفعلّية لمختلف المهار 
وتصّوراته الّذهنّية، وهي أمور ُتسهم في  لتنمّية خياله الفكريّ  واأللعاب الفكرّية، والّلغوّية، والموسيقى

 .والوسيلة األولى القريبة إليه في ذلك هي الّتلفزيون ،تكوين عالقات بينه وبين محيطه ومن حوله
 :إّن كلمة الّتلفزيون " ماهية الّتلفزيون(Télévision ) من الّناحية الّلغوّية كلمة مركبة من

ؤية والكلمة ومعناه الرّ  (vision)المقطع و  ،ومعناه عن بعد (Télé)المقطع  :وهما اثنين مقطعين
 1".م1900واستعملت هذه الكلمة ألّول مرة في عام  ،تعني الرؤية عن بعد (Télévision)ككل 

نة من مجموعة المصالح اإلدارّية والتّقنّية "فالّتلفزيون مؤّسسة اجتماعّية مكوّ  :أّما في االصطالح
الحصص والبرامج اإلعالمّية المصّورة بواسطة الكهرباء، وعن بعد، وبطريقة  اّلتي تضمن بثّ 

يقّدم  خاّص وهو بوجه يبقى وسيلة ذات جمهور واسع، الّتلفزيون و  2".استعمال الّتقنيات الحديثة
مّما يدّل على أهمّية هذه الوسيلة في حياتنا  .، ومنه الّسلوك الّلغويّ أنماطا من الّسلوك االجتماعيّ 

الّلغوّية، كما يقّدم العديد من المعارف والخبرات، وال يكون لهذه المعارف والخبرات جدوى ما لم 
والعبارات الّثرّية بمضامينها  ،ُتنقل للجمهور بلغة قوامها الكلمات الفصيحة، والّتراكيب الّسليمة

ّن الحديث عن الّتلفز وترقى بحضاراتهم،  ومدلوالتها، وترفع مقام أهلها يقودنا للحديث عن  يونوا 
 ة الّتي هي موضوع بحثنا. برامج األطفال الّتربويّ 

  ّهي تلك البرامج المنتجة والّتي تحمل مضامين  ة الّتعليمّية:ماهية برامج األطفال الّتربوي
ودينّية، وتّتخذ أشكاال مختلفة: الرسوم المتحركة، نشرات  ،سلوكّية ،تربوّية ،ةإنسانية اجتماعيّ  اوقيم

مسابقات تثقيفية وترفيهية، برامج  ،مسلسالت األطفال، أفالم األطفال ،برامج تعليمّية ،األطفال
ويتمّيز هذا الّنوع من البرامج  3وأشرطة وثائقية مبسطة، وغيرها. ،والعرائس ،والمسابقات ،األلعاب

                                                           
 .118م، دار أقطاب الفكر قسنطينة، ص2007. الجزائر: 3صال، طاالتّ فضيل دليو، تاريخ وسائل  -1
 .170ت، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، ص  ط. الجزائر: د ة، دمراد رعيمي، مؤّسسات الّتنشئة االجتماعيّ  -2
م، جامعة عمار ثليجي 2004فل واإلعالم. الجزائر: ائدة في برامج األطفال الّتلفزيونية" ملتقى الطّ أمال نواري "القيم السّ  -3

 .3،2باألغواط، ص
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في حياة األطفال، وتأتي من أجل تشكيل ذهنّية  ؤديهنظرا للّدور الّذي ي؛ ير وخاّص باهتمام كب
تسمى ببرامج تربوّية تعليمّية؛ ألّنها  هناك برامجمج موّجهة، و ته بما يقدم له من براالّطفل وتسليّ 

سهم في عبارة عن دروس مذاعة تلفزيونيا وتّتصل اتصاال مباشرا بخطة الّدراسة، أو تلك الّتي تُ 
فل لمحيط المدرسة، كما أّنها برامج تربوّية مساعدة لتعليم الّطفل الّلبنات األولى األساس لطّ تهيئة ا

مى والدّ  ،والّرسوم المتحّركة ،يفضل األطفال غالبا البرامج الّتي تمثلها الحيوانات المتعّلقة بالّلغة.
إلى  واإلنطالق بها ،يقها، وتعمفل المدرسّية، وتوسيعهاوالقصص العلمّية الهادفة لتدعيم معرفة الطّ 

 إليهماألطفال؛ بل الّتي تتحدث برامج األطفال ليست تلك الّتي تتحدث عن  أنّ  آفاق أبعد. كما
أي موقف كان مع تلك األحداث؛ كونه في مجتمع  اشواليتع ؛وتسمح لهم بالكالم، وتصغي إليهم

أما عن عدد البرامج الّتي توجهها القنوات الّتلفزيونية  1نادرا ما يأخذ بما يقوله األطفال موقف الجد.
المعاصر  فل العربيّ العربّية الجامعة لألطفال، فالّنظرة إليها لم تتغير لحّد األّن؛ لتتعايش والطّ 

ن عايشت البعض من هذه من تطور بيئته الثّقافيّ  بالّرغم ة اإلعالمّية، وهذا أمر يؤسف له حقا. وا 
غة العربّية الفصيحة المعاصرة، تلك الّتي برمج بها برنامج )افتح يا لّ لإلى االبرامج إاّل أّنها تفتقد 

سمسم( الّذي حقق نجاحا تربويا في زمانه. فالّلغة العربّية الفصيحة والّسليمة في البرنامج جعلته 
 في طريق تطوير الّلغة العربّية االنطالق األّوليّ وتوصيال، وكان  ،وانسجاما ،وتألقا ،ويةأكثر حي

 وعصرنة. ،وحداثة ،وجعلها أكثر مرونة
 :2ها في اآلتي:للّتلفزيون ممّيزات تعليمّية كثيرة نذكر أهمّ  الممّيزات الّتعليمّية للّتلفزيون  
في تعديل سلوك  ة في المجتمع، ولها أثر كبيرالّتلفزيون إحدى المؤّسسات الثّقافّية الهامّ  -

 األفراد ومستوى تعليمهم؛

الّتلفزيون من الوسائل األساسّية اّلتي تلجأ إليها الّسلطات الّتعليمّية في الكثير من البلدان في  -
 وقتنا الحاضر؛

                                                           
آمنة شنتوف "تأّثر اإلذاعة الجزائرّية المسموعة والمرئية في تنمية الملكة الّلغوّية" مجلة الممارسات الّلغوّية. الجزائر:  -1

 .149، 148، ص29ع ،م، مخبر الممارسات الّلغوّية2012
للّنشر  م، دار اإلعصار العلميّ 2016. األردن: 1ّتلفزيون وقلق األهل والمربين على أطفالهم، طفاضل عبد الّله حنا، ال -2

 .57والّتوزيع، ص
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من  ، وبذلك ُيضفي على الموضوع أبعاد  والحركة ،والّصورة ،الّتلفزيون يجمع بين الصوت -
 فل( فهم الموضوع؛الحقيقة نقترب بها إلى صفة الواقع اّلتي تجعل من الّسهل على المشاهد )الطّ 

الّتلفزيون له ميزة عرض األحداث وقت وقوعها، وهي صفة الفورّية اّلتي تجعل المشاهد يعيش  -
 مع األحداث، فيزداد ما يتعّلمه منها؛

بالعديد من الوسائل الّتعليمّية المتنّوعة في البرنامج الواحد مثل:  الّتلفزيون يسمح باالستعانة -
؛ مّما يؤدي إلى مّرة واحدةعرض األفالم، والشرائط، والّتمثيالت وغيرها، واّلتي ال تتوّفر للمدّرس 

 ، ونوع الخبرة اّلتي يقّدمها؛زيادة مستوى كفاءة البرنامج الّتعليميّ 
اطا ممتازة من األداء نتيجة تعاون المتخّصصين في المجاالت الّتلفزيون يقّدم للمشاهد أنم -

مناهج الّتدريس  وضعالمختلفة عند إعداد البرنامج الواحد، فهناك مقّدم البرنامج، ومتخّصصون في 
 ؛والّتصوير، واإلخراج الّتلفزيونيّ  ،والوسائل، وعلم الّنفس

وعرض المشاهد  ،لّتصوير المباشرمن خالل ا االجتماعيّ  واقعهالّتلفزيون يربط المشاهد ب -
 الحّية؛

  المشاهدين من أعمار مختلفة؛الّتلفزيون ُينّوع أساليب العرض واإلخراج الفنّي اّلتي تجذب  -
ومتابعة عرض المدّرس  ،الّتلفزيون يمنح الّطفل أفضل فرصة الجلوس في الّصفوف األولى -

 عن قرب؛
 علمّية؛عليمّية والتّ الّتلفزيون يعمل على توفير الجهد والوقت للمدّرس لتحسين العملّية التّ  -
فيه اآللة مع  ؤديطريق الجماعة في إطار جديد، ت الّتلفزيون يقّدم مفهوم الّتدريس عن -

 اإلنسان أدوارا محّددة؛
ومن ثّم  ،الّتلفزيون يعّلم المبادرة الّذاتّية لدى الّطفل من خالل اّتصاله باألشياء والتّأثير فيها -

مهما يكن الّتوجيه اّلذي يتم من خالل عروض الّتلفزيون الواضحة، فذلك سُيسهم ال محالة في 
   عليمّية والّتعلمّية.نجاح العملّية التّ 

 يكتسب الّطفل لغته بطريقة الحكاية لما يسمع، وقدرات األطفال في  ل:الّتلفزيون ولغة الّطف
الّطفل في أصح سياق  تنشئةهذا قدرات غير محدودة، وعلى أساس هذه الحقيقة يستطيع المربون 
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يصنعون ذلك تعليما قاصدا محكما و  ،، وأغناه، وأعوده بالّنفع عليه في حاضره ومستقبلهلغويّ 
ا بحضوره المتزايد في حياة ويكمل رسالته ،يعّينها اإلعالم شيدة، فالّلغةوبرامج إعالمّية موّجهة ور 

وعقله، ووجدانه، وباستعابه الّشامل للمجتمع كّله، فإذا ما تكامل ذلك رجا المرء أن تنمو  الفرد
يل عقول الّناشئة وتوجيه يقوم الّتلفزيون بمهّمة تشكو  1ة الّلغوّية الّصحيحة نماؤها المثمر.الخاصّ 
والحكايات القصيرة  ،ويمّكن الّطفل من الّتعّلم المبّكر لّلغة، ويقّدم إمكانّية رواية القصص ،أذواقها
بصورة تتجاوز حدود الّلغة البسيطة، وعندما تكون القصة طويلة كي ال  ُتساعد في بناء لغتهاّلتي 

من سن عند ذلك اإلكثار على االنتباه لمّدة طويلة ُيستح ألّنه لم يْعتدْ  ؛يتسّرب الملل إلى ذهنه
يبقى الّتلفزيون فلُيشغل بها عن اإلصغاء إلى معطيات الّنص الّلغوّية،  عرض الّصور لشّد انتباهه

 مة األهداف الّدينّية، والوطنّيةوهو وسيلة لخد ،أداة لإلعالم والتّثقيف، ونشر المعرفة، وتعميم نفعها
من خالله تقويم  لغة الجمهور، ويعمل  أن يتمّ ة، وهو جهاز ُيفترض منه والقومّية، واإلنسانّية عامّ 

غناء حصيلته الّلغوّية؛ ألّنه األساس في تحقيق اإلرتقاء، وُيستحسن أن ُيسّخر  على اإلرتقاء بها، وا 
برامج األطفال الّتلفزيونّية وفعالياتها ونشاطاتها كّلها لخدمة هذا الهدف؛ بل أن تكون لغة هذه 

الحياة الّلغوّية وقد أثبت أّن للّتلفزيون مهّمة لغوّية كونه يعطي ، مج هي القّوة في الّثراء الّلغويّ البرا
 هو:بيعة طابعا جديدا، وبّين هؤالء بأّن أفضل طريقة لتعليم الّلغة وأيسرها، وأقربها إلى مسايرة الطّ 

وعباراتها الّثرّية  ،وتراكيبها ،هامفرداتبأصواتها و  ق فيها العربّية الفصيحةتُنط خلق بيئة سماعّية
 الفصيحة وسائل اإلعالم أن ُتسهم في إيجاد هذه البيئة الّسماعّية ل يمكنو المضامين والّدالالت. 

جعل الّلغة العربّية الفصيحة المعاصرة الّسهلة و  وأن تقوم مقامها إذا ما ُأحسن استثمارها وتوظيفها
فعالياته وبرامجه، وبهذا يعني بأّن الّتلفزيون قادر على  ة الّتلفزيون في كلّ وبخاصّ  ،لغة اإلعالم

في ذلك: "الّلغة ضرب من  يقول سعد محّمد الكرديو  ،تنمّية الملكة الّلغوّية عند الّطفل العربيّ 
على الّنحو  ووسائل االّتصال تؤّثر في تكوين هذا الّسلوك الّلغويّ  ،وليست مجّرد معرفة الّسلوك

فيحدث له ترسيخ الجماهير يفوق المؤّثرات األخرى في الحياة  ،المكّيف اّلذي ُتقّدمه وسائل االّتصال

                                                           
 مطابع دار البعث ،م1999" مجلة الّلغة العربّية. دمشق: الفصحى ضرورة العصر" عّز الّدين البدوي الّنجارُينظر:  -1

 .، عدد خاّص 3، ج74مجلد: 
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لّلغة العربّية الفصيحة المبّسطة المفهومة الّواضحة اّلتي ُتناسب العصر ُيعّد بث الّتلفزيون  1الّلغوّية."
كرار، ومع استمرار ذلك تنطبع تلك األساليب تلقينا إذا استمع إليه الّطفل استقّر ذهنه على التّ 

ناء إلى محاكاته أث اّلتي تدفعهالملكة، فيحصل له ما ُيسمى بـ ،الفصيحة المسموعة في ذاكرته
في الّتعبير تلقائيا عن  الّطبيعيّ  الّلغويّ  الحديث دون أي تكّلف أو شعور، وينمو عنده الحّس 

ة الملكة الّلغوّية بيان المهّمة اّلتي يمكن أن ُيؤديها هذا ، وُيقصد بعالقة الّتلفزيون بتنميّ أحاسيسه
في  في نطق العامّية إلى حالة الّتقّدم الّلغويّ  الجهاز في تحويل المجتمع من حالة الّتخلف الّلغويّ 

نطق العربّية الفصيحة الّسهلة اّلتي ُتناسب الّطفل المعاصر، ولّما ُنطالب الّتلفزيون بأن ُيسهم في 
ّنما على األقل أن  قيلملكة الّلغوّية عند المشاهد )الّطفل( ال ُنطالب في أن ُتلْ تنمّية ا تقّدم دروسا، وا 
كثر فيها من األخطاء بعيدة عن العامّية، وتبلغة عربّية فصيحة وبسيطة معاصرة، وخالية  البرامج

وتكون ثرّية  ،يفهمها الّطفلاألساليب العربّية الّناصعة والّطرائق الّتعبيرّية الواضحة، والمفردات اّلتي 
المضمون والّداللة ُتواكب تقانيات العصر ومخترعاته، والّتلفزيون وسيلة إعالمّية ال ُيستهان بها إذا 

البرامج من فّعاال ُيؤدي إلى تنمّية الملكة الّلغوّية عند الّطفل؛ لذلك نطمح  اما اسُتثمرت استثمار  
ة العربّية الفصيحة المعاصرة عّلها ُتسهم في إعادة الّلغة يتّم بّثها بالّلغأن  المخّصصة لألطفال

ما تنميه من ل   ، ولتصنع بيئة سماعّية فصيحة تنهض بالمستوى الّلغويّ الفصيحة إلى مكانها الاّلئق
ّن استخدام الّطفل ملكات المتلقين الّلغويّ  ة فُيحاكون لغة الّتلفزيون إن كانت صحيحة وفصيحة، وا 

أّن الّتحكم في كما رة يختلف كثيرا عن المراحل اآلتية من عمره، ة الّطفولة المبكّ للّتلفزيون في مرحل
هذه القنوات، وكيفّية تنزيلها، أو فك شفرتها، أو ال يعرف الّطفل  ما ُيشاهده يكون أيسر بكثير؛ كون

لى  إرجاعها بعد حذفها، وهذا ما يسّهل على األسرة توجيه أطفالها إلى قنوات معّينة دون أخرى، وا 
  برامج دون أخرى، فالّطفل في هذه المرحلة العمرّية ال يستطيع الّتمييز بين الخيال والواقع.

يؤّكد واقعنا المعاصر بأّن واقع ومستقبل الّلغة ة: . خصائص لغة برامج األطفال الّتلفزيونيّ 2
وعديدة أيضا؛ ألّن ختلفة ة يبقى ذا مستلزمات ضرورية ومالعربّية في برامج األطفال الّتلفزيونيّ 

                                                           
م 1999الكردي "اإلعالم وتنمّية الملكة الّلغوّية بين الواقع والّطموح" مجلة الّلغة العربّية. دمشق: ُينظر: سعد محّمد  -1

 .، عدد خاّص 3، ج74مطابع دار البعث، مجلد: 
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بحصيلة  إذ يقوم بتزويده الّطفل المشاهدبشكل كبير في نشر الّلغة، وتنميتها لدى و يسهم  لفزيونالتّ 
إذ  أن يكون أداة لإلصالح الّلغويّ  فزيونوتراكيبها، كما يمكن للّتل ،غهاوصي ،وافرة من مفردات الّلغة

 ألخيرة طاغية في مثل هذه البرامج، وهذه اةيمكنه تخليص العربّية من ازدواجية الفصحى والعاميّ 
ّن الّلغة العربّية تمثلها و  وتزاحم الّلغة العربّية الفصيحة الّنادرة االستعمال.  وهي: ،مستوياتثالثة ا 

ة بعيدة عن العربّية الفصحى في أنماط لغويّ  ووهة: بالعاميّ  الخاّص  المستوى الّلغويّ  -
 ودالالتها؛ ،تراكيبها ،مفرداتها

ويشمل األنماط الّلغوّية الّتي  بالّلغة العربّية الفصحى: العالي والخاّص  المستوى الّلغويّ  -
 ة؛نجدها تكمن فقط في بطون الكتب خاصّ 

لّلغة العربّية ا تمّثله :ةميّ الّذي يجمع بين العربّية الّصحيحة الفصحى والعا المستوى الّلغويّ  -
  ،الفصيحة المعاصرة

، وهنا ينبغي 1انيوالّتراكيب عند استعمال متقارب بين المستويين األّول والثّ وتلتقي فيها المفردات 
واهر الّلغوّية الّتي يجب أن تبدو أن تراعي بعض الظّ  طفالمج الّتلفزيونية الخاّصة باألعلى البرا

 في الحرص على: ةمّثلالمتو  2،واضحة وظاهرة

 زيادة حصيلة المفردات الّلغوّية الفصيحة؛ -
 ة؛يغ والمباني بصورة نسبيّ الصّ سالمة  -
 سالمة بناء الجمل والّتراكيب البسيطة. -

ولكي يتحقق هذا في حصيلة الّطفل الّلغوّية، يجب اتباع جملة خصائص في برامج األطفال 
إلى ، وشيوع األخطاء الّلغوّية والّنحوية واإلمالئية، أو الّلجوء الّتي تعاني من ضعف األداء الّلغويّ 

فل(. ومعالجة كّل مما يؤثر على لغة المشاهد )الطّ  ؛غة الفصيحةاللّ ة على حساب العاميّ استخدام 

                                                           
 Space - Toonفي اكتساب الّلغة العربّية الفصحى لدى األطفال )قناة  محلي محمد كريري، دور اإلعالم المرئيّ  -1

 .9ص ،م2017-12-18بتاريخ:  ،www.alarabiah.org/uploads/pdf: الموقع اإللكترونيّ نموذجا( عن أ
 .9المرجع نفسه، ص -2
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فل بين الحين واآلخر واإلرسال بمعنى أن يتلقى الطّ  ،ذلك يكون على مستوى اإلرسال، أو الصوت
رسائل لغوّية مختلفة هي الّتي تحّدد له طبيعة االستماع، ويكون الجيد فيها أوفى. أّما الصوت 

والّليونة وغيرها، الّتي تتطلب من المتلقي الّتقيد  ،والوقف ،والحزم ،والّسالسة ،يعتمد على األسلوبف
عن أداء المعنى في اإللقاء يثير حفيظة المستمع والرتابة  ا  ، فالبعد إذ1تقديم بطبيعة ما لديه من

والحزن  ،الواحد، الّذي ال يفرق بين الفرح الّلغوّية في غير موضعها، كما أّن االنسياب الّصوتيّ 
فل للوضوح في حين  يحتاج الطّ  ،فل(واالنفعال، كّلها أمور تثير سخط المتلقي )الطّ  ،وبين الهدوء

وعبارات يكون أكثر مما لديه من الحصيلة الّلغوّية  ،وجمل ،ما يفهمه من ألفاظ في الّتعبير؛ ألنّ 
 ومن الخصائص الّتي 2".اا وآخر كالميّ لكّل طفل قاموسا فهميّ  إذ "إنّ  ،من قبل اّلتي كان يستخدمها

 الّلغة نجد:تعّلم من  هأن تتمّيز بها لتمّكن لّطفليتعّين على البرامج الموّجهة ل

ثراء  ،فل من جهةفي ذهن الطّ  رسيخهارار األلفاظ واألصوات قصد تاالعتماد على تك - وا 
 قاموسه الّلغوّي من جهة أخرى؛

والّتي  ،محاكاة األصوات، كأصوات الحيوانات، واآلالت، ووسائل المواصالت استعراض فن -
 دها في كّل أعماله، وهي كعنصر تشويق في الوقت ذاته؛ويردّ  ،يستغلها في كّل مرة

 بالغناء والحركة؛ ا  مرتبطالموّجهة لألطفال برامج الأن يكون األداء في  -

 ة؛وخبرات حياتيّ أن ترتبط هذه البرامج بمواقف تعليمية  -

 ؛الّلغويّ  قاموسهغة مناسبة لأن تكون اللّ  -

 بساطة الّلفظة ووضوحها، وأن تكون المعاني محسوسة؛ -

 بألفاظ وتراكيب لغوية مرتبطة بالفكاهة والبهجة، والّسرور المملوء بالحيوية؛ ّطفلأن تمّد ال -
                                                           

م 1999مشق: ما له وما عليه" مجلة الّلغة العربّية. د والّتلفزيونيّ  عبير في اإلعالم اإلذاعيّ هابي، "اإللقاء والتّ يحيى الشّ  -1
 .509ص، ، عدد خاّص 3، ج74: مطابع دار البعث، مج

، أطروحة ة في المجتمع الجزائريّ ة الموّجهة لألطفال على الّتنشئة األسريّ سامية بن عمر، تأثير البرامج الّتلفزيونيّ  -2
 .146جامعة محمد خيضر بسكرة، صم، 1992دكتوراه. الجزائر: 
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 ؛بشكل عامّ  ة المعاصرةة بالكون واإلنسان والحياوتراكيب تتصل عامّ  ،مفرداتاختيار  -

والمناسبات الّسعيدة  ،واألعياد ،فل على إحياء المواسماختيار مفردات وعبارات تساعد الطّ  -
 ونحوها؛

باإلضافة  1ة.الّنمائيّ  وميوله، وتالئم خصائصه ،ورغباته ،أن تلبي لغة هذه البرامج حاجاته -
وبخاّصة المرئّية منها زيادة البرامج  ،إلى ما سبق نقول إّنه على القائمين على قطاع اإلعالم

ا بالمفردات الّلغوّية وطرائق نطقها، وبيان معانيها، وكذا طرائق الّتعليمّية الّتي تولي اهتماما خاصّ 
 ؛ركيبها وكيفيات وحاالت استعمالهات

والبيئة المحلّية لألطفال، وواقعهم المعيش واستحياء  أن ترتبط البرامج مع الواقع الفعليّ  -
ومعانيها  ،اليات المثيرة الّتي من شأنها أن تجّسد األلفاظوالفعّ  ،والحركات ،ور والمشاهد المشّوقةالصّ 
، مع تقديم البرامج بلغة فصيحة مبسطة، ثّم إّن هنالك طرائَق ولعبا عديدة يمكن أن أذهانهمفي 
إثراء الحصيلة  كما يمكن أن يكون لها دور في ،ة لألطفالبرامج الّتربويّ ستعرض في تقديم التُ 

  2:على سبيل المثال ومنها ،الّلغوّية

أو موضوعة في  ،وهو أن تعطى مجموعة من الكلمات متفرقة لعبة الكلمات المترادفة: -1
أو يشابهها في  ،خصيات اإلتيان بما يماثلهاالشّ  إحدىة سليمة الّتركيب، ثم يطلب من جمل مفيد

 رها.المعنى أو يفسّ 

ثّم  فرقة أو موضوعة في جمل مفيدةتة موهي تعطي مفردات لغويّ لعبة الكلمات المتضادة:  -2
 الّشخصيات اإلتيان بما يضادها أو يناقضها. إحدىيطلب من 

                                                           
بحث  ،ة والميول نحوهاسالميّ ة مفاهيم الّتربية االة طيور الجنة في تنميّ مروة أحمد غانم، توظيف بعض أناشيد فضائيّ  -1

 .18، 16ة غزة، صالجامعة اإلسالميّ م، 2012ماجستير. فلسطين: 
 م1996سلة عالم المعرفة. الكويت: تها، سلتها مصادرها وسائل تنميّ ُينظر: أحمد محّمد معتوق، الحصيلة الّلغوّية أهميّ  -2
 .212ع
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أن تعطى مجموعة كلمات متفرقة أو لعبة الكلمات ذات المقاطع المتشابهة في أصواتها:  -3
خصيات البحث عن ألفاظ الشّ  إحدىوسياقات مناسبة، ثّم يطلب من  موضوعة في جمل تامة،
أو الحروف مثل:  ،أو عدد المقاطع ،أو األشكال ،به لها في األصواتمتشابهة لها أو قريبة الشّ 

 خلخال... وغيرها. ،برقع/ صلصال ،طور/ قرقع ،نور فول/ ،قول

أن تعطى مجموعة كلمات مختلفة األصوات  واحد:لعبة الكلمات الّتي تبدأ بحرف  -4
 بداياتها )الحرف األول( أو العكسوالحروف، ثم يطلب منه أن يأتي بكلمات مماثلة لها من حيث 

 لين...إلخ. ،تلك الّتي تنتهي بحرف واحد، مثل: ثرثار، مهذار/ ليل

بمجموعة من تيان اإلمن إحدى الّشخصيات يطلب  :لعبة الكلمات المّتحدة الموضوع -5
ق بأنواع المالبس، أو معين مثل: كلمات تتعلّ  ،أو عمل ،الكلمات المرتبطة بموضوع أو جنس

 أو المأكوالت...إلخ.  ،يورالطّ 

 إحدىمن تعطى مجموعة الكلمات المختلفة المعاني، ثّم يطلب لعبة الكلمات الملّونة:  -6
 تلوين الكلمات حسب معانيها وداللتها.خصيات الشّ 

اإلتيان  خصياتالشّ  إحدىمن وهي أن ُيطلب  لعبة الكلمات المنتهّية بقافية واحدة: -7
 ر، طور/ رحم، لحم/ جلجلبمجموع الكلمات المنتهية بحرف واحد مثل: موز، لوز / نو 

 لخ.إخلخل...

في الحرف اّلذي تّتحد فيه الكلمات المطلوبة  لعبة الكلمات اّلتي يوّحد بينها حرف واحد: -8 
ّنما يكفي أن تشتمل  الّلعبةهذه  ال ُيشترط مكان وضع الحرف في البداية، أو الّنهاية، أو الوسط، وا 

فالحرف المحّدد المشترك  ،مثل: درع، صدغ، مداعبة، فرقد، زمردة ،عليه حروف الكلمة وحسب
 هنا هو: حرف )الّدال(.

مع بين عدد من الّلعب ة تجبوهذه الّلعلعبة الكلمات المتشابهة في الّشكل أو المضمون:  -9
كأن ُتعطى للّطفل مجموعة من الكلمات ثّم ُيطلب منه أن يأتي بما يرتبط بكّل منها  ،الّسابقة الّذكر

الوزن  يعدد المقاطع، أو بما ُيشابهها ف من حيث: المضمون، أو الموضوع، أو الّصوت، أو
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أداة، وترتبط بكلمة )كأس(  كلمة )فأس( ترتبط بكلمة )منشار( كونهاوالّنطق، واألصوات مثال: 
وعدد  ،كونها شيئا جامدا، وترتبط بكلمتي )كأس، ورأس( من حيث االّتفاق في الحرف األخير

 تسهم في زيادةكّل ما ذكرناه من لعب المقاطع، كما تتقارب معهما في الّنطق وحركات الحروف. 
للّتذكير و  ،في شكل ملكة لغوّيةاكرة، سهم في ترسيخها في الذّ فل، وتُ من عدد المفردات لقاموس الطّ 

 يستعرضها برنامج )افتح ياسمسم(. هذه الّلعب أغلب

ة الّلغ تعليممن أهّم الوسائل الّتي يمكن أن نستغّلها في يبقى  فزيونأّن الّتلمما سبق نستنتج و 
وترسيخها عند الّناشئة، كما بمقدورها أن تحّول المجتمع العربّي من حالة تخّلف لغوّي في نطق 

، وقد كان برنامج )افتح (الّسليمة)في نطق العربّية الفصيحة  ة إلى حالة التّقدم الّلغويّ العاميّ 
 كل واسع في كّل األقطار العربّيةياسمسم( أحسن نموذج تّم بثه في الّثمانينيات، واّلذي انتشر بش

توقف ألسباب منها ، ولكن ، لما تمّيز به من خصائص فنّية وتربوّيةاألطفالواستحوذ على اهتمام 
 روف اّلتي عرفتها بلدان الخليج، ولم نعرف بعده برنامجا آخر بمستواه الّتربويّ ومنها الظّ  ،المادية
  1وهي: ،ةووظائف عديدة عامّ  على خصائص توّفرأّن الّتلفزيون ي. باإلضافة إلى والفنيّ 

 ة؛والجاذبي ،والّلون ،والصوت ،والحركة ،يجمع الّتلفزيون بين الرؤية -

 يكّبر الّتلفزيون األشياء الصغيرة، ويصّغر الكبيرة، ويحّرك الثابتة، ويثبت المتحركة؛ -

يعّد الّتلفزيون وسيلة اقتصادية بالّنظر إلى الجمهور الّذي يمسه، وكذا لمستخدميه، والمساحة  -
 الّتي يحتاجها؛

 الوظائف؛ة من حيث سات اإلعالمّية شموليّ يعتبر الّتلفزيون أكثر المؤسّ  -

 يعد أكثر وسائل اإلعالم تأثيرا في األفراد؛ -

 سهل استعماله؛يَ  -

                                                           
م، جامعة 2012ة. الجزائر: ة واالجتماعيّ ة" مجلة العلوم اإلنسانيّ نشئة االجتماعيّ مالك شعباني "دور الّتلفزيون في التّ  -1

 .215، 214، ص7محمد خيضر بسكرة، ع
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خفائها؛ -  يعد من أقدر المؤّسسات اإلعالمّية على الّتمويه، والمغالطة وقلب الحقائق وا 
ة صغار الّسن؛ لعدم قدرتهم على وبخاصّ  ،كبير في نفوس المتلقينالّتلفزيون بشكل  ر ثّ ُيؤ  -

كثيرة منها  وظائفوله  ،ع والخيال، وقدرته على تقديم دقائق األمور بوضوحالّتمييز بين الواق
تربوّية  ،ةوثقافيّ  ،ةمذهبيّ  ،ةسياسيّ  ،ةيقدم خدمات اجتماعيّ و والّترفيهية،  ،والّتسويقية خباريةاإل

 وتعليمّية. 

 فزيونمدى تعّلق فئة األطفال بالّتل أشرنا سابقا إلى فل:أثر البرامج الّتلفزيونّية على لغة الطّ  .3
من أكثر الوسائل الّتي تؤثر على الكثير من  يعدّ  هّيز بها، وبالتّالي فإنّ نظرا للخصوصيات اّلتي يتم

 جوانب نموه؛ إذ إّنه يعمل على التّأثير في:

 القناعات والّتصورات والعقائد؛ -
 الّلغة؛ -
 الّسلوك؛ -
 االتجاهات. -

يمتلك كفاءات لغوّية وقدرات تجمع بين ما  ؛ كونهفل خاّصةالّلغوّي للطّ يؤثر على المستوى و 
ويكون األثر واضحا  ،يسمعه الّطفل في بيئته، وما يشاهده حوله، فتتكّون لديه ثروة لغوّية معّينة

ة ا يستدعي انتقاء البرامج اّلتي من شأنها أن تحّقق إيجابيات عدّ ته؛ ممّ وظاهرا في جوانب شخصيّ 
 واّلتي نذكر منها: 

خراج الحروف من مخارجها مهارة لألطفال على تجويد  موّجهةتساعد البرامج ال -1 الّنطق، وا 
 الّسليمة.

 تدريبهم على حسن األداء، وجودة اإللقاء وتمثيل المعنى. -2

 .مةفال كيفية استعمال أصواتهم منغّ تعليم األط -3

 تدريبهم على الحفظ. -4
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 جمل معظمها لم ينطقوا بها من قبل.تعليمهم تكوين  -5
 .تكوين قواعد تسمح لهم باستخدام الّلغة بشكل إبداعيّ  -6

ها، وتفتح لهم آفاق جديدة للّتعرف على عوالم و أن يعرف مألفاظ جديدة، ما كان لهاستخدام  -7
 حيوانات، محيطات ،لمعرفة مسميات األشياء: بحار مإليها وتنقله مه، وتشدّ ممختلفة تثير خياله

 شعوب أخرى.

 .طفالاالرتقاء بلغة األ -8

جادة  تعّلمل في تنمية حصيلة الّلغة، و تساعد برامج األطفا -9 لغة عربية فصيحة سليمة، وا 
 عبارات سليمة في تعبيراتهم وحواراتهم.

 ترسيخ ملكة الفصاحة.في ر ا يؤثّ تعزيز استخدام الّلغة الفصيحة لديهم، ممّ  -10

الّتلفزيون خير وسيلة جماهيرّية تشجيعا وتحبيبا؛ ليقول ياسر المالح بأّن الّتجربة اّلتي يبقى 
 تجربة إنتاج البرنامج الّتربوي الّشهير )افتح يا سمسم(.تستحق الّنظر هي: 

طويلة على إطالق مضت مّدة  :)افتح يا سمسم( برنامج دراسة محتوى المبحث الثّاني:
ليزية گ)شارع سمسم( باإلنـ الّنسخة العربّية من المسلسل األمريكيّ سمسم(  برنامج )افتح يا

(Sesame Street) حيث لعربّية منه مهمة للّطفل العربيّ الّذي حّقق نجاحا باهرا؛ لتكون الّنسخة ا 
 لّلغة العربّية المبّسطة الفصيحةبتركيزها على استخدام ا ، وذلكأسهمت في توسيع معجمه الّلغويّ 

لظهور الكثير من البرامج المتحّدثة بالعربّية الفصيحة، فانفرد عن البرامج  ا البرنامجهذمّهد لقد و 
األخرى كونه الوحيد والفريد من نوعه الّذي ُأنتج، وُأعّد وفق أسس تربوّية واضحة، وُأصيغ صياغة 

 وأكسبه ملكة لغوّية في سنّ  ،في تقويم لسان الّطفل العربيّ  أسهممتقنة ومقّننة لغوّيا وتربوّيا؛ أي أّنه 
 مبّكرة عن طريق محاكاة ما يسمعه.  

 إّن تسمية البرنامج بـ: )افتح يا سمسم( صيغة معّربة من المسلسل األمريكيّ  ة:الّتسميّ  -1
وهو برنامج أطفال أنتجته ورشة تلفزيون األطفال بنيويورك  (Sesame Street))شارع سمسم( 
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بقة الفقيرة من لتعليم الّلغة للطّ C.T.W) (Children Television Workshop) ) م1969سنة 
موا من الّدخول لرياض األطفال، وبعد عرض رّ الّسود، وكذا تزويدهم بمعارف مختلفة؛ ألّنهم حُ 

األطفال من مختلف الجنسيات؛ لذلك لقي استحسان الجمهور؛ طرف من كبيرا حلقاته لقي إقباال 
العديد من رياض األطفال  فيالّدول إلى اقتباسه واعتماده  ا دفع بعض المؤّسسات من مختلفممّ 

 ا، بادر الصندوق العربيّ پكونه برنامجا تربويا وغنيا بالمعلومات، ونظرا النتشاره في أمريكا وأور 
وأحيل األمر إلى مؤّسسة اإلنتاج  ،)مقره الكويت( بالمساهمة في تمويل المرحلة األولى من اإلنتاج

)افتح يا سمسم( وهو  اسم ، وأطلق عليه1م1977عام  البرامجي المشترك لدول الخليج العربيّ 
مستمد من حكايات ألف ليلة وليلة )حكاية علي بابا واألربعين حراميا(. وصيغت لها  عنوان عربيّ 

 (علي بابا)ليس  (سمسم)لمعنى من كلمة أغنية: )االفتتاح: افتح يا سمسم أبوابك نحن األطفال( وا
ّنما المعنى عالم المعرفة لذا تبقى تجربة إنتاج البرنامج تجربة تستحق الّنظر والّدراسة و  حسب؛ وا 

 وخصوصا أّنه موجه لفئة األطفال )هم أطفال الّدول العربّية( في مراحلهم األولى ما قبل المدرسة.
البرنامج هو مسألة الّلغة، وبعد المشاورات والّدراسات  ومنتج هأّول ما واجهالّلغة المستعملة:  -2

يفهم العربّية الفصيحة المبّسطة؛ تّم اختيارها ألن تكون لغة  الّتي انتهت إلى أّن الّطفل في العالم العربيّ 
مع تكييف )شارع سمسم( ألن يكون صالحا  2فل لمحيط  المدرسة االبتدائية،وذلك لتهيئة الطّ  ،البرنامج
 قدراتهم وعمل على تطوير ،خاطب البرنامج جمهور األطفال بالّلغة العربّية الفصيحة عرب.ألطفال 

عمل على تحسين نطق الحروف كما اكاة أبطاله بأغانيهم وألعابهم، بمح ئهمبإغراالّلغوّية، وذلك 
تهم تشجيع ترجمة انفعاال وكذلك علىوالكلمات، والّتعرف على مواطن الّتنغيم واإلحسان باألوزان، 

وتحسين طريقة تعبيرهم، وزيادة ثروتهم الّلغوّية من المفردات والّتعابير  ،باألشياء والمواقف لغويا

                                                           
ة. الجزائر: )افتح يا سمسم( تجربة رائدة" مجلة الممارسات الّلغويّ  فل في البرنامج الّتلفزيونيّ ياسر المالح "لغة الطّ  -1

 .115، ص 3عة في الجزائر، م، مخبر الممارسات الّلغويّ 2011
سابقا( ضمن: القسم  العربيّ  ة )مجلة المجمع العلميّ ياسر المالح "خير الكالم في لغة اإلعالم" مجلة مجمع الّلغة العربيّ  -2

 مج ،م. مطابع دار البحث1999م إلى جوان 1998نوفمبر  23إلى  21ة واإلعالم من األول من بحوث ندوة الّلغة العربيّ 
 .611ص  ،، عدد خاّص 3، ج74
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البحث هو هذا ُرسمت في البرنامج أهداٌف عّدة في مجاالت عّدة، لكن ما يهمنا في  1واألمثال.
والكلمات  ،واألرقام ،اّلذي شمل الّتعريف بالّرموز الّلغوّية كالحروف المعرفيّ  المجال الّلغويّ 

فل لهذه الّرموز الّلغوّية والمفاهيم العالئقّية فيها واألشكال الهندسية، كما شهد على تنظيم إدراك الطّ 
قبوال واسعا على صعيد ه يلقى في الّلغة والّتربية مما جعل والّتصنيف. وقد شارك فيه أخصائيون

عليمّية، وبالّلغة العربّية الفصيحة، وهي نفسها الّدول العربّية، والّنجاح في عرض المادة التّ  مختلف
 الّلغة المتعّلمة في المدرسة.

)افتح يا سمسم( برنامجا  يعتبر برنامج :والّلغوّية عرض البرنامج للمادة الّتعليمّيةة طريق – 3
ابة المغرية بمتابعة األطفال سواء في مجال الحكاية والقصة استخدمت فيه الوسائل الجذّ  متكامال

 هنفسالوقت ز على الجوانب الّتراثية محاوال في فركّ  ،أو الّتمثيلية ،الّتي كان يعرضها، أو األغاني
كة والكرتون اّلتي كان األطفال يقبلون عليها أن يربط الّطفل بروح العصر، مستخدما الّرسوم المتحرّ 
إلخ. كما احتوى على العصى، األقنعة...  ،بشغف إلى جانب العرائس بكل أنواعها: القفاز، الخيوط

أفالم تسجيلية ومشاهد تمثيلية من األستوديو فضال عن رواية القصص والحكايات، وتقديم القليل 
صور جمال  حاول البرنامج إثارة انتباه األطفال إلى من القصائد والّشعر على شكل أغنيات.

ج إاّل وفيه لمسة من حيث إّنه ليس هناك كائن عرض في البرنام ،هاوجمال األشياء كلّ  الّطبيعة
 وأحداث القصص والحكايات ،والعبارات ،وتذّوقه لجمال الكلمات فلالطّ  وذلك إلثراء حّس  ،الجمال
سلسا في تقديم المعلومة و ة، كما كان أسلوب البرنامج سهال ة ما يتعلق بمواقف إنسانيّ وبخاصّ 

والكلمات المستخدمة في الحياة  ،فل بقالب مشّوق، وزرع مفاهيم ومعلومات أولّية كالحروفللطّ 
دقيقة مقسمة كما  30كل حلقة مدتها  ،حلقاتعّدة . لقد ُعرض البرنامج في واستخدام العدّ  ،ةاليوميّ 
دقائق ( 8) وثمان دقائق أخرى للمواد الوثائقّية، (6ست )دقائق للرسوم المتحّركة، و  (6) ست يلي:

المتبّقية من كّل حلقة مخّصصة دقائق  (10) عشرو  ،والّضفدع كامل ،وبدر ،للعرائس مثل: أنيس
 لكل حلقة: اآلتيمن خالل الّشكل بنسب مئوّية نمثل لذلك سو  ،ألحداث تدور في شارع عشرين

                                                           
ة، ص م، الدار المصرية الّلبنانيّ 1998. القاهرة: 1فاهي والمكتوب، طعبد الّتواب يوسف، طفل ما قبل المدرسة أدبه الشّ  -1

34. 
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 -( 09الّشكل رقم ) -

 

 
 
 
 
 
 

فل عبر تتّم أحداث الحلقات من خالل تفاعل شخصيات البرنامج، فاألحداث متنّوعة تنقل الطّ 
نسانّية. ،ودرامّية ،مواقف واقعّية  وا 

، مقسم (390) ئة وتسعين حلقةاعلى ثالث م بشكل عاماحتوى البرنامج  الحلقات واألدوار: -4
حلقة، والجزء  (130) ئة وثالثيناعلى م م يحوي1979ل منه تّم عام الجزء األوّ  :إلى ثالثة أجزاء

عام واألخير ُبث حلقة، والجزء الثّالث  (140ئة وأربعين )اعلى مم يحوي 1982عام  منه انيالثّ 
م بعد عودة فيصل الياسري إلى اإلشراف عليه بقيادة فريق من المخرجين. وفي عام 1989
ئة وعشرين ام قة من أصلحل( 44وأربعين ) أربعم، جرت أحداث حرب الخليج وبثت 1990

 1.م2010راقيون، وفي عام إلغاء العديد من المشاهد اّلتي قّدمها فنانون ع حلقة، كما تمّ  (120)
 .م2015وتّم ذلك بالضبط عام ه من جديد وبحلة عصرّية جديدة، رحت فكرة إعادة بثّ طُ 

  ّات البرنامج الّرئيسّية ودورها:شخصي 

 :اآلتيحها في الجدول سنوضّ  الّشخصيات الممثلة في األستوديو: -1

                                                           
 :لفزيون، عن الموقع اإللكترونيّ ا سمسم برنامج جمع الخليجين حول شاشة التّ يافتح  -1

File://c:Users/Informatique/desktop/ :م.9201 -09 -22. بتاريخ 
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 أحداث تدور في شارع عشرين
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 -( 07رقم )الجدول  -

 دورها ةالّشخصيّ 
 األطفالمعّلمة في روضة  فاطمة
 زوج فاطمة، مهندس حمد
 بائية مصلح أدوات وأجهزة كهرو هشام
 بائع متجّول على عربة فيها ما يرضي حاجات األطفال عبد اهلل
 بائع عصير وفطائر خليل

 ساعي بريد، يظهر بين الحين واآلخر أبو الجبين
 طالبة في مدرسة الّتعريض ليلى

 :(08رقم )نوضح مواصفاتها في الجدول سالّدمى المتحّركة والثّابتة:  -2
  -(08رقم )الجدول  -

 مواصفاتها الّشخصية

 نعمان

 

ة، يأخذ شكل الّدب، كثير الحركة، ذكاؤه محدود تحصيله ضخم الجثّ 
 فل.جسر لتعليم بعض المعلومات للطّ  ،ضعيف

 ملوك

 

دمية شكله يشبه الببغاء، يتحرك الّنصف األعلى منه، كثير الكالم 
 يمتاز بعالقة إيجابية مع اآلخرين.و  ،نعمانصديق 

 يل، صديق بدر في بيت واحد.ة بالح  ة مرحة، ذكّية، مختصّ شخصيّ  أنيس

تعّرض لمقالب أنيس فينزعج يجدّية، ملتزمة بالقيم، كثيرا ما ة شخصيّ  بدر
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 كثيرا منه.

 ضخم الجثة، مغرم بتناول الكعك واألكل. كعكي

 في ما ال يعنيه.بخيل القوام، يتدّخل  ورڤر ڤ

 وكثيرا ما يقوم  بإجراء مقابالت. ،ضفدع مغرم بالحديث إلى الّناس كامل

 .بين الحين واآلخرتظهر  دمى أخرى

صيات ما يظهر من خالل الّشخلوذلك  ،اا، منتظم  متنّوع   ا جميال  يعد إنتاج البرنامج إنتاج  
 مّثلت مبادئ تربوّية وعلمّية ثابتة طول حلقات البرنامج. المختارة، واّلتي 

زا في تثبيت ا مميّ الّصورة والّلون في برنامج )افتح يا سمسم( دورا هامّ  أّدت الّصورة والّلون: -5
همت في أسعن صور حّية مجّسدة في واقعه، و واستيعاب المعلومة لدى األطفال، وذلك بالّتعيير 

أّن هذه األلوان والّصور لم  ةواالستيعاب، وفي تنمية الّثروة الّلغوّية، وبخاصّ  ،والفهم ،سرعة التعّلم
بل كانت مصحوبة بأصوات لغوّية موسيقّية، ونغمات األغاني الواردة في  ؛فل صامتةللطّ  كن تقّدمت

 البرنامج.

سهم في تنظيم تُ  ، إذوالّتعّلمية ا في العملية الّتعليمّيةا مهم  الّصورة دور   ؤّديت الّصورة: -1. 5
وبناء المحتوى، وتنفرد بخصائص تجعلها تستميل المتلقي، وتشّوقه نظرا لقدرتها على إثارة  المعارف

ذهنه وتحريك مشاعره، فالّلغة لوحدها كمادة مسموعة غير كافية لتحقيق  المقصود، بينما تتميز 
مصحوبة بالّلفظة الدالة  تكونه فل، فحين تعرض الصورة لالصورة بتبسيط المادة الّتعليمّية للطّ 

حاستا الّسمع في ذلك عليها تشترك أكثر من حاسة واحدة في اكتساب المعرفة؛ أي تشترك 
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رسخ في ذاكرته لألبد، باإلضافة إلى ها ستُ ما يعزز بقاءها لمّدة أطول ونستطيع القول بأنّ  1والبصر،
ا جعل ره برنامج )افتح يا سمسم( ممّ وفّ  افل، وهذا مونها تجذب انتباه الطّ الغاية الجمالّية للصورة ك

ز به الّصور المعروضة من أشكال جميلة، وألوان قبل عليه بحماس، ودافعّية، نظرا لما تتميّ يُ الّطفل 
بيعة مصحوبة مختلفة للطّ  لدى متتبعيه منها  صور زاهية قادرة على رفع درجة الّتحصيل الّلغويّ 

لما نطق البرنامج بلفظة معينة كانت هناك صورة مصاحبة وصور للحيوانات المختلفة، وك بألفاظها
ر عن ليل، كلمة دخول: صورة باب مفتوح، لحم: صورة لها تعبر عنها مثل: كلمة ليل: صورة تعبّ 

ورة في البرنامج بإنجاح الّرسالة لخ، فقد قامت الصّ إليمون: صورة حبات ليمون... ،تحوي قطعة لحم
 ولها دور هامّ  ،ألّنها راعت خصائص الوضوح، والمالءمة، والّثراء، والّدقة ؛عليمّية اّلتي حملتهاالتّ 

اّلذي قال:  م1910 عامّ  (إديسون/  Edisson)أ به مكتشفها في التّأثير على الّسلوك، وهو ما تنبّ 
 وهذا ما حدث حقا في البرنامج. 2"."إّن الّصورة المتحّركة ستؤدي إلى ثورة في المجال الّتربويّ 

عطا سهم األلوان فيتُ  الّلون: -2. 5 ، كما أّن "الّلون يمكن أن مامعنى  ئهاترسيخ المعلومة، وا 
 الواقعّية، وقد يزيد من الّرمزيةينقل إلينا المعلومات بطرق مختلفة، ومتعّددة فبإمكانه أن يزيد من 

ون لنقل ينة، أو يختار لسهولة مالحظته، وقد يكوقد يعكس حالة نفسّية، وقد يكون لمجرد الزّ 
ولقد  3".معلومات علمّية كما تفعل في أضوية المرور، المكائن )األماكن( اّلتي تستعمل قواعد ملونة

ا؛ وحسب بعض الّدراسات رة جدّ مبكّ  فل، ويثير انتباهه في سنّ ثبت أّن الّلون يخطف بصر الطّ 
أو األحمر مع األزرق، كما يفضلون األصفر  ،فاألطفال يفضلون تجمع الّلون األحمر مع  األصفر

استعملت في عرض برنامج اّلتي األلوان هي . وهذه 4في مصاحبة األحمر، والبنفسجي أو األزرق
 )افتح يا سمسم(.

                                                           
نموذجا(" مجلة أط ابعة متوسّ نة الرّ ة للسّ غة العربيّ )كتاب اللّ  "حضور الّصورة في الكتاب المدرسيّ  عبد اهلل بوقصة-1

 .203، ص23، ع ةالّلغويّ م، مخبر الممارسات 2014الممارسات الّلغوية. الجزائر: 
 .175ص ،م، دار الثّقافة1999ط. عمان:  صال، دعبد اهلل عمر الفرا، تكنولوجيا الّتعليم واالتّ  -2
 د ،تر: خليل إبراهيم الحماش -نميةلتّ قراءتها وتصميمها من أجل ا –صال آن زمر وفريد زمر، الّصورة في عملّية االتّ  -3

 .108لطرائق محو األمّية للكبار، ص الّدوليّ م، المعهد 1978إيران:  -ط. طهران
 .106، 103م، عالم الكتب، ص1997. القاهرة: 2أحمد مختار عمر، الّلغة والّلون، ط -4
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إّن دراسة  :(افتح يا سمسم)برنامج لّنسخة القديمة من ل نقدّيةدراسة تحليلّية : المبحث الثّالث
 ما يسمى بالملكة الّلغوّيةغة تندرج في جوانب أربعة مكّونة لّلغة، وباكتمالها تتكّون لدى الفرد اللّ 

 .هذه الجوانب الّلغوّية األربعةال وقبل الخوض في الّتحليل سنعّرف أوّ 

الّنوعين  هذا الجانبويدرس أصوات الّلغة، ويشمل  :(Phonology) الجانب الصوتيّ  -1
؛(Phonémics)علم الفونيمات و  ،(Phonétics)المعروفين باسم علم األصوات العام 

ي القدرة أ 1
ل ة اّلتي تشكّ حدات الّصوتيّ إلى الو  (فونيم)شير كلمة لّلغة المنطوقة، وتُ  على معالجة الّنظام الّصوتيّ 

فل وليس لها معنى بمفردها، ولكن عند دخولها في تركيب الكلمة تغير معناها؛ لذا على الطّ  الّلغة
ال كيفية تحديد األصوات )الوعي بأصوات الّلغة(، ثم يتعّلم مطابقة هذه األصوات أن يتعّلم أوّ 

كما أّن لتطوير الّلغة الّطبيعّية بشكل واضح،  ليتمكن من إنتاج الفونيم الفرديّ  ؛للحروف )فونيم(
أصوات فيبحث في مخارجها  في الّلغة "علم يدرس الحروف من حيث هي المستوى الّصوتيّ 

 2".غات القديمة والحديثةلها، وتطّورها في كل لغة من اللّ وطريقة نطقها، وقوانين تبدّ  وصفاتها
ق، وذلك في أثناء ة الّنطاحية الفونولوجيا لعمليّ ( النّ )الفونولوجيّ  وتيّ وبالتالي المقصود بالجانب الصّ 

 رقيق.إدغام، تفخيم، ت ،عملية تأدية الكالم، وما ينجر عنها من قلب، إبدال صوتيّ 
رات الّتغيّ  تمّثل في تلكمستوى دراسة الّصيغ، ت وهو (:Morphology) الّصرفيّ الجانب  -2

 Inflecion)ة اّلتي تعتري صيغ الكلمات، فتحدث معنى جديدا مثل الّلواحق الّتصريفيّ 

Alendings)  والّسوابق(Préfixes)،
 ةة للكلمة مثل تغيير حرف العلّ وكذا الّتغيرات الّداخليّ  3

 ةفالّصرف علم يبحث في الكلمة المفردة، وما يطرأ عليها من تغيير، من حيث اإلفراد، والّتثني
بدال األصول، الّزوائد.و  ،واإلعالل ،والّتصغير، والّنسب والتّأنيث والجمع، والّتذكير هذا  ايهتم إذ ا 

وما يلحقها من تغيير مثل: "تغيير المفرد إلى المثنى  ،ة، وبنية الكلمةالجانب بنظام الّصيغ الّلغويّ 
أو حذف  ،والجمع، أو تغيير االسم بتصغيره أو الّنسبة إليه، أو ما يجري لحروف الكلمة من زيادة

                                                           
 .43، عالم الكتب، صم1998. القاهرة: 8ماريو باي، أسس علم الّلغة، تر وتعليق: أحمد مختار عمر، ط -1
 .10ص ،م، دار صفاء للّنشر والّتوزيع2000. ُعمان: 1العربّية، طنايف سليمان وآخرون، مستويات الّلغة  -2
 ينظر، ماريو باي، أسس علم الّلغة. -3
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على تجزئته لّلغة إلى وحدات  قدرة الّطفلإلى يشير  فالجانب الّصرفيّ  1".أو إبدال وغير ذلك
جزئة الكلمات أو قطعها والقدرة على تجزئة الجمل إلى كلمات، ومن ثم ت مقاطع أي إلى ؛صوتية

 أو اإليقاعات لفهم قواعد وأنظمة الّلغة. ،وأن يجد الكلمات اّلتي تحوي نفس األصوات إلى أصوات
كلمات المنفردة وكيفية بدراسة ال هذا الجانب يختص: (Vocabulary) الجانب المعجميّ  -3

كيفية نطق الكلمة، ومعناها، ومكان الّنبر فيها، وطريقة هجائها، وكيفية كذلك و  ،استعمالها
فهذا الجانب يدرس أنواع المفردات، واستخداماتها ومراحل  2،استعمالها في لغة العصر الحديث

ة في العمليّ  يرةة كبأهميّ  جانب المعجميّ للف ،حرفو  ،فعلو تطّورها، ومعانيها، ودالالتها من اسم، 
 فة في البرنامج، ومعرفة البعد الّتواصليّ الّتربوية لألطفال، تتمحور حول تفسير المفردات الموظّ 

 اّلذي ترمى إليه.
أو مجموعات كالمّية  ،يختص بتنظيم الكلمات في جمل: (Syntax) الجانب الّتركيبيّ  -4

ل تجانسا نسقيا ُتعرف اّلتي تشكّ للوحدات الّلغوّية  الّنحويّ ستوى ويقصد به الم 3مثل نظام الجمل،
العربّية من حيث البناء "أصول تعرف بها أحوال الكلمات  :ة(. وهوتسمّيتها بـ: )الوظائف الّنحويّ 

أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها، فتعرف ما يجب أن تكون عليه آخر  ؛واإلعراب
 4أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة." ،أو جزم ،أو جر ،أو نصب ،رفع :كلمة منال

هناك: جمل صغرى، وأخرى كبرى، وجمل اسمّية، وأخرى فوللجملة أقسام عّدة في الّلغة العربّية 
وأخرى مركبة  ،فعلّية، جمل لها محل من اإلعراب، وأخرى ال محل لها من اإلعراب، جمل بسيطة

فل بمدى قدرته على في لغة الطّ  الجانب الّتركيبيّ  هذايرتبط  لخ.إوأخرى إنشائية... ،جمل خبرية
 معنى. ذات وجمل ،ترتيب الكلمات في مراحل

به  تقّدمناالحلقات الخمس األولى من برنامج )افتح يا سمسم( في بحث  اسةدر قمنا ببعد أن و 
لمزيد من البحث، ووجوب ا تحتاج إلىناقصة و كانت الّدراسة أدركنا أّن الماستر لنيل شهادة 

                                                           
 .29شر، صللنّ  م، مكتبة المجتمع العربيّ 2003. األردن: 2محمد عبد اهلل القواسمة، معالم في الّلغة العربّية، ط -1
 .44ماريو باي، أسس علم الّلغة، ص -2
 .44ص، المرجع نفسه -3
 .11نايف سليمان، مستويات الّلغة العربّية، ص -4
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اإللمام بجميع حلقات البرنامج في نسخته هذا البرنامج، و االّطالع أكثر على المادة الّتعليمّية ل
غير أّنها ، مع العلم حلقة (390)واّلتي تحوى حوالي  ،لكن تبقى المدّونة ضخمة نوعا ما القديمة؛

وتّم  ،زمن بعيد ذوانتهاء حقوق البّث من ،البرنامجنظرا لقدم من الحلقات المفقودة فهناك  ،متوفّرة ككل
الجزء االكتفاء بتحليل قّررنا في بحثنا هذا  دول الخليج(؛ وعليه) إرجاع األرشيف إلى مقّره األصليّ 

ثمان وعشرون مع إسقاط حلقتين اثنتين لتبقى  ،( حلقة30) ثالثينواّلذي يحوي  األّول من البرنامج،
سخة وكون النّ  ( من الّنسخة القديمة.28الحلقة ) ( إلى01من الحلقة )أي ( حلقة فقط للّتحليل 28)

برنامج ( حلقة هذا أّوال، وثانيا دراستنا لل28ال تتعّدى ) اّلتي ُبرمجت لحّد اآلنلبرنامج من االجديدة 
يث ، ومن حفقد حاولنا أن يتساوى عدد الحلقات اّلتي نقوم بتحليلها ؛مقارنةهي دراسة تحليلية نقدّية 

هما األّول في كلتا الّنسختين القديمة في جزئتحليل ترتيب الحلقات فاخترنا أن يكون البحث 
في م( 2015والمنطلقة في البث عام ) ،سخة الجديدة المبرمجة حالياالمبرمجة في الّثمانينيات، والنّ 

المدّونتين أنجح في من  القنوات العربّية للّتوصل إلى نتائج معقولة في البحث، واستنتاج أيٌ 
ح يا سمسم جميع حلقات البرنامج بأغنية )افت ولإلشارة تفتتح الّتعليمّية.الّلغوّية تقديمهما للمادة 

الّنسخة سنتعرض بالّتفصيل لمدى مراعاة و  ذاتها،لخ(، كما تختتم باألغنية إأبوابك نحن األطفال...
 الّصرفيّ  ثمّ  الجانب الّصوتيّ بدءا ب ة األربعةالّلغويّ  للمستويات القديمة من برنامج )افتح يا سمسم(

  .وأخيرا الّتركيبيّ  ،المعجميّ ف
العربّية والتزمت كل ف و حر البرنامج )افتح يا سمسم(  اتّدمت حلققَ  :المستوى الّصوتيّ  -1

 يتّم ُنطقها ، كماهذه الحروففات صالحلقة تلقين البعض من  ُعنيتحلقة بتلقين حرف واحد، و 
وهي  ،اّلتي تشتق منها الحركات الّطويلة، سكونو كسرة، و ضمة، و فتحة،  :من الّصوائتبمختلف 

 كما .(ي ،ا، و)سوى امتدادا صوتيا لها؛ هي:  الحركات القصيرة الّتي ليست حروف المّد من
وكثيرة، ومتكّررة في مواضيع عّدة من خالل لغة  ،في مفردات متنّوعةالحرف كّل حلقة  فوظّ ت

جابة بين ش الحوار القائمة  Die) إذ أحسن ما يسمى بفن الحوار ،البرنامج اتخصيّ على سؤال وا 
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Kunst des Gesprache)1  ّفيه تحّول اإلنسان  والّتكنولوجيّ  اّلذي يقوم على آليات الّتقّدم العلمي
اّلتي تصل إليه في صورة سيل متدفق عبر أجهزة ومتلق للمعلومات  ،إلى فرد منعزل مستهلك لآللة

حلقة كل  وفي مواضيع أخرى من ،اإلعالم اليوم، وهذا ما تستند إليه عملّية الّتعليم الحديثة
بإيجاد مفردات تحوي كل حرف سواء في أّول الكلمة، أو في ا عليهّداللة لل وفالحر  تاستعرض

ة رائعة، تستهوي وكانت في شكل لعب مرفقة بصور ونغمات موسيقيّ  ،وسطها، أو في آخرها
هذا ما و ودالالت متنّوعة.  ،وأحيانا ُيستحضر الحرف في شكل لوحات فّنية تحمل إحاالت ،المتلقي

 سُيبّينه لنا الجدول اآلتي:
 –( 9الجدول رقم ) -

 الّدالةالّصور  المفردات الحاملة للحرف المتعّلم ستهدفة الحروف الم
تعّلم  :(1الحلقة رقم )

ومن  ،حرف الّدال )د(
 أسنانيّ  2صفاته نجد:

 مجهور ،، شديدلثويّ 
 مستفل ،منفتح، انفجاريّ 
 مقلقل.

 دمشق، دبي، دمام، الّدوحة -
 ؛الّدول العربّية(بعض )عواصم 

بعض ) دجاجة، دودة، ديك، دب -
 ؛حيوانات(مفردات ال

 حمد  ،بريد، قديم ،دخول، دكان -
  (.مفردات متنّوعة) صندوق

تعّلم  :(2الحلقة رقم )
ومن ، حرف الاّلم )ل(
 لثويّ  3صفاته نجد:

 مجهور ،تقاربيّ  ،جانبيّ 
وهو  ،منحرف، منفتح

 .من حروف الّلين

جمال  ،لينة، ُلبنى، أمال لبيب، -
 ؛جدال )أسماء علم(

، بصل لحم، عسل، ليمون -
 ؛)مأكوالت(

 (.مفردات متنّوعة) طبل ،لسان -

 
                                                           

م، مجد المؤّسسة الجامعّية للّدراسات والّنشر 2002. بيروت: 1سعيد توفيق، في ماهية الّلغة وفلسفة الّتأويل، ط -1
 .101والّتوزيع، ص

.154م، دار الفكر، ص2000. دمشق: 1، طيغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ   - 2  
  .المرجع نفسه ُينظر: 3 -



ِته القديمة ......... الفصل الثّاني )الّتطبيقّي(:  دراسة تطبيقّية لبرنامج )افتح يا سمسم( في ن س خ 

 

163 

 
تعّلم  :(3الحلقة رقم )

ومن  ،حرف القاف )ق(
 لهويّ  1صفاته نجد:

 كونه يخرج من الّلهاة
  منفتح، مهموس ،شديد

 .مقلقل ،مستعل

 
لوب، القطار، قفل )آالت القا -

 موسيقية(؛
 قديم ،قمر، القاهرة، قدس، قزم -

 (.مفردات متنّوعة)  قبة، مقلق

 
 

تعّلم  :(4رقم )الحلقة 
ومن  ،الحاء )ح( حرف

 حلقيّ  2نجد: صفاته
ألّنه ُينطق من الحلق 

 مستفل ،مهموس، رخو
 منفتح، مصمت.

 
مامة، حصان، حمار، حوت ح -

 )حيوانات(؛
حذاء، حبل، حفرة، مصباح  -

 (.مفردات متنّوعةبحر، اسبح )

 
 
تعّلم  :(5الحلقة رقم )

ومن  ،حرف الواو )و(
 شفويّ  3صفاته نجد:

ّشفتين ألّنه ُينطق من ال
 مستفل ،مجهور،  رخو

منفتح، وهو من حروف 
 .الّلين

 
 

 وسيم، وليد )أسماء علم(؛ -
 والدي، ولدي )العائلة(؛ -
 وسادة، ورق، وردة، وحش -

 (.مفردات متنّوعة) هدوء.
 

 
 

 

 

                                                           
 .101-198، م، دار غريب2003ط. القاهرة:  كمال بشر، فن الكالم، د  -1

 ينظر: المرجع نفسه. -2
 .المرجع نفسه ينظر: -3
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تعّلم  :(6الحلقة رقم )
ومن  ،حرف الّطاء )ط(

 أسنانيّ  1ته نجد:صفا
 مهموس ،، شديدلثويّ 

كما رّددت  مطبق.
الحروف األلفبائّية 

بالّترتيب في الحلقة من 
 األلف إلى الياء.

 
 
 

قطار، ُقطن، حطب، بطاطا  -
 (.تنّوعةخطر )مفردات م
 

 

 

تعّلم  :(7الحلقة رقم )
حرف الّصاد )ص( 
 2ومن صفاته نجد:

، رخو لثويّ  ،أسنانيّ 
 مهموس، مطبق.

 
 صنارة، صيد )أدوات الصيد(؛ -

صورة صندوق، صبار،  -
صدرّية، صاروخ، مصعد، باص 

 (.مفردات متنّوعة)
 

تعّلم  :(8الحلقة رقم )
حرف العين )ع( ومن 

 حلقيّ  3صفاته نجد:
 ألّنه ُينطق من الحلق

ومنفتح.  ،مجهور ،رخو
ّددت الحروف كما رُ 

األلفبائّية بالّترتيب في 
الحلقة من األلف إلى 

 الياء.

 
 
 

 عبد الّله )اسم علم(؛ -
 )الحواس(.عين  -

 

 
 

                                                           

 .يغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ ينظر: 1- 
 المرجع نفسه. :ينظر -2
 المرجع نفسه. :ينظر -3
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تعّلم  :(9الحلقة رقم )
ومن  ،ف الميم )م(حر 

 شفويّ  1صفاته نجد:
 واسع االنفتاح، مجهور

كما ُذكرت  .أنفيّ 
 األحرف اآلتية: )أ، ه

 .ف، ن، ي، ك(

مثّلثات، مرّبعات، مستطيالت  -
 )أشكال هندسّية(؛

مفتوح، مغلق، مدرسة، ملعقة  -
 مقص، ممطر، معطف، مظّلة
 أم ،مستشفى، المدينة، موز، منديل
 ُمطيع، موقف، ليمون، نسيم

 .)مفردات متنّوعة(

 
تعّلم  :(10الحلقة رقم )

ومن  ،حرف الهاء )ه(
 حنجريّ  2صفاته نجد:

 شديد، مهموس، منفتح.

 
هاتف، نهر، مياه، وجه، هدوء  -

 )مفردات متنّوعة(.
 

 
تعّلم  :(11الحلقة رقم )

ومن  ،ف الباء )ب(حر 
 شفويّ  3صفاته نجد:

 مجهور، منفتح. ،شديد

 
 باص، باخرة )وسائل الّنقل(؛ -
بطاطا  ،بّطة، بوق، باب، حقيبة -

  اسحب ،بالونات، بقرة، بيضة
  (.تنّوعةطبيب )مفردات م

تعّلم  :(12الحلقة رقم )
ومن  ،حرف الثّاء )ث(
 أسنانيّ  4صفاته نجد:

 رخو، مهموس ،لثويّ 
منفتح. كما رّددت 
الحروف األلفبائّية 

 
 ثور، ثعلب )حيوانات(؛ -
ثالجة، ثوب، ثمانّية )مفردات  -

 متنّوعة(.

 
                                                           

 م.كمال بشر، فن الكالُينظر:  -1
 .ُينظر: المرجع نفسه -2
 .المرجع نفسه ُينظر: -3

 .المرجع نفسه ُينظر:4- 
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بالّترتيب في الحلقة من 
 األلف إلى الياء.

تعّلم  (13الحلقة رقم )
وهو  ،حرف الّطاء )ط(
 قّدمتهمكّرر سبق وأن 
 (.6الحلقة رقم )

طباشير، طْوق، طيارة، طير  -
طبيب، شرطة )مفردات طفلة، 

 متنّوعة(.

 
 

 تعّلم :(14رقم )الحلقة 
وهو  ،حرف الاّلم )ل(
 هقّدمتأن مكّرر فسبق 

 (.2الحلقة رقم )

ليمون )مكّررة(، لوز، لبن  -
 )مأكوالت(؛

 .، مغلقلوحة -

 
ّلم تع :(15الحلقة رقم )

ومن  ،حرف التّاء )ت(
 أسنانيّ  1صفاته نجد:

 شديد، مهموس ،لثويّ 
ّررت هذه منفتح. كما كَ 

في مشهد آخر الحلقة 
حرف الاّلم )ل( للّمرة 

 الثّالثة.

 
 تفاح، تمر، تين، توت )فواكه(؛ -
 تاجر، تنورة، تصويرة، تمساح -

 )مفردات متنّوعة(؛ مفتوح
مفردة واحدة تحمل حرف الاّلم  -

 )ل( وهي: لوح.

 

 

تعّلم  :(16الحلقة رقم )
ومن  ،حرف الّزاي )ز(
 أسنانيّ  2صفاته نجد:

 وررخو، مجه ،لثويّ 
 منفتح.

 
زهرة   ،زرافة، زمار، ُزبدة، زورق -

 )مفردات متنّوعة(.

 
 

                                                           
 .يغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ ينظر:  -1
 .المرجع نفسهينظر:  -2
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تعّلم  :(17الحلقة رقم )
ومن  ،حرف األلف )ا(
 حلقيّ  1صفاته نجد:

مجهور، منفتح، وهو 
 حرف من حروف الّلين.

خباز، خياط، نجار، أستاذ  -
 ب ألصحاب الحرف(؛ا)ألق

 هشام )اسم علم(؛ -
 باص )وسيلة نقل(. -

 
 

 
تعّلم  :(18الحلقة رقم )

ومن  ،حرف الياء )ي(
 غاريّ  2صفاته نجد:

مجهور، منفتح، شبه 
طليق، وفي مشهد آخر 
من الحلقة ُكّررت 

الحروف األلفبائّية كّلها 
بالّترتيب من األلف إلى 

 الياء.

 
 

يد، طين، شرطٌي )عدد  -
الحلقة المفردات المستحضرة في 

الحاملة لحرف الياء )ي( قليلة 
 جدا(.

 

 

تعّلم  :(19الحلقة رقم )
ومن  ،)ج(حرف الجيم 
حرف  3صفاته نجد:

 جهورمتراخ، م ،غاري  
 منفتح.

 
 جوز، جزر، ُجبنة )مأكوالت(؛ -
جبل، جمل، حجر، ثلج، جمر  -

 خروج )مفردات متنّوعة(.

 

                                                           

 .يغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ ينظر:  1-
 ينظر: المرجع نفسه.2- 

  المرجع نفسه. ينظر: -3
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تعّلم  :(20الحلقة رقم )
حرف الّسين )س( ومن 

 أسنانيّ  1صفاته نجد:
 مهموس ،رخو ،لثويّ 

 منفتح.

ساحة، ساعد، ساق، ساعة  -
سباق، الّسعودّية، سلحفاة، سجادة 
سرج، سجارة، سبالخ، اسحب 

 )مفردات متنّوعة(.

 
 
تعّلم  :(21الحلقة رقم )

وهو  ،حرف الهاء )ه(
 قّدمتهمكّرر، فسبق أن 
 (.10الحلقة رقم )

 
 

هدوء، هاتف، نهر، مياه، وجه  -
 )مفردات متنّوعة(.

 

 
 
تعّلم  :(22الحلقة رقم )

حرف الّضاد )ض( 
 2ومن صفاته نجد:

 شديد ،لثويّ  ،أسنانيّ 
 .مجهور، مطبق

 
ل، ضعيف ضفدع، ضئي -

 ضوء  ،القاضي، ضباب، ضحكة
 .ضلوع، ضخمة )مفردات متنّوعة(

 

 
 

 
تعّلم  :(23الحلقة رقم )

وهو  ،حرف القاف )ق(
 قّدمتهمكّرر، فسبق وأن 

وبنفس  ،(3)الحلقة رقم 
 .المشاهد

 
القالوب، القطار، قفل )آالت  -

 موسيقية(؛
 قديم ،قمر، القاهرة، قدس، قزم -

قبة، مقلق، قف  )مفردات 
 متنّوعة(.

 

 

                                                           
 .المصطلح الّصوتيّ يغ، عبد العزيز الصّ ينظر:  -1
 ينظر: المرجع نفسه. -2
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تعّلم  :(24الحلقة رقم )

ومن  ،حرف الكاف )ك(
 طبقيّ  1صفاته نجد:

 .مهموس، منفتح ،شديد

 
 

مكان، ديك )مفردات  كف، -
 متنّوعة(.

 
 
 تعّلم :(25الحلقة رقم )

وهو  ،حرف العين )ع(
 قّدمتهمكّرر، فسبق أن 

لكن  ،(8قة رقم )الحل
 ليس بنفس المشاهد

وكما ُكّررت الحروف 
األلفبائّية كّلها بالّترتيب 
 من األلف إلى الياء.

 
 
 

   عش، عصفور، عاصفة -
 .عجلة )مفردات متنّوعة(

 

 
 

 
يتّم  :(26الحلقة رقم )

 في هذه الحلقة تعليم
مع  ،حرف الاّلم )ل(

العلم أّنه سبق أن ُقّدم 
في كّل من الحلقات 

 (14و) ،(02) اآلتّية:
وبالمشاهد  ،(15و)

 .نفسها

 
 

لؤلؤ، ليمون، لهب، لولب، ليل  -
 مغلق، لقلق )مفردات متنّوعة(.

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .يغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ ينظر:  -1
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تعّلم  :(27الحلقة رقم )
ومن  ،حرف الهمزة )ء(

 هذا الحرف صفات
 الّشدة ،الجهر 1نجد:

 االنفتاح. ،االستفال

 
 أسمة، أسعد )اسمي علم(؛ -
أمي، أبي، أختي، أخي، أسرة  -

 )أفراد األسرة(؛
 )فعل مضارع(. أقفزُ  -

 

 
 

 
تعّلم  :(28الحلقة رقم )

  الّشين )ش( حرف
 غاريّ  2ومن صفاته:

 رخو، مهموس، منفتح.

 
أسماء شات، حشرة، كبش ) -

 حيوانات(؛
شتاء، شجرة، شارع، ُشباك  -

شطيرة، شطائر، شرطي، شرهة 
 شكرا )مفردات متنّوعة(.

 
: منالقصيرة بأّن الحروف المتعّلمة ُنطقت بجميع الحركات  الجدولهذا نستنتج من خالل و 
 ضعفلعّل ما يفّسر هذا هو و  ،فهي منعدمة تماما ،ما عدا المضّعف منها ،ضمة، كسرة ،فتحة

في بداية تعّلمه، واآلن نأتي لمفهوم األصوات  معارف الّلغوّيةفل لمثل هذه القدرة استيعاب الطّ 
 وهي كاآلتي: 3،الحروفالصائتة المراعاة في نطق 

  :يكون  -دون الّنظر إلى ترقيقها أو تفخيمها -العربّية في الّلغة عند الّنطق بالفتحة الفتحة
تكون الّشفاه في وضع محايد غير كما رتفاع خفيف في وسطه، مع ا ،الّلسان مستويا في قاع الفم
 ؛منفرجتين أو مضمومتين

                                                           
 .يغ، المصطلح الّصوتيّ عبد العزيز الصّ ينظر:  -1
 ُينظر: المرجع نفسه. -2
  . 226م، دار غريب، ص2003ط. القاهرة:  كمال بشر، فن الكالم، د -3
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 :تجاه  -دون الّنظر إلى الّترقيق أو الّتفخيم –يرتفع مقّدم الّلسان حال الّنطق بالكسرة  الكسرة
بحيث يسمح للهواء بالخروج دون إحداث حفيف مسموع، وتكون الّشفتان حال  ،الحنك األعلى

 ؛الّنطق بهذه الحركة منفرجتين انفراجا خفيفا
  :تجاه الحنك  –غير مرققة أو مفّخمة  –يرتفع مؤخر الّلسان حال الّنطق بالّضمة الّضمة

اه حال الّنطق بها األعلى بحيث يسمح للهواء بالمرور دون إحداث حفيف مسموع، وتكون الّشف
الحركات طقت الحروف بجميع كما نُ  ،الحركةمضمومة. باإلضافة للّسكون وهو عدم وجود 

 اآلتي:وهذا ما ُيوّضحه الجدول  ،ويلةالطّ 
 –( 10الجدول رقم ) -

 ويلةالحركات الطّ  الّسكون الفتحة الّضمة الكسرة
سان ل  ، مشقد  
سادة و  صان، ح  
لعقة م  مار، ح  
عطف م  قص، م  
حكة ض  ظّلة، م  

 .جارةس  

 بةقُ ب، دُ كان، دُ 
فرة حُ خول، دُ 
ستشفى مُ دس، قُ 
ش عُ بدة، زُ فاح، تُ 

صفور عُ لوع، ضُ 
سرة  أُ مي، أُ 

 .باكشُ 

زم قَ حم، لَ  بيب،لَ 
حش وَ ديم، قَ رق، وَ 

طب حَ سيم، وَ 
ّطة بَ ين، عَ بار، صَ 
وب ثَ يضة، بَ قرة، بَ 
مر تَ علب، ثَ ور، ثَ 
 مار.زَ هرة، زَ ورق، زَ 

 لْ ، جمالْ أما
ن طْ ، قلْ بص

 حْ ر، مصباحْ ب
ر  هْ ، نحْ اسب
  هْ ، وجهْ ميا
 .ْش كب

 رطاق ت،حو 
ا طاط، برةصو 
روخ صاتف، ها
ص باب، باق، بو 

ك دين، طي
ن كا، مطيشر 
 ت.تو ط، ياخ

 
ذلك بإدراجها بطريقة ، و ها أيضا، وآخر هاووسط ،الكلمة في أّول الحروفتّم توظيف الحظ أّنه ون

من خصائص برامج ة يّ خاصّ  ه، وهذالمشاهد للّطفل الّلغويّ  الحّس  ّيةتنملعب تعليمّية اّلتي ُتسهم في 
 نفس الحرف نجدب تبدأالكلمات اّلتي أمثلة ما ورد في البرنامج من لعبة ، ومن عليمّيةاألطفال التّ 

الاّلم )ل( في حرف الّدال )د( في كلمات الحيوانات اآلتّية: دجاجة، دودة، ديك، دب، و حرف 
حصان، حمار  ،مامةوحرف الحاء )ح( في كلمات: حبل، ح لبيب، لينة، ُلبنى.سماء األعالم: أ

وسيم، وليد، وحش وسادة، ورق، وحرف الّصاد )ص(  :حوت، حفرة، وحرف الواو )و( في كلمات
في كلمات: صنارة، صيد، صندوق، صبار، صورة، صدرّية، وحرف الميم في كلمات: ملعقة 

أما لخ. ثعلب...إ ،ثّاء في كلمات: ثوب، ثورحرف المقص، ممطر، مستشفى، مظّلة، معطف، و 
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حرف الاّلم )ل( في آخر أسماء األعالم اآلتّية:  :نجدفحرف نفس الالكلمات المنتهية بعن لعبة 
فقد ُقّدم الحاء )ح( حرف الهاء )ه( في كلمتي: وجه، مياه، أّما حرف كذلك و أمال، جمال، جدال، 

نفس الحرف الكلمات الّتي تحمل في وسطها لعبة  وفي ما يخص ،حمصبا ،في كلمتي: اسبح
)ا( في كلمات: خباز، خياط، نجار، أستاذ، هشام، وحرف الطاء )ط( في كلمات:  ألف المدّ  نجد:ف

هو غلبة لعبة الكلمات اّلتي تبدأ بنفس  ما لفت انتباهنا؛ لكن ، خطرقطار ،قطن، حطب، بطاطا
ترسيخها في ُبغية والّتركيز عليها  ،نحو المادة المتعّلمة طبعا إلثارة وشد انتباه الّطفلالحرف، وذلك 

استعمل أيضا في تلقين الحروف جملة من األلعاب الّلغوّية األخرى كلعبة الحروف هذا وقد ذهنه. 
ن الحرف المتعّلم بلون مخالف وهو الّلون األحمر ،الملّونة  اآلتي:وهذا ما يوّضحه الجدول  ،إذ ُلوِّ

 –( 11الجدول رقم ) -
 الّصور الّدالة من البرنامج رقم الحلقة اّلتي ورد فيها الحرف الملّون

 (09في الحلقة رقم ) )م( تلوين حرف الميم
 .نسيم، ليمون، موقفالكلمات: كل من في 

 
( 10تلوين حرف الهاء )ه( في الحلقة رقم )

 الكلمات: مياه، نهر، هاتف.كل من في 
 

( 17في الحلقة رقم )تلوين حرف األلف )ا( 
 الكلمات: أستاذ، نجار، خياط.كل من في 

 
( 18تلوين حرف الياء )ي( في الحلقة رقم )

 الكلمات: يد، شرطي، طين.كل من في 
 

( 19تلوين حرف الجيم )ج( في الحلقة رقم )
 الكلمات: جزر، جوز، جمل.كل من في 

 

( 24تلوين حرف الكاف )ك( في الحلقة رقم )
 كف. ،الكلمات: ديك، مكان كل منفي 
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( 28تلوين حرف الّشين )ش( في الحلقة رقم )
 الكلمات: حشرة، كبش، شجرة.كل من في 

 

 
وكل عباراتها  ،في شكل أغانيجاءت الحروف واألصوات المتعّلمة  ما الحظناه أّن بعضو 

الّطريقة مفيدة ويبدو أّن هذه رائعة،  موسيقيةمصحوبة بأنغام  ، وتكونتحمل حرفا من الحروف
، كما أّن الّتمهيد لذلك يجب أن يكون من الّلغة العربّية الفصيحة للّطفلخاللها تعليم  حيث يتّم من

 لتعّلم لغة في مستوى أعلى خالل لغة الّطفل الفطرّية، فمخاطبته بلغة يفهمها هي أقرب الّطرق
وهي أصوات ذات  ،افل اجتماعيّ : "األصوات الموسيقّية هي أّول ما ُيمارسه الطّ لقول أحدهمذلك و 

أي الموسيقى واإلحساس بإيقاع الحروف  1"الكلمة من حيث الّلفظ أو المدلول؛إيقاع ال عالقة لها ب
ذلك من  ومن أمثلةوالكلمات هي لغة الّطفل الفطرّية اّلتي من خاللها يمكن اختراق عالم الّلغة، 

ل أغنّية: أوّ كذلك ، و (23( و)02الحلقتين )كّل من في امج أغنّية: حرفي ُيسمى القاف... البرن
راعت في هذا الجانب الّصوتي  ات البرنامجحلق يبدو أنّ و  (.27في الحلقة ) باسمي همزة... حرف

مشاهد  ةن مشهدين وثالثبحيث كّرر كل حرف ألكثر م  ،فو حر الآلية الّتكرار والتّقليد في نطق 
وعدد الحروف المكّررة  ،قتين وثالث حلقاتوبعض الحروف كّررت في أكثر من حل ،في كل حلقة

 وهي كاآلتي:حروف، أربعة هو 
 (؛26)و(، 14(، )02: )هذه الحلقات مكّرر فيحرف الاّلم )ل(  -
 (؛23)و(، 03) الحلقتين حرف القاف )ق( مكّرر في كّل من -
 (؛25)و(، 08) الحلقتين حرف العين )ع( مكّرر في كّل من -
 (.21)و(، 10) الحلقتين كّل من حرف الهاء )ه( مكّرر في -
مفردات الوبعدها تستحضر  ،اقتران صورة الحرف بنطقه، ورسمهالبرنامج  اتحلق كلّ نجد في و 
الّطفل  قصد تمكين؛ ة دالة على تلك المفردةحيّ  بصورمصحوبة وتكون  ،ذلك الحرفتحمل اّلتي 

                                                           
. بغداد: 1الموسيقى والمهارات الّلغوّية للّطفل )برنامج لتنمّية المهارات(، طنقال عن: شيرين عبد المعطي بغدادي،  -1

 .23الحديث، ص م، المكتب الجامعيّ 2013
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بالّصوت والّصورة  هوتثبيتها في ذهن، وترسيخها، المقصودة ّيةمحتوى المادة الّتعليممن استيعاب 
. كما أّن المفردات المذكورة في البرنامج هي قريبة من محيط الّطفل وبيئته العربّية اّلتي ينتمي معا

 لخ.مدرسة، األلعاب، ثقافة عربّية...إمحيط ال، إليها وتشمل: أسماء حيوانات، المحيط األسريّ 
كما ورد في الجدول ء األّول لبرنامج )افتح يا سمسم( عّلمت الحلقات الّثمانية والعشرون من الجز 

حيث أسقطت حوالي سبعة ، (28ن حرفا )( حرفا من بين ثمانية وعشري21) أحد وعشرينالّسابق 
 :اآلتيوهذا ما سنفّصل فيه في الجدول  ،حروف

  –( 12الجدول رقم ) -   
 المالحظة الحروف المتبقّية الملّقنة في الحلقاتالحروف 

ل، ق، ح، و، أ، ص، ع  د،
م، ه، ب، ث، ط، ت، ز، ا 
 ي، ج، س، ض، ك، ء، ش.

 خ، ذ، ر، ظ، غ
 ن. ،ف

عدم مراعاة الّترتيب األلفبائي 
 .المعروف في تعليم الحروف

 
م ه للحروف للمتعلّ تلقينها البرنامج في عاّلتي اّتبأّن الطريقة هذا الجدول نالحظ من خالل و 

، وال الّترتيب وال الّترتيب األبجديّ  ،المعروف األلفبائيّ  فيها الّترتيب يراعالّطفل طريقة عشوائّية لم 
ب، ث، ط، ت، ز، ا، ي، ج، س  د، ل، ق، ح، و، أ، ص، ع، م، ه،)وهي كاآلتي:  ،الّصوتيّ 
كما أّن  من أجل تيسير حفظها وسهولة جريانها على لسان المتعّلم المبتدئ،  (ء، ش ض، ك

ا مقارنة بما هو متعّلم هذا أّوال، وثانيا لما نأتي لهذه قليلة جدّ  ها البرنامجيحتو لم الحروف اّلتي 
يختلط األمر على المتعّلم المبتدئ حيث كي ال  ؛ذلك االبرنامج تقّصدو  معّديالحروف نجد بأّن 

حرف الحاء البرنامج مثال: عّلم ف ،في الكتابة بعضك الحروف اّلتي تلتبس مع بعضها تل حذفوا
)ذ(، وعّلم حرف الّزاي  حرف الّذال وعّلم حرف الّدال )د( وحذف ،حرف الخاء )خ( وحذف ،)ح(

، وعّلم حرف العين )ظ( حرف الظاء )ر(، وعّلم حرف الّطاء )ط( وحذف حرف الّراء )ز( وحذف
كون الفرق بين ؛ )ف( حرف الفاء )ق( وحذف، وعّلم حرف القاف )غ( حرف الغين)ع( وحذف 

إاّل أّنها تتّحد في  ؛والّصفات ،والمخرج ،رغم أنها تختلف في الّنطق فقط قطةيكمن في ن وفالحر 
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وهي في العربّية  ،تقريبا إلى ما يسمى بحروف الّروادفكما أّنها تنتمي طريقة رسمها أو كتابتها، 
وهي أحرف قام العرب بإضافتها إلى  ،ظ، غ( وفقا لمعيار األصول التّاريخّية )ث، خ، ذ، ض

 ف( في صفة ،ظ، غ ،ذ  ،الحروف المتبقّية اآلتّية: )خ تشتركو األصل الّسامي والّتفّرد بها، 
صعبة فهذه المعلومات قد تكون  ،أنفي ونعدا حرف الراء )ر( فهو تكراري، وحرف النّ ما  ،الّرخاوة

 الّصوتيّ  يمكن الّتمثيل لنسبة المستوىو  بّكرة.م على المتعّلم المبتدئ تعّلمها واستيعابها في سنّ 
 في الّشكل البياني اآلتي:ن في الحلقات الثمانية والعشري المحّققة

 –( 10الّشكل رقم ) -

 

( في جزئها األّول أن تعّلم وتلّقن الّطفل افتح يا سمسم)برنامج الّنسخة القديمة من استطاعت 
حيث بلغت نسبة ( 10) وهذا ما يبّينه لنا الّشكل رقم ،لّلغة العربّية من المستوى الّصوتيّ  أعلى نسبة

 .%75 حواليالحروف الملّقنة 

، وذلك لتداخل لمستوى الّصوتيّ فرعا مكّمال ل يعتبر المستوى الّصرفيّ  :يّ المستوى الّصرف. 2
المستوى في هذا  ُينظرإذ  1ُيطلق عليه في الّلسانيات )المورفولوجيا(،و البنيتين الّصوتّية والّصرفية، 

؛ أي أّنه يدرس أحوال البنية، فالّلغة في هذا المستوى مجموعة إلى الّلغة على أّنها مستوى صياغيّ 
، وعالقة الّصيغ الّصرفّية العامّ  من الوحدات على شكل صيغ صرفّية لها أوزانها في الّنظام الّلغويّ 

                                                           
 56ات آنفو برانت، مكتبة نوميديا م، منشور 2015: ّرباطط، ال ُحسني خاليد، مدخل إلى الّلسانيات المعاصرة، د - 1
 .19ص

األصوات 
 الملّقنة

75% 

األصوات 
 المتبقّية

25% 

 المستوى الّصوتّي المتعلّم في البرنامج القديم
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الّنسخة القديمة من برنامج )افتح يا سمسم( و  ببعضها، وكذا الوحدات المكّونة للّصيغة ذاتها،
سُنبّينها في الجدول  متنّوعةالغوّية لّ لارفّية صّ اليغ صّ العلى مجموعة من في جزئها األّول  احتوت
 اآلتي:

 – (13الجدول رقم ) -

 نوع الّصيغة والّنحوّية الّصرفّية الّصيغ الحلقات بالّترتيب
 

 

 ...عشرة؛، ثالثة، أربعةواحد، اثنان -
 ؛من، إلى، بـ، حّتى، علي، في -
 ؛، فوق، بينتحت -
 ؛ما أجمله -
أنا أعرف، أنتم أيضا، أنت  -

 مهندس، نحن نسمع؛
 طويل، قليل. ،كبير، صغير، واسع -

 ؛إلى عشرة العدّ  -
 الجر؛ حروف -
 مكان؛الف و ظر  -
 صيغة الّتعجب؛ -
اإلسناد إلى ضمائر  -

 المخاطب؛
 .)األحجام( الّصفات -

 

تريد، رأيت، قل، يقّوي، سأحضر  -
 تفّضل، جاء، ابتعدوا، افتحوا؛

طّيارة واحدة، طّيارتان  -
   لخ؛...إاثنتان

 و )لو لم يأت الّليل فمتى سننام(؛ل -
 .ضائع، بارد، شاطر، فائز -

+   يماضالفعال: األ -
 ؛مراألمضارع + ال
 ؛العدد والمعدود -
 
 حرف يفيد االستدراك؛ -
  الفاعل.اسم  -

 

 واحد، اثنان، ثالثة، ... عشرة؛ -
 عشرة، تسعة، ثمانية...واحد؛ -
 اليمين، اليسار؛ -
 العام األّول، الثّاني، الثّالث؛ -
البارحة، اليوم، غدا، اآلن، لحظة  -

 .دقيقة

 العّد الّتصاعدي؛ -
 العّد التّنازلي؛ -
 االّتجاه؛ -
 ؛الّرتب -
 ظروف الّزمان. -
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واحد، ثالثة قوالب، قالبان قالب  -
 اثنان؛

هنا )نحن اآلن هنا(، هناك )نوري  -
 اآلن هناك(؛

 جسر، جسور. -

 ؛العدد والمعدود -
 
 أسماء اإلشارة؛ -
 
 المفرد + الجمع. -

 

 

 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة؛ -
 
 خمسة، أربعة، ثالثة، اثنان، واحد؛ -
 
 بعيد، قريب؛ -
 ؛الّسابع األول، الثّاني... -
 ؛قدمين، اثنان، العلبتان، قالبان -
 أكبر من، أصغر من. -

  + العّد الّتصاعدي -
 ؛تكرار
+  العّد التّنازلي -

 ؛تكرار
 المسافة؛ -
 الّرتب؛ -
 المثّنى؛ -
 .الّنسب -

 

ست تفاحات، سبع برتقاالت، سبع  -
 موزات، دائرة واحدة، دائرتان اثنتان؛

 ؛ةسبع واحد، اثنان، ثالثة... -
 أكتب، أرسم، أكتب، كان، يقفز؛ -
 
 .هذا، هذه -
 

 العدد والمعدود؛ -
 
 ؛دالعد -
مضارع + الفعال: األ -
 ؛يماضال
 أسماء اإلشارة. -

 

 
 

بيضتان، أربع بيضة واحدة،  -
اثنان  بيضات، خمسة أقالم، فرخان

 لخ؛إفرخ واحد، أربع سيارات...
قريب، األقرب، قريب جدا، بعيد   -

 جدا؛ بعيد
 جميل، أجمل، أفضل. -

 العدد والمعدود؛ -
 
 
 المسافة؛ -
 
 الّصفة + الّنسبة. -
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 افتح يا سمسم 

 (8)الجزء األّول 

 واحد، اثنان، ثالثة... اثني عشر؛ -
 قّطتان، أذنين، العمودين؛ -
 وسط، جانب، بين؛ -
 هنا، هناك؛ -
 ما أجملها؛ -
 رغيفا. عشرون -

 العّد؛ -
 المثنى؛ -
 ظروف المكان؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 صيغة الّتعجب؛ -
 العدد والمعدود. -

 

 صغير، أصغر، كبير، أكبر؛ -
 لكن؛ -
 مثل، كـ؛ -
 كيل سكر، كيل تفاح، كيل موز. -

 ؛واألحجام الّنسب -
 ستدراك؛اال أداة -
 أدوات الّتشبيه؛ -
 األوزان. -

 
 افتح يا سمسم

 (10الجزء األّول )

 ثالثة...عشرة؛واحد، اثنان،  -
 خلف، أمام، جانب؛ -
صاعدون، نازلون، أخرجوا  -

 تواجهون، سأعطس، اعطس، فقد. 

 العّد؛ -
 ظروف المكان؛ -
األفعال الخمسة +  -
مضارع + ال+  يماضال
 مر؛األ

 

 سبعة بلونات، خمس دنانير؛ -
 كبيرة، وسط، صغيرة؛ -
واحد، اثنان، ثالثة، أربع، خمس  -

 .ةستة، سبع

 والمعدود؛ العدد -
 األحجام؛ -
 العّد. -

 

 

 
 واحد، اثنان، ثالثة...اثني عشر؛ -
 هذه، هاتان، هاذان؛ -
لعبتان صغيرتان، بنتان تأكالن  -

اي، قرنان قّطتان تشربان الشّ 
 صغيران.

 

 
 العّد؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
اإلسناد إلى المثنى  -

 المخاطب.



ِته القديمة ......... الفصل الثّاني )الّتطبيقّي(:  دراسة تطبيقّية لبرنامج )افتح يا سمسم( في ن س خ 

 

179 

 

 سيارات، ألعاب، القراري؛ -
 ال، لم؛ -
 كبيرة، صغيرة، كثيرة، مجموعة؛ -
 هاتان. -

 الجموع؛ -
 أداة نفي + أداة جزم؛ -
 األحجام أو الكّمية؛ -
 اسم اشارة. -

 

 

 
 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة؛ -
 هنا، هناك؛ -
 خلفك، وراء؛ -
 ليس. -

 
 العد؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 ظروف المكان؛ -
 فعل ماض ناقص. -

 

 

 
كبير، أكبر، أقل كثير، أكثر،  -

 أصغر، الّتساوي؛
زهرة واحدة، زهرتان اثنتان، ثالث  -

 أزهار، بذرة واحدة،  بذرتان اثنتان.

 
 الّنسب؛ -
 
 العدد والمعدود. -

 

 

 
 واحد، اثنان، ثالثة...اثني عشر؛ -
 قريب، أقرب؛ -
 هنا، هناك؛ -
 وسط، طرف. -

 
 العّد؛ -
 المسافة؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 المكان.ظروف  -

 

 
 

 
 ستة؛ ...، ثالثة، أربعةواحد، اثنان -
خيط، قنينة، قنينتين، جدارين  -

 قناني، خيوط، براغي؛
 ؛، خلفأمام -
 هنا، هناك. -

 
 العّد؛ -
مفرد + مثنى +  -

 ؛جموع
 مكان؛الف و ظر  -
 أسماء اإلشارة. -
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 واحد، اثنان، ثالثة...عشرة؛ -
 حول. -

 
 العّد؛ -
 ظرف مكان. -

 

 

 
 ؛، وراءأمام، خلف -
 طويل، قصير، كبير، صغير -

 سمين، نحيف؛ )تكرار(،
 قريب، بعيد؛ -
 برتقالة واحدة، ثالث برتقاالت. -

 
 ظروف المكان؛ -
 ؛)الّصفات( األحجام -
 
 المسافة؛ -
 العدد والمعدود. -

 

 
 

 
 تلك، هذه، هذا، هاذان؛ -
 أذنان، عينان، خروفان، طائرتان؛ -
 خفيف، أخف؛ثقيل، أثقل،  -
ثالث قطط جميالت، ثالث  -

 طائرات.

 
 أسماء اإلشارة؛ -
 المثنى؛ -
 األوزان؛ -
 العدد والمعدود. -

 

 

 
 هذه، هذا؛ -
 ...سبعة؛، أربعةواحد، اثنان، ثالثة -
 أطول، أقصر، كبيرة، صغيرة؛ -
أربع علب، ثالثة بالونات، تسع  -

 علب، أربع قّبعات، ثالثة رؤوس.

 
 اإلشارة؛أسماء  -
 ؛د )تكرار(العد -
 ؛)الّصفات( األحجام -
 العدد والمعدود -

 .)تكرار(
 

 

 
 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة...عشرة؛ -
 واحد؛ عشرة، تسعة، ثمانية... -
الموعد الّساعة الّسابعة، سبعة  -

 سبعة علب عصير.صحون، 

 
 العّد الّتصاعدي؛ -
 العّد التّنازلي؛ -
 العدد والمعدود. -
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 اليمين، اليسار؛ -
 ؛ب، أقف، يمشيأهرول، أجرّ  -
دينار، قالب، يد، دنانير، أيدي،  -

 قالبان، برتقالتان؛
 لو.  -
 

 ّتجاه؛اال -
 فعال مضارعة؛األ -
المفرد + المثنى +  -

 الجمع؛
 حرف يفيد االستدراك. -

 

 

 ؛)تكرار( هنا، هناك -
 ؛)تكرار( فوق، تحت -
 ؛)تكرار( ثالثة...ستةواحد، اثنان،  -
 علبتان ثقيلتان؛ -
 ست بقرات برّية، ثالثة طيور. -
 

 أسماء اإلشارة؛ -
 ظروف المكان؛ -
 العّد؛ -

 الصفة والموصوف؛
 العدد والمعدود.

 

 

أطول، أكبر، قصير، أقصر  -
 ؛)تكرار( طويل، كبير

أربع بيضات، أربعة فراخ، ثالث  -
 بّطات، خمس بّطات؛

 األمام. -
 

 ؛)الّصفات( األحجام -
 

 العدد والمعدود؛
 
 ظرف مكان. -

 

 األمام، الخلف؛ -
 اليمين، اليسار؛ -
 ؛)تكرار( ، طويلةقصير، طويل -
 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة...عشرة.  -

 ظروف المكان؛ -
 االّتجاه؛ -
 ؛)الّصفات( األحجام -
 .دالعد -

 

 واحد، اثنان، ثالثة...عشرة؛ -
أربعة جبال، أربعة أجراس، عشر  -

 خمسة جبال؛بيضات، ثالثة أجراس، 
 هنا، هناك، هذا، هذه، هكذا؛ -
 نا، نحن؛أأنت،  -

 ؛دالعد -
 العدد والمعدود؛ -
 
 أسماء اإلشارة؛ -
 الضمائر.   -
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 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة؛ -
 ال؛ -
 لم؛ -
 الّشقي، العاقل. -

 العّد؛ -
 أداة نفي؛ -
 جزم؛أداة  -
 الّصفات. -

 الكثيراحتوت على  برنامج )افتح يا سمسم(الّنسخة القديمة من  بأنّ نالحظ من خالل الجدول و 
 سناد إلى ضمائر المخاطبعدود، اإل: العّد، حروف الجر، العدد والممثلالّصرفّية  من الّصيغ

اء المكان، أسمظروف إضافة إلى مر، األمضارع، ال، يماضالاألفعال في أزمنتها الّثالثة: و 
أّوال ألّنها  سب، األحجام، المسافات، الّصفات، األوزان؛الجمع، النّ  ،، المثنىاإلشارة، الّرتب، المفرد

 ةأهميّ من كذلك و  ،بالّتلقين حيث يكون قادرا على استيعابهاصيغ سهلة في متناول الّطفل الّصغير 
 للبرنامجالمختارة البسيطة المواضيع ، وعالوة على ذلك فإّن للّطفل في مراحله األولىها تعليم

الجمع و ، والعدد والمعدود ،صيغ األفعالو  ،العدّ  في:آلية الّتكرار عليه  الحظناكما  تقتضي مثلها،
 واسم المفعول ،غ اسم الفاعلأما صي. المخاطب مائروكذا اإلسناد إلى ض ،والمفرد ،يوالمثن

 اتا في الحلقهي قليلة جدّ ف ،واألفعال المبنية للمجهول ،سماء الموصولةاألو  ،والّتشبيه ،والّتعجب
 يغمعظم الصّ إلى تمت اإلحالة للعلم فقد و  .الحوارلغة من خالل أحيانا فقط نصادفها اّلتي 

  اآلتي:، وهذا ما يبّينه لنا الجدول بالّصور الّدالة عليهاالّصرفّية في البرنامج 

 –( 14الجدول رقم ) -

 الّصور الّدالة عليها الّصيغة الّصرفية
د، اثنان، ثالثة واح العّد:

 ....عشرةأربعة، خمسة
  

بيضة العدد والمعدود: 
واحدة، فرخان اثنان، ثالثة 

  قوالب.
تحت ظروف المكان: 

 الّسمكة، بين، فوق الّسمكة.
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كيلو سكر، كيلو  األوزان:

 .موز، نصف كيلو تفاح

 

 
 

 هذا، هذه أسماء اإلشارة:
 لخ.ذاك...إ

 
أنا في حروف الجر: 

 أنا على الّسمكة  الّزورق،
 .والّسمكة على رأسي

 
المصحوبة بالّصور الّدالة عليها هي و  (،14رقم ) الّصيغ الّصرفّية الواردة في الجدولمجموع ّن إ

 اّلتي يجب أن تترّسخ في ذهن الّطفل في سنواته األولى من الّتعليم.

 ة كثيرةمتنّوعة في حقول دالليّ على وحدات معجمّية  اتاحتوت الحلق :يّ معجم. المستوى ال3
، وسنحاول توضيحها حسب حقول مستواهو  ىماشتت ، وهي مفرداتأضيفت لقاموس الّطفل الّلغويّ 

 الّذي يعيش فيه ى الواقع الخارجيّ ، ثم تنتقل به إلوأسرتهأربعة تنطلق من شخصية الّطفل داللّية 
  :*(11ّشكل رقم )ذلك من خالل ال ونبّين

 

 

 

 
                                                           

ة، لكن صياغة هذه قمنا بصياغة حقول دالليّ  اتحلقالفي كل  الحقل المعجميّ لتسهيل دراسة المفردات اّلتي تشكل  -*
  .ة الممكن تشكيلهاة الفرعيّ لّدالليّ حسب طبيعة المفردات والحقول اوذلك  ،الحقول تختلف من حلقة ألخرى، ومن حرف آلخر
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 -(11ّشكل رقم )ال -

 
، وكما البرنامج حلقاتجميع في  انطلقنا في تصنيف الحقول من مجموع المفردات المستعملة

بالّطفل  فهي تتضّمن مفردات تحيل إلى مفاهيم وأشياء تتعّلق( 11رقم )ن في الّشكل هو مبيّ 
 اّلتي دواتإلى األكذلك و وما يحيل إلى أفراد أسرته،  ،أو لباسه( )كالحديث عن أعضاء جسمه

 عةسليه، ثّم ينتقل به المعجم إلى المحيط اّلذي يحيط به فيشمل الحيوانات، الّطبيتُ و  يلعب بها
 ر اّلتي هي مفاهيم يحتاجها في حياته اليومّية وهيمن المرفقات ومجموع المصاد كثيرالالمدرسة، و 

جديدا  ة باعتباره عنصراالّرابع يأتي محيط الثّقافة العامة في المرتبة األخيرفي و  ،كثيرة في البرنامج
حسب األصوات المّلقنة  على شكل شبكةهذه الحقول جاءت  باإلضافة إلى ذلك فقدفي عالمه. 

المفردات مجموع  دوتبولكن  ،ة كثيرةع كل حقل إلى حقول داللية فرعيّ يتفرّ إذ  للّطفل في كّل حلقة،
مع الّتركيز على  هنفسالوقت ومتنّوعة في  هسهلة، ومألوفة، وليست غريبة عن في البرنامج الملّقنة

من أجل ترسيخ المادة  مصحوبة بتوضيحات وصّور معّبرةو  ،داللة بعض المفردات في كّل حلقة
سنبّينه ا هذكّل و ، تنّوع الحقول الّداللّيةل كثيرة ومتنّوعة العلمّية، أما باقي المفردات األخرى فنجدها

  اآلتي: في الّتحليل الّدالليّ 
 –( 15الجدول رقم ) -

 اّلذي تنتمي إليه نوع الحقل الّدالليّ  المفردات المعجمّية الواردة في كّل حلقة
 :(01رقم )الحلقة 

 ؛األيدي، طرف الّذراع، األصابع، اإلبهام -
 ؛المصافحةالّنظافة،  -

 :الحقول الّداللّية
 ؛الّطفل جسمما يتعّلق ب -

 حقل الّسلوك؛ -

 محيط الّطفل الّثقافة العاّمة
األلعاب 
 والّتسلية

ما يتعلّق 
بشخصّية 

 الّطفل وأسرته
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 ؛()الّتضاد نهاية  ≠ بداية -
 الّنار، األزهار، الحشائش، الّثلج؛الماء،  -

 الّشراب، الخضر، الّسمك. -

 ؛مفاهيم ذهنّية )مجّردة( -
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل المأكوالت. -

 :(02الحلقة رقم )
 األصبع، اإلبهام، الّسبابة، الوسطى، العيون؛ -
البلدّية، الحي، الّدكان، موّزع البريد المدينة،  -

 البيت، الحوض؛
 ماء، مطر، رعد، مشمش، الجّو، برد، ثلج؛ -

 الت؛ظمعاطف، مالبس، م -
 ل، جاف، قوّي؛مبلّ  -

 :لّداللّيةاالحقول 
 جسم الّطفل؛ -
 حقل المحيط؛ -

 
 حقل الّطبيعة؛ -

 ؛مرفقات -
 ؛أخرىمفاهيم  -

 :(03الحلقة رقم )
 البنزين، محّطة بنزين؛سيارة،  -

 القلعة؛ -
 مفتوح )الّتضاد(. ≠مغلق  -

 :لّداللّيةاالحقول 
 محيط الّطفل؛ -
 ثقافة عاّمة؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 :(04الحلقة رقم )
 حمامة، حصان، حمار، حوت؛ -

 علبة ،، بائع حذاء، حبل، حفرة، مصباح -
 ؛المزلقة، الّراديو مظّلةاط، الّسطو، س، البالبالون
 ، البحر جسر، نهر، حجارة، حديد، خشب -

 ؛الّرمل
  الّطحين، جوز، حليب، سكر، ملح، كعك -

 ؛بطيخ
 )الّتضاد(؛ مالح ≠ حلو -

مفتوح )الّتضاد(  ≠كرار لمفردتي مغلق تّ ال -
 الّرحلة ،طريق = شارع = ممروالّترادف بين: 

 .الموسم

 :لّداللّيةاالحقول 
 حقل حيوانات؛ -

 ؛العامة حقل المرفقات -
 

 بيعة؛حقل الطّ  -
 

 حقل المأكوالت؛ -
 

 حقل األذواق؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 الحقول الّداللّية:  (:05الحلقة رقم )
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 البرغي، الكماشة، المسك؛ -
مسرح، أخشاب، أنوار، ستار، أدوار، أغاني  -

 ألحان؛
خبز، بسكويت، ماء، طحين، زبدة، صفار  -

 البيض، عسل أبيض، سكر، عصير فواكه، عنب؛
 حزين )الّتضاد(.   ≠مسرور  هدوء، -

 حقل المرفقات العامة؛ -
 حقل األلعاب والّتسلّية؛ -

 
 حقل المأكوالت؛ -

 
 حقل الّسلوك؛ -

 (:06الحلقة رقم )
 ≠والّتضاد بين: نائم القفز، خطر، صوت،  -

 صوت مرتفع؛ ≠صوت منخفض  ،مستيقظ
 اليد، العينان، أصابع، إبهام؛ -

نمر، دب، فيل، طيور، أسماك، سلحفاة   -
تمساح، حصان، حمار، وحش، غزال  الخروف، 

 قرد؛
  أبي، أمي، أختي، أخي، جّدي، جّدتي. -

 الحقول الّداللّية:
 ؛الّسلوكحقل  -

 
 جسم الّطفل؛ -
 حقل الحيوانات؛ -

 
 

 حقل األسرة. -
 (:07الحلقة رقم )

 باص، ساعة، تلفزيون، ثالجة، مراوح؛ -
 ؛مسطرة، مدرسة -
 ذبابة، ضفدع. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 ؛لمدرسةا محيط -
 .حقل الحيوانات -

 (:08الحلقة رقم )
 الحليب، الّشاي، بطاطا، خبز؛ -

الّنار، الخشب، الفحم، الّشمعة، موقد الغاز  -
هاتف، اإلبرة، كماشة، مفك، مقياس الكهرباء  

 دواء؛مّمّرضة، قطن، 
دفتر، قلم، طباشير، مسطرة، علبة الهندسة  -

 الفرجار؛
 أرنب، قّطة؛ عصفور، دجاجة، -

 الّسعادة، الّنور، الّظالم. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المأكوالت؛ -
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 
 

 محيط المدرسة؛ -
 

 حقل الحيوانات؛ -
 مفاهيم مجّردة. -
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 (:09الحلقة رقم )
 راب، الخضر، موز؛الماء، الشّ  -

 الحيوانات، الّنباتات، األزهار، األسماك، القوارب؛ -
 الميزان، الّطين؛ -

 ≠: مفتوح للمتضاداتالّنظافة، االستحمام، تكرار  -
 االختالف؛ ≠الّتشابه  ،مغلق

 هواء، شهيق، زفير، نفس. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المأكوالت؛ -
 حقل المحيط؛ -

 ؛العاّمة حقل المرفقات -
 ؛حقل الّسلوك -

 
 مفاهيم مجّردة؛ -

 (:10الحلقة رقم )
 هدوء، نظافة؛ -

 ؛بلبل، طائر، قفص، عّش  -
 الّنافذة، الباب، سلة مهمالت؛ -

 مثلث، مستطيل، مربع، دائرة، زاوية. 

 الحقول الّداللّية:
 ؛حقل الّسلوك -
 حقل الّطبيعة؛ -
 مرفقات عاّمة؛ -

 هندسّية.الشكال حقل األ -
 (:11الحلقة رقم )

العشب، البرغوث، الحصى، جّرة الغبار   -
 العشب؛

 الفنان، الموسيقى، المزمار؛ -
 ليمون، برتقال، تمور، شمعان؛ -

 .)تكرار( ادفع ≠مبّلل، اسحب  ≠جاف  -

 الحقول الّداللّية:
 بيعة؛حقل الطّ  -

 
 حقل الّتسلّية؛ -

 الفواكه؛ -
 .حقل الّسلوك -

 (:12الحلقة رقم )
 معطف، قفازين، المروحة، حذاء، شال؛ -

 ثلج، هواء، عشب، البّرية، طبيعة؛ -
 خروف، بطارق؛ -

 رعة.السّ ، )مكّررة(، رعي ادفع -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات الّشخصّية؛ -

 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل الحيوانات؛ -
  .حقل الّسلوك -

 (:13الحلقة رقم )
حقيبة، قطن، قنينة، دواء، إبرة، مفاتيح، شاش  -

ميزان حرارة، سيارة، زجاج، مصابيح، محّرك، مقعد 
السيارة، العجلة، نفط، محّركات، بنزين، دخان 

 الحقول الّداللّية:
 
 

 حقل المرفقات العاّمة؛ -
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سّيارة دّرجات نارّية، حريق، طّيارات، محّركات، 
 ؛، غاز، مازوتسلم ،قطاراتإطفاء، 

مسطرة، ممحاة، غراء، أقالم، مبراة، عجين  -
 ، صور الصقة؛مقص

 العنكبوت، األرنب، بّطة، سمكة. -

 
 

 ؛األدوات المدرسّيةحقل  -
 

 حقل الحيوانات. -
 (:14الحلقة رقم )

 كرسي، قاعدة، مسند، مطرقة، مسامير؛ -
  )الّتضاد(؛ االنخفاض ≠مغلق، االرتفاع  -

 الحقول الّداللّية:
 المرفقات العاّمة؛حقل  -

 مفاهيم عاّمة. -
 (:15الحلقة رقم )

 ≠الّتشابه مفتوح،  ≠المتّضادات: مغلق  -
 نساء؛ ≠رجال )تكرار(، جديد،  ≠االختالف، قديم 
 مصباح، خيط؛  -
 بحر، شاطئ؛ -

  ؛العقل -
 الّظالم؛ -

 الحقول الّداللّية:
 عاّمة؛المفاهيم حقل ال -

 
 مرفقات؛حقل ال -
 ؛الّطبيعةحقل  - 

 جسم الّطفل؛ -
 .مجّرد هوممف -

 (:16الحلقة رقم )
 ؛ةالمطرقة، المنشار، الفرشا -

 حليب، زبدة، سكر، شكالطة، مثّلجات؛ -
  ؛قف، تذّكر -

 ؛+ تكرار )الّتضاد( االختالف ≠الّتشابه  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 حقل المأكوالت؛ -
 ؛حقل الّسلوك -
 مفاهيم عاّمة. -

 (:17الحلقة رقم )
 الّراديو، الباص، الهاتف؛ -

  ؛الّنظافة -
 القصر؛ ≠الّطول  -

 عشب، أزهار، وردة، دجاجة؛ -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 ؛حقل الّسلوك -
 مفاهيم عاّمة؛ -
 حقل الّطبيعة. -

 (:18الحلقة رقم )
 البحر، الّشاطئ، الّدكان؛ -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّطبيعة؛ -
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 البرغي، الّسلك، الكهرباء؛ -
 الّنظافة، خطر؛ -

 ربيع، خريف، شتاء، صيف. - 

 مرفقات عاّمة؛ -
 ؛حقل الّسلوك -
 فصول الّسنة. -

 (:19الحلقة رقم )
شعر، شوارب، لحية، قدمين، أذنين، أصابع  -

 أنف؛
 موز، تفاح؛ برتقال، -

 قفز، خروج، الّسرعة، الّتفكير؛  -
 قلم، ممحاة، دفتر؛ -
 ملعقة، شوكة، طبق؛ -
 البالون، األلعاب الّنارّية؛ -
 سفينة، طوفان، سّيارة اإلطفاء؛ -

 غزال، طائر؛ -
 ؛أحمر -
 حلو؛ -

 . )الّتضاد( أنثى ≠ذكر امرأة،  ≠رجل  -

 الحقول الّداللّية:
 ؛الّطفل جسمما يتعّلق ب -

 
 المأكوالت؛حقل  -
 ؛حقل الّسلوك -
 محيط المدرسة؛ -
 مرفقات عاّمة؛ -
 األلعاب والّتسلّية؛ -

 المحيط؛ -
 حقل الحيوانات؛ -
 حقل األلوان؛ -

 األذواق؛ -
 .مفاهيم عاّمة -

 (:20الحلقة رقم )
 باخرة، طائرة، سّيارة، سفر، سافر، مطار؛ -

 دالل، خولة، خالدة، فاطمة؛ -
 يد، شعر، عين، أنف، فم، أذن؛ -

 طبوط، ضفادع، ذباب؛خاأل -
 خشب، حديد؛ -

 اسحب؛ -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسفر؛ -

 أسماء األعالم؛حقل  -
 ؛فلالطّ  بجسم ما يتعّلق -

 حقل الحيوانات؛ -
 حقل المحيط؛ -
 .حقل الّسلوك -

 (:21الحلقة رقم )
 ؛، األملالهدوء، الّتفكير، الّتخيل، الّتذّكر -
عصير، برتقال لحم، بصل، الّطعام، حساء،  -

 غذاء، ماء، دواء؛

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 حقل المأكوالت؛
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 أبي، أمي، أختي، أخي، جّدي، جّدتي؛ -
 الغناء. -

 حقل األسرة؛ -
 حقل الّتسلّية. -

 (:22الحلقة رقم )
 ؛، شرطيشجرة، قارب، بيت، سّيارة، ماء، سمكة -

 نعم؛خروج،  ≠دخول  -
 المسطرة. -

 الّداللّية: الحقول
 حقل المحيط؛ -
 ؛حقل الّسلوك -
 .يمدرسمرفق  -

 (:23الحلقة رقم )
بيت، عمارة، بناء، مهندس، مدن، جسر   -

 صّراف؛ 
 ؛مروحة -

 يمشي، يهرول، قف )تكرار(؛ -
 ليرة. ،نقوددينار، درهم،  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المحيط؛ -

 
 مرفقات عاّمة؛ -
 ؛الّسلوكحقل  -
 الثّقافة العاّمة.حقل  -

 (:24الحلقة رقم )
 قوارب، سّيارة، الّدراجات الّنارّية؛ -

 جال، الخضر؛ذنالب -
 خروج )تكرار(؛ -

 الّرسم، الّنحت، الحفر. -

 الحقول الّداللّية:
 مرفقات عاّمة )وسائل الّنقل(؛ -

 حقل المأكوالت؛ -
 ؛الّسلوك -
 حقل الهوايات. -

 (:25الحلقة رقم )
 البريد، موّزع البريد، المخزن؛دائرة  -

 ، بيض، خيوط؛الّرسائل، البرقيات، معطف -
 ؛فراخ،  دجاجة -

 العقل؛األظافر، القدمان، األصابع،  -
 الكويت، بغداد؛  -

 ؛، أرقصأقفز، أركل، أهرب -
 العدل، الجهل؛ -

 االختالف )الّتضاد(.  ≠الّتشابه  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المحيط؛ -
 عاّمة؛ مرفقات -
 حقل الحيوانات؛ -
 جسم الّطفل؛ -
 الثّقافة العاّمة؛ -
 ؛الّسلوكحقل  -
 مفاهيم مجّردة؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 الحقول الّداللّية: (:26الحلقة رقم )
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 دجاجة، ديك، القطط، الفأر؛ -
 جدة، الّتخّيل؛النّ  -

حين، العجين  البيض، الخبز، الماء، الطّ  -
 العدس؛

 اآللة، الفرن، العدسة؛ -
 ؛، الموسيقى، الّنزهةالّلعبالكّرة،  -

 اليد اليمنى، اليد اليسرى؛ -
  ؛اإلزعاج -
 .   )الّتضاد( مفتوح ≠مغلق 

 حقل الحيوانات؛ -
 مفردات مجّردة؛ -
 حقل المأكوالت؛ -

 
 مرفقات عاّمة؛ -
 األلعاب والّتسلّية؛ -
 ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -

 الّسلوك؛حقل  -
 أخرى.مفاهيم  -

 (:27الحلقة رقم )
زبدة، جبن، تفاح، عصير موز، حليب، سكر،  -

 فطائر، فستق، عسل؛
 أختي، جّدي، جّدتي؛ ،مي، أبيأخي، أ -

 الصديق، المعّلم؛ -
اسحب  ≠ادفع  الّصرخة،، الّتذّكر، الّتفكير -

 ؛)الّتضاد(
  .الجرس ،الّرسالة، الّطابع -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المأكوالت؛ -

 
 األسرة؛ -
 المحيط؛ -
 ؛حقل الّسلوك -
 مرفقات عاّمة؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 (:28الحلقة رقم )
 مجرفة، وعاء، مطرقة، منشار، مظّلة، حقيبة؛ -

 راب، الحديقة، األعشاب، الخضر؛التّ  -
 االستنتاج. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 حقل الّطبيعة؛ -
 مفهوم مجّرد. -

أّن أغلب المفردات الملّقنة من خالل برنامج )افتح يا سمسم( في الجدول هذا نالحظ من خالل و 
ه بين ما يتعّلق ب هنفس، ومتنّوعة في الوقت ة، وليست غريبة عن الّطفلمألوفنسخته القديمة كّلها 

يحتّل حقل المرفقات العاّمة  لكن يبدو أنّ و  ،واأللعاب، والّتسلية، والمحيط ،األسرةكذلك بو  ،بالّذات
ما يجري حوله، ومن وذلك بهدف توعّيته بكّل  ،مقارنة بالحقول األخرى الّصدارة من حيث العدد

ومدلوالتها  ،يدرك مجموع المحسوسات المحيطة به هوهذا يجعل ،أجل تكييفه للّتعامل مع محيطه
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يدور بمحيطه، وهي أشياء ال وكيفية الّتعامل معها، وكذا اكتشاف وظيفتها، واستطالعه عما 
ثّم يليه حقل  طالع الّطفل عليها.ااإللمام بها و  اتاالستغناء عنها؛ لذا حاولت الحلقيستطيع 

وكانت  ،بيعة المختلفةالمفردات الّدالة على الحيوانات والّطبيعة من خاللها استعرضت عناصر الطّ 
 إلى نفس العائلة مثل: )دجاجةتمي تنما كانت مفردات ال مصحوبة بصور حّية، ومن بين هذه

 ية الّطفلالمفردات المتعّلقة بذاتويليها حقل  .صياد سمك( ،و)سمكة ،و)أزهار، حشائش( ،ديك(
كلبنات و  ،لخإشط...وكيف يشرب، وكيف ين ،ّلم الّطفل كيف يعتدل، وكيف يأكلفهي تع ،وسلوكه

اليد، أصابع، إبهام متسلسلة  جسمه فكانت الكلمات:ثم الّتعرف على  ،أولى يحتاج إليها الّطفل
 اتعّلم الّطفل في الحلقفالبرنامج ي ،ابتدأت بـ )اليد( ككّل، ثّم األجزاء المكّونة لليد )أصابع، إبهام(

العديد أّن اليد تتكّون من أصابع، وهذه األصابع منها ما يسمى إبهاما، وتّم تكرار هذا في ولى األ
وهي:  ،على األصابع المتبقية قى من مفردات أخرى تطلقغاية تزويده واستكمال ما تبمن الحلقات 

موالية من الحلقات الفي سبابة، وتّم تزويده أيضا بالحواس األخرى المكّونة لجسمه  ،وسطى
لخ، فحلقات البرنامج سارت على هذا المنوال إ...ذراع ،، أنف، أرجلعيون ،مثل: لسانالبرنامج 

: لعبة ثلم ألعاب فجاءت المفردات في شكل .دائما بما سبققبل أن تأتي بجديد للّطفل تذّكره ف
اّلتي أشرنا إليها في و  ،ولعبة الّكلمات المّتحدة الموضوع ،ولعبة الكلمات المترادفة الكلمات المتضادة
ملكة الالمسهمة في ترسيخ و ية من خصائص برامج األطفال الّتربوية، كخاصّ  الجانب الّنظريّ 

 ≠ناشف ،افتحوا ≠جاف، أغمضوا ≠الكلمات المتضادة: مبّلل من ك نجدومن أمثلة ذل ،وّيةالّلغ
 ≠جديد ،تشابه ≠ال يلبس، اختالف ≠غير ممنوع، يلبس ≠ليست مشمسة، ممنوع ≠مبّلل، مشمسة
فنجد:  ،كلمات المترادفةوأما ال ملح. ≠مالح، سكر ≠ناك، حلوه ≠لم أحضر، هنا ≠قديم، أحضرت
  الّطيارة، الّدراجات، الّسيارةالمّتحدة الموضوع مثل: الكلمات ، و طماطم= بندورة ،ناشف= جاف

تدخل في موضوع اّلتي الكرة،  ،البالون ،مزلقةال ، ونجد كذلكتعّبر عن وسائل الّنقل المختلفة كّلهاف
 لوك ،تدخل في حقل الّتسلية البحر ،الّرحلة ،الّراديو ،الموسيقى :واحد، وهو الّرياضة، والمفردات

واألمر كذلك بالّنسبة  لّتفكير في اإلجابة.إلى اموّظفة كانت في شكل أسئلة تحتاج الّلعب ال
الّذي هو  فل على محتوى عالمه العربيّ للمفردات الّدالة على الثّقافة العاّمة من أجل اّطالع الطّ 

المفردات الّدالة على الّدول العربّية كّلها مصحوبة  فكانت ،جزء منه، وتزويده بمعارف جديدة
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يستحضر عاصمة كل بلد كّلما ذكره. كما أضيفت أسماء مدن أخرى  هبعواصمها، وهذا يجعل
  )جيبوتي( كجزء من األمة العربية ،)قلعة حلب( :ثراء معلوماته منهاوذلك إل ،ومعالم تاريخية

اّلتي بينما قّلت المفردات المجّردة  .عليها دالةحّية  وصور ،لّلفظة واّلتي صاحبها الّنطق الصوتيّ 
فهو يميل إلى كل ما هو محسوس، وكانت  ،األولى يصعب على الّطفل استعمالها في سنوات عمره

في كّل مّرة بما سبق في حلقات فل )المشاهد( من أجل تذكير الطّ الّتكرار من سمات البرنامج  آلية
ونبّين في الجدول اآلتي  .خ المعلومة أكثريرسوهذا ما يساعد على ت ،ماضية وبنفس المشاهد

لتزويد الّطفل بمعناها قصد  ؛مختلفة مجموع المفردات اّلتي كانت مصحوبة بشروحات وصور
 نسخته القديمة:ترسيخها، وهي المتكّررة بكثرة في برنامج )افتح يا سمسم( في 

 -( 16الجدول رقم ) -
 عليها الّصور الّدالة أو معناها داللتها المفردات المعجمّية

(: 01الحلقة رقم )
 )تكرار(. دخول

كانت  هذه المفردة -
 مصحوبة بحركات معّبرة

 .وصور توضيحّية
 

 (:02الحلقة رقم )
 ≠الّتشابه 
شرطي  ،االختالف
 )تكرار(. ممنوع

ُيدل على  (رطيالشّ )مهام  -
ومعطف  الطريق، يلبس قبعة

به أزرار المعة وخطوطا 
  .على األكمام

 (:03الحلقة رقم )
 مفتوح ≠مغلق 

 القلعة)تكرار(، 
 .)قلعة حلب(

القلعة بناء طويل مثل  -
الثة قلعة حلب، والمفردات الثّ 

 مصحوبة بصور توضيحّية.

 
 (:04الحلقة رقم )

مفتوح  ≠مغلق 
 .)تكرار(

هاتان المفردتان كانتا 
مصحوبتين بحركات معّبرة 

 وصور توضيحّية.
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 (:05الحلقة رقم )

هدوء )تكرار(  
 .العقل
 

صورة الّليل تعبر عن  -
  ؛الهدوء

رشدني يخبرني عما العقل يُ  -
ويخبرني بما  ى،أفعل، عما أر 

 أفّكر.

 

 
 
 

 (:06الحلقة رقم )
 مستيقظ ≠ نائم

 ≠الّصوت المرتفع 
 الّصوت المنخفض

 ، الّدائرة، خطراليد
 .يقفز

 
النائم: عيناه مغلقتان ال  -

 يجيب إذا كّلمته ويده رخوة؛
ون يده المستيقظ: ال تك -

رخوة، وتكون عيناه 
ن، ويجيب عندما يمفتوحت

 نكّلمه؛
 الّصوت المرتفع: مزعج؛ -
الّصوت المنخفض: جميل  -

 وهادئ؛
اليد: لها أربعة أصابع  -

بهام قصير يتباعد  طويلة، وا 
 عن األصابع.

 

 
 

 
 

 
 (:07الحلقة رقم )

باص، ناطحات 
 الّسحاب.

تسمى ناطحات الّسحاب  -
ألّنها عالّية تصل إلى الغيوم 

 والّسحاب.
 

 (:08الحلقة رقم )
مربع، مستطيل 
 مثلث، دائرة.

أشكال هندسّية مصحوبة  -
 بصور دالة.
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  (:09الحلقة رقم )
  مدرسة، الميزان

  مفتوح ≠مغلق 

 مدرسة نتعّلم فيها؛ -
 الميزان توزن به األشياء؛ -
  مصحوبة بصور دالة.  -

 (:10)الحلقة رقم 
هدوء، اليد، اإلبهام 
الّسبابة، الوسطى 

 األصابع.

د تحوي على أصابع الي -
بهام، وسبابة  ووسطى؛، وا 

تكرار لمفردة هدوء بصور  -
  معّبرة كما في الّصورة.

 (:11الحلقة رقم )
 ادفع ≠اسحب 

 .)تكرار(

هاتان المفردتان كانتا  -
مصحوبتين بحركات معّبرة 

 وصور توضيحّية.
 

 (:12الحلقة رقم )
 .ادفع )تكرار(

 

هاتان المفردتان كانتا  -
مصحوبتين بحركات معّبرة 

 وصور توضيحّية.
 

 (:13الحلقة رقم )
 شرطة )تكرار(.

 

كانت  (شرطة)مفردة  -
مصحوبة بحركات معّبرة 

  وصور توضيحّية.
 (:14الحلقة رقم )

 مغلق )تكرار(
 .اليد

كانت  (مغلق)مفردة  -
طق والكتابة مصحوبة بالنّ 

مصحوبة  (اليد)ومفردة 
  بصور توضيحّية.

 (:15الحلقة رقم )
 مفتوح ≠مغلق 

 الّظالم.

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 وصور توضيحّية.

 
 (:16الحلقة رقم )

 قف )الّتكرار(.
مصحوبة بحركات معّبرة  -

 وصور توضيحّية.
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 (:17الحلقة رقم )
باص )تكرار( 
مستطيل، مربع 

 دائرة.مثلث، 

 
مصحوبة بحركات معّبرة  -

 وصور توضيحّية.
 

 (:18الحلقة رقم )
 خطر )تكرار(.

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 وصور توضيحّية.

 
 (:19الحلقة رقم )

 خروج )تكرار(.
مصحوبة بحركات معّبرة  -

 وصور توضيحّية.

 
 (:20الحلقة رقم )

 اسحب )تكرار(.
 

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 توضيحّية.وصور 

 
 (:21الحلقة رقم )

 هدوء )تكرار(.
مصحوبة بحركات معّبرة  -

 وصور توضيحّية.
 

 (:22الحلقة رقم )
 خروج ≠دخول 

 )تكرار(. 

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 وصور توضيحّية.

 
 (:23الحلقة رقم )

 قف )تكرار(.
مصحوبة بالّنطق والكتابة  -

  والّتشكيل.
 (:24الحلقة رقم )

 )تكرار(.خروج 
مصحوبة بحركات معّبرة  -

 وصور وأسهم توضيحّية.
 

 (:25الحلقة رقم )
عجلة، عش 
 عصفور.

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 وصور توضيحّية.
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 (:26الحلقة رقم )
 .مفتوح ≠مغلق 

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 وصور توضيحّية )تكرار(.

 
 (:27الحلقة رقم )

 ادفع )تكرار(.
معّبرة  مصحوبة بحركات -

 .وصور توضيحّية
 

 (:28الحلقة رقم )
 شرطة )تكرار(.

مصحوبة بحركات معّبرة  -
 .وصور توضيحّية

 
معظم المفردات المتكّررة في برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته أّن بمن خالل الجدول نستنتج و 

ادفع، اسحب، قف وع، هدوء، دالة على الّسلوك مثل: دخول، خروج، مغلق، مفتوح، ممنالقديمة 
، وتعتبر آلّية الّتكرار من آليات ترسيخ هوذلك لتعليم الّطفل كيفّية الّتعامل مع محيط ،لخخطر...إ

الّطفل، وعملّية الّتكرار لهذه المفردات كانت بالمشاهد نفسها تقريبا، وهذا ما  الملكة الّلغوّية لدى
وكما هو مبّين في الجدول  ،مة في البرنامج، وكل مفردة من المفردات المتعلّ الّلغويّ  هُيثري قاموس

 تباعها بالقراءة والكتابة.انت مصحوبة بصور وحركات معّبرة واك

من برنامج )افتح يا سمسم( في  وأساليبها تنّوعت تراكيب الحلقات: المستوى الّتركيبيّ  -4
مختلفة ومتنّوعة؛ لذا ال نستطيع اإللمام بها جميعا؛ لذلك نكتفي  نت جمال، وتضمّ نسخته القديمة

وهذا ما نبّينه في الجدول  ،ومنها المركبة ،اكيب منها البسيطةفمن حيث الّتر  ،بعرض بعض منها
 اآلتي:

 :. من حيث الّتراكيب1 -4
 –( 17الجدول رقم ) -

 الجمل المرّكبة الجمل البسيطة الحلقات
 

 :(01الحلقة رقم )
 

 ؛أنا في الّزورق -
 ؛أنا تحت الّسمكة -

 ؛اليد تتحّرك -
  ؛اليد تشير -
 ؛اليد تدغدغ -
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 ؛أنا لي يدان -
 ؛أنا سعيد جدا -

 ؛أنا ال أحب األغطية -  
 معجون أسنان؛ -

 لخ.أغطّية الّزجاجات...إ -

 ؛الّناس يستحمون بالماء - 
 ؛لحشائش تشرب الماءا -
 ؛األزهار تنمو بالماء -
 ؛ءالقوارب تسير فوق الما -

 ؛الماء ينعشنا -
  لخ....إالماء يفرحنا -

 (:02الحلقة رقم )

 

 
  ؛ناشف ناأ -
 ؛لونهم مبلّ  -
 ؛أنا عّمك صالح -
 ؛نا ألبس قميصا عادياأ -

 ؛أنا الفائز -
  ؛افتحوا عيونكم - 
 ؛أغمضوا عيونكم -
 .لخإأسألك...أريد أن  -

 
 ؛األوالد يلعبون -

 المربوط على الّسبابةالخيط  - 
 ؛يذّكرني بالخيط المربوط بالوسطى

 ؛ثالثة قهوة رجاء -
 ؛ةة العربيّ جيبوتي جزء من األمّ  -

 ؛ممنوع قطف الّزهور -
و أبيض نأكله لونه أحمر أ -

 .لخإمشويا أو مطبوخا...

 (:03الحلقة رقم )

 

 
 ؛قفز الولد الّصغير -
 ؛دعس الّرجل على الّقشرة -
 ؛االبن الثّانينادى األب  -
 ؛عاد الّنسر إلى العش -
 ؛عاد الّطفل الّصغير-

 ؛ذهبت البنت -
 منظر غريب؛ -

 .لخإقال األب البنه الّصغير... -

  
يقضي أكثر وقته في  سليم -

 ؛العمل
 ؛بقرة تأكل األعشاب –
 نحن نكتب ونقرأ بالعربّية. -
المصعد يأخذ خمسة أشخاص  –

 ؛فقط
 ؛األسبوعنعمان يرّدد أيام  –

 .لخإأنا أهّون عليه... -

 ؛سّر الّتمساح - (:04الحلقة رقم )
 ؛أنا مستعد -

 ؛الّرياضة تجعلك قوّيا -
 ؛الّرياضة تنشط جسمك -
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 ؛أعطني علبة سكر -
 ؛بيدي أدفع - 
  ؛بيدي آكل -
 ؛بيدي أصافح -
 ؛عببيدي أل -
 ؛ بيدي أشرب -
 لخ.ألوان زاهّية...إ -

من حب األّول أعطاه سبعا  -
 ؛الّلؤلؤ

 ؛ر ال تهدم البناية أرجوكبد - 
 ؛أنت نسيت بساطك -
 ؛أنت أحضرت غذاؤك -
 ؛أنا أحضرت الّراديو -
ها يالجسور يمشي عل -

 .لخإالّناس...
 (:05الحلقة رقم )

 

  ؛ال أعرف الغناء -
  ؛أحضر المصابيح –
 ؛آكل كل البسكويت –

 ؛أحب المربعات -
 ؛منه أنا غاضب -
  ؛المسرحّيةسأكتب  –
 ؛أنا لم أمّثل في حياتي -

 لخ...إالمربعات أشكال جميلة. -

 ؛المفك ال يفك المسامير -
ماشة ال تصلح إاّل لنزع الك -

 ؛المسامير
 ؛المسرح يحتاج إلى أخشاب -
 ؛ل قطعا من الوجهالوحش أك -

 ؛عقلي يجهل لغة الّطير –
اليوم سأعّلمكم أشياء  -

 .لخإمفيدة...
 (:06)الحلقة رقم 

 

 دب متوّحش؛ -
 هذا أبي؛ -
 هذه أّمي؛ -
 هذا جّدي؛ -
 هذه جّدتي؛ -
 هذا أخي؛ -
 هذه أختي؛ -
 أنا رميت القشرة؛ -

 لخ.تفاحات...إ أريد ست -

 مسكين نعمان تزحلق؛ -
 اليوم سنتكّلم عن األصوات؛ -
 من نومي؛ يأيقظتمانأنتما  -
 كان في قديم الّزمان يد حزينة؛ -
يكون صديقي بدر يمكن أن  -

 نائما؛
 الجميع يتعاونون في العمل؛ -

 صارت السفن جاهزة؛ -
  لخ.الخروف عليه صوف...إ -

 عبد الّله سمح لي أن أبيع؛ - أنا أبيع؛ - (:07الحلقة رقم )
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 أنا اشتريته؛ -
 أنا أدفع الّثمن؛ -

 هذه دالل؛ -
 هذا خالد؛ -
 حفلة عيد ميالد؛ -

 أنا أقول؛ -
 تعّطل المصعد؛ -
 لخ.أنظر جّيدا...إ -

نعّد ما عند عبد الّله من  -
 سيارات وأقالم؛

نسيت أن أدفع ثمن كيس  -
 الحلوى؛

 نادّية تحب الّرسم كثيرا؛ -
 المسطرة اّلتي ُتطوى جميلة؛ -
طمة تريد أن أصلح لها فا -

 لخ.الّثالجة...إ
 (:08لحلقة رقم )ا

 

 ممنوع الّلمس؛
 ؛قلت لها -
 أنا معّلمة؛ -
 أنت معّلمة؛ -
 هذا مثّلث؛ -
 هذا مستطيل؛ -

 هذا مرّبع؛ -
 أريد مثّلثا؛ -
 لخ.إبرة كبيرة...إ -

 صارت عين عبد الّله سليمة؛ -
نت مدعو على الغذاء عندنا أ -

 اليوم؛
 أحب أن أنظر إلى الغيوم؛ -

 أنيس الهاتف يرن؛ -
 أظن أّنه في الّسّلة هنا؛ -
أريد أن تضع هذا الكيس  -

 عندك؛
 لخ.الّساعة تدّلنا على الوقت...إ -

 (:09الحلقة رقم )

 

 
 كيلو موز؛ -
 كيلو تفاح؛ -
 أنا جائع؛ -
 أنا بال فائدة؛ -
 دوائر مستديرة؛ -
 نحن نلعب؛ -
 لخ.أنظر هنا...إ -

 

 الماء ضروري للّشجر؛ -
 الماء ضروري لكّل شيء حّي؛ -

 الماء نعمة من الّله؛ -
 الّناس يستحمون بالماء؛ -
 القوارب تسير فوق الماء؛ -
 الحشائش تشرب الماء؛ -

 الخضر الّطّيبة نطبخها بالماء؛ -
 الماء يصير ثلجا؛ -
 الثّلج يبّرد الّشراب؛ -

 لخ.الماء ينّظف كّل شيء...إ -
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 (:10الحلقة رقم )

 

 أغلقت الّنافذة؛ -
 أغلقت الباب؛ -
 أنا ال أراه؛ -
 لنصعد الّسلم؛ -
 ذهب للغذاء؛ -
 الحرارة شديدة؛ -

 سأعطس؛ -
 سأعود فورا؛ -
 هذا منديل؛ -

 لخ.أنت صديقي...إ -

 البلبل يعرف ماذا يأكل؛ -
 الحديد ينصهر؛ -
 بانا؛الحديد يصير قض -
 هنا يصبون الحديد الّسائل؛ -
 الحديد بعّلق بالمغناطيس؛ -
الّسيارات تنقل الحديد إلى  -

 الفرن؛
 هؤالء يقطعون الحديد وهو لّين؛ -

الحديد ضرورّي جدا  -
 لخ.للعمارات...إ

 (:11الحلقة رقم )

 

 أنا فنان؛ -
 أنا جاف؛ -
 أنا مبّلل؛ -
 أنا حيران؛ -
 هم مبّللون؛  -
 الفئران لم تتحّرك؛ -
 صحن البسكويت؛ -
 لخ.والدي هو الكبير...إ -

أبعد البّطة على الّطاولة من  -
 فضلك؛

أنيس أنت لم تفهم مازالت الّبطة  -
 الّطاولة؛فوق 

قلت لك لم يبق مكان على  -
 الّطاولة؛

ئع أخذ منك زيادة خمسة البا  -
 لخ.دنانير...إ

 (:12الحلقة رقم )

 

 هذه خراف؛ -
 أنظر إلى الثّلج؛ -

 سأنام اآلن؛ -
 سأقوم مبّكرا؛ -
 نسيت شيئا؛ -
 وسائل الّنقل؛ -
 هذه الّطائرة؛ -
 لخ.هذا حصان...إ -

 الخروف جاء في وقته؛ -
كنت في الحمام ونسيت أن   -

 تنّظف أذنيك؛
 نسيت شيئا مهما جدا؛ -

 هذه ثمانّية أصناف من الّثمار؛ -
 سأترك العمل لم أعد أتحّمل؛ -
جّهزت كّل شيء أللعب بالّثلج  -

 لخ.صباحا...إ
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 (:13الحلقة رقم )

 

 أنا جاهزة؛ -
 أشم رائحة الّدخان؛ -

 أنا قلق؛ -
 أنا موافق؛ -

 إلى مكانها؛أرجع األلعاب  -
 الحقيبة لفاطمة؛ -

 أنا أرسم؛ -
 أنا أستطيع أن أمّر؛ -
 .لخ...إالغراب سعيد -

 أريد أربعة أقالم؛ -
 هاتان عينا العنكبوت؛ -
 عبد الّله أشم رائحة دخان؛ -
 هاتان حقيبتان متشابهتان؛ -
 هناك طائر ُيدعى الغراب؛ -

اآلنسة دانا قعدت على  -
 ؛الكرسيّ 

 هشام؛حريق في دكان  -
 .لخأنت لعبت أكثر مني...إ -

 (:14الحلقة رقم )

 

 هذه مسامير؛ -
 هذا مسند؛ -
 ورقة حمراء؛ -
 الّدكان مغلق؛ -

 ؛أنا جائع -
 أنا أرفع صوت الموسيقى؛  -

 الّصوت؛مفتاح  -
 لخ.رحلة سعيدة...إ -

 أربع قطع من الخشب؛ -
 نحن نحب الفول الّسوداني؛ -

 عبد الّله يصنع كرسيا؛ -
 هشام أغلق الّدكان؛ -
 أريد سماع الموسيقى؛ -
 كنت أحّضر لوازم الّرحلة؛ -
لتقط لي صورة من هشام ا   -

 لخ.فضلك...إ

 (:15الحلقة رقم )

 

 أنا ذاهب؛ -
 أصيد الّسمك؛ -
 أنظر إلى كوبي؛ -
 أنظر إلى فطيرتي؛ -
 لواء بنت مهّذبة؛ -
 هذا حذاء سّيدة؛ -
 هذا حذاء رجل؛ -
 حذاء نسائٌي؛ -
 لخ.حذاء قديم...إ -

 الّطيور تأكل الحشرات؛ -
 القّطة ال تلبس شيئا؛ -

منه  وتخرج ،البيض سُيفقص -
 ؛عصافير صغيرة

ستحزن العصفورة إذا لم تجد  -
 بيضها في العش؛

 بقيت ثالث بّطات؛ -
 البيض مكانه في العش؛ -
 لخ.ير يأكل الّسمك...إهذا الطّ  -
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 (:16الحلقة رقم )

 

 أنا آكل؛ -
 أنا الّضفدع كامل؛ -

 أنا واقف اآلن؛ -
 الّشاب الجميل؛ -
 شعر جميل؛ -
 أنت شاعر إذا؛ -

 أنا موافق؛ -
 أنا نعسان؛ -

 لخ.اسمع قصيدتي...إ -

 المفتاح الزال على الباب؛ -
تذّكر أين وضعت المفتاح يا  -

 نعمان؛
 صار عندنا خمس زهرات؛ -

 هشام تذّكرت؛ -
 الّنجارة؛هؤالء يستعملون أدوات  -

 سنغرق كالمّرة الّسابقة؛ -
م لك صديقي صالح من قدّ أ -

  لخ.الّسودان...إ
 (:17الحلقة رقم )

 

 أنا آسف؛ -
 مّدة قصيرة؛ -
 مكالمة قصيرة؛ -
 الّراديو صغير؛ -

 تفتش دجاجة عن بيضها؛ -
 لم أمي؛يجب أن أك -

 هذا جدار؛ -
 إّني ألعب؛ -
 مفك براغي؛ -
 علبة مسامير؛ -

 لخ.أنواع من البسكويت...إ -

 اسمح لي أن أستعمل الهاتف؛ -
 أنا أنتظر مكالمة هاّمة جدا؛ -
هشام لي عندك ستة قناني  -

 فارغة؛
 البارحة أخذ مني قنينتين؛ -

 صار المجموع ستا؛ -
 آلة تصنع الخيوط؛ -

 أيادي تعمل؛ -
 ماء يجري في البستان؛ -
 العشب يبدو مستقيما ناعما؛ -
 لخ.وال يتكّلم...إ ،سكتالّراديو  -

 (:18الحلقة رقم )

 

 أنا أنّظف بيتي؛ -
 الّنظافة مطلوبة دائما؛ -

 سيكون نظيفا؛ -
 ؛مدخل شعبيّ  -
 مرق الّدجاج؛ -
 تغّرد الّطيور؛ -
 يلعب الّصغار؛ -

 الكهرباء تقتل إذا لمستها؛ -
 المسلم يتوّضأ قبل الّصالة؛ -
 العلب المعدنّية؛ إّنهم يصنعون -

 الّنظافة من اإليمان؛ -
 نحن ننّظف الّدكان؛ -

 سعيد أعطني كأس عصير؛ -
 ليست نظيفة؛المقاعد  -
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 لخ.استمع إلى أبيه...إ الولد - لخ.يدخل الّربيع...إ -
 (:19الحلقة رقم )

 

 قصب الّسكر؛ -
 عصير فاكهة؛ -
 سكر ساخن؛ -
 سأتسّلق الّشجرة؛ -

 أنا بعيد؛ -
 أنا قريب؛ -
 هذه برتقالة؛ -
 هذا غزال يقفز؛ -
 أنا اآلن فرحان؛ -
 .لخرجل قصير...إ -

 نحن نكتب بالقلم على الّدفتر؛ -
 األطفال يحبونك يا نعمان؛ -
 نعمان ال يعرف قصب الّسكر؛ -

 كنت أشتري قصب الّسكر؛ -
 ور تعالى لتساعدني؛ڤر ڤ -
 صار معي ثالث برتقاالت؛ -
كان معنا برتقالتان ثم أخذت  -

 واحدة؛
 يقفز بسرعة؛الغزال  -

 لخ.الّسفينة تشبه سفينة نوح...إ -
 (:20الحلقة رقم )

 

 سرج جميل؛ -
 أنا أكره الّضفادع؛ -
 سيارات اإلطفاء؛ -
 ؛خريطة الوطن العربيّ  -

 هذه فاطمة؛ -
 هذا بدر؛ -
 بيدي أكتب؛ -
 بيدي ألعب...إلخ. -

 الّسجائر تضر بصّحتي؛ -
 نعمان دعنا نسمع من فضلك؛ -

الّثالث الجميالت القطط  -
 مبّلالت؛

 الّضفادع تأكل الّذباب؛ -
 نحن نتعّرف على قطر؛ -
قال اّلتي أرفعها أنا هي من األث -

 حديد...إلخ.
 (:21الحلقة رقم )

 

 أنا العب كبير؛ -
 خلف الباب؛ وحش كبير -

 أنا خائف؛ -
 أنا ال أتّذكر؛ -
 خذ هذا الّدواء؛ -
 لخ.هذه قبعة...إ -

الّرجال سيخرجون سّرة هؤالء  -
 الّذهب من الحديقة؛

 الّرجل سيغرس الّشجيرة؛ -
 الّصرامة تقطع الّلحم والبصل؛ -

ا البصل أريده مفروم -
 لخ.ناعما...إ
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 (:22الحلقة رقم )

 

 أنا سعيد؛ -
 إيقاع جميل؛ -

 سأتدّرب على الّطبول؛ -
 هذا قارب؛ -
 هذه شجرة؛ -
 هذا بيت؛ -
 هذا شرطي؛ -
 ضائع؛أنا  -

 لخ.ا...إأنا مسرور جد -

 رّد على الهاتف؛ تعال للاّ د عب -
 أنيس سأضع الّرسالة في البريد؛ -

 أنا سأتدّرب على الّطبول؛ -
 فاطمة أريد أن أحضر الحفلة؛ -

 يجب أن تدخل من هنا؛ -
 المسطرة اّلتي ُتطوى جميلة؛ -
أمي قالت لي إن ضّيعت  -

 ؛الّطريق ففّتش عن شرطيّ 
 لخ. أريد منك شيئا...إعّمي  -

 (:23الحلقة رقم )

 

 بيت صغير؛ -
 بناء عال جدا؛ -
 الّرياضة مفيدة؛ -
 صديقي بدر ضاع؛ -

 أنا ال أخاف؛ -
 األكل مفيد لإلنسان؛ -
 األكل مفيد لألبدان؛ -
 الهرولة رياضة مفيدة؛ -

 هذا صوت ديك؛ -
 هذا صوت كلب؛ -
 لخ.هذا صوت ديك...إ -

 األبدان؛األكل يقّوي  -
كنت ترمي الّرمل على رأس  -

 ؛بدر صديقك
صديقي بدر مدفون تحت  -

 الرمل؛
 نحن نهرول؛ -
 اليد تتحّرك؛ -
 اليد تدغدغ؛ -

 اليد تمسك األشياء؛ -
 اليد تصافح؛ -
 لخ.اليد تشير...إ -

 (:24الحلقة رقم )

 

 أنا رسمت الّصورة؛ -
 هذه صورتي؛  -
 قوارب بطيئة؛ -
 قوارب سريعة؛ -
 أركب جمال؛ -
 أركب سيارة؛ -

 أركب الّدراجات الّنارّية؛ -

 كّرة القدم يلعبها األطفال؛ -
 نعمان أعطني ألكمل الّصورة؛ -
أنتما تعاونتما على رسم هذه  -

 الّصورة؛
 كنت أغّلف هذه الهدّية؛ -

 ليست كرة؛ -
تأخذك من مكان القوارب كّلها  -
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 لخ.إآلخر على الماء... .لخأعطني الكعكة...إ -
 (:25الحلقة رقم )

 

 ممنوع الّلمس؛ -
 أريد أن أشترَي معطفا؛ -

 هذه قدم؛ -
 أنا أمشي؛ -
 أنا أقفز؛ -
 أنا أركل؛ -

 لخ.  أنا موافق...إ -

 الّرياح تهّب وتحّرك األمواج؛ -
 القدمان ُتساعدان على الهروب؛ -

 إّنها فراخ الّدجاج؛ -
 أّظن أّن عندنا ما تردين؛ -
 لغة الّطير؛عقلي يجهل  -
 عقلي يخبرني عن خلق الّله؛ -
 لخ....إللاّ المسلمون يسّبحون  -

 (:26الحلقة رقم )

 

 فقدت دجاجتي؛ -
 أنا أريد دجاجتي؛ -
 أرى الحروف بالعدسة؛ -

 العدس لألكل؛
 العدسات للّتصوير والّتكبير؛ -

 أتبختر كالّطاووس؛ -
 أنا أشتري الخبز من هنا؛ -
 .لخعدس...إ هذه حبات -

 إّنها ليست دجاجة؛ -
 اآللة تخّلط الّطحين بالماء؛ -
الخباز يضع أقراص الخبز في  -

 الفرن؛
 أقراص الخبز تنتفخ داخل الفرن -

 ؛الّساخن
 العدسة تكّبر األشياء؛ -
 لخ.فن جاهزة...إصارت السّ  -

 (:27الحلقة رقم )

 

 
 هذا أخي؛ -
 هذا ابني؛ -
 هذا صديقي؛ -
 هذا حفيدي؛ -
 أختي؛هذه  -
 هذه أمي؛ -
 هذا معّلمي؛ -
 اذهب هناك؛ -

 لخ.أنت هناك...إ
 

سعيد اشتريت منك عشر  -
 بيضات وجدتها ناقصة؛

صديقي نجح صار في الّصف  -
 الثّاني؛

 ليس عندي غير هذه البطاقة؛ -
 أنت تلميذ شاطر في المدرسة؛ -

 عبد أتأكل شيئا؟ - 
الجبن ليس من الفواكه إّنه من  -

 األلبان؛
أال تريد أن تشتري  للاّ عبد  -

 لخ.شيئا...إ
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 (:28الحلقة رقم )

 

 عيدان كبريت؛ -
 زجاج مكسور؛ -
 فرن ساخن؛ -
 صغير؛ صبيٌ  -
 أنتظر حمد؛ -
 أنا موافق؛ -
 أنا أسمع الكالم؛ -
 أنا مهم يا أطفال؛ -
 أنا ال ألعب بالكبريت؛ -

 أنا آسف؛ -
 أنا ال ألعب بالزجاج المكسور؛ -

 لخ....إالعمود قويّ هذا  -

 الّسمك يعيش في الماء؛ -
 األزهار تنمو بالماء؛ -
 الماء يصير ثلجا؛ -

 الّسمكة ال تخاف من اإلبرة؛ -
 حمد تأّخر كثيرا؛ -

 نوري ال تلعب بالفرن الّساخن؛ -
نوري ال تلعب بالّزجاج  -

 المكسور؛
تساعدينني على فتح أفاطمة  -

 هذه الّرسائل؟؛
نقّلد أصوات اول أن نحنحن  -

 لخ.الحيوانات...إ

ّن ما نالحظه من خالل ما و  بة اّلتي تبدأ بالمبتدأ ة المركّ سميّ سبق هو الّتقديم الكثيف للجمل االا 
وخبرها جملة فعلية مكّونة من: فعل+ فاعل )جملة فعلية(، ولعل الّسبب في هذه الغلبة هو جذب 

بالكلمات: اليد، الماء مثل الجمل المبتدئة  بذكرهاوتنبيهه والّتعّرف عليه  ،يء المحسوسالّطفل للشّ 
مثل: أريد منك زرا على الّطلب  ة، منها ما يدلّ كما تنّوعت الّتراكيب والجمل الفعليّ  لخ.إ.الحديد..

نظر هنا ازيون، على األمر مثل: اضغط زرا على الّتلفكذلك تركني، ومنها ما يدل اكبيرا، أرجوك 
على الّنفي مثل:  ومنها ما يدلّ أغمضوا عيونكم، افتحوا عيونكم، اسمع يا بدر،  ،إلى الوسط الفارغ

 ب البسيطة مكّونة من: مبتدأراكيكما أّن أغلب التّ . لخ..إال يعجبني، ال ينّظفها، ال تريده، وغيرها.
 أنا ،ـنحنـ: الجمل المبتدئة بالّضمائر كمجموع وأما أو جار ومجرور، فاعل،  +، أو فعل + خبر
وما نالحظه أيضا في تراكيب البرنامج  ،صيغ اإلسناد للّضمائر الّطفل هنا لتعليمهو، أنتما، أنت، 
واّلتي تنقل المضارع من الّزمن الّضيق وهو الحال إلى  ،المستقبلّيةين كثرة استعمال حرف السّ  هو

يوّلد لديه مّما  همستقبل، ويفّكر في فل يعيش حاضرهمما يجعل الطّ  ،الّزمن الواسع وهو االستقبال
ذهب، سأعود، سأنام، سأترك، سأكتب سأ: أمثلة ما ورد نجدمن و ، الّرغبة في االستمرار

 .لخسأرسم...إ
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من برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الحلقات  أساليبتنّوعت من حيث األساليب: . 2 -4
أيضا؛ لكنها  هو خبريّ ، ومنها ما فمنها ما هو إنشائيّ ، ، وتضمنت جمال مختلفة ومتنّوعةالقديمة

  الّتوظيف، وهذا ما سنالحظه في الجدول اآلتي: متشابهة تقريبا من حيث
 –( 18الجدول رقم ) -

 األساليب الخبرّية األساليب اإلنشائّية الحلقات
 (:01رقم )الحلقة 

أنواع األساليب  -
 االستفهام اإلنشائّية:

بأدوات االستفهام 
   المختلفة )ما هو

 هل، كم، أ( ،ماذا
 الّتعجب؛ ،داءالنّ 

أنواع األساليب  -
 اّلنفي ،الخبرالخبرّية: 

 .واسخوجمل النّ 

 ما هو يا نعمان؟ -
 ماذا في طرف الّذراع؟ -
هل تعرف أحدا من الجيران  -

يسكن هنا ينتهي اسمه بحرف 
 الّدال؟

 كم عمرك؟ -
أليس هذا زر معطفي يا  -

 فاطمة؟
 يا أهل شارع عشرين تعالوا؛ -

 قلت االختراع! -
 لخ.إ...!ما أجمل حركتها -

 اليوم سأحكي عن شيء جميل؛ -
اليد تقدر أن تعمل أشياء  -

 كثيرة؛
عبد اهلل يقول هذا الّتلفزيون ال  -

 يشتغل؛
 ن؛ان متشابهان الغطاءاذاه -
 فاطمة أريد منك زرا كبيرا؛ -
 هذا الّتلفزيون ال يشتغل؛ -
 لخ.إعمري ست سنين... -

 (:02رقم )الحلقة 
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
المختلفة من:  بأدواته

 هل، لماذا، أ، كيف
 الّتحّسر بـ: آهما، 

  ؛الّنهي
أنواع األساليب  -

جمل  الخبرّية:
 واسخ بإّن وكانالنّ 

 هل تريد مساعدة؟ للاّ عبد  -
لماذا يوجد الخيط على  -

 أصبعك؟ ما شأن الخيط المربوط
 بالوسطى؟

 ألم تعرفني؟ - 
كيف يعرف موّزع البريد عنوان  -

 بيتك؟ 
  آه رقم بيتي ستة؛ -
  آه عمي صالح؛ -

حصان واحد ويطلب ثالثة قهوة  -

أمي قالت لي إذا ضعت ابني  -
فتش عن شرطّي يدلك على 

 ريق؛الطّ 
كما ترون أربع فيها اختالف  -

ثالثة ال تختلف، وواحدة منها 
 مختلفة؛

 ؛أصبح رقم دكاني أربعة
 إّن الجّو جميل اليوم؛ -
  لخ.إ...كانت األبقار تصيح -
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 عجيب!  .الّتوكيد
  لخ.إممنوع قطف الّزهور... -

 (:03الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
 بأدواته المختلفة

 الّنداء؛
أنواع األساليب  -

جمل  خبرّية:ال
 وكان ،واسخ بإنالنّ 
ظهار التّ و    .حسرا 

 أي يوم نحن؟  -
 ماذا كان يوم البارحة؟  -
 لماذا أنت فرحان هذا الفرح؟  -

 هل ستسقي الّنبات؟  -
 كيف يملؤون المحطة بالبنزين؟ -
  أين يسكن سمير من فضلك؛ -

 ؛آه غدا الجمعة -
هذا أكبر من البيت يا  -

 لخ.إ...نعمان

  ؛إّن شكله غريب -
إّن الوضع المزدوج هو  -

 ؛المختلف
 ؛األب يبني لعائلته بيتاكان  -
آسف ال أعرف أين يسكن  -

 سمير؛
يصلي المسلمون صالة  –

 الجمعة.
 لخ.إظهر على سليم الّتعب... –

 
 (:04الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

  دواته المختلفةبأ
 الّتحسر؛ ،الّنداء

 
أنواع األساليب  -

جمل  ،الخبر الخبرّية:
 بإّن.واسخ النّ 

  

  كم قالبا هنا؟ -
 ماذا أعمل اآلن؟ -

من رمى هذه المهمالت قرب  -
 دكاني؟

 كيف ال تدري؟ -
 ما هذا يا نعمان؟! -
 أين أشياؤك أنت؟ –

 تفّضل يا نعمان ماذا تريد؟ -
 كم برتقالة عندك؟ -

 آه هذه أجمل! -
 .لخإآه بساطي!... -

 
 الجسور يمشي عليها الّناس؛ -
عندما نريد نحتاج إلى جسر  -

 أن نعبر الّطريق؛
ملك الّتمساح حزين وله سبعة  -

 أبناء؛
اليوم سأعّلم صديقنا ڤرڤور  -

 كيف يعّد؛
اليوم اشتريت كرسيا جديدا  -

 وخزانة جديدة؛
 .لخإ...إّنها بناية جميلة -

 (:05الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

 ماالستفهااإلنشائّية: 
 الّتعجب، الّنداء

 الّتمني، الّرجاء

 كم عدد أضالع الّدائرة؟ -
 ماذا أصنع بالبرغي؟  -

 أين أنت يا وليد؟ -
 ماذا يسمعون يا ميسون؟  -

 ما أجمل الّطيور!  -

 الوجه في هذه الّصورة مبتسم؛ –
حمد قّررنا إقامة حفلة فّنية  -

 نغّني ونمّثل فيها؛
حمد الجماعة في انتظارك منذ  -

 ساعة؛
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 ؛االستدراك
أنواع األساليب  -

الخبر الخبرّية: 
 .الّتوكيد الّلفظيّ 

 

 يا أبشع وحش رأيته! -
 وحش يا مجنون! أنت يا -
ولكّنها ليست  ،أحب الوسائد -

 كولدي وليد؛
 ليتني بائع البسكويت؛ -
 لخ.إأرجوك أتركني... -

 يخبرني هذا طائر؛عقلي عقلي  -
 عقلي عقلي يجهل لغة الّطير؛ -
ندما يعمل الّناس أغضب ع -

 لخ.إأشياء مغضبة...
 

 
 (:06الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
 االستفهاماإلنشائّية: 

األمر ، الّنداءاألمر، 
 الّتعجب؛، الّطلب

أنواع األساليب  -
الخبر  الخبرّية:

 الّتوكيد.
 

 ماذا تريدين يا ليلى؟ -
 ماذا حصل؟ -

من رمى هذه القشرة على  -
 األرض؟

 نعمان هل تقدر أن تقوم؟ -
 أين أنت يا بدر؟ -

 استمعوا جّيدا يا أطفال؛ -
 اقعد واسكت مفهوم؛ -
 انتظر دورك يا نعمان؛ -

 يا إالهي نعمان مسكين تزحلق؛ -
 لخ.إدب متوحش!... -

 
ع لي إاّل يخليل ال يريد أن يب -

 بالّدور؛
يمكن أن يكون صديقي بدر  -

 نائما؛
 متأّكد أن صديقي بدر نائم؛ -
موسيقّية صوتها ثّلث آلة الم -

 لخ.إجميل...

 (:07الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

الّرجاء اإلنشائّية: 
 الّتحسر، األمر

 الّنداء، االستفهام 
 الّتعجب؛

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 وكان. ،واسخ بإنّ النّ 
 

 أرجوك أن تعطي لي دفترين؛ -
 ؛للاّ آسف يا عبد  -

 ؛دقائق يا نعمان يقف مكان -
سيزورنا ضيف عزيز علينا يا 

 بدر؛
نعمان أنت تحرس عربة عبد  -

 ؟للاّ 
 كيف الحال يا نعمان؟ -

 أين الّثمن؟ -
 هل أبيع للّناس كّل الّشيء؟ -

 لي أن أبيع؛ حسم للاّ عبد  -
 كان عندنا خمسة أقالم؛ -
 كان عندنا خمس سيارات؛ -
 كان عندنا أربعة أكياس؛  -
 نادية تحب الّرسم أيضا؛ -

 إّنها جميلة جدا؛ -
األوالد في المدرسة ضحكوا  -

 علي؛
ُتطوى  المسطرة اّلتي -

 لخ.إجميلة...
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 لخ.إفجأة تعّطل المصعد!...
 

 (:08الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

تفهام االساإلنشائّية: 
االستدراك، الّطلب 

 الّتعجب؛
أنواع األساليب  -

جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ، الخبر.

 

 إلى الّطبيب؛للّا اذهب مع عبد  -
 ال لقد أمطرت أمس؛ -

 من يصّلحها إذا؟ -
 ما هذا المبنى العالي؟ -

 ماذا أصنع بموقد الغاز؟
 لماذا ال نقّلد الحيوانات؟ -
 ما رأيك صوت جميل؟ -
 أنا أعّلم العين لألطفال! -
 قف ال تتحّرك أّيها العمود؛ -
 سعيدة؛ نظري إليها هيا -
 لخ.إ...ما أجمل زينتها! -

 غير سليمة؛ للاّ عين عبد  -
 هشام ليس طبيب عيون؛ -

 إّنه أرنب؛ -
 يبدو أّن الّدرس سيكون جّيدا؛ -

 ليس جبال؛ -
أخاف أن يأتي ڤرڤور وأنيس   -

 ويزعجاني؛
 فطر ظننتهم بطاطا؛ -

 الخبز في الفرن؛ -
 العجان يعج؛ -

 لخ.إخرج الخبز من الفرن... -
 

 (:09الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

 االستفهاماإلنشائّية: 
 الّرجاء، الّتعجب

 ؛األمر
أنواع األساليب  -

جمل  الخبرّية:
 الّنواسخ الخبر، الّنفي.

 كيف أشجارك يا نعمان؟ -
في القرآن للّا أتدري ما قاله  -

 الكريم؟
 ماذا أعمل بهذا الميزان؟ -

كيف تعرف كم تفاحة تضع في  -
 الكعكة؟

هل الحظتم أّن الكلمتين تبدآن  -
 بحرف الميم؟

 أين ذهب عزيز؟ -
 أرجوكم تابعوا صانع الفخار؛ -

  لخ.إما بك؟!... -

 كانت تشعر بالعطش؛ -
 صارت اآلن أكبر؛ -
 ؛للاّ الماء نعمة من  -

 اإلنسان ال يعيش بال ماء؛ -
 الّسمك ال يعيش إاّل في الماء؛ -

 الماء؛القوارب تسير فوق  -
 ال أظنه في البيت يا فاطمة؛ -

 ميسون ليس في بيته؛ -
 إّنه يساعدني أحيانا يا نعمان؛ -
 إّنه طعام ميسون المفّضل؛ - 

  لخ.إكّنا نفتش عنك... -
 

 (:10الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 

 أين ذهب ڤرڤور؟ -
 أعندك قدح؟ -

  ؟للاّ ما األخبار اليوم عبد  -
 من اّلذي يعزف؟ -

 
 الحديد يصير قضبانا؛ -
 نعمان طار البلبل؛ -
 القفص ليس بيته؛ -
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 جاءالّتعجب، الرّ 
 ؛، األمرالّنداء

أنواع األساليب  -
الخبر  الخبرّية: 

 الّنفي، جمل الّنواسخ.
 

 أاّل تعرف القراءة؟ -
 ما أحلى رائحتها؛ -
 أدخلوا بسرعة هيا؛ -
 أخرجوا جميعكم؟ -

 وجوهكم إلى األمام رجاء ؛ -
  لخ.إبسيطة يا ميسون... -

 المصعد في الّطابق العاشر؛ -
 أصبحت مريضا؛ -
 صار عندي مثّلث؛ -
 ال تزعجني سأعطس؛ -
  لخ.إأنا أحمل المنديل... -

 
 (:11الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
 االستفهاماإلنشائّية: 

 الّنداء، الّرجاء  
 ؛األمر

أنواع األساليب  -
الخبر  الخبرّية: 

 الّنفي، جمل الّنواسخ.
 

 ؛يا نعمان تعالى من فضلك -
 ماذا تدرس؟ -

 نعمان ما بك فاطمة تناديك؟ -
 يا بّطتي هل أزعجت بدر؟ -
لماذا تضع الخوذة هنا على  -

 الّطاولة؟
كيف ستخرج هذه الفئران من هذا 

 البلد؟
أن تجيب عن هذا أرجو  -

 الّسؤال؛
 نظري هذا حرف الباء؛ا -

 لخ.إصّفر يا كامل...

 وال بالبناء اليوم؛غأراك مش -
 البّطة ال تزعجني؛ -
البائع أخذ منك أكثر من  -

 سعرها؛
 الّلحن األول ال ينفع؛ -

 مياه عذبة حلوة؛ -
الجامع األزهر من أقدم  -

 الجوامع في القاهرة؛
 صديقي أنيس مرحبا؛ -
 كنت أحاول عّد البالونات؛ -

كان عندي سبعة  -
 لخ.إبالونات...

 
 

 (:12الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
الّنداء، الّرجاء  
 الّطلب، الّتحسر

 ؛األمر
أنواع األساليب  -

 الخروف لحمد عجيب؟! -
 أين بيت ليلى الممرّضة؟ -

 ماذا نسيت يا بدر؟  -
 ماذا ستصنع بهذه المروحة؟ -

 هل تريد أن تعرف سرا؟ -
 الدار البيضاء! أين هي؟ -
 أاّل تعرف المغرب يا نعمان؟ -

 أرجوك خذه إليه؛ -
 أنظر إلى الثّلج؛ -

 
 

 خروف؛ يأنا ليس ل -
 كنت أستحم؛ -

 نسيت شيئا مهما جدا؛ -
 نسيت أن أقفل الحمام؛ -
 مروحتي تدور ببطيء؛ -
 رعة ليست جّيدة دائما؛السّ  -

 جميل ثوبك يا فاطمة؛ -
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الخبر، جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 
 

آسف سأحضر لك البطاطا  -
 المقلّية؛

أريد شطيرة مثل تلك اّلتي في  -
 ورة؛الصّ 

 لخ.إأسرع رجاء  ڤرڤور... -

ت كل شيء أللعب بالّثلج جّهز  -
 لخ.إصباحا...

 (:13الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
 الّنداء، الّطلب؛

 
أنواع األساليب  -

الخبر، الّنفي الخبرّية: 
الّتوكيد الّلفظي، جمل 

 الّنواسخ.
 
 

 

 لمن هذه الحقيبة؟ -
 هل أنت متأّكد أّنها أربعة أقالم؟ -

 أي شيء تريد؟ -
 ماذا فعلت؟ -
 ما لك أنت؟ -

 ُترى من أين رائحة الّدخان؟ -
 هل عندك شيء يشتعل؟

 هل أحرقت ورقا؟
 أريد أربعة أقالم لفاطمة؛ -
 يا نعمان أنت عظيم؛ -
نيس يجب أن ُترجع هذه يا أ -

 لخ.إاأللعاب...

 ليس للعنكبوت أذنين طويلتين؛ -
اآلنسة دانا قعدت على  -

 الكرسي؛
 العنكبوت له ثمان أرجل؛ -

 أشم رائحة الّدخان؛ -
 ليس عندي شيء يشتعل؛ -

 ال أشم الّرائحة؛ -
 ال لم أحرق شيئا؛ -

 حريق حريق في دكان هشام؛ -
كان فرسان العرب يلعبونها منذ  -

 لخ.إ...قديم الّزمان
 

 (:14الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
الّنداء، الّتعجب 
 الّرجاء، الّتحسر؛

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ بكان.
 

 أنظر ما أجمل مالبسه! -
 بلد هو؟من أي  -
 ماذا تفعل هنا؟ -

 أريد أن أسألك لكّنني خجالن؟ -
 إلى أين بكّل هذه األغراض؟

 أرجوك تفّضل؛ -
 يا أنيس أخفض صوت الّراديو؛ -

 أخرج من هنا حاال؛ -
 ...إلخ.آسف سيغلق الّدكان -

 
 المطرقة هناك خلفك؛ -
 ؛للاّ عرفت ما يصنعه عبد  -
سأحّدثكم اليوم عن مستطيل  -

 جديد؛
 كان عندي مستطيل جّيد؛ -
كان معي ورقة فيها لوازم   -

  ...إلخ.الّرحلة

  متى ُيفقص البيض؟ - 
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 (:15الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

الّنداء، الّتعجب 
 ؛الّنصحالّرجاء، 

 
 

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ بكان.

 بدر ماذا تفعل؟ -
 تريد يا سّيدي؟ماذا  -

كيف يمكننا أن نجد شيئا في  -
 الّظالم؟

 لن أغيب طويال يا ميسون؛ -
 إياك أن تلمس الكهرباء؛ -
إياك أن تسّلم األجهزة يا  -

 ميسون؛
إياك أن تترك الّدكان مفتوحا يا  -

 ميسون؛
 أنظر إلى كوبي يا أنيس؛ -

 أرجو أن يفهم ما أريد؛
 لخ.إهذا عظيم!... -

 الّسمك؛أصيد  -
 البيض مكانه في العش؛  -

 الحذاء حذاء الّنساء؛ -
 قّطتي ضاعت مني؛ -

سمعنا صوت الّقطة يأتي من  -
 ناحية بيتك؛

 ؛اشتهيت اليوم أن آكل الّسمك -
بالتّأكيد هذا ما طلبته أمي  -

 مني؛
كان هناك تاجر ال يبيع إاّل  -

اّلتي يبدأ اسمها بحرف  األشياء
 لخ.إاء...التّ 

 
 (:16الحلقة رقم )

 
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
األمر  ،الّنداء، الّتعجب

 الّنصح؛ الّطلب،
 

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 تذّكر أين وضعته يا نعمان؛ -
 عن أي شيء تفتش؟ -
 هل رأيت مفتاح بيتي؟ -
 أتريدون أن تجّربوا؟ -
 بيضات؟هل ترون ثمان  -
هل تعرف اسم أنواع هذه  -

 األزهار؟
أين الّزهرات اّلتي وجدتها يا  -

 ميسون؟
 انتبهوا جّيدا لكي ال تغرقوا؛ -
 أنظر خلف األشجار يا ميسون؟ -

 لخ.إما أجمل مالبسه!...

 
 صار عندنا خمس زهرات؛ -

 ؛للاّ كنت عند عبد  -
 كنت عند هشام؛ -
 كنت أقفل به الباب؛ -
 ؛للاّ ذهب إلى عبد  -
 إّنها نامت حّتى اآلن؛ -

 صار قريبا من الجميلة الّنائمة؛ -
ال أظن أّنك ستعرفها يا  -

 ميسون؛
 لخ.إالقارب في حالة جّيدة... -

 (:17الحلقة رقم )
 

 ما هو درس اليوم يا فاطمة؟ -
 ماذا عملت اليوم يا أمي؟ -

 
 إني أنتظر مكالمة من بدر؛ -
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أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
 ؛األمر ،الّنداء

 
أنواع األساليب  -

الخبر، جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 
 

 كيف حال أخي؟ -
خليل من أخذ القناني ولم  -

 يرجعها؟
 كيف سنسمع الموسيقى؟ -
 اسمعوا إلى الموسيقى؛ -

أنظروا عندنا مجموعة أنواع من  -
 البسكويت؛

لك أنا أنتظر ضاسمعني من ف -
 مكالمة مهّمة؛

 لخ.إ...جدارنظروا هذا ا -

 صارت كذبة طويلة؛ -
 صار المجموع ستة؛ -
 صار المجموع أربعا؛ -
 صار المجموع خمسة؛ -
 كنت أرسم ألوانا هنا؛ -
 كنت أتحّرك إلى هنا؛ -
متحف الّشمع موجود في  -

 القاهرة؛
 .لخإحان وقت الحفلة... -

 
 (:18الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 
 ؛الّتحذيرالّنداء، 

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

هذا ال أدري لماذا أعود إلى  -
 المطعم؟!

 ؛للاّ ماذا يفعل العم عبد  -
ال تلمسا الّسلك فيه تيار  -

 كهرباء؛
 من هو بطل العالم في العّد؟ -

 هل تحب أن تسمع؟ -
 أين وصلت في العّد يا بدر؟ -
 لخ.إ...لماذا ال تذوقه بنفسك؟ -

 أظّنه ساخنا جدا؛ -
 إّنهم يصنعون العلب المعدنّية؛ -

 ليس المرق اّلذي أريده؛ -
 إّنه يتوّضأ؛ -

مدينة العقبات موجودة في  -
 األردن؛

لفرح في كنت أحس با -
 لخ.إالّشاطئ...

 (:19الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
 الّتعجب  الّنداء،

 األمر؛
أنواع األساليب  -

الخبر، جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 هل تعرف من قابلني اليوم؟ -
 هل له أنف كبير أم صغير؟ -
 هل هو سمين أو نحيف؟ -

 ماذا عن قدميه؟ -
 ما هو قصب الّسكر؟ -

 لماذا وضعت المرآة يا هشام؟ -
 نظر هم قادمون؛اُ يا ميسون  -
 لخ.إ...يا سالم ما أحاله! -

 أخاف أن يضربني األطفال؛ -
عصي قصب الّسكر تصير  -

 عصيرا؛
قال والموزة، والّتفاحة أشياء البرت -

 كل؛ؤ تُ 
 كان معي ثالث برتقاالت؛ -
معنا برتقالتان ثم أخذت كان  -

  لخ.إواحدة...
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 (:20الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
 الّنداء، الّتعجب

 ، الّندبةاألمر الّتحّسر،
 ؛الّطلب

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 هيا تعالوا إلى سباق الّسباحة؛ -
 ُترى ماذا ستكون الجائزة؟ -
ما هي األشياء الجميلة اّلتي  -

 شهدتموها في قطر؟
 نسمع؛نعمان دعنا  -

 ما بك يا ميسون؟ ماذا رأيت؟ -
 آه يا أنيس ماذا تفعل؟! -
 .أنا آسف صدمت بالعربة -

 لخ.إوأسقطت األغراض...

 الّضفادع تأكل الّذباب؛ -
 ؛للاّ صدمت بعربة عبد  -
 فاطمة في الّتلفزيون؛ -
 سافرنا إلى قطر بالّطائرة؛ -
 قطر قريبة من البحرين؛ -

 الّضفادع؛كان هناك رجل يكره  -
 لخ.إكان يحرس نهر له... -

 
 (:21الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

ّنداء، الّتعجب ال
 ؛، األمرالّرجاء

 
أنواع األساليب  -

الخبر، جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

نعمان لماذا يحفرون أرض  -
 الحديقة؟

 لماذا تطاردني؟ -
 كيف حالك اآلن يا ميسون؟ -
أنظر يا نعمان إلى الّشجيرة في  -

 يد الّرجل؛
 ما أحلى األزهار! -

 أرجوك البصل أريده ناعما؛ -
ما أكثر األشياء اّلتي يعملها  -

 العقل!
 لخ.إترتاح... ىحتّ  سكتاُ  -

 الّشجيرة ستصبح شجرة؛ -
 يبدو أّن المطر سينزل؛ -
هؤالء الّرجال من عمال  -

 البلدّية؛
ستزهر الّشجرة في فصل  -

 الّربيع؛
 الباب؛ ال أعرف من يدقّ  -

 أنا رئيس الفريق؛ -
منظرك مضحك وأنت تحمل  -

 لخ.إ...هذه األغراض

 (:22الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
  الّنداء، الّتعجب

 األمر؛ الّرجاء،
 
 

مشابهة لها في ابحث عن شجّرة  -
 ورة؛الصّ 

 ابتعد من هنا أرجوك؛ -
 ماذا يفعالن بالخاتمين؛ -

 هل ستقام الحفلة؟ -
 هل ستذهبين أنت وحمد؟ -
 آه يا إالهي أنا ضائع؛ -

اليوم سأحّدثكم عن كلمة  -
 متماثل؛

مسطرة تقيس بها األشياء  -
 الّصغيرة والكبيرة؛

 أنا عّمك صالح؛ -
عمي صالح ال يلبس قّبعة  -

 شرطي؛
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أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 آه مصلح ألم تعرفني؟ -
 أين أجد الّشرطي؟ -

 أرجو أن تفتش لي عن شرطي؛ -
 لخ.إ...ما أسعدهم! -

 أنا وأنت يصبح العدد سبعة؛ -
 ؛فاطمة تريد سبع علب -

 لخ.إعصير...

 
 (:23الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

الّنداء، الّتعجب  
 ؛الّطلبالّرجاء، 

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 
، الّتوكيد الّنواسخ

 .الّلفظي

 أين الّديك؟ -
 أين القّطة؟ -
 أين أجد بدر؟ -

 كيف تفعل لي هكذا يا ميسون؟ -
 أين أجد بدر؟ -
 ما مشكلتك؟ -

 الّرياضة مفيدة يا نعمان؛ -
 بناء عال جدا! -

 ماذا يحدث لو أخذت القلم؟ -
 اآلثار؛دعني اآلن أفحص  -
 لخ.إعليك أنيس أرجوك... باللّ  -

 ضاع؛قد صديقي بدر  -
 إّنهم يمشون؛ -

 قديم؛ إّنه دينار عربّي إسالميّ  -
 عرفت اآلن ماذا حصل لبدر؛ -
 اليوم سأحكي عن يوم جميل؛ -

 كان هناك مزارعان؛ -
إّنه ال يعمل طوال اليوم ولكّنه  -

 حين يعمل يعمل بجد؛
هو وان األغنية اليوم عن -

 لخ.إالمحّبة...

 
 (:24الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

الّنداء، الّتعجب  
 الّرجاء، الّطلب؛

 
أنواع األساليب  -

، جمل الخبرالخبرّية: 
 .الّنواسخ، الّتوكيد

 ماذا تفعل يا نعمان؟ -
 ماذا ينقص الّصورة؟ -
وافذ واألشجار في أين النّ  -

 الّصورة؟
 أين ذهبت بالّصورة؟نعمان 
 ماذا معك يا بدر؟ -

 كيف صنعت هذا اإلطار؟ -
 كامل كيف حالك؟ -

 أعطني الكعكة من فضلك؛ -
 ميسون يا له من إطار جميل!  -

 أنظروا جيدا إلى العلبة؛ -
 اذهب واحضر علبة -

 
كّرة القدم يلعبها األطفال في  -

 كّل البلدان؛
 ماء؛الّنباتات تحتاج إلى  -

سأشارك بالّصورة في  -
 المعرض؛

 كن عاقال؛ -
 أنا رسمت الّصورة أّوال؛ -

 إّنها ليست كّرة؛ -
 إّنها ليست كعكة؛ -
 إّنها مصباح للقراءة؛ -

 لخ.إّنها قّبعة وعليها زهور...إ -
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  لخ.إثالثة...
 

 (:25الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام اإلنشائّية: 
الّنداء، الّتعجب  

 الّطلب؛، األمر
أنواع األساليب  -

الخبر، جمل الخبرّية: 
 الّنواسخ، الّتوكيد

 .الّنفي

 ما أجمل هذا المخزن! -
 ما ألطف هذا البائع! -
 هل البرقّية صحيحة؟ -
 ماذا تريدين يا سّيدتي؟ -
 أنا آسف يا سّيدتي؛ -

 كيف تقول إذا أّنك طرت كثيرا؟ -
 انتظر لحظة يا بدر؛ -
 معروف؛اسمع اعمل لي  -
 يا سالم ما هذه العصافير؟ -
كيف ستعيش هذه الفراخ دون  -

 أّمها الّدجاجة؟
 لخ.إهذه الفراخ من أين؟... -

 
 أريد أن أشتري معطفا؛ -
 الّرياح تهّب وتحّرك األمواج؛ -
 أّظن أّن عندنا ما تريدين؛ -

 هذا ليس عدال؛ -
 إّنها فراخ الّدجاج؛ -
 ليس عندنا بيض؛ -

 ا؛لسّيدتي ذوقا خاصّ يظهر أّن  -
 أنا ال أحب الّطيران؛ -
 ذهبت إلى مطار الكويت؛ -
حّصتي صارت أطول من  -

 لخ.إ...كحّصت
 (:26الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

الّنداء، الّتعجب  
 األمر، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ، الّتوكيد
 .الّنفي

 ما أطيب رائحة الخبز! -
 أين يسكن سمير من فضلك؟ -
 يا أطفال ساعدونا يا أطفال؛ -

 أين هي دجاجة نعمان؟ -
 ما أجمل المرّبعات! -
 ما أجمل زوايا المثّلث! -
 ما رأيك بالّدائرة بدر؟ -
 كم عدد أضالع الّدائرة؟ -

 ما هذا اإلزعاج؟ -
 ألم يهرب الفأر من البيت؟ -
 خلف ظهرك؛أظهر يديك من  -
 ...إلخ.تقّدم إلى األمام تعال -

 إّنها ليست دجاجة؛ -
 الخباز يصنع أقراص الخبز؛ -

 صارت السفن جاهزة؛ -
 إّنها ليست عدسات؛  -
أّظن أّن الدائرة ليس لها  -

 أضالع؛
 أرى الحروف بالعدسة؛ -

 متوّرما؛ للاّ ع عبد بُ صْ أصبح أُ  -
صبحت الكاميرا صالحة أ -

 لخ.إللّتصوير...

 
 (:27الحلقة رقم )

 من هذا الولد؟ -
 كيف أقسم الّتفاحة؟ -

 
 غسلت تفاحتي؛ -
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أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 

الّنداء، الّتعجب  
 الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 أين الّسكين؟ -
 امشي إلى الوراء بعقلك؛ -
 ؟يا نعمان أين كنت البارحة -

 حبال؟ألكم عدد هذه ا -
 أين أنت اآلن؟ -
 أعندك طابع بريد؟ -

 كيف المأكوالت عندكم اليوم؟ -
 ماذا عندكم بعد من الفواكه؟ -
 لخ.إأال تريد أن تشتري شيئا!... -

 كانت مغسولة ولم تعد كذلك؛ -
 رجعت من الّدكان؛ -
 ؛كنت أمزح معك -
 نتكّلم عن هنا وهناك؛ -
 الموز؛تسمح أن أتذوق  -
هذا الّرجل هو معّلمي في  -

 المدرسة؛
 لخ.إأنت تلميذ شاطر... -

 
 (:28الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام اإلنشائّية: 
 ؛الّرجاءالّنداء، 

أنواع األساليب  -
الخبر، جمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 نعمان أين كنت منذ يومين؟ -
 ال للكلب؟جْ كم ر   -
 الّطاولة؟ال لهذه جْ كم ر   -
 فاطمة ماذا تنتظرين؟ -
 أنا مهم إذا يا أطفال؛ -

أتعرفون لماذا يسمونني نوري  -
 الّشقي؟

 أرجو أن تطمئني على حمد؛ -
 هل ولدت أختك يا فاطمة؟ -
 لخ.إ...فاطمة ماذا تنتظرين؟ -

 نريد صورة جميعا مع نعمان؛ -
 الّسمكة ال تخاف من اإلبرة؛ -

 حمد تأّخر كثيرا؛ -
لتتخّلص من  كنساعدا جئن -

 المتاعب؛
 رأيت برج الّساعة؛ -
 ليس لنا اليوم بريد؛ -

 الولد يحمل في يده مجرفة؛ -
 لخ.إالجو جميل اليوم... -

 

طريقة  ؛ ألنّ بكثرة هافيهي اّلتي وردت ة نشائيّ اإلساليب األ أنّ الجدول هذا نالحظ من خالل و 
د الّطفل سؤال وجواب، وهو أنجع طريقة تساع في شكلاّلذي جاء على الحوار أصال البرمجة قائمة 

ومن خاللها  ،ن الّتفاعل والّتعايش مع األحداثيضفي على المحتوى نوعا م االّلغة، وممّ  تعّلمعلى 
نحو المادة  أكثر هوهذا ما يستدعي تنبيه وعية، تلقائيّ األسئلة بطريقة  ناإلجابة عيحاول الّطفل 
األساليب ما دّل على فمن ولة اإلجابة عن األسئلة هو اآلخر، في محا هة لهالعلمّية الموجّ 

وكذا جمل نواسخ )كان  ،دبةنّ وال بالّتعجّ ما دّل على  ى الّنداء، ومنهااالستفهام، ومنها ما دّل عل
جابة كّلها تقريبا قائمة علىات وأخواتها، إّن وأخواتها( فالحلق وفي  ،الحوار المتكّون من سؤال وا 



ِته القديمة ......... الفصل الثّاني )الّتطبيقّي(:  دراسة تطبيقّية لبرنامج )افتح يا سمسم( في ن س خ 

 

220 

: تّيةفاحتوت على المفردات اآل ،عّلمت كيفية الّسؤال والجواب بآداب اتالحلق موضع من مواضيع
، وبهذا لّقن برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته لخإ...، أرجوك، أتسمحعفوا، آسف، من فضلك

وصيغا صرفية؛ ليكّون بها تراكيب وجمال يستعملها في محيطه  ،ومفردات ،القديمة الّطفل أصواتا
باإلضافة إلى الجوانب الّلغوّية األربعة اّلتي أخرى مّثل البرنامج أشياء أخرى كثيرة كما  اليومي.

عاّمة، تأّمل واستطالع على القافة ثّ الخالقية، األقيم ال، مسرحالحكايات، الغاني، كاأللّقنها للّطفل 
لحيوانات الّطبيعة والحيوانات المختلفة، تعّرف على أنواع الّنباتات المختلفة، وأصوات وصور ا

 ههادفة كّلها قريبة من عالمال عبلّ المى، و دّ المتحّركة، و ال والرسومحسابّية، العمليات الو  ،واآلالت
 وهذا ما سنبّينه في ما يأتي:

 مصحوبة الواإلجابة عن األسئلة و  كانت مثيرة للتّفكير اّلتي لعابكثرت األ ب األطفال:اعأل
 لعبة فاطمة عن الكلمات ،الخيط، لعبة البحث عن شرطيكلعبة كـ:  بالّصور المدّعمة لإلجابات

لعبة ماذا حدث  ،، لعبة الّتخّيلاأليدي، ولعبة الّتلفزيونلعبة لعبة الكيس، ولعبة أغطية الّزجاجات، و 
 ان، ولعبة الّكرة على ظهر الحصانهنا؟، لعبة المالحقة، وكذا الّتعّرف على لعبة المبارزة في عمّ 

 لعبة كّرة القدم. أما مجموع األلعاب الّلغوّية اّلتي طغت على البرنامج نجد لعبة الكلمات المتضادة
استحضار  علىوهي عملّية تساعد الّطفل  ،وبتكرار لعّدة مرات ،وهي الواردة في جميع الحلقات
 ≠بداية  ومّما ورد في برنامج )افتح يا سمسم( من أضداد نجد: المفردات وترسيخها في الّذهن

  الّسرور ≠الحزن  ،قريب ≠االختالف، بعيد  ≠صغير، الّتشابه  ≠جاف، كبير  ≠نهاية، مبّلل 
 ≠ادفع، قديم  ≠منخفض، اسحب  ≠مرتفع  مستيقظ، ≠مغلق، نائم  ≠أصغر، مفتوح  ≠أكبر 

 ≠سعيد، ثقيل  ≠أنثى، حزين  ≠ نحيف، ذكر ≠سمين قصيرة،  ≠تصغر، طويلة  ≠جديد، تكبر 
وكل هذه األضداد كانت مصحوبة  ،يسار ≠خروج، يمين  ≠قوّي، دخول  ≠خفيف، ضعيف 

بصور وحركات دالة وبمشاهدة مختلفة أحيانا من حلقة إلى أخرى، وكذا لعبة الكلمات المترادفة في 
باإلضافة  ،مسرور = سعيد ،= الّتماثل = ممر، الّتشابه طريق = شارعكـ: البعض من المواقف 

، حروف، الّتعبير عن الّصور اّلتي كانت تدور حول الكثير من: عّد، حساب أنيس وبدرلعب إلى 
  لخ.الّذكاء...إ
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  مجموعة كبيرة من أغاني واآلخر  بين الحينفي البرنامج ُدمجت  :اغانياألناشيد و األ
ومنها ما  ،وعددها في الحلقات المحلولة وصل إلى خمسين أغنّية شملت مواضيع مختلفةاألطفال 

 ومنها: ،هو مكّرر ألكثر من ثالث مرات وبمشاهد مختلفة
  إلخ؛أحلى األعمال في يد األطفال... -
  إلخ؛الّتلفزيون صندوق فنون... -
  إلخ؛حّينا حّي نظيف... -
 إلخ؛صول جميلة لكن أجملها الّربيع...كل الف -
  إلخ؛حرفي يسمى القاف... -
  إلخ؛طيري طيارة طيري... -
 ...إلخ؛ لمع المع كاألقمارا -
 .إلخ؛ما أجمل الّرمال.. ،ما أجمل الّرمال -
 تنّفس بعمق وشّم العطور...إلخ؛  -
  فيها اختالف...إلخ؛ أربعٌ  -
 إلخ.مرحى مرحى للحمام... -
إلى أمور متعّددة هادفة تربوّية وتعليمّية تنّبه الّطفل وكانت كّلها  ،ضافة إلى أغنية االفتتاحباإل
ليمّيز  هأطربت أذنرائعة مصحوبة بنغمات موسيقية و  ،في حياته اليومّية ويتعامل معها دوما يعيشها

بين نبر الجمل وتنغيمها، وليفهم داللة الكلمات، والعبارات والجمل، وكل هذا صنع ارتباطا متناسقا 
 .في البرنامج والّصورة ،والحركة ،األداء والغناءبين 
 الّسلوكات والقيم اّلتي يجب أن المشاهد بمجموعة من الّطفل  البرنامجمد ياألخالقّية: قيم ال

وليستقيم طبعه  ،ولتصبح له كعادة مستقبال ،يتعامل بها ويتعّلمها في مرحلة مبّكرة ومتقّدمة لديه
كالمحافظة على البيئة، ونظافة محيطه، وبدنه، وقد افتتحت الحلقة بمفهوم سلوك الّنظافة بعبارة  

ان ننّظف بها أسناننا( واختتمت بالمفهوم نفسه بأغنية )حّينا حي نظيف( وقد يتكّرر )فرشاة أسن
بل حتى مجموع الّسلوك اإليجابي والحكم  ؛من حين آلخر البرنامج األمر في مقامات أخرى من

الحكم على و  ،المختلفة منها: المحافظة على نظافة البيئة، الجد واالجتهاد في العمل، تنظيم الوقت
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ّتهام الغير، وطلب اوعدم اإلسراع في  اإلحسان للوالدين، نتاجه وليس على مظهرهإمن خالل  رالغي
 اونمساعدة اآلخرين، االعتذار للمظلوم، الّتعل، والّدعوة عند ارتكاب الخطأ في حق الغيرالعفو 

 حترام الكبير والعطف على الّصغيرترسيخ سلوك العمل في مجموعات وفرق، انتظار الّدور، ا
 لخ.امح، الّتصالح، تقاسم األشياء...إعدم إزعاج اآلخر، الّتسالّتعامل بلطف مع الحيوانات، و 

 :كـ:  عّلم برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته القديمة آداب الكالم والمعاملة المسكوكات
مرحبا، أهال، شكرا، عفوا، من فضلك، آسف، تفّضل، تشّرفنا، ولنا الّشرف، أرجوك، لو سمحت 

 لخ....إللاّ ني ذلك، ال مانع، الحمد هلل، سبحان يشّرف
 يحوي البرنامج مجموعة من القصص والحكايات القصيرة لكّنها قليلة :حكاياتوال صالقص 

حكاية ملك الّتمساح  ،منها حكاية سليم وحمدان، وحكاية فاطمة عن قصة الّرجل وأوالده الّثالثة
والّثعلب، حكاية الّطفل ووالده  الحزين، حكاية اإلبهام واألصابع في تحريك الّدوامة، حكاية الغراب

قّصة الّرجل اّلذي يكره الّضفادع، قّصة سّيدنا نوح والّطوفان، حكاية الغراب والجّرة، حكاية 
وهي بدورها تنمي حاسة الّسمع  ،وكل حكاية طريفة تحمل مغزى ،المزارعان، حكاية نوري الّشقي

 .لدى الّطفل
 :في برنامج )افتح يا من حيث المعلومات يحتل حقل الثّقافة العامة الّصدارة  الثّقافة العاّمة

 إليهينتمي الّذي هو  عالمه العربيّ  فل علىمن أجل اّطالع الطّ وذلك  ،سمسم( في نسخته القديمة
ثراء  جديدةومفردات تزويده بمعارف قصد ذلك و  وكانت جميع المعلومات  ،رصيده الّلغويّ وا 

في الجدول من أمثلة وهذا ما سنوّضحه  ،وصور حّية دالة عليها ،بسيط عريف وتعليقتمصحوبة ب
 :اآلتي

 
 
 
 
 
 



ِته القديمة ......... الفصل الثّاني )الّتطبيقّي(:  دراسة تطبيقّية لبرنامج )افتح يا سمسم( في ن س خ 

 

223 

 –( 19الجدول رقم ) -

 الّصور الدالة عليها الّتعليق /الّشرح  المعلومة

الّدول والعواصم 
مسجد ، العربّية
 زخارف ،جبس

 .عربّية ونقوش

دمشق )سوريا(، دبي )اإلمارات( 
الّدوحة )قطر(  ،ودية(الّدمام)السع

دار البيضاء ال ،رياض )مصر(
  .)المغرب(

جمهورّية 
 .جيبوتي

جزء من هي جيبوتي جمهورية 
 .األّمة العربّية

 
وهي عبارة عن  ،موجودة في سوريا .قلعة حلب

 .بناء طويل
 

 ناطحات الّسحاب
بنى أّول من )

ناطحات الّسحاب 
 .(هم العرب

في اليمن في مدينة الّشام موجودة 
كّل أبنيتها عالية  ،سنة 500منذ 

والزالت قائمة  ،بها زخارف جميلة
حّتى اآلن مصنوعة من الّطين 

وصالحة  ،واآلجر ،والحجارة
  للّسكن. 

أهرمات مصر 
  .والجامع األزهر

كهرم أبو موجودة في القاهرة 
ضخم من  الهاوي )إنسان

  الّصخر(.
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الّدار البيضاء 
 .ومراكش الحمراء

سميت الّدار موجودة في المغرب، و 
ألّن كّل البيوت فيها  ؛البيضاء
 .ومراكش هي حمراء ،بيضاء

 
مدينة قطر 

وموقعها في 
خريطة الوطن 

 .العربيّ 

 موجودة في الخليج العربيّ 
عاصمتها الّدوحة قريبة من 

البحرين، وتجاورها المملكة العربّية 
  واإلمارات. ،الّسعودية

 مع العلم أّنها ،ةالجدول أمثلة توضيحّية لطريقة عرض البرنامج لمعلومات الثّقافة العامّ  يقّدمو 
على جامع محّمد الّتعّرف خرى كإلى الكثير من األمور األ فأشير أيضا ،مرتبة متمّيزة كثيرة وتحتلّ 

 قيا، الخرطوم عاصمة الّسودان، نهر اّلنيلاألمين بالقاهرة، الّتعّرف على الكعبة الّشريفة، لباس إفري
الفول الّسوداني، منارة بني أبي طولون بالقاهرة، المدينة العربّية القديمة البطرق )مدينة محفورة في 

مدينة  ،روان القديمة في تونسمدينة القيالّصخر(، القميص الّسوداني، متحف الّشمع بالقاهرة، 
  العقبات الموجودة في األردن، الّتعّرف على قصب الّسكر، المسجد الّنبوي في المدينة المنّورة

 البحر المّيت في لندن لخ،ّية قديمة: دينار، درهم، ليرة...إعمالت إسالم (،)وعلى قبر الّنبي 
، البصرة في العراق، المسجد لبحرين، الّلباس المغربيّ العدسات اّلتي تكّبر األشياء، العروس في ا

لخ برج الّساعة، ثقافة الخناجر في عمان...إوعاصمة ليبيا فيها  ،األقصى بالقدس، مدينة طرابلس
  في حلقات برنامج )افتح يا سمسم( القديم ّية وكثيرة يتعّلمها الّطفلوغيرها من أمور أخرى ثانو 

لثّقافة العربّية لتنمى إلى اوزخارف تحيل دائما  ،عربّية، وبنايات مرتفعةعلى أماكن  عهطلتُ كّلها و 
تمّتعه وتشّوقه لمزيد من المتابعة في حلقات قادمة من  هنفسلديه دقة المالحظة، وفي الوقت 

 .البرنامج

  ّبيعة من أيضا على صور الطّ  ى البرنامجاحتو  والحيوانات: بيعة المختلفةمناظر الط
 الّطفل اطالعلبرنامج نجد: ، أشجار، فواكه، ومما ورد في اباتات: كـ: النّ ومناظر أخرى حيوانات

بساتين العنب، مياه عذبة والّطبيعة بصفة عامة ك لكائنات الموجودة في قاع البحار،على أنواع ا
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البلبل، الّنسر الّتعّرف على الّضفادع، الّذباب، كلب الّدروج اّلذي يعيش في أمريكا، في أبو ظبي، 
 الحصان ،الفراشات ،البطة ،الوحش، األرانب، الخرفان، الّطاووس، الّزرافة، األسماكحمار 

لخ، وكذا الّتعّرف على مختلف أنواع أوراق الّنباتات ود، األسود...إالفيل، الفهاألخطبوط، القردة، 
 استعرض البرنامج محاكاةكما و  ،، الّتعّرف على زهور عباد الّشمسالتّأّمل في الغيومواألشجار، 

نقنقة ح الكلب، خوار البقر، مواء القطط، زئير األسد، ، نبا بعض الحيوانات مثل:ألصوات  وتقليد
وصوت المنشار، صوت  ،صوت المطرقةكـ: اآلالت أصوات بعض تقليد  الّدجاجة...إلخ. وكذلك

ّطائرة، صوت لوحة ال عقارب الّساعة، صوت الّطبل، صوت الباخرة، صوت الّسيارة، صوت
لحركات حّتى محاكاة األطفال و أللحان وأنغام موسيقية مختلفة، المفاتيح...إلخ، وتقليد وترديد ا

ؤّكده وهذا ما تُ  ،وفي جميع األعمال اّلتي تقوم بهااآلالت المختلفة في حفر الّتراب ونقله وتسويته، 
 لنا مجموع الّصور اآلتّية:

 -(12الّشكل رقم ) -

 

سواء تلك المعّبرة عن محاكاة األطفال  ؛من الواقعمستوحاة في الّشكل إّن الّصور كما هي مبّينة 
حلقات برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته  راعتكما  .المتعّلقة بالحيوانات وأ ألعمال اآلالت

العلمّية في ذهن المادة وذلك من أجل ترسيخ  ،أخرى عّدة مواضع في الّتكرار والمحاكاةآلية  القديمة
حالة إليه بالّصور د تكّرر الّرقم ثالثة مرارا رسمافق وعلى سبيل المثال ،الّطفل مّرة أشير ف ،ونطقا وا 
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ومّرة بترقيم البيوت، ومّرة أخرى ومّرة بثالث أبواب، ، إليه بـثالث دمى متحّركة، ومّرة بثالثة طيور
  هو مبّين في الّشكل اآلتي:كما  .ئراتبثالث طا

 –( 13الّشكل رقم ) -

 

مجموعة قّدمت له حيث  ،الّلغة تعليمالّطفل بأشياء أخرى من شأنها أن تسهم في  اتزّودت الحلق
لى آخر حرف ،إلى أّول حرفاإلشارة فيها  تمن الكلمات تمّ  شاهدنا في و  ،كما في الّصور وا 

 ونطقه في الوقت للحرف األولم أّوال، بعدها يشار ترس البرنامج بأّن مجموع المفردات المتعّلمة
أشياء أخرى إلى ما سبق أشير إلى وباإلضافة ، ، وكذلك بالّنسبة للحرف األخير من الكلمةهنفس
فيها ن الّرحيم( ليسار في جملة )بسم الّله الّرحمالّلغة العربّية الّتي تكتب من اليمين إلى اـ: ك هاّمة
اية يشار إلى نهبعدها و  ،وهي كلمة )بسم( ،فيهاوألّول كلمة  ،من الجملة إلى الجهة اليمنىيشار 

كما أطلعت الحلقُة الّطفَل . وهي كلمة )الّرحيم( هاكلمة في وآلخر ،الجملة؛ أي إلى الجهة اليسرى
 ووثيقة أخرى تعّرفه، لمصابيح الكهربائّية الّطويلةكتعريفه بكيفية صنع ا مواد وثائقّية كثيرةعلى 

ومما ُيصنع البسكويت  ،، ُيعّرف الّطفل مما ُيصنع الخبزر عليهابُ عْ بأنواع الجسور المختلفة اّلتي يَ 
وكيفية الّتعّرف على كيفّية صناعة الّسفن وأنواعها، وكيفية صناعة الحلويات، والفرق بينهما، 
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والّتعّرف على صناعة البّطاريات في المصانع، والّتعرف على مكان تنظيف الّسيارات وتصليحها، 
 الّتعّرف علىومعامل صنع الّنسيج و صانع الفّخار، وكيفّية تعاون اليد واآللة في صنع الّنحاس، 

جودة في أنواع المجوهرات، والحلي ومختلف أدوات الّزنا المو  طالع الّطفل علىمصانع الحديد، وا
باإلضافة إلى أمور تدريبّية أخرى  والّتعّرف على أيام األسبوع، وفصول الّسنة ،، لباس افريقيااليمن

 البرنامج وعّلم، لخجعة الّدروس، الّصالة، الوضوء...إمرا ،الّنوم، الغذاء الجّيد ،الّراحة كالّرياضة،
كر كونهما يشتركان للتّفريق بين الملح والسّ ، كالّذوق الّطفل ووّعه بكيفية استعمال حواسه الخمسة

وحاسة الّسمع في استعراض صورة الهاتف اّلذي يرن، وتتّم اإلجابة في الحين  ،في نفس الّلون
بيدي أشرب  عب،وحاسة الّلمس من خالل الّصور المستعرضة في أغنية هي: بيدي آكل، بيدي أل

فل كما تعّلم للطّ  .ال، تعالى، إلى الّلقاء، جّيد، وأنواع إشارات اليد المختلفة: لخإبيدي أصافح...
إلى الخصائص الّلغوّية للبرنامج كما بّينه تحليل  إضافةف .كيف يدرك األشياء بعقله وبه يسترشد

 يتعّلق بهذا الفن من مكان للمسرح، وما الّتمثيل المسرحيالحلقات، فإّنها أيضا تعّلم الّطفل مبادئ 
األغاني الملحونة، وأشخاص يمثّلون  ،حّيةكتابة المسر  ،ومالبس ،وخشبة، وأنوار، وستار ،وممثلين
مثّلثات  ،مرّبعات :من األشكال الهندسّيةإذ عّلم  ،وزّود الّطفل بدروس الّرياضيات األدوار.

الحسابّية من وتكّرر ذلك في كل الحلقات تقريبا، وعّلم العمليات  ،والّتعريف بها ،مستطيالت، دوائر
 وجمع. ،طرح

ر برنامج )افتح يا يتوفّ ا: ومحاسنه (افتح يا سمسم)برنامج الّنسخة القديمة من عيوب  -5
العيوب اّلتي ال يخلو على جملة من وحسب ما تبّين لنا من الّتحليل  ،في نسخته القديمةسمسم( 

أتاحت له الّنجاح الباهر في اّلتي محاسن منها أي عمل مهما بلغ من الّنجاح؛ لكن غلبت عليه ال
 تتلّخصو  ،بالفطرة والممارسة ألطفال ما قبل المدرسة الّلغة العربّية الفصيحة تعليمفي و  ،زمانه

  :ما يأتي في هذه الّنسخة القديمةمجموع عيوب ومحاسن 

( في افتح يا سمسم)كان برنامج : (افتح يا سمسم)برنامج الّنسخة القديمة من عيوب  -1 -5
العربّية الّلغة  تعليمفي  أسهمكونه العربّية  فزيونالّتلته برامج من أروع ما أنتج القديمةنسخته 
 في: والمتمّثلة ،أو زالت لكّنه ال يخلو من هنات بالفطرة والممارسة؛ الفصيحة
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ال  ات العربّية المعروفةكن بالّترتيبتبطريقة عشوائّية، ولم الملّقنة في البرنامج كانت لحروف ا -1
، وال بالّترتيب وال حّتى بالّترتيب األبجديّ  ،األلف بائي المعروف في الّلغة العربّيةبالّترتيب 
لّقن مّما يجعل الّطفل يجهل موقع الحروف في محّلها، فنجده مثال في الحلقة األولى يُ  ؛الّصوتي

لث الحرف الثّ إلى اانية وينتقل في الحلقة الثّ  ،وهو حرف الّدال حرف الثّامن في الّترتيب الهجائيّ ال
حرف وهو  لحرف الواحد والعشرينا ينتقل إلىالثّالثة  ، وفي الحلقة(الاّلمحرف )وهو  والعشرين

، وفي الحلقة الخامسة ينتقل (الحاءحرف )وهو  لحرف الّسادسإلى اي الحلقة الّرابعة وف ،(القاف)
د إلى الحرف يعو بعة والعشرين وفي الحلقة الّسا ،لحرف ما قبل األخير وهو حرف )الواو(إلى ا

وهو حرف  ،الث عشرلحرف الثّ ي الحلقة الثامنة والعشرين يعود إلى اوف ،األّول وهو )الهمزة(
 .)الّشين(

جميع الحركات فمثال في بلم تنطق برنامج )افتح يا سمسم( القديم الحروف الملّقنة في  -2
الحلقة الثّالثة والّرابعة لم ينطق حرفا )القاف والحاء( بالّتضعيف، وكذا في الحلقة الخامسة لم ينطق 

 .في المدرسة ببعض الحركات يصعب على الّطفل تعّلم نطقهاحرف الواو مضموما؛ مّما 

متفاوتة من حلقة ألخرى، فمثال: في البرنامج اّلتي تحوي الحروف الملّقنة  نسبة المفردات -3
المفردات الحاملة لحرف الاّلم كثيرة جدا، ومتنوعة، وكذا حرف القاف، وبين حلقة وأخرى فرق 

، وهذا سّهل في ترسيخ وقليلة جّدا في توظيف حرف الّدال ،شاسع، وليست متقاربة في الّنسبة
 .بعضها

اّلتي من شأنها أن البرنامج في جزئه األّول حلقات في  ياب بعض األلعاب الّتربوّية الهاّمةغ -4
ُتسهم في تعليم أصوات الّلغة، كلعبة الكلمات ذات المقاطع المتشابهة في األصوات؛ حيث توّفرت 

 وآخر ووسط الكلمة؛ لوالحروف في أوّ  ،والّترادف ،ّتضادفقط على ال

 هالواقع؛ مما يجعلهناك ما هو غريب على الّطفل، وغير مجّسد في المفردات المستعملة  -5
شعور  ،تخّيل، ذكاء :دات المجّردةكذلك مجموع المفر ككلمة دّب، زرافة، و  الم افتراضيّ يعيش في ع
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لمعجمّية المتعّلمة في اكما أّن جميع المفردات  ،اّلتي ال يستطيع الّطفل إدراكها واستيعابها بسهولةو 
 ؛قراءتها ج غير مشّكلة مما يصعب عليهالبرنام

 خروج   لداللة بعض المفردات بصور مختلفة؛ لكن تشترك في الّداللة ككلمة دخول، الّتمثيل -6
 في سنواته األولى. مّما يسهم في شرود ذهن الّطفل ؛وهدوء...إلخ

العّد وكتابة األرقام بطريقتين مختلفتين، وهذا أيضا يؤّدي إلى شرود ذهنه فيجد نفسه بين  -7
 .أم بذاكين مختلفين، أيكتب بهذا خطّ 

تجعل  جّداما كان في مجال الّتسلية من موسيقى، ونزهة، وحفالت قديمة وتقليدّية كّل  -8
وتحّسسها بلمسها أكثر يميل للعب عصرّية؛ واّلتي يستطيع أن يتفاعل معها هذا فل في وقتنا الطّ 

 .نه من اكتشاف أشياء كثيرة بمفردهمما يمكّ 

بين ّصور حّية وأخرى متحّركة؛ فالّطفل الّصغير يجب القديم )افتح يا سمسم( ج البرنامج زْ مَ  -9
 وكّلما كان أكثر واقعيا كّلما اقتربنا إلى عالمه. ،أن يتعامل مع ما هو حّي لكي يكون أكثر واقعيا

الّشائع )انتهيت( بدال من )أنهيت(، وكّرر  الخطأ الّلغويّ في البرنامج القديم  الّتسجيل -10
 مما يؤدي إلى ترسيخه في ذهن الّصغير. ؛جميع الحلقات تقريباعّدة على مستوى  لمرات

 .بمقدور الّطفل الّصغير استيعابهابعض الّصيغ اّلتي ليس ل الّتسجيل -11

طريقة تلقين الّصيغ الّصرفّية كانت عشوائّية، فأحيانا يستدل في أمثلته بالجمع، وأحيانا  -12
 .بالمفردبالمثنى، وأحيانا أخرى 

واّلتي ال يجد لها الّطفل اإلجابة  ،واألساليب اإلنشائّية )االستفهام( الجمل المرّكبة ةغلب -13
  .نفسهقرارة أحيانا بينه وبين 

ّن وأخواتهماجمل الّنواسخ  ةكثر  -14 والّنصب  ،، وكذا الّنفيمها الّطفلال يفه واّلتي ،بكان وا 
 والجزم؛
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المنهجّية العلمّية المضبوطة، فأحيانا يلّقن للّطفل الحروف في إلى البرنامج  افتقار  -15
منتصف الحلقة وأحيانا يلقنها إّياه في بداية الحلقة، وفي فترات متفاوتة، فلو انطلق البرنامج في 

لمفردات، ثم الصيغ المختلفة، ومجموع الّتغيرات إلى ام الحروف، بعدها ينتقل بداية كّل حلقة بتعلي
ليها، وأخيرا كيفية تكوين جمل بسيطة مما تعّلمه من حروف، ومفردات، وصيغ، لكان اّلتي تطرأ ع

  تيجة تكون أكثر إيجابّية.والنّ  ،بكثير ة أحسنعرض المادة الّلغويّ 

وبصفة متكّررة  ،مثل: باص، قعدت، بندورة خيلةالبرنامج بعض المفردات الدّ استعمال  -16
 سخة القديمة لبرنامج )افتح يا سمسم(.على مستوى جميع الحلقات اّلتي تّم تحليلها من النّ 

 الّشريف في حلقات البرنامج. انعدام تام لالستشهاد من القرآن الكريم، والحديث الّنبويّ  -17

العاّمة، فال غرابة بعض الّصور على الّطفل، وبخاّصة تلك الموّظفة في حقل الثّقافة  -18
 يستطيع فهمها واستيعابها.

إّن المصطلحات المستعملة من: عربة، دّكان، موقد، كّلها مصطلحات قديمة، فهناك اليوم  -19
الهائل مصطلحات عصرّية، تعوض هذه  أمام الّطفل المعاصر بفضل الّتطور الّتكنولوجيّ 

ما سنترّقبه في محتوى البرنامج الجديد اّلذي سنحّلله في الفصل المفردات، والوسائل القديمة، وهذا 
 الثّالث من البحث. 

كان محتوى البرنامج الُمقّدم  (:افتح يا سمسم)برنامج الّنسخة القديمة من  محاسن -2 -5
مستوعبا من طرف مقّدميه والقدرة على امتالك مضمونه، وهذا في نسخته القديمة )افتح يا سمسم( 

، وهناك الكثير من المحاسن اّلتي سّجلناها من في سّر نجاحهاألولى ء األساس، والّلبنة هو الّشي
 وهي:  ،خالل تحليلنا لحلقات البرنامج

على مواقع الّنبر في حروف العربّية، والّضغط برنامج )افتح يا سمسم( القديم حلقات وقفت  -1
 .أهّميتهاإلشعار الّطفل بمدى وذلك على بعض مفردات الّلغة، 
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بأداء جّيد، وبوقفات قصيرة، ورفع للّصوت في مواطن الّرفع، وخفضه في البرنامج مّيز ت -2
 .اطن الخفض، وذلك حسب مقتضى الحالمو 

حيحة، بوضوح تاّم وتجنب الّتداخل رص البرنامج على إخراج الحروف من مخارجها الصّ ح   -3
 .أو التّقارب عند الّنطق بها

يعّود ما وهذا  ،غة، وقّدم القصص، والحكاياتاألطفال من الّتعّلم المبّكر لل مّكن البرنامج -4
كما أكثر و ، والّنطق الّصحيح والّسليم لمفردات الّلغة العربّية الفصيحة ،الّطفل على الّطالقة الّلغوّية

 .اإلصغاء لمعطيات الّنص الّلغوّيةليشغل ذهنه ب ؛من عرض الّصور لشّد انتباهه

أسهم البرنامج في إيجاد بيئة سماعّية فصيحة، وقامت بين البرنامج والمشاهد )الّطفل(  -5
 وطيدة.عالقة 

 واالستعداد لتلقي المادة العلمّية. هّيأ الّطفل لمحيط المدرسة -6

جعل الّطفل يخّزن في ذاكرته أسلوبه، وطريقته في الّتعبير، وبالتّالي تتوّلد لديه القدرة على  -7
وهذا بسبب تناسق البرنامج  ،في استخدام لغته الفصيحة، والّتعبير عن أغراضه وحاجاته المحاكاة

 لمحتوى المادة العلمّية اّلتي كان يقّدمها في كل حلقة من حلقات البرنامج.

ّث البرنامج بالّلغة الفصيحة الّسليمة المبّسطة اّلتي تناسب العصر الحالي بحيث إذا استمع بُ  -8
ومع أبطاله، وتقليد  ،ومحاكاة ،وممارسة ،استقّرت في أذهانهم على أساس تكرارإليها األطفال 

 .ملكة الفصاحةتعّلم ما يسّمى بـ: استمرار كّل ذلك ينطبع فيهم 

عب اّلتي وّفرها، مّما وما أسهم أيضا في إنجاح العملّية الّتعليمّية اّلتي احتواها هو مجموع الل   -9
من خالل ربط الّتعليم  المادة الّتعليمّيةسهم في تعزيز ، ويُ والبرنامجيتفاعل يجعل الّطفل كمحور 

ببيئته المحّلية اّلتي ينتمي إليها، علما أّن الل عب تعمل على توفير أدّلة قوّية وملموسة تدّعم 
مّما يؤّدي إلحداث الّتواصل مع الّطفل، ويتعّلم  ؛المبادرة، وتؤّكد القدرة على إحداث تغّير ملموس

 والمتوّسط ،المستوى ويّتسع مجالها ما بين الّطفل الّضعيف ،خاللها حروف الّلغة العربّيةمن 
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عليمّية، والّتسلية في اآلن فالبرنامج وّفق بين عرض الماّدة التّ  ،والمتفّوق، فيمكن ممارستها كالّتسلية
 .نفسه

للّتعّرف  على تطوير قدراته ّطفلالمقترن باإلبداع، وحّفز ال عمل البرنامج على إيجاد المرح -10
 .ة البسيطة والّتنشئة االجتماعّيةعلى الحساب، واألشكال الهندسّية، وطريقة حّل المشكل

نّمى من مدارك الّطفل ومعارفه، وقّدم له معلومات عن أعضاء جسمه ووظائفها وكيفّية  -11
 العناية بها من مأكل، ملبس، نظافة.

المبني على سؤال وجواب، وذلك ما خلق نوع من التّفاعل بين قام البرنامج على الحوار  -12
 الّطفل وشخصّيات البرنامج.

أشد االرتباط بمحتوى المادة الّتعليمّية الموجودة في  حتوى مواضيع حلقات البرنامجم ارتبط -13
 ، وكذا تبسيطه وتدعيمه لطريقة عرض الماّدة العلمّية.الّطور األولى تعليميّ 

امج الّطفل مجموع القيم الّدينّية، واألخالقّية والثّقافّية من: احترام، طاعة، حب عّلم البرن -14
 لخ.لمشاركة في المسؤولّية، تعاون...إأخذ، عطاء، ا

عّلم الّطفل الكثير من المفردات والكلمات الجديدة في كّل حلقة من حلقات البرنامج يمكن  -15
 الحاجة. واستخدامها عند إضافتها إلى قاموسه الّلغويّ 

عّلم الّطفل البعض من المفردات بطريقة االشتقاق مثل كلمة )عدسة( في الحلقة رقم  -16
أرى الحروف وهي:  ،( اّلتي وّظفت في العديد من الجمل، وفي كل جملة لها معنى خاّص 26)

  ، هذه عدسة العين...إلخ.العدس لألكلهذه حبات ، العدسات للّتصوير والّتكبير، بالعدسة

البرنامج بلغة عربّية فصيحة صحيحة سليمة سهلة ما ييّسر للّطفل تصحيح الّنطق  ُقّدم -17
 وتقويم الّلسان وتجويد الّلغة، وهذا ما ال يجده في محيطه األسري.

زّود الّطفل بمعلومات ثقافّية منتقاة من عالمه العربّي اّلذي ينتمي إليه، واّلتي من شأنها  -18
 .لعملّية الّتعليمّية والّتعّلمّيةأن ُتسهم هي األخرى في ا
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وتعبيرات ومالمح وجوههم  ،والّدمى ،عمل على جذب الّطفل بواسطة حركات الّشخصيات -19
 استيعاب معناها وتركيب جمل بسيطةمما جعله يحّلل معنى المفردات و  ،وأسلوبهم في الكالم

 واستخدامها في مواقف الحياة المختلفة، وكذا الّتعبير عن مشاعره وأفكاره.

عّزز البرنامج العملّية الّتربوّية والّتعليمّية بفضل تنّوع المواد العلمّية المتسلسلة والمتناسقة  -20
  المقّدمة من خالل عرضه لحلقاته.

حلقات برنامج )افتح يا سمسم( تحليل توّصلنا من خالل الّتطبيقّي: الثّاني خالصة عاّمة للفصل 
 :يأتيإلى ما في نسخته القديمة 

تعّلم أصوات الّلغة العربّية، ونطقها الّنطق الّصحيح، ومن األصوات اّلتي من فل لطّ امّكن  -
وبجميع الحركات  ،العربّيةبأّن البرنامج في جزئه األّول لقّن أكبر نسبة من حروف حّللناها وجدنا 

 تقريبا؛
إّما  ردات متنّوعة، حاملة لهذه الحروففي مفاّلتي سعى البرنامج إلى تعليمها الحروف  وردت -

حالة أو في آخرها، واسُتصحبت كّل مفردة بالّنطق الّسليم، واإل ،في أّول الكلمة، أو في وسطها
 أو تمّثل بدمى متحّركة؛ ،وجاءت الّصور إّما حية ،وبصفة مكّررة لداللتها بصورة معّبرة عنها

سنادها البرنامج حلقات  احتوت - صيغا متنّوعة، منها صيغ األفعال في أزمنتها الّثالثة، وا 
اء اإلشارة ، وأسموالجمع ،والمثّنى ،لضمائر المتكّلم والمخاطب، والغائب؛ وصيغ األسماء من المفرد

 ؛لخواألسماء الموصولة...إ

ة متنّوعة، تراوحت بين مفردات متعّلقة بشخصية الّطفل وأسرته كَشَف الّتحليل عن حقول دالليّ  -
باإلضافة إلى  وكذا مفردات في الثّقافة العاّمةوأخرى لأللعاب والّتسلية، وأخرى تدّل على المحيط، 

 أشياء أخرى؛

اب الجمل البسيطة، المكّونة سّجلنا في الجانب الّتركيبي كثرة وغلبة الجمل المرّكبة على حس -
ن هذه الجملة من )فعل + فاعل(، وذلك لجذب الّطفل جملة فعلية(؛ حيث تتكوّ )خبر  مبتدأ +من: 

 ترسيخها في ذهنه؛و سهولة تعّلمها لمجموع المحسوسات والّتعّرف عليها، و 
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، اّلذي تراوح بين استفهام، نداء الخبريّ حساب األسلوب على  غلب األسلوب اإلنشائيّ  -
 الّلغة عليمكونه األنجع في ت ؛سؤال وجواب لى الحوار المبني علىتعّجب؛ ألّن الحلقات قائمة ع

 جعل الّطفل يتسابق ويتفاعل مع البرنامج في اإلجابة عن األسئلة المطروحة؛في  وكذلك

 على مستوى جميع الحلقاتاألغاني ة من مجموعمت في برنامج )افتح يا سمسم( القديم دِّ قُ  -
 الحّسي لديهم، مع مختلف الوثائق وتنّمي الّذوق ،الّصغارمرفقة بنغم موسيقّي تطرب آذان و 

على أماكن مختلفة من الوطن  طلعتهأعة، والحيوانات المختلفة، و والّلوحات الفّنية وصور الّطبي
 ؛األّمة العربّيةتعّبر عن ثقافة أخرى وأشياء  ،العربيّ 

المتّضاّدة، أو لعبة الكلمات ُقّدمت الحلقات على شكل ألعاب الكلمات، كلعبة الكلمات  -
أو المّتحدة الموضوع، ولعبة الكلمات اّلتي تبدأ بحرف واحد، أو تنتهي بحرف واحد، وهذا  ،المترادفة

كما لم تخل الحلقات من  ،، مما ُتسهم في تكوينهم الّلغويّ ألّنها تستهدف أطفال ما قبل المدرسة
 القّص والحكاية.

 
 



 

 

 (الفصل الثّالث )الّتطبيقيّ 

 .للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم(دراسة تحليلّية نقدّية 

المبحث األّول: تحليل الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( من حيث المستويات الّلغوّية 
 .األربعة

 الّتعريف بالّنسخة الجديدة لبرنامج )افتح يا سمسم(. -1
 .والّلغوّية ة الّتعليمّيةللمادّ )افتح يا سمسم( الجديد عرض برنامج ة طريق -2
 .الحلقات واألدوار -3
 .المستوى الّصوتيّ  -4
 .المستوى الّصرفيّ  -5
 .المستوى المعجميّ  -6
 .المستوى الّتركيبيّ  -7
 عيوب الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( ومحاسنها. -8

الجديدة من حيث و القديمة برنامج )افتح يا سمسم(  نسختيبين المبحث الثّاني: دراسة مقارنة 
 المستويات الّلغوّية األربعة.

 .المستوى الّصوتيّ  -1
 .المستوى الّصرفيّ  -2
 .المستوى المعجميّ  -3
 .المستوى الّتركيبيّ  -4

 المبحث الثّالث: أوجه االختالف والّتشابه.

 أوجه الّتداخل. المبحث الرّابع:

 المبحث الخامس: البديل المقترح.
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المبحث األّول: تحليل الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( من حيث المستويات 
 تح يا سمسم( على شاشة الّتلفزيونبعد سنوات من الغياب الّطويل لبرنامج )اف :الّلغوّية األربعة

بعد أحداث حرب الخليج، وهو كما أشرنا في الفصل  وكان ذلكعاما،  25واّلتي دامت تقريبا 
ذي اشتهر في مرحلة تعليمي، ترفيهي، مقّدم ألطفال ما قبل المدرسة، والّ الّسابق من البحث برنامج 

وبعد أن بدأت  الّثمانينيات؛ لذا ظّلت فكرة إعادة البرنامج حلما يراود شركات اإلنتاج الخليجّية،
ن الّرابعة والثّامنة م، واّلذي سيقّدم للفئة العمرّية ما بي2010عام ات إعادة عرض البرنامج مفاوض

اعتزمت وزارة الّتربّية والّتعليم في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة، ومكتب الّتربّية العربّي من العمر 
ون مع تي تّم تطويرها بالّتعاالّ و  ،من برنامج )افتح يا سمسم(لدول الخليج توزيع المجموعة المبتكرة 

مجلس أبو ظبي للّتعليم حصريا على المعّلمين والعاملين في المجال الّتربوي في كّل مدارس دول 
المخرج م بعدما أنهى 2015وذلك في سبتمبر  ،موسم العودة إلى المدرسةالخليج بالّتزامن مع 

واّلذي قال   دمن برنامج )افتح يا سمسم( الجدير الحلقات الجديدة وي  ص  ت   العراقي )ياسر الياسري(
للّطفل في  تتناسب مع المستوى الّذهنيّ عصرّية في األسلوب الّتعليمي،  اعنه بأّنه يحمل أفكار 

كان قبل  ، يختلف عن األسلوب اّلذيتمامايعيش بأسلوب مغاير  اّلذي ُيعرف بأّنه 1.الحاليّ  الوقت
 .والّتقانة المعاصرة، ومنهج سرعة الحياة المعاصرة بصفة عاّمة عاما مع الّتطّور الّتكنولوجيّ  25

انطلق برنامج )افتح يا سمسم(  برنامج )افتح يا سمسم(:الجديدة من  . الّتعريف بالّنسخة1
واّلذي  2م،2015في الّتلفزيونات الخليجّية في سبتمبر  معا نبني المستقبلتحت شعار:  الجديد

 الّنسخة القديمةة مستوحاة من وحي والمسّلي الّتعليمّية الّثرّية ة من الوسائلمجموععلى احتوى 
األشهر في  خة في أذهان جيل الثّمانينيات؛ كونه البرنامج الّتعليميّ وشخصّياته المحّببة والمرسّ 

حليل في الفصل الّسابق من البحث، وها وهذا ما بّينه التّ  ،نجاحا باهرا اّلذي حّققالعالم العربّي، و 
حياء شخصّياته  عادة إحيائه وا  هو اليوم يتم تنفيذ الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم(، وا 

المشاهد العربّي حّتى اليوم، وهكذا عاد البرنامج الهادف إلى تلبية  ال طالما بقيت في ذاكرةاّلتي 
                                                           

 م.2019 -06 -22. بتاريخ:  http://iftahyasimsim.com: افتح يا سمسم الجديد، عن الموقع اإللكترونيّ ُينظر:  -1
 -01. بتاريخ: https://www.aljazeera.net /: ُينظر: افتح يا سمسم البرنامج الجديد، عن الموقع اإللكترونيّ  -2

 م.2019 -07
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مثلما هو األمر في الّنسخة أجزاء  ّدم فيوقد قُ  ،قبل المدرسة حاجيات الّطفل الّتعليمّية في سّن ما
: حلقة، والبرنامج شهد عودة بشخصياته المحّلية المحبوبة اّلتي تضم 28وكل جزء يحوي  ةالّسابق

الّدمية األكثر شعبّية )نعمان(، والّدمية اّلتي تّتخذ شكل الّطائر الملّون )ملسون( اّلذي يسافر حول 
 ور(، و)كعكي(ڤر ڤالمعرفة إضافة إلى شخصية )عبلة(، و)الّضفدع كامل(، و) العالم لتحصيل

يقّدم باألغنية لبرنامج ال يزال ا. كما تذكر الحقاشخصيات جديدة ظهرت البرنامج الجديد  فيولكن 
 الحنين إلى الماضي لخ( كخطوة أولى للحفاظ علىح يا سمسم أبوابك نحن االطفال...إ)افتالقديمة 

في البرنامج الجديد )افتح يا سمسم( أيضا أّنه لم يتغّير فيه الكثير بل إاّل الّشيء  وما الحظناه
من ولكن  1بل كان بسيطا جدا لم تقّيده الّتكنولوجيا، ؛واّلذي لم يلغ الفكرة األساسّية  للبرنامج ،القليل

تمّكن من الحكم على مدى سنالّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم(  خالل تحليلنا لحلقات
ألفكار الّطفل المعاصر هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبّين مدى  هذه الّنسخةأفكار تناسب 

وترسيخها في أذهان األطفال للّتخفيف  ،مساهمته ونجاحه في تعليم الّلغة العربّية الفصيحة الّسليمة
في  ا، والّسؤال اّلذي يبقى مطروحومالعربّي اليفل الطّ العام اّلذي يعاني منه  من الّضعف الّلغويّ 
ه في الّثمانينيات هو ذات ألطفالهو: هل برنامج )افتح يا سمسم( اّلذي أحّبه ا ضوء هذا البحث

ى اليوم؟ على في األجزاء الموالية من البرنامج حتّ واّلذي سيظّل كذلك  ،م2015 أطفالاّلذي أحّبه 
، وكما رآه البعض بأّن عودة البرنامج البرنامج الجديدأساس أّن التّقانة المعاصرة لن تغّير مفاهيم 

، ويبقى بنسخة وحّلة جديدة كخطوة نحو تخليص األطفال من قيود الّتكنولوجيا واألجهزة الّذكّية
جديدة لبرنامج )افتح يا سمسم( اّلذي يعتبر نموذجا مهّما في مجال البرامج السخة نّ الالعمل على 

لبرنامج )شارع ه محّليا بالّلغة العربّية الفصيحة فكان أّول إصدار تّم إنتاجُ الّتلفزيونّية الّتعليمّية، 
والعمل يحمل في  ،لألطفال ُعرض في العالم تعليميّ  يّ كأطول مسلسل تلفزيون سمسم( األمريكيّ 

عات المرجّوة منه مقارنة ى بمستوى الّتطل  ق  ر  طّياته الكثير من الّتحّديات والجهود للخروج بعمل ي  

                                                           
 -15. بتاريخ: https://www.aljazeera.net : /ُينظر: افتح يا سمسم البرنامج الجديد، عن الموقع اإللكترونيّ  -1

 م.2019 -09
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بالّنجاح الّساحق للّنسخة القديمة من برنامج )افتح يا سمسم( الّتي ُعرضت في الثّمانينيات في 
 .جميع أنحاء الوطن العربيّ 

يتضّمن الجزء  :والّلغوّية للمادة الّتعليمّية)افتح يا سمسم( الجديد برنامج عرض ة طريق. 2
أغنّية جديدة  28حلقة، وأكثر من  28تحليله األّول من برنامج )افتح يا سمسم( الجديد اّلذي سيتّم 

باإلضافة إلى مجموع الفواصل الحّية للّطبيعة والحيوانات، وكذا حكايات الّدمى المتحّركة  ،ومبتكرة
الّشهيرة في حي )افتح يا سمسم(، وحلقات البرنامج الجديد ليست منتّظمة من حيث الّزمن اّلذي 

ّنما تراوح زمن الحلقات الثّامنة والعشرين بين تستغرقه كل حلقة كالبرنامج القديم، و   28دقيقة و 24ا 
دقائق أخرى  (04) أربعدقائق للرسوم المتحّركة، و  (03) ثالثدقيقة لكل حلقة مقّسمة كما يلي: 

دقائق  (08) ثمانو ، إلمو، وبدر ،للعرائس مثل: أنيسدقائق ( 03) ثالثو  للمواد الوثائقّية،
( دقائق 03وثالث )لعالم القصص، دقائق ( 06وست ) ،عشرين ألحداث تدور في شارعمخّصصة 

  :اآلتيمن خالل الّشكل بنسب مئوّية نمثل لذلك سو  ،لألغاني

 -(14الّشكل رقم ) -

 
 

11,53% 

15,38% 
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19,23% 

 رسوم متحّركة 15,38%

 مواد وثائقّية

 العرائس

 أحداث حي عشرين

 عالم القصص

 األغاني
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من الثّامنة والعشرين اّلتي سيتم تحليلها من برنامج )افتح يا سمسم( الجديد تتّم أحداث الحلقات 
فل تنقل الطّ بحيث  ،كما هي في الّشكل الّسابقخالل تفاعل شخصيات البرنامج، فاألحداث متنّوعة 

ّث لحد اآلن برنامج )افتح يا سمسم( ، وبُ نسانّيةاإل، درامّيةال، واقعّيةفمنها: المتنّوعة عبر مواقف 
تون، قناة اإلمارات، قناة روتانا  -قناة الّشارقة، قناة سبيس 1ومنها: ،الجديد على عّدة قنوات عربّية

 خليجّية، قناة البحرين، قناة براعم، قناة سما دبي، قناة الكويت األولى، قناة أجيال، قناة ماجد، قناة
 لخ.الّسعودّية األولى، قناة عين...إ

حافظ برنامج )افتح يا سمسم( الجديد على أغنّية البداية والّنهاية، ورّكز  :الحلقات واألدوار -3
الجزء األّول منه على صحة الّطفل وسالمته، وذلك من خالل بناء مفردات الّطفل على الّتواصل 

، وكثرة شرب الّرياضّية ، والّتغذية الّصحّية، وممارسة الّتمريناتالفّعال وتعزيز أهّمية الّلعب البدنيّ 
 فاهيم الّسالمة في المنزل وخارجه وغسل اليدين، والّلعب في الهواء الّطلق، ويرّسخ م ،الماء

ومفاهيم  ،على استكشاف مفرداتكما رّكز وتفاعل األطفال مع البيئة،  ،ويتناول العالقات األسرّية
فة إلى الفنون وباإلضا ،والّرياضيات ،علمّية ومعرفّية في مجاالت متنّوعة كالّتكنولوجيا، والهندسة

والقيم األخالقّية، والعالقات االجتماعّية، واألجمل من ذلك أّن الّنسخة الجديدة ُقّدمت هي األخرى 
لشهير )افتح يا سمسم( عن ، ولقد أعلن القائمون على البرنامج االّلغة العربّية الفصيحة الّسليمةب

 . الّشخصيات في شكل دمى متحّركة ظهرت في نسخته الجديدة قائمة

 2ة ودورها:شخصيات البرنامج الّرئيس 

 سنوّضحها في الجدول اآلتي: الّشخصيات الممثلة في األستوديو: .1

 

 

                                                           
 -08 -16. بتاريخ:  http://iftahyasimsim.com: عن الموقع اإللكترونيّ ، األطفالتح يا سمسم أبوابك نحن اف -1

 م.2019
. بتاريخ: https://ar.wikipedia.org: عن الموقع اإللكترونيّ الجديد،  (برنامج افتح يا سمسم)شخصيات تصنيف  -2

 م.2019 -09 -10

http://iftahyasimsim.com/characters/
https://ar.wikipedia.org/
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 –( 20الجدول رقم ) -

 دورها الّشخصية
 .سمسمصاحب ورشة حي و  ،قارئ القصص راشد

 .صاحبة مكتبة حي سمسمقارئة القصص بالتّناوب مع راشد، و  أمل

ن يعودان إلى الحي اّلذي الّلذيويعتبر راشد وأمل األخوين الّطموحين في برنامج )افتح يا سمسم( 
 نشآ فيه بذكريات من الّطفولة اّلتي ال تزال محفورة في ذاكرتهما.

 1سنوّضحها في الجدول اآلتي:و  ،وهي األكثر في البرنامج الجديد الّدمى المتحّركة والثّابتة:. 2

 -(21)رقم الجدول  -

 مواصفاتها الّشخصية

 

 نعمان

 

وهي سنوات،  والبالغ من العمر ستّ الّشخصّية األشهر في البرنامج، 
شخصّية الّدمية القديمة واألكثر شعبّية، ويعرف بسمنته المفرطة وكبر 

حجمه، طّيب القلب، له الكثير من العالقات االجتماعّية لكل الموجودين في 
 الُبني.حي سمسم، له فرو بالّلون 

 

 شمس

ت، واّلتي تتمّيز بشخصّية مرحة وحيوّية، وفطنة وسرعة ابنة الّسنوات السّ 
 ها، وتتمّتع بقدر عال من الّنشاطبديهيتها، ورغبتها في الّتعبير عن نفس

 .ولها فرو برتقاليّ  ،وجذب الّطفلتساعد في نشر الوعي، 

                                                           
. بتاريخ: https://ar.wikipedia.org: ونيّ عن الموقع اإللكتر الجديد،  شخصيات برنامج )افتح يا سمسم(تصنيف  -1

 م.2019 -09 -10
 

https://ar.wikipedia.org/
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 ملسون

دمية في شكل ببغاء ملّون، أحد سكان حي سمسم يستخدم عبارات وكلمات 
جميلة والّرنانة عند الّتحّدث، له قدر كبير من المعلومات يسافر حول العالم 

 واجتماعي وودود. ،يتمّيز بالّلطف والّطيبةلتحصيل المعرفة، 

 

 ڤرڤور

الجديدة، وينفرد بأسلوبه  (افتح يا سمسمبرنامج )عضو ممّيز في عائلة 
في رؤيته للعالم  باإلمتاع والحركات المضحكة، وله منظور خاّص  الخاّص 

 في تعليم الّلغة لدى األطفالوالّتفاعل معه، يتمّيز بالّلطف، له دور أساس 
 وله فرو بالّلون األزرق.

 

 إلمو

الغائب، ينظر يعّبر ويتحّدث عن نفسه بضمير تمّتع بالمحّبة ، يدمية متحّركة
دائما إلى الّسماء، يتمّيز بحركة يده عند الّشعور بالّسعادة، يملك فرو بالّلون 

 األحمر.

 

 بدر

أقرب  ة عقله ومواقفه المنضبطةحاز برجالّشخصيات الّطّيبة يتميّ  إحدى
له بشرة بالّلون  ،صديق لشخصية أنيس، محب لبعض األلعاب المسّلية

 األصفر.

 

 أنيس

 

في البرنامج، والّصديق األقرب لبدر، يحب  تسلّيةاألكثر الّشخصيات  إحدى
ولذلك ال يحب صديقه بدر  ،المقالب، وعادة ما يقع فريسة هذه المقالب

طرح الكثير من األسئلة للّتعّرف على المعلومات، له بشرة يمشاركته فيها، 
 .بالّلون البرتقاليّ 

لها عّدة و  ،الّشخصيات المرحة والمحّبة للجميع، وتتمّيز بالعفوية إحدى رويدا
 تار، وتحّرك يديها أثناء الحديثڤهوايات: الغناء، القيام بالعزف على ال
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 وتعتذر في كّل مّرة من ذلك، ولها فرو بالّلون الُبني.

 

 زهرة

من الّشخصيات الّرقيقة والمألوفة كثيرا ما تتواجد بحي سمسم تتمّيز  تعتبرو 
بسرعة الّتحدث واالنتباه، تشعر دائما بالغيرة والغضب، ولها بشرة بالّلون 

 .، وترتدي مالبس بالّلون الورديّ البرتقاليّ 

فضل أكل الّشخصيات المحّبة للّطعام واألكل بشكل كبير، ولّكنه يمن  تعتبرو  كعكي
من الّشخصيات الودودة والمحّبة للغير وكما تبدو الكعك عن أي شيء آخر، 

 في حي سمسم، ولها فرو بالّلون األزرق.

شخصية دراكوال من الّشخصيات اّلتي تحب العّد كثيرا فهو يشبه في شكله  محصي العداد
 الّشهيرة، ويرتدي نفس مالبسه، وله بشرة بالّلون البنفسجي.

 تظهر بين الحين واآلخر. دمى أخرى

 
عالم سمسم بشخصياته الّشهيرة والمألوفة، ويفتح أبوابه الستقبال األطفال اّلذين طالما يعود 

انتظروا هذه الّلحظات اّلتي يعود بها سمسم وعالمه بكّل تفاصيله إلى الّشاشات العربّية بعد انقطاع 
حلقات برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الجديدة ل دام مّدة طويلة، وبهذا سنرى في الّتحليل الّلغويّ 

بالّتراث العربّي وثقافته العربّية، و  م في تعليم الّطفل، وتعريفه بالّلغةوسُيسه ،إن كان البديل األفضل
عودة هذا البرنامج من جديد هو: أّن معظم البرامج الّتلفزيونّية الحالّية األساس في بب سّ الويبقى 

الموّجهة للّطفل ال تتناسب وثقافة مجتمعاتنا؛ بل والبعض منها يحرص على العنف. كما أّن عودة 
سُيشّجع الّطفل على برنامج )افتح يا سمسم( من جديد وتقديمه بالّلغة العربّية الفصيحة الّسليمة 

فكل حلقة من حلقات البرنامج الجديد تحمل موضوعا ، وسيزيد من وعيه االجتماعيّ  ،ة بهركالمشا
تحليلنا المفّصل لمحتوى الحلقات وبعد . حداث هذه الحلقة حول هذا الموضوعوتدور كل أ ،معّينا
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ة للجوانب الّلغويّ  الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم(سنتعرض لمدى مراعاة الجديدة 
ثّم الجانب  ،بعدها الجانب الّصرفيّ ، الجانب الّصوتيّ  :من متمثّلة في كلّ وال ،المعروفة األربعة

 . وأخيرا الجانب الّتركيبيّ  ،المعجميّ 
وفي جزئه  ،اختلفت حلقات برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الجديدة :المستوى الّصوتيّ  -4

أن لّقنتها لّقن أصوات الّلغة العربّية كما سبق لم تّنها إحيث  األّول من حيث المستوى الّصوتيّ 
 الحلقاتراعت ، و على األقل والتزمت كل حلقة بتلقين حرف واحد ،حلقات البرنامج القديم بكل دقة

، فهذا غائب تماما بمختلف األصوات الّصائتةُنطقت كما  ،هذه الحروففات صتلقين البعض من 
سمسم( الجديد، ما عدا رؤيتنا لحروف مرسومة على جدران في الجزء األّول من برنامج )افتح يا 

ى المحاولة في تلقينها. كما حي سمسم، ولكن دون أن يشار إليها ال بالقراءة، وال الكتابة، وال حتّ 
تكّررت تي والّ  ألف، باء...حتى الياء، :وهي وبالّصدفة في شكل أغنية ،حروف فقط ةذكرت ثالث

والّشكل اآلتي  ،)افتح يا سمسم( في نسخته الجديدة برنامجّول من فقط في كامل الجزء األ مّرتين
وصور تشكيلّية تظهر بين  ،يوّضح لنا بعض الّصور لحي سمسم أين ُرسمت حروف الّلغة العربّية

 حلقة: الحين واآلخر في منتصف كلّ 
 – 15الّشكل رقم  -
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من برنامج )افتح يا سمسم( في جزئها األّول  الجديدةالّنسخة  احتوت: المستوى الّصرفيّ  -5
ها في ليست بالّنسبة اّلتي وردت علي، ولكّنها غوّية المتنّوعةيغ الصرفّية الل  على مجموعة من الصّ 

 ةالّنسخة القديمة كون البرنامج الجديد في جزئه األّول لم يرّكز على تلقين أصوات الّلغة العربيّ 
مجموع الّصيغ  سُنبّينو  ،وهذا ما أشرنا إليه سابقا ،ّصوتّية والّصرفيةونحن نعلم بتداخل البنيتين ال

 اآلتي: في الجدولالّصرفّية الواردة من برنامج )افتح يا سمسم( الجديد 

 – 22الجدول رقم  -
 نوع الّصيغة والّنحوّية الّصيغ الّصرفية الحلقات بالّترتيب

 
(: 01رقم )الحلقة 

الّتعّرف على أصدقاء حي 
 سمسم

روي انهرول، أعتقد، أكنس،  -
، حفرت حفر، قلت، كان، كنستا

 لخ؛إ...رويت
 صغير، طويل، أكبر، قليل؛ -
 ؛، الّنسيم الّلطيفقفزتين ظريفتين  -

 هنا، هذا، هذه؛ -
 كـ، مثل، أشبه؛ -
  من، في، إلى.   -

+  يماضالفعال: األ -
 مر؛األمضارع + ال

 
 ؛)الّصفات( األحجام -
 والموصوف؛الّصفة  -

 أسماء اإلشارة؛ -
 أدوات الّتشبيه؛ -
 حروف الجر. -

 
 

 (: 02الحلقة رقم )
 أّول يوم في المدرسة

 سـ، سوف؛ -
 اليوم، أمس؛  -
 لم )مكّررة(؛ -

موزة صفراء، جزرة برتقالّية، فلفل  -
 أخضر؛

سأقرأ ركضت، تناولت، طلبت،  -
 لخ؛سأفوز، سنفعل، كان، أكل...إ

 هذا، هنا. -

 أدوات تفيد المستقبل؛ -
 ظروف الّزمان؛ -

 أداة جزم؛ -
 الّصفة والموصوف؛ -

 
+   يماضالفعال: األ -

 مر؛األمضارع + ال
 أسماء اإلشارة. -
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 (:03الحلقة رقم )
 

حرارة الّطقس في حي 
 سمسم

 ، أنتما؛، أنت ، نحنأنا، أنتم -
 هو، هي، هما؛ -

، لم تعودا، لم أعد ؛ -  لم تعد 
 هنا، هذا؛ -

 صغير، كبير، أكبر، أصغر؛ -
 حين، حينما؛ -

 ، أو ثالثة واحد، اثنان، ثالثة -
 واحد. ،اثنان

 ضمائر المخاطب؛ -
 ضمائر الغائب؛ -
 المضارع المجزوم؛ -

 أسماء اإلشارة؛ -
 ؛)الّصفات( األحجام -

 ظروف الّزمان؛ -
 العّد والعّد بالعكس. -

 
 (: 04الحلقة رقم )

 من يصبر حتما سينال

 أحيانا، دائما؛ -
 سـ، سوف؛ -

 هنا، هذا، هناك؛ -
 هما، هي؛ -
 أنت، نحن. -

 ؛ظروف الّزمان -
 أدوات تفيد المستقبل؛ -

 أسماء اإلشارة؛ -
 ضمائر الغائب؛ -
 ضمائر المخاطب. -

 
 

 (: 05الحلقة رقم )
يوم حصاد الّتمر في حي 

 سمسم

 قبل، بعد؛ -
 هما، هو؛ -
 حّتى، ثم، و؛ -
-  ، ؛نحن، أنت   أنت 
 الحكمان جاهزان؛ -
 هنا، هذه، هذا؛ -

 رّبما؛ -
 صغير، كبير؛ -
 .مطعٌم عصريٌ  -

 ظروف الّزمان؛ -
 ضمائر الغائب؛ -
 حروف العطف؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -

 المثنى؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 تفيد االحتمال؛ -
 ؛)الّصفات( األحجام -
  الّصفة والموصوف. -

 قريب، بعيد؛ - (: 06الحلقة رقم )
؛ - ، أنت   أنا، نحن، أنت 

 ظروف المكان؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -
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المساعدة عند طلب 
 الحاجة

 

 هناك، هنا، هذه؛ -
 سـ، سوف؛ -
 هو، هي؛ -

 أرمي، أتذّوق، يقفز، انتبه، كان؛ -
 

 كـ، كأّن؛ -
 بـ، في، على؛ -

  عصفور صغير، بقرة بالغة. -

 أسماء اإلشارة؛ -
 المستقبل؛أدوات تفيد  -

 ضمائر الغائب؛ -
+   يماضالفعال: األ -

 مر؛األمضارع + ال
 أدوات الّتشبيه؛ -
 حروف الجّر؛ -

 الّصفة والموصوف. -

 
(: 07)الحلقة رقم 

الحرص على تناول فطور 
 الّصباح

 لـ، في، على؛ -
 هنا، هناك، ذلك، هذا؛ -
، أنا، نحن؛ - ، أنت   أنت 

 أوافق، أضع، خرج، أتناول، كان؛ -
 

 لكن؛ -
 أن، ال. -

 حروف الجر؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -
+   يماضالفعال: األ -

 مر؛األمضارع + ال
 االستدراك؛أداة  -

 في.نّ ال +صب نّ الأداة  -

(: 08الحلقة رقم )
+ اإلكثار من  المشاعر

تناول الخضر والفواكه 
 المتنّوعة

 واحد، اثنان، ثالثة؛ -
 واحد؛ثالثة، اثنان،  -

 ثم، و، حّتى؛ -
 بعد، قبل؛ -
 لم، أن، ال؛ -

 
 هذه، هذا، هناك. -

 ؛الّتصاعدي العدّ  -
 ؛العّد التّنازلي -
 حروف العطف؛ -
 ظروف الّزمان؛ -
 +نصب  +أداة جزم  -

 نفي؛
 أسماء اإلشارة. -

 جائع؛ - (: 09الحلقة رقم )
 هنا، ذلك، هذا؛ -

 اسم فاعل؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
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 أدوات الّتشبيه. - يشبه، كـ، كأّن. - الكرم والّضيافة

 
 (: 10الحلقة رقم )

 اعتدال الّطقس

 تحت، فوق؛ -
 مشغول، مشغولة؛ -

 طقُس جميل؛ -
 سـ، سوف؛ -

، أنا؛ -  أنا، نحن، أنت 
 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة؛ -

؛ - ، لم تنجح   أن تلعب 
 

 من، على، في، عن. -

 ظروف المكان؛ -
 اسم المفعول؛ -

 الّصفة والموصوف؛ -
 أدوات تفيد المستقبل؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -

 العّد؛ -
 + المضارع المنصوب -

 المضارع المجزوم؛
  حروف الجّر. -

 
 

(: 11الحلقة رقم )
اإلكثار من شرب الماء 

 مفيد للّصحة

 ، حول، أعلى، أسفلخلف، أمام -
 ؛عبر، نحو

 أّوال، ثانيا، ثالثا؛ -
 بعد، قبل؛ -
 أن؛ لن، لم؛ -

 
 هنا، هذا، هناك؛ -

 أمرين؛ -
 أنا، أنت، نحن.   -

 ظروف المكان؛ -
 

 الّرتب؛ -
 ظروف الّزمان؛ -
أدوات الجزم + أداة  -

 نصب؛
 أسماء اإلشارة؛ -

 المثنى؛ -
 ضمائر المخاطب.

 
 (:12الحلقة رقم )

ارتداء أحزمة األمانة 
 .والّسالم

؛ - ، لم أعلم   لم أكن 
، أن أبدأ،  -  أن ُتسرع ؛أن أشارك 

 مثل، كـ، كأّن؛ -
 أنا، أنت، نحن؛ -

أرقص، أذهب، نلعب، ذهب  -

 المضارع المجزوم، -
 المضارع المنصوب؛ -

 أدوات الّتشبيه؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -
+   يماضالفعال: األ -
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 .مراألمضارع + ال أسرع .

 
 

(: 13الحلقة رقم )
 الّنظافة من اإليمان

 ما أروع، ما أجمل، ما أنطق؛ -
العصافير، األصدقاء، األطفال  -

 الكنائس، مكانس؛
 فرخين، شعران؛ -

 هذه، هنا؛ -
 أّوال، ثانيا؛ -
 حول، بين؛ -
 كبيرة، صغيرة. -

 الّتعجب؛ صيغ -
 جمع الّتكسير؛ -

 
 المثنى؛ -

 أسماء اإلشارة؛ -
 الّرتب؛ -

 ظروف المكان؛ -
 .)الّصفات( األحجام -

 
 

(: 14الحلقة رقم )
 الّتطعيم

 هي، هو، هم، هما؛ -
 هنا، هذا، هذه، ذلك؛ -

 أنا، نحن، أنت؛ -
 من، على، إلى؛ -

 مّرتين؛ -
؛ - ، أن أصبح   لم أخف 

 
 وخزة صغيرة.  -

 ضمائر الغائب؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -

 حروف الجّر؛ -
 المثنى؛ -

المضارع المجزوم +  -
 المنصوب؛

 الّصفة والموصوف. -

 
 

(: 15الحلقة رقم )
ر في المحاولة االستمرا

 هدفللوصول إلى ال

الصور القديمة، الحكايات  -
 الجميلة؛

 أكبر من، أصغر من؛ -
 األمام، الخلف، بين؛ -

 الّطيارات؛ -
؛ -  أن نضع ، أن نتحّرك 
 اّلذي، ما، اّلتي، اّلذين؛ -

 الّصفة والموصوف؛ -
 

 سب؛النّ  -
 المكان؛ظروف  -
 الجمع المؤّنث؛ -
 المضارع المنصوب؛ -

 أسماء موصولة؛ -
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 أسماء اإلشارة.  - هذا.تلك، هذه،  -

 
 

 (:16الحلقة رقم )
 األوزان

 أجمل؛ أطول، أثقل، أخف، -
 جاهز؛ -

 ثقل، ما أطول؛ما أجمل، ما أ -
 كبير، طويل، صغير، قصير؛ -

 قريب، بعيد؛ -
 على، في، عن، إلى؛ -

- .  نحن، أنا، أنت 

 الّنسب؛ -
 اسم الفاعل؛ -
 صيغ الّتعجب؛ -

 األحجام؛ -
 ظروف المكان؛ -
 حروف الجّر؛ -
 ضمائر المخاطب. -

(: 17الحلقة رقم )
الّتفكير في المهنة 

المستقبلّية + مشاركة 
 األشياء مع األصدقاء

 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة؛ -
؛ -  لن يستسلم 

 أّوال، ثانيا، ثالثا، رابعا؛ -
 ثّم، و، فـ؛ -

 اّلذي، اّلتي. ما، -

 العّد؛ -
 المضارع المجزوم؛ -

 الّرتب؛ -
 حروف العطف؛ -

 أسماء موصولة.

 
 (:18الحلقة رقم )

 من يسعى حتما سينال

 ال؛ -
 ذراعين، عينين؛ -

 مشغول؛ -
 لم يكن، لم ترغب. -

 أداة نفي؛ -
 المثنى؛ -
 اسم مفعول؛ -

 المضارع المجزوم. -

 
 

 (: 19الحلقة رقم )
 العدّ 

 واحد، اثنان...عشرة؛ -
 عشرة، تسعة...واحد؛ -
، نحن، أنتم؛ - ، أنت   أنت 

 فوق، تحت؛ -
 يمين، يسار؛ -

 هذه، هنا؛ -

 العّد الّتصاعدي؛ -
 العّد التّنازلي؛ -
 ضمائر المخاطب؛ -

 ظروف المكان؛ -
 االّتجاه؛ -

 أسماء اإلشارة؛ -
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؛ -  أن تلعب 
 إّن. -

 المضارع المنصوب؛ -
 أداة توكيد. -

(: 20الحلقة رقم )
االختالف عن اآلخرين 

 .يجعلنا متمّيزين

، أنتما، نحن؛-  أنت 
 اليوم، غدا، أمس؛ -
 هذه، هذا، ذلك؛ -

 إّن.  -

 ضمائر المخاطب؛ -
 ظروف الّزمان؛ -
 أسماء اإلشارة؛ -

 أداة توكيد. -

 
 (: 21الحلقة رقم )

 .ضبط الّنفس

 كعكات لذيذة، كعكات صّحية؛ -
 لكن؛ -
 أنتما؛ -
 سـ، سوف؛ -
 هذه، هذا؛ -
 بعد، قبل. -

 الّصفة والموصوف؛ -
 أداة استدراك؛ -
 ضمير المخاطب؛ -
 أدوات تفيد المستقبل؛ -

 أسماء اإلشارة؛ -
 ظروف الّزمان. -

(: 22الحلقة رقم )
االعتناء بالّنظافة + 

 الهندام

 أداء ممتاز؛ -
 كـ، مثل؛ -
 جاهزان؛ -

 األمامّية، الخلفّية. -

 والموصوف؛ الّصفة -
 أدوات الّتشبيه؛ -
 اإلسناد إلى المثنى؛ -

 ظروف المكان. -

(: 23الحلقة رقم )
الّتدّرب على الّتمارين 

 الّرياضية

 واحد، اثنان، ثالثة؛ -
 ة؛علب فارغ -

اروي، ُأكنس، احفر، حفرت،  -
 كنست، كان؛

 لم أكن؛ -
 هذا، ذاك. -

 العّد؛ -
 الّصفة والموصوف؛ -

أفعال: ماض +   -
 ؛مضارع + أمر

 المضارع المجزوم؛ -
 أسماء اإلشارة. -

 ظروف المكان؛ - أمام، أعلى، أسفل، خلف؛ - (: 24الحلقة رقم )
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قيلولة الّظهيرة مفيدة لراحة 
 الجسم

 ذلك، هذه، ذاك؛ -
 كـ، كأّن؛ -
 سـ، سوف. -

 أسماء اإلشارة؛ -
 أدوات الّتشبيه؛ -

 أدوات تفيد المستقبل. -

(: 25الحلقة رقم )
الحواس الخمس + أكل 
الخضروات والفواكه 

الّطازجة + عدم اإلكثار 
 من أكل الكعك

 صور جميلة، يوم جميل؛ -
أفعل، أرقص، نلعب، خرج  -

 أركض، هرول، كان؛
 أظّن؛ -
 أصبح -

؛ - ، لم يعثر   لم أكن 
 حول. -

 الصفة والموصوف؛ -
+   يماضالفعال: األ -

 ؛مراألمضارع + ال
 من أخوات إّن؛ -
 من أخوات كان؛ -
 المضارع المجزوم؛ -

 ظرف مكان. -

(: 26الحلقة رقم )
 المولود الجديد

 هذه، هذا، هناك؛ -
طفلة صغيرة نائمة، أصواتا  -

 عالية، فكرة رائعة، هواء عليل؛
 نحن، أنا، أنت، أنتم. -

 أسماء اإلشارة؛ -
 الّصفة والموصوف؛ -

 
 ضمائر المخاطب. -

 (: 27الحلقة رقم )
ممارسة الّتمارين وجوب 

  .الّرياضية يوميا

 نحن، أنا، أنتم، أنتما؛ -
 إلى، من، على، في، لـ؛ -

 مثل، كـ؛ -
 أن أصبح ؛ -
 أّوال، ثانيا؛ -

 لكن. -

 ضمائر المخاطب؛ -
 حروف الجّر؛ -
 أدوات الّتشبيه؛ -

 المضارع المنصوب؛ -
 الّرتب؛ -

 أداة االستدراك. -

 
(: 28الحلقة رقم )

حوصلة لكل المواضيع 

 صديقات، حركات، إيقاعات؛ -
 أصدقاء، أصحاب؛ -

 تفاحتان؛ -

 جمع المؤّنث؛ -
 جمع تكسير؛ -

 المثنى؛ -
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 واحد، اثنان...عشرة؛ - .السابقة
 تحت، فوق؛ -

 يمين، يسار، شمال؛ -
 هذه، هنا، هناك. -

 العّد؛ -
 ظروف المكان؛ -

 االّتجاه؛ -
 اإلشارة.أسماء  -

 بعض الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم(وردت في أّنه هذا الجدول نالحظ من خالل و 
واألفعال في أزمنتها  ،الّصرفّية كـ: العّد، حروف الجر، اإلسناد إلى ضمائر المخاطب من الّصيغ

، الّنسب أسماء اإلشارة، الّرتب ،الّثالثة: ماض، مضارع، أمر، ظروف المكان، ظروف الّزمان
 بقدرته استيعابو  ،يغ سهلة في متناول الّطفلألّنها ص ف، األوزان؛األحجام، الّصفة والموصو 

 البرنامج اّلذي ُقّدم به من الحوارمأخوذة أّن مجموع الّصيغ الواردة في الجدول مع العلم  ،معناها
هي قليلة جدا ف ،سماء الموصولةاألو  ،والّتشبيه ،والّتعجب ،واسم المفعول، غ اسم الفاعلصي وتبقى

بالّصور في البرنامج  رفّيتينص صيغتينإلى اإلحالة  تمّ كما ، ووردت بالّصدفة فقط اتفي الحلق
 ، وهذا ما يبّينه لنا الجدول اآلتي:الّدالة عليها

 -23الجدول رقم  -

 الّصور الّدالة عليها الّصيغة الّصرفّية

المكان في ظروف 
  (:15الحلقة رقم )

 .خلف ،أمام
 

العّد في الحلقة رقم 
(19:) 

 واحد، اثنان...عشرة.
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العّد في الحلقة رقم 
(28:) 

 واحد، اثنان...عشرة.

 

المصحوبة بالّصور الّدالة و  (،23رقم ) الواردة في الجدولالمتعّلمة و الّصيغ الّصرفّية مجموع ّن إ
في برنامج )افتح يا سمسم( الجديد قليلة جدا مقارنة بما هو وارد في الّنسخة القديمة من  عليها

 البرنامج.

وفي جزئه  ،برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الجديدة اتاحتوت حلق: المستوى المعجميّ  -6
 ىماشتالّلغوّي تس الّطفل أضيفت لقامو  متنّوعة في حقول داللية كثيرةعلى وحدات معجمّية األّول 
وهي: ما يتعّلق بشخصّية  ،حقول داللّية أربعة والمذكورة في هذا البرنامج ،المعاصر عالمهمع 

لحقول المعتمدة تقريبا في وهي نفسها ا، الّسلوكالّطفل وأسرته، األلعاب والّتسلّية، محيط الّطفل، و 
من ويتفّرع كل حقل للّنسخة القديمة استبدلنا فقط حقل الثّقافة العامة بحقل الّسلوك،  الّتحليل المقّدم
بقى مجموع المفردات الملّقنة في البرنامج يو  ،كثيرة وهي ،أخرىإلى حقول داللية هذه الحقول 

 لوفةومأ سهلةكما أّن هذه المفردات  .الجديد في جزئه األّول قليلة العدد مقارنة بالّنسخة القديمة
مع العلم أّنه تّم الّتركيز على داللة بعض ، هنفس وليست غريبة عن الّطفل ومتنّوعة في الوقت

من لعّدة مرات  وتكرار قراءتها ،ردات في كّل حلقة مصحوبة بكتابة هذه المفردات بألوان بارزةالمف
 اآلتي: الّدالليّ ما سنبّينه في الّتحليل وهذا  والّلغوّية، أجل ترسيخ المادة العلمّية

 –( 24الجدول رقم ) -

 اّلذي تنتمي إليه نوع الحقل الّدالليّ  المفردات المعجمّية الواردة في كّل حلقة

 (:01الحلقة رقم )
 أبي، أمي، عّمي، جّدي، جّدتي؛ -

 الحقول الّداللّية:
  حقل األسرة؛ -
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 الّشعر، اليد، الّذراع؛ -
 الڤتار، الموسيقى؛الّرقص، العزف،  -
 الهرولة؛ البستنة، الرحلة، ،الّرياضة -

 ؛، الّسعادةالحّرية، الّشعور -
 ؛البستان ،الجيران، األصدقاء، األقارب، المكتبة -
 ، خوختفاح، كرز، فراولة، برتقال، ليمون، موز -
 ، جزرطماطم بطاطا، وت البّري، أناناص، ذرى،التّ 

 ؛سبانخ، حلوى ، بذنجال،خّس 
 ؛المكنسة، القطار، إبريق الّري -
 األسود، الّسلحفاة؛الفيل، القرد،  -

  الّنباتات. ،ت، الّرياح، الّنسيمالعاصفة، الّنباتا -

 ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -
 حقل الّتسلّية؛ -
 حقل الّسلوك؛ -

 مفاهيم ذهنّية )مجّردة(؛ -
 حقل المحيط؛ -
 حقل المأكوالت -
 ؛)خضر، وفواكه(  

 
 العاّمة؛حقل المرفقات  -

 حقل الحيوانات؛ -
 حقل الّطبيعة. -

 (:02الحلقة رقم )
 حافلة، زالجة، زورق، دراجة؛ -

 ؛)الّتكرار( قف -
قمح، حليب، جزر، كعك، عنب، تفاح، موز   -

 وي، إجاص، برتقال، كرز، بطيخ؛يلحم دجاج، ك
معّلمة، مدرسة، أقالم تلوين، أوراق الّرسم  -

 الّساحة؛
 الموسيقى، الغناء.  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 الّسلوك؛ -
 حقل المأكوالت  -
 (؛والفواكه الخضر)
 محيط المدرسة؛ -

 
 حقل الّتسلّية.

 (:03الحلقة رقم )
 نظارات شمسّية، مظّلة، حزام األمان، الّدراجة -

 الّطائرة؛
 لطيف )الّتكرار(؛ ≠حار  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 
 حقل الّطبيعة؛ -
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 القفز، األكل، االعتقاد؛الّسير،  -
 األب، األم، اإلخوة؛ -
 العزف، الڤتار، الغناء؛ -

 الكعك. -

 حقل الّسلوك؛ -
 ؛سرةحقل األ -
 حقل الّتسلّية؛ -
 حقل المأكوالت. -

 (:04الحلقة رقم )
 بحررمل، شاطئ، لؤلؤ )مكّررة(، صدفات،  -

 أمواج؛
 ؛، زورقمركب - 

 قمح، بيتزا، كعك، سمك، فطر، فلفل؛ -
 أفكار، خيال؛ -
 غوص )مكّررة(. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّطبيعة؛ -

 
 حقل المرفقات؛ -
 حقل المأكوالت؛ -

 حقل المفاهيم الّذهنّية )مجّردة(؛ -
 حقل الّسلوك. -

 (:05الحلقة رقم )
 فطور، غذاء، تحلية، عشاء؛ -

تمر )مكّررة(، معكرونة، تفاح، الّشرمويا، الّرمان  -
 المونڤا، كعك، الشوكوالطة، سبانخ؛

 الّسوق، مطعم؛ -
 محار، بلح البحر، ربيان؛ -

 مسابقة، لجنة الّتحكيم.  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الوجبات؛ -

 حقل المأكوالت )فواكه وحلوى(؛ -
 

 حقل المحيط؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -

 الّلعب والّتسلية؛حقل  -

 (:06الحلقة رقم )
مساعدة )مكّررة(، القفز، الّتشجيع، الخوف  -

 الحزن، الّتعب؛
 ، الّلعب؛صفارة، الكّرة، حذاء رياضيّ  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 
 حقل الّلعب والّتسلية؛ -
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حليب، عصير، تمر، تفاح، رمان، الّشرمويا  -
 المونڤا، الكعك؛

 زهور، األغصان؛ -
 نّظارة، سلم، حزام األمان؛ -
 بقرة، عصفورة، دجاجة. -

 حقل المأكوالت؛ -
 

 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل المرفقات؛ -
 حقل الحيوانات. -

 (:07الحلقة رقم )
 باتات؛شجرة، حديقة، النّ  -

فطور )مكّررة(، طعام، حليب، بيض، خبز، موز  -
 الهندولة، جوز، زبدة، زبيب، جوز لبن، قمح، الفرا

 موز، الّشوفان، مثّلجات، عصير الّليمون، عسل؛
 الّشجاعة، الّطاقة، المغامرة؛ -

 زكام، عطس، شخير؛ -
 الّصوف، العلب؛ملعقة، الّثالجة،  -

 األم، الجّدة، األخت؛ -
 البقر، الّنمر، الفيل، القردة، األسود. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّطبيعة؛ -

)المشروبات حقل المأكوالت  -
 الفواكه، الخضر، األطعمة(

 
 حقل المفاهيم الّذهنّية )مجّردة(؛ -

 حقل األمراض؛ -
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 حقل األسرة؛ -
 حقل الحيوانات. -

 (:08الحلقة رقم )
 سعادة، حماس، مشاعر )مكّررة(، فرح، قلق -

 ارتباك؛مستاء، 
 دجاج، عصفور؛ -

 حكي؛ارتياح، بكاء، مزح، لعب،  -
 بيت، طائرة، زورق، قفص، بطارّية، حديد؛ -

 عش، بحر، شجر؛ -
  شعر، أذنين، يدين. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المشاعر؛ -

 
 حقل الحيوانات؛ -
 حقل الّسلوك؛ -

 حقل المرفقات العاّمة؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -

الّطفل ما يتعّلق بشخصية  -
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 وجسمه. 

 (:09الحلقة رقم )
 الّسياحة؛الجولة،  -
 حديقة، نخلة، شجرة؛ -

 المعّدة؛ -
 طماطمبطيخ، خبز، عنب، رمان، جزر، تفاح،  -

لحم، أرز، حساء، سمك، سالطة قرنبيط أخضر، 
 بطاطا، توت، موز؛

 ، ذكريات؛تالفيتاميناالّطاقة،  -
 جائع )مكّررة(. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّتسلّية؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -

 بجسم الّطفل؛ما يتعّلق  -
حقل المأكوالت )أطعمة، خضر  -

 فواكه(؛
 

 حقل المفاهيم الّذهنّية )مجّردة(؛ -
 حقل الّسلوك. -

 (:10الحلقة رقم )
 ؛مشغول )مكّررة( -

 الحزن، الغضب، الّسعادة؛ -
 الحصان، الّسمك؛ -

 الحذاء، القّبعة؛ -
 اليقطين؛ -

 أبي، أمي، أخي. -

 الحقول الّداللّية:
 الّسلوك؛حقل  -
 حقل المشاعر؛ -
 حقل الحيوانات؛ -
 حقل المرفقات؛ -
 حقل المأكوالت؛ -

 حقل األسرة. -

 (:11الحلقة رقم )
ارتواء )مكّررة(، تزحلق )مكّررة(، تسّلق، قفز  -

 زحف، هرولة؛
 ماء )مكّررة(، ُبشار، سمك؛ -

 عطش، راحة؛ -

 الّداللّية:الحقول 
 ّسلوك؛حقل ال -

 
 حقل المأكوالت؛ -

 حقل المفاهيم الّذهنّية )مجّردة(؛ -
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 جسر؛ -
 .، مروحةمنشفة، مضرب الڤولف -

 حقل المحيط؛ -
 حقل المرفقات.  -

 (:12الحلقة رقم )
 األذنان، الفم، األنف، الّشهيق، الّزفير، التّنفس؛ -
 تمّهل )مكّررة(، أسرع )مكّررة(، قف )مكّررة(؛ -

 القوانين. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -

 حقل الّسلوك؛ -
 حقل المفاهيم الّذهنّية )مجّردة(. -

 (:13الحلقة رقم )
 راق، أغصان، ُغبار، الّطقس، بيئةالعاصفة، أو  -

 ؛، جداول، خريرصخر، صحراء، شمس
الّنظافة )مكّررة(، الّتدوير )مكّررة(، مساعدة  -

 ؛، الّتعاونالّتخييم
 خيمة، تمثال؛ -

 منديل، نافورة الماء، عصا، الحطب؛ -
 فدع، العصفور؛الضّ   -

 أبي، أمي، أخي، ابن عّمي، أختي؛  -
 األعين، القلب، األرجل؛  -

 
  خفيف )مكّررة(.  ≠سهل، ثقيل  ≠صعب  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّطبيعة؛ -

 
 حقل الّسلوك؛ -

 
 حقل المحيط؛ -

 حقل المرفقات العاّمة؛ -
 الحيوانات؛حقل  -

 حقل األسرة؛ -
حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل  -

 وشخصّيته؛
 مفاهيم أخرى. -

 (:14الحلقة رقم )
القلب )مكّررة(، الّدم، الّدماغ، الّرأس، الّرجل  -

 المعصم، الّنبطة، الّذراعين، الكف، الّساقين؛
 الّطبيب، العيادة؛  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -

 
 حقل المحيط؛ -
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 اإلبرة؛ -
 الكتاب؛ -

 الّتطعيم )مكّررة(.   -

 حقل المرفقات؛ -
 محيط المدرسة؛ -

 الّسلوك. -

 (:15الحلقة رقم )
 أتذّكر )مكّررة(، أتثاءب، الّرقص؛ -
 ؛، المعّدة، الّظهرعين، أنف، فم، ذقن -
 قارب، خشب، ورق، علب؛الّطائرة،  -

 حليب، خبز؛ -
 أخي، أختي. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 حقل ما يتعلق بجسم الّطفل؛ -
 حقل المرفقات؛ -
 حقل المأكوالت؛ -

 حقل األسرة. -

 (:16الحلقة رقم )
فرشاة أسنان، فرشاة دّهان، فرشاة شعر، دهان  -

 عصا خشبّية، أوزان؛
أغمض  ≠فتح أأسرع )مكّررة(،  ≠أبطئ  -

 أنزل )مكّررة(؛ ≠)مكّررة(، أصعد 
 شعر، أسنان، فم؛ -

 كتاب، أقالم؛ -
قصير  ≠ثقيل )مكّررة(، طويل  ≠خفيف  -

صغير  ≠أعلى )مكّررة(، كبير  ≠)مكّررة(، أسفل 
 بعيد )مكّررة(.    ≠)مكّررة(، قريب 

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات العاّمة؛ -

 
 حقل الّسلوك؛ -

 
 حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -

 محيط المدرسة؛حقل  -
 مفاهيم أخرى. -

 (:17الحلقة رقم )
مهندسة )مكّررة(، قبطان )مكّررة(، رائدة فضاء  -

 )مكّررة(، صيدلي، طّباخ، طّيار، طبيب، مغامر؛

 الحقول الّداللّية:
 حقل المهن؛ -
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 حقل المرفقات العاّمة. - معطف، سماعة طبّية، حذاء، رباط. -

 (:18الحلقة رقم )
 قرد، أسد، الفيل، أسماك؛ -

 أبي، أخي؛ -
 غوص )مكّررة(؛ -
 تفاح، ذرى، موز؛ -

 لؤلؤ )مكّررة(، أعشاب، حصى، ربيان، حجر؛ -
 الكّرة. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الحيوانات؛ -

 حقل األسرة؛ -
 حقل الّسلوك؛ -

 حقل المأكوالت )الفاكهة(؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -

 حقل الّلعب والّتسلّية. -

 (:19الحلقة رقم )
البطء )مكّررة(، االستراحة، الّركض  ≠الّسرعة  -

 القفز؛
 ؛هيقشّ ال، الّنفس، القلب، المعّدة، الّشعر -

 ، تنورة؛حذاء رياضيّ  -
 الكعك، تفاح، خوخ، موز، برتقال؛ -

 بحيرة، رمل؛ -
 طبيب، مريض؛ -

 بّطة، بجعة. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 
 يتعّلق بجسم الّطفل؛حقل ما  -

 حقل المرفقات العاّمة؛ -
 حقل المأكوالت؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل المحيط؛ -
 حقل الحيوانات. -

 (:20الحلقة رقم )
 ال، الّلحاف؛نظارة )مكّررة(، العباية، الشّ  -

 الكعك، الّشرمويا، المونڤا، الّرمان. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المرفقات؛ -
 المأكوالت.حقل  -

 (:21الحلقة رقم )
مثّلجات، حساء، طماطم، بطيخ، الخس، الكرز  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل المأكوالت؛ -
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 الجزر، البرتقال؛
 قف )مكّررة(، تمّهل)مكّررة(، تنّفس )مكّررة(؛ -

 الّشجرة، العش، األغصان. -

 
 حقل الّسلوك؛ -
 حقل الّطبيعة. -

 (:22الحلقة رقم )
 النبتة، الّشمس، المياه، الغيوم، الوحل؛ الّنجوم، -

 االستحمام، األكل، الّنظافة؛ -
 عضو، لجنة الّتحكيم، مسابقة، أوساخ. -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل الّسلوك؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 (:23الحلقة رقم )
تدوير )مكّررة(  ،تدريب )مكّررة(، تمرير )مكّررة( -

 المشاركة، البستنة، الهرولة؛
 الكّرة، الاّلعب، الحكم؛ -
 مكنسة، إبريق الّري، علب؛ -

 شجرة، عاصفة، رياح، أمطار، نفايات، بئر؛ -
 حمار، ديك، حصان، دجاجة؛ -

 قص، الوتر، العزف، الڤتار.الموسيقى، الرّ  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 
 حقل الّلعب؛ -
 حقل المرفقات؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل الحيوانات؛ -
 حقل الّتسلّية. -

 (:24الحلقة رقم )
مستقض  ≠قيلولة )مكّررة(، استرخاء، نائم  -

 )مكّررة(، الّسباق، الّراحة؛
الموسيقى، العزف، الّناي، الّلحن، الغناء، القتاء  -

 الّدف، الكّرة، األرجوحة؛
 نجمة، قمر، غيوم؛ -

 وسادة.فراش،  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -

 
 حقل األلعاب والّتسلّية؛ -

 
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل المرفقات. -



دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( .. الفصل الثّالث )الّتطبيقّي(:  

 

262 
 

 (:25الحلقة رقم )
فتوش، خّس، ليمون، الّنعناع، الفلف األسود  -

 الحامض، طماطم، الفول الّسوداني خبز، الُسماق
 جزر؛

 سمع، بصر، شم، لمس، ذوق؛ -
 أسنان، لسان، أنف؛ األذنين، العينين، -

 حامض، حار؛  -
 طبل، نظارات شمسّية؛ -

 طازج، خباز، زكام، ذكريات.  -

 الحقول الّداللّية:
كوالت )األطعمة حقل المأ -

 والخضر(؛
 

 الحواس الخمس؛ -
 حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل؛ -

 حقل األذواق؛ -
 حقل المرفقات؛ -
 مفاهيم أخرى. -

 (:26الحلقة رقم )
 ضجيج )مكّررة(؛ ≠هدوء  -

 شجرة، أمطار، غيوم؛ -
بقرة، بطريق، خنفساء، صراصير، فأر، الببغاء  -

 ضفدع؛
 مسمار، مطرقة، منشار، طاولة؛ -

 األرجوحة؛ -
 منخفض )مكّررة(. ≠مرتفع  -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل الحيوانات؛ -

 
 حقل المرفقات؛ -
 والّتسلّية؛حقل الّلعب  -

 مفاهيم أخرى. -

 (:27الحلقة رقم )
 القفز، الهرولة، االسترخاء، الّتمارين الّرياضية؛ -

 الحرارة، الغيوم؛ -
 الجرادة؛ -

 الحقول الّداللّية:
 حقل الّسلوك؛ -
 حقل الّطبيعة؛ -
 حقل الحيوانات. -

 الحقول الّداللّية: (:28الحلقة رقم )
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 الّتذّكر؛نشاط )مكّررة(، قيلولة، مرح، نوم، لعب،  -
 األعضاء، المعدة، القلب، الّدماغ، الّرئتين. -

 حقل الّسلوك؛ -
 حقل ما يتعّلق بجسم الّطفل. -

من خالل برنامج )افتح يا اّلتي ُقّدمت أّن أغلب المفردات  نالحظ من خالل الجدول الّسابقو 
متنّوعة في وكما نجدها ، عن الّطفلمألوفة، وليست غريبة سمسم( في نسخته الجديدة  معظمها 

 األلعاب، والّتسليةكذا و  ،أسرتهبعضها و  وشخصّيته، الّطفلجسم ما يتعّلق ب فمنها ،هنفسالوقت 
يحتّل  المأكوالت )أنواع الفواكه والخضر الّطازجة(حقل  ؛ لكن يبدو أنّ اّلذي يعيش فيه والمحيط

تعزيز أهّمية حقل الّسلوك وذلك بهدف ثم يليه ، مقارنة بالحقول األخرى الّصدارة من حيث العدد
األسرة والمحيط  الّلعب البدني والّتغذية الّسليمة والّصحّية، وممارسة الّتمرينات الّرياضّية، وكذا حقلي  

 مع كّل ما يجري حولهو  ،وخارجه، ولكي يتفاعل الّطفل مع بيئتهلترسيخ مفاهيم الّسالمة في المنزل 
مجموع المحسوسات المحيطة به ومدلوالتها  مّما يساعده في إدراكحيطه، للّتعامل مع م وتكييفه

ثّم يليه حقل  .ما يدور بمحيطهكل على طالعه ، واستائفهاّتعامل معها، وكذا اكتشاف وظوكيفية ال
عناصر الّطبيعة  وقد ُذكرت من خالله ،المفردات الّدالة على الحيوانات والّطبيعة من خاللها

 جسمهمكّونات على  تعّرفهفهي  ،ية الّطفلالمفردات المتعّلقة بذاتحقل يأتي  بعدهاو  ،المختلفة
 لخماغ، الرأس، األرجل والّرئتين...إكـالقلب مثال هو من يرسل الّدم إلى جميع أنحاء الجسم كالدّ 

 الحواس الخمسة من: سمع، بصر، شم وظائفالمعصم الموجود في نهاية الكف...إلخ، وكذلك و 
لعب  في شكل بعض هذه المفرداتجاءت كما رت هذه المشاهد لعّدة مرات، وكرّ  ،ذوق، لمس

ن كخاصية م نابحثمن  الّنظريّ  زءأشرنا إليها في الجأن سبق اّلتي و  ،منها: لعبة الكلمات المتضادة
 من ومن أمثلة ذلك نجد ،العربّيةالّلغة تعليم في  اّلتي ُتسهم خصائص برامج األطفال الّتربوية

 خفيف ≠بطيء، ثقيل  ≠سعيد، سريع  ≠كبير، حزين  ≠صغير  ،لطيف ≠حار الكلمات المتضادة: 

من طرف  قّلت المفردات المجّردة نظرا لصعوبة استيعابها في حين ،بعيد ≠سهل، قريب  ≠صعب 
  والّتعامل معه ،يستطيع لمسه يميل إلى كل ما هو محسوس ، كونهالّطفل في سنواته األولى

ة في كّل مرّ فل )المشاهد( من أجل تذكير الطّ الجديد الّتكرار من سمات البرنامج  آلية نجدلإلشارة و 
ونبّين  .خ المعلومة أكثريرسوهذا ما يساعد على ت ،نفسهاالمشاهد بما سبق في حلقات ماضية وب
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 وقراءات متكّررة مع كتابتهافي الجدول اآلتي مجموع المفردات اّلتي كانت مصحوبة بشروحات 
 وهي:في ذهنه،  قصد ترسيخها متنّوعةوصور  ،مختلفةوبألوان بارزة و  ،بوضوح

 –( 25الجدول رقم ) -

 الّصور الّدالة عليها داللتها أو معناها المفردات المعجمّية
 
 

 قف )مكّررة(
 .لطيف ≠حار 

معناها ابق كما قف:  -
 ؛كأنت وال تتحرّ 

حاّر: ومعناها ارتفاع في  -
 درجة الحرارة؛

لطيف: أي اعتدال في  - 
  الجو.

 
 

 لؤلؤ، غ و ص
 .تمر

الّلؤلؤ: أبيض براق كنز  -
وينمو  ،يرقد في األعماق

في قلب األصداف، ُكّور 
 في أحلى األشكال؛

غ وص: أن تسبح في  -
 الماء حّتى األعماق.

 

 

مساعدة، الفطور 
 مشاعر، جائع

 .زحف، تسّلق

مساعدة: طلب اإلعانة  -
 من شخص ما؛

الفطور: يمنح الّطاقة  -
 لتبدأ يومك بشكل صحيح؛

  مشاعر: احساس بالفرح -



دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( .. الفصل الثّالث )الّتطبيقّي(:  

 

265 
 

 لخ؛إ...حزن، أسى

 .جائع: معّدة فارغة -
 

 

مشغول، ارتواء 
 ماء، تزحلق.

 
مشغول: مهتم بفعل  -

 شيء ما؛
ارتواء: أن تخفف من  -

  عطشك بشرب الماء.

 

 

أسرع، تمّهل، ق ف 
 احذر، أعبر.

 

وأمن  ،إشارات المرور -
 سالمة الّطرقات

 

 
 

تنظيف، تدوير 
 الّتطعيم، أتذّكر.

الّتدوير: هو أن تصنع  -
أشياء جديدة من أشياء 

 قديمة ال تحتاجها؛
الّتطعيم: ضرورّي  -

  للحفاظ على صّحتنا
 ويكون بواسطة وخزة اإلبرة.
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ثقيل، خفيف 
قبطان، مهندسة 
 رائدة فضاء.

 

 األوزان: ثقيل، خفيف؛ -
 ، مهندسةقبطان المهن: -

  رائدة فضاء.
 

 

نظّارة، قف، تمّهل 
تنّفس، تدريب  
 تمرير، قيلولة.

الّتدريب: هو أن تقوم  -
بشيء ما مرات عّدة حّتى 

 ُتصبح بارعا فيه؛
الّتمرير: ومعناها  -

 المشاركة؛
وم القيلولة، وهي النّ  -

القصير ما بعد الّظهيرة من 
  أجل الّراحة. 

 
 

طازج، هدوء 
نشاط  ضجيج،

 تمارين رياضّية.

 
 

 طازج: ومعناه ناضج؛ -
نشاط: ومعناها الحيوّية  -

 والخّفة في الحركة.

 

أّن المفردات المتكّررة في برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته هذا الجدول من خالل نستنتج و 
على منها ما هو دال على الّسلوك، ومنها ما هو دال  ،ومختلفة الحقول الّداللية ،الجديدة متنّوعة

كما كتبت المفردات المتعّلمة بألوان مختلفة ، المحيط، ومنها ما هو دال على األلعاب أو الّتسلّية
المفردات ، وكل مفردة من الّنظريّ  ة الكلمات المّلونة المذكورة في الجزءوهذا يدخل ضمن لعب
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تباعها مبّين في الجدول كانت مصحوبة بصور وحركات مع كما هوالمتعّلمة في البرنامج،  ّبرة وا 
 .وهذا ما يثري قاموس الّطفل الّلغويّ  ،بالقراءة والكتابة

برنامج )افتح  في الّنسخة الجديدة من تنّوعت تراكيب الحلقات وأساليبها: المستوى الّتركيبيّ  -7
وهذا ما نبّينه في  ،منها البعضنكتفي بعرض وس، لذا ال نستطيع اإللمام بها جميعا ؛يا سمسم(

 الجدول اآلتي:
 :. من حيث الّتراكيب1 -7

 -26الجدول رقم  -
 الجمل المرّكبة الجمل البسيطة الحلقات

 :(01الحلقة رقم )

 

 ور؛ڤر ڤأنا  -
 أنا أقف؛ -
 أنا آكل؛ -
 أنا أشعر؛ -
 سوف أرقص؛ -
 أحب زيارة جّدي؛ -

 أنا شمس. -

جديدة  أشياءجّدي يعّلمني  -
 دائما؛

أنيس ُيفترض لك أن تساعدني  -
 في البستنة؛

 تار؛ڤرويدا تجيد العزف على ال -
 خيالي يرسم أشكال؛ -
ة لتحّية لدي طريقة خاصّ  -

 لخ.صديقتي...إ

 :(02الحلقة رقم )

 

 
 ؛كعكيأنا  -
 أنا مستعد؛ -
 أنا آسف جدا؛ -
 مرحبا شمس؛ -
 ور؛ڤر ڤأهال  -

أعطيت علبة أقالم الّتلوين  -
 ور؛ڤر ڤل

الّطعام يأتي بألوان مختلفة  -
 ولذيذة؛

الوجبة المتوازنة تعني أنك  -
تحظى بأنواع مختلفة من الّطعام 
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 ملسون.وداعا  -
 
 

 في الّطبق ذاته؛
أنا أوازن تفاحة على  -

 لخ.رأسي...إ

 :(03الحلقة رقم )

 

 الجّو لطيف؛ -
 الّطقس حار؛ -
 الهواء عليل؛ -

 أنا أقفز؛ -
 أنا أعزف؛ -

 أنا أتعّرق؛
 الحر شديد؛ -
 أشرب الماء. -

 

عيناي تعبتا من وهج الحّر  -
 الّشديد؛

 نعمان يشعر بالحّر؛ -
أنتما تستعمالن المظّلة لكي  -

 تخّففا عنكما الحرارة؛
 الّطقس الحار يجعلني أعطش؛ -

الماء أطفأ اإلحساس بالحر  -
 الّشديد؛

 المظّلة يجب أن تكون أكبر؛ -
 لخ.بدر جّرب هذا هيا...إ -

 :(04الحلقة رقم )

 

 
 فاز كعكي؛ -
 الّلؤلؤ جميل؛ -
 اليوم يوم العيد؛ -
 الّلؤلؤ أبيض براق؛ -
 هذه بيتزا الخضر؛ -

 أنا الّدكتور سقراط؛
 المعكرونة لذيذة جدا. -

والدة إلمو تخبره دائما أن  -
 يمضغ الّطعام جّيدا؛

أنت مقّدم برامج المفّضل لدي  -
 الّدكتور سقراط؛

 الخضر نتناولها دائما؛ -
 الكعك نتناوله أحيانا فقط؛ -
لخضر يمكن أكلها في كّل ا -

 لخ.الوقت...إ

  :(05الحلقة رقم )
 أحب الّتمر؛ أنا -

 
 نحن جاهزان اآلن؛ -
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 الحكمان جاهزان؛ -
 مسابقة الّتمر؛ -

 الّتمر لذيذ؛ -
 إلمو بخير؛ -
 .الكعك العصريّ  -

أن نقابل أفضل لجنة أمل يجب  -
 تحكيم في العالم؛

 نعمان أقّدم لك الحكم شمس؛ -
 أنتما تحّبان الّتمر كثيرا؛ -
 نعمان اختار تمرة شمس؛ -

شمس اختارت تمرة  -
 لخ.نعمان...إ

 :(06الحلقة رقم )

 

 عصفور جميل؛ -
 عصفور صغير؛ -
 الغصن عاٍل جدا؛ -
 أحضرت الّسلم؛ -

 أنا قادم؛ -
 قادمة.المساعدة  -

 

شمس ونعمان طلبا المساعدة  -
 من راشد وأمل؛

 أنا أحب فاكهة الّشرمويا؛ -
 أنا أستطيع مساعدتك؛ -

 راشد سيكون هنا في أية لحظة؛ -
 العصفور يغّرد فوق الّشجرة؛ -

أنا سأبقى هنا ألراقب  -
 لخ.العصفور...إ

 :(07الحلقة رقم )

 

 
 تناولت فطورا صّحيا؛ -

 أنا بخير؛ -
 بالّنشاط والخّفة؛ أشعر -

 أنا قادمة؛ -
 آكل الفطور؛ -
 فواكه طازجة. -

 الفطور يمنحك الّطاقة أنيس؛ -
 الّدجاجات لن تلعب معنا؛ -
 نحن نحب تناول الفطور؛ -
الّصديق توّجه لتناول طعام  -

 الفطور؛
قة كانت مشغولة بالكثير يالّصد -

 من األمور؛
ّدجاجات تأكل الحب من ال -

 لخ.األواني...إ
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 :(08الحلقة رقم )

 

 أنا متأّكد؛ -
 أريد راشد؛ -
 أنا سعيد؛ -
 أنا حزين؛ -
 ؛شعرت بالفرح -
 شعرت بالّسعادة؛ -
  شعرت بالحماس. -

صديقي ربوط حديد توّقف عن  -
 العمل؛

 راشد يستطيع أن يصلحه؛ -
ور ومعي راشد سنقوم ڤر ڤأنا  -

 لعصفور؛ابإصالح بيت 
ور سأذهب أللعب مع ڤر ڤ -

 الّدجاجات هناك؛
صالح بيت العصفور يتطّلب إ -

 لخ.وقتا...إ
 :(09الحلقة رقم )

 

 أنا البطريق حبيب؛ -
 أعددت وجبة مثالية؛ -

 أنا جائعة جدا؛ -
 حان وقت األكل؛ -
 هذا بيت نعمان؛ -
 هذه قائمة المواد؛ -

 هذا سمك؛ -
 لخ.هذا جزر...إ -

 معدتي تحاول إخباري بشيء؛ -
 غاضبة جدا؛المعدة تبدو  -
 سمعتك تناديني؛ ورڤر ڤ -
حبيب صديق نعمان ما يزال  -

 جائع؛
بدر سوف نأكل حساء الخضر  -

 وبعض الّسمك؛
ت أنك قلت أعددت أنيس اعتقد -

 لخ.وجبة مثالّية...إ
 :(10الحلقة رقم )

 

 مس مشرقة؛الشّ  -
 الهواء عليل؛ -
 الّطقس جميل؛ -
 يوم جميل جدا؛ -

 أنا مشغول؛ -
 صغيرة.نحلة  -

 أنت تتكّلمين بسرعة أكثر مّني؛ -
أمل سيكون من الممتع أن  -

 نلعب بالكّرة معا؛
 أنا أراقب الّرياح والغيوم؛ -
 ملسون أراك الحقا صديقي؛ -

أنا ال أريد سماع كلمة  -
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 لخ.مشغول...إ
 :(11الحلقة رقم )

 

 
 أنا جاهزة؛ -
 الّلعبة رائعة؛ -
 اجلس بهدوء؛ -
 حان وقت الراحة؛ -

 هذا بشار؛ -
 بشار لذيذ وممّلح؛ -

 أنا آسف جدا. -

 بتة تشعر بالعطش؛النّ  -
 نحن سنذهب للهرولة؛ -

 هم يزحفون؛ -
الحركات جعلتني أحّس  -

 بالعطش؛
 ن يروي عطشي؛البشار ل -

أنا أريد ماء ألروي  -
 لخ.عطشي...إ

 :(12الحلقة رقم )

 

 
 الّطقس رائع جدا؛ -
 الّطقس جميل؛ -
 سريعة جدا؛شمس  -

 أنا آسف؛ -
 أنت سريعة؛ -
 هذه فكرة رائعة؛ -

 يوم جميل. -

 نحن نلعب لعبة أسرع وتمّهل؛ -
 أنت تتنّفس؛ -

 أنا ُولدت مستعّدة؛ -
 أنا دوما أعبر بأمان؛ -

حركته الخاّصة  إلمو اخترع -
 اليوم؛

على االنتهاء من أوشكت  -
 لخ.تصنيف مشابكي...إ

 :(13الحلقة رقم )

 

 المكتبة جاهزة؛ -
 أنا جاهز للمساعدة؛ -

 أنا هنا؛ -
 أنا جاهز للّتنظيف؛ -

 أريد منديال؛ -
 فاز إلمو؛ -

أمل، شمس يمكنكما الخروج  -
 لقد انتهت العاصفة؛

 ؛أنا ال أخاف من عاصفة رملّية -
 نعمان ينّظف الورشة مع راشد؛ -
 أمل تنّظف المكتبة مع شمس؛ -

الحديقة تبدو رائعة نظيفة  -
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 ومرّتبة؛ إلمو في المتنّزه. -
إلمو يشعر بأّنه  -

 لخ.إ.سيعطس..
 :(14الحلقة رقم )

 

 أنا خائف؛ -
 أنا بطل خارق؛ -
 أنا شجاع وقوّي؛ -
 ؛نحن متعادالن -
 طبيبة لطيفة جدا؛ -

 أنت محّقة؛ -
 فكرة خارقة؛ -
  .أنا شجاع وقويّ  -

الّتطعيم يحافظ على صّحة  -
 أجسادنا؛

 أوّد قراءة كتاب اآلن؛أنا  -
أنا أذكر كل ما أخبرتني به عن  -

 الّتطعيم؛
أنا نسيت كان يجب أن أسقي  -

 الّنباتات؛
 أعرف أّن الّتطعيم ضروريّ  أنا -

 لخجدا...إ
 :(15الحلقة رقم )

 

 
 اسمي فاطمة؛ -
 هذا أخي األكبر؛ -
 إلمو مسترخيًا؛ -

 لدي حكة في ظهري؛ -
 الماء لذيذ؛ -

 أنا هنا؛ -
 نمر شرس. -

نحن نغني ونلعب بالّطائرات  -
 مع أصدقائنا؛

 نحن نحاول أن نصنع قاربا؛ -
 نحن نحتاج إلى الّراحة؛ -

 جسدي يخبرني بأني عطشان؛ -
 جسدي يخبرني بأّني متعبة؛ -
ملسون يرينا بعض الّصور  -

 القديمة؛
 لخ.إ..رات.أنا أحب الّطائ -

 أنا كبير؛ - :(16الحلقة رقم )
 صغير؛أنا  -

إلمو وصديقه يقومان ببناء برج  -
 للّدمى؛
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 افتح عينيك؛ -
 اغمض عينيك؛ -
 أنا جاهز دائما؛ -
 سوف نبدأ اآلن؛ -
 هذه فرشاة أسنان؛ -

 المدّربة البّطة المطاطّية. -
 

نحن نؤدي حركة القفز على  -
 ساق واحدة؛

اليوم سنتعّلم الفرق بين خفيف  -
 وثقيل؛

ي طرقا البطة المطاطّية تعّلمن -
 جديدة للحركة؛

أنّظف أسناني كّل صباح  أنا -
 لخ.ومساء...إ

 :(17الحلقة رقم )

 

  لقد انطلق الّصاروخ؛ -
 مستكشف الغابات؛ -

 أعرف ذلك؛ -
 أفهمك صديقي؛ -

 عد إلى هنا؛ -
 كعكة كبيرة؛ -
 رويدا حزينة؛ -
 شكرا كعكي. -

 المهندسون يبنون مدنا جميلة؛ -
الجديدة اّلتي أنا أرّتب الكتب  -

 وصلت إلى المكتبة اليوم؛
أنت تقومين بالكثير من  -

 األعمال في المكتبة؛
 الّصيدلي يحّضر الّدواء؛ -
ويبحر  ،القبطان يقود الّسفينة -

 لخ....إبها
 :(18الحلقة رقم )

 

 ؛أنا مشغول اآلن -
 ألعب الكّرة؛ -
 لدي مضرب؛ -
 هذا سخيف جدا؛ -
 الّلؤلؤ أبيض براق؛ -
 هذه لعبة خيالّية؛ -

 ذراعان مدهشتان؛

 الّدجاج يضع البيض؛ -
 األبقار تعطينا الحليب؛ -
 األسد زأر في وجه أخي؛ -

الفيلة تشرب الماء من  -
 خراطيمها؛

 إلمو سيعبر كّل هذه القطبان؛ -
بدر لم يكن معي أحد ليلعب  -
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 ؛معي     لقد نجحت. -
أنت لم ترغب بالّلعب  -

 لخ....إمعي
 :(19رقم )الحلقة 

 

 
 حان الوقت لنقفز؛ -
 طعام صّحي مناسب؛ -

 أنا آسفة؛ -
 سأحاول مجّددا؛ -
 أنا قادمة اآلن؛ -
 لقد ارتديت قميصي؛ -

 هذه كعكة. -

 الكعكة ليست لألكل؛ -
 أنا سأبدأ في الّلعب أّوال؛ -
ا شمس أعطينا وقتا كافي -

 ؛لنختبئ
 معّدة إلمو تصدر أصواتا؛ - 
 قصيدة رائعة؛ؤّلف بدر أنا أ -
قلبي ينبض بنفس إيقاعك  -

 لخ.أنيس...إ
 :(20الحلقة رقم )

 

 
 يوم جميل؛ -
 طقس رائع؛ -
 نظارة جميلة؛ -
 أنت ممّيز جدا؛ -
 الّسلة عالية جدا؛ -
  أشعر باإلحراج. -

 أنا أحب أكل الّشرمويا؛ -
 أنت ترتدين نظارة؛ -

 االختالف يجعلنا متمّيزين؛ -
وبها نرقى  أشياء تجعلنا أجمل -

 للمستقبل؛
 إلمو ينتظر صديقا ليلعب معه؛ -

 أنيس أردت تفاحة...إلخ. -
 :(21الحلقة رقم )

 

 حان وقت البرنامج؛ -
 مك؛أحب السّ  -

 أحب الوجبات الخفيفة؛ -
 أحب الحلويات؛ -
 الكعك جاهز؛ -

 أشعر بالفخر الكبير؛ -

 عشاءنانحن نشتري مكّونات  -
 ؛الّشهيّ 

 أنا ولدت جاهزة؛ -
 أنتما محقان يمكنني فعل ذلك؛ -

 نعمان نجح بضبط نفسه؛ -
طفل أراقب ذاتي في األكل  -
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 الثة.فاز المشتركون الثّ  -
 

 والوجبات؛
 ي يأكل بيضتين...الخ.بأ -

 :(22الحلقة رقم )

 

 
 أشعر بالفخر؛ -

 فاز المشتركون الّثالثة؛ -
 أنا جاهز؛ -
 أوقف الّسيارة؛ -
 ماء منعش؛ -
 شكرا إلمو؛ -

 الّنبتة بصحة جيدة. -

ن لقد تأّهلت للّنهائي نعما -
 تهانينا؛

أنا سعيدة أني فزت الّسنة  -
 الماضّية؛

 بتة تشعر بالعطش؛النّ  -
 النبتة تحتاج إلى أشعة الّشمس؛ -

 مس؛الغيوم تغطي الشّ  -
 البّطة نسيت أن تغسل يديها؛ -
 لخ.أنا سأذهب إلى الحمام...إ -

 
 :(23الحلقة رقم )

 

 
 نا متحّمس؛أ -
 أشعر بالعطش؛ -

 كنت رائعة؛ -
 أنا فهمت؛ -

 إبريق الّري ثقيل؛ -
 أنا أهرول؛ -
 أنا كنست؛ -

 أنا رويت.

الّدجاجة تتدّرب على رمي  -
 الكّرة؛

 ن  أأنا أفضل حاكم يمكن  -
 تجدوه؛

 نحن نتدّرب على الّتمرين؛ -
الّتدريب أن تقوم بشيء ما  -

بارعا  مرات ومرات حتى تصبح
 فيه؛

 راشد انتظرني من فضلك؛ -
 لخ.أنا سأكون الحكم بينكم...إ -

 
 :(24الحلقة رقم )

 
 يمارس إلمو الّتعجين؛ -

 وم كثيرا؛أحب النّ  -

 
الّتدريب على الغناء أنا أحب  -

 والعزف؛
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 اخترع إلمو حركة جديدة؛ -
 أنا بطل خارق؛ -
 حان وقت القيلولة؛ -
 لحن سريع ورائع؛ -
 أخذ قيلولة هادئة؛ -

 تبدو متعبا. -

 الّشجرة تتمايل في الّنسيم؛ -
 ي؛حب عزف الّناأنا أ -

نعمان لقد أعطاني راشد قطارا  -
 جديدا؛

أنا ال أريدك أن تتوّقف عن  -
 الّتدريب؛

   لخ.أنتم تشعرون باالسترخاء...إ -
 

 :(25الحلقة رقم )

 

 
 صور جميلة؛ -
 إلمو في المتنّزه؛ -
 لة؛يجم ألوان ناصعة -
 وجبة لذيذة ومفيدة؛ -
 هذه ألوان مزركشة؛ -

 رائحة منعشة؛ -
 سنطلب الّسماق الحامض؛ -

 طعم غريب.  -

 أطفال يلعبون؛ -
 نحن أصبحنا أكبر حجما؛ -
شمس يبدو أنك وجدت كتاب  -

 تعليم الّطبخ؛
ما نحب تحضير أنا وأمي دائ

 األكالت الّلذيذة من هذه الكتب؛
في  ڤلينأنا ال أضع كرة البُ  -

 الفتوش؛
 عناع في الفتوش؛أنا أضع النّ  -
 لخ.األوراق دغدغت أنفي...إ -

 :(26الحلقة رقم )

 

 
 حان وقت الّلعب؛ -
 طفلة صغيرة نائمة؛ -

 يوم جميل؛ -
 وقت الغذاء قد حان؛ -
 القميص صغير جدا؛ -

 نحن آسفان جدا يا راشد؛ -
 أصدقاؤنا يقرؤون الكتب؛ -
أنا أتدّرب على الّضرب على  -

 الّدف؛
 ور توّقف ال تضرب الّدف؛ڤر ڤ -

 األبقار تعطينا الحليب؛ -
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 تذّوق الحليب؛ -
  لقد كبرت رويدا.  -

 الّدجاج يكبر كالوحوش؛ -
 لخبدر تعالى إلى هنا...إ -

 :(27الحلقة رقم )

 

 
 لبست حذائي الّرياضي؛ -

 لبست ثياب الّرياضة؛
 أحب ركوب الّدراجة؛ -
 جاهزة للهرولة؛أنا  -

 أنت  رائعة؛ -
 أنا متحّمسة كثيرا؛ -
 أنت  جميلة جدا؛ -
 الهرولة مفيدة جدا. -

أنا أحب ممارسة الّتمارين  -
 الّرياضّية؛

 نحن نقوم بالّتمارين الّرياضّية؛ -
نعمان يمارس بشكل جّيد  -

 الّتمارين الّرياضية؛
 الّشجرة تتمايل في الّنسيم؛ -
ة تزيد صّحتكم الّتمارين الّرياضي -

 وقّوتكم؛
  لخ....إشمس تحب الّرياضة -

 :(28الحلقة رقم )

 

 
 إلمو جائع؛ -
 لعبة شّد الحبل؛ -
 حان وقت الّراحة؛ -

 فكرة رائعة؛ -
 جاء وقت الّنوم؛ -

 قيلولة هادئة؛ -
 تفاحة لذيذة. -

 

 أنا أشعر بالحيوّية والّنشاط؛ -
 أنا أحب الّلعب مع األصحاب؛ -

 القراءة؛ أنا أحاول -
 أنا أعلم ذلك أنيس؛ -

 أنا آسف بدر؛ -
 الحمام يصدر الّصوت هكذا؛ -

 إلمو يقفز فوق وتحت؛ -
الخوذة نرتديها لنحمي  -

 لخ.رؤوسنا...إ

سمية المركبة اّلتي تبدأ بالمبتدأ وخبرها جملة لجمل االا غلبة هذا الجدولمن خالل  نالحظو 
يء جذب الّطفل للشّ  ذلك يعود إلىفعلية مكّونة من: فعل+ فاعل )جملة فعلية(، ولعل الّسبب في 

 بالكلمات:مثل الجمل المبتدئة في أّول الجملة  وتنبيهه بذكرهاوالّتعّرف عليه  )المتعّلم( المحسوس
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لخ، وهنا لتنبيه الّطفل إلى عناصر جسمه وتعريفه إ...ذراعيمعدتي، عيناي، قلبي، جسدي، 
 الّتطعيم ،الكعك ،، الخضر، الفواكهبشخصيته كطفل، والجمل المبتدئة بالكلمات: الوجبة المتوازنة

لخ؛ للتّنبيه المحافظة على سالمة جسمه، والجمل الّتمارين الّرياضّية، الفطور...إالخوذة، الحمام، 
وذلك  ،لة على أسماء الحيوانات وأسماء علم، وعناصر الّطبيعة المختلفةالمبتدئة بالكلمات الّدا

ومنها ما يدل على  ،تنّوعت الّتراكيب والجمل الفعلية، منها ما يدل على الّطلبلتعريفه بمحيطه، ف
 أنت، أنتما ،أنا ،ـنحنـ: الجمل المبتدئة بالّضمائر كمجموع  . أماومنها ما يدل على الّنفي، األمر
وما نالحظه أيضا في تراكيب البرنامج هو كثرة  ،صيغ اإلسناد للّضمائر الّطفل هنا لتعليمهو، 

ين المستقبلّية، واّلتي تنقل المضارع من الّزمن الّضيق وهو الحال إلى الّزمن استعمال حرف السّ 
 ستمرارّيةمستقبل ويوّلد لديه االفل يعيش حاضره ويفّكر في المما يجعل الطّ  ؛الواسع وهو االستقبال

  مفعول به + فاعل +، أو فعل + خبر البسيطة مكّونة من: مبتدأالّلغوّية ب راكيكما أّن أغلب التّ 
 أو صفة وموصوف.أو جار ومجرور، 

من برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الحلقات  أساليبتنّوعت : من حيث األساليب. 2 -7
فمنها ، وتضمنت جمال مختلفة ومتنّوعة كما حدث تماما في الّنسخة القديمة من البرنامج، ،الجديدة

الّتوظيف، وهذا ما  متشابهة تقريبا من حيثما هو إنشائي، ومنها ما هو خبري أيضا؛ لكنها 
 سنالحظه في الجدول اآلتي:

 -27الجدول رقم  -

 األساليب الخبرّية األساليب اإلنشائّية الحلقات
 (:01الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدوات االستفهام 
 ماذاأين، المختلفة )

 نيس أتساعدني في البستنة؟أ -
 أين أنيس؟ -
 أهذا صحيح؟ -

 كان ليعتقد ذلك؟من  -
 ماذا حدث للموسيقى؟ -

 ؛معا كنت متشّوقا للهرولة -
 كان ذلك رائعا؛

 أظن أّن الوقت حان لالستراحة؛ -
دائما على جراننا  ألقي الّتحّية -

 في العيد؛
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 ، أ(، الّنداء هلمن، 
 الّتعجب؛األمر، 

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

ّن  واسخالنّ  بكان وا 
 .وأخواتهما

 هل تشعرون بالّسعادة أحيانا؟ -
 مرحبا يا أصدقاء؛ -

 اذهبوا للمكتبة أمل تنتظركم؛ -
 ما أسعدني في الملعب! -
 لخ.إأهال بكم يا أصدقائي... -

ة لتحّية لدي طريقتي الخاصّ  -
 صديقتي؛

أحرص أن أكون لطيفا مع  -
 صاحب المتجر؛

رويدا تجيد العزف على  -
 لخ.إتار...ڤال

 (:02الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
المختلفة  هبأدوات
 الّرجاء، األمر ،الّنداء

 الّتعجب؛
أنواع األساليب  -

، الّنفي  الخبرالخبرّية: 
وجمل  الحسر،

ّن  ،واسخ بكانالنّ  وا 
 وأخواتهما.

 هل وصلوا؟ -
 أتدرون لماذا؟ -

 أليس ذلك رائعا يا نعمان؟
 لماذا يبدو صديقك حزينا؟ -

 هل رأيت علبة أقالم الّتلوين؟
 أين علبة أقالم الّتلوين؟
 من كان ليعرف ذلك؟

 ماذا سأفعل؟
 أجمل الّذهاب إلى المدرسة!ما  -

 أرجوك بدر؛ -
مة طعإلى كّل هذه األأنظروا  -

 لخ.إالّصحّية اّلتي رسمها إلمو...

 إّنه أّول يوم في المدرسة؛ -
حافلة المدرسة ستغادر في أّية  -

 لحظة؛
 إّنها تحفة فّنية حضرتها أنا؛ -
 ليس هناك عيد ميالد ألحد؛ -

 كان ذلك رائعا؛ -
 حلٍّ آخر؛سأفّكر في  -

كان ُيفترض أن تأكل الّتفاحة  -
 الحمراء الّصّحية؛

 أنا آسف لكنك لم تفز؛ -
ال يستطيع إلمو  -

 لخ.إاالنتظار...
 (:03الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 ؛الّنداء، الّرجاء، األمر

أنواع األساليب  -

 
 انتظري يا شمس؛ -
 هل تتعّرق أنت؟ -

 ماذا تستطيع أن تفعل؟ -
 كيف ال تشعر بالّطقس الحار؟ -

 هل استمتعتم بما سمعتم؟ -

 صعب جدا إمساك شمس؛ -
 أشعر أّن الّطقس حار؛ -

أنا دائما أشرب الماء لما أشعر -
 بالحّر؛

ال أظّن شرب الماء كاف لّما  -
 يكون الّطقس حار جدا؛
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 الخبر، الّنفيالخبرّية: 
وجمل  الّتوكيد،

ّن  ،واسخ بكانالنّ  وا 
 وأخواتهما.

 هل كان ذلك مسّليا؟ -
 هل تريد أن تجّرب أنيس؟ -

 كيف أتوّقف اآلن؟ -
 لخ.إأرجوك ال تأكل ڤطاري... -

 أشعر أّن الجّو حار؛ -
 ؛ازال الّطقس حارً  ما -

 أنا أتعّرق مّرة أخرى؛
 إّنها ستمطر اآلن؛ -

 لخ.إأنا أعزف األنغام...  -
 (:04) الحلقة رقم

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، األمر؛

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
ّن  ،واسخ بكانالنّ  وا 

 وأخواتهما.

 كيف ذلك يا نعمان؟ -
 ؤلؤ يا ربيان؟أين اللّ  -
 من يسعى حقا سينال؟ -
 ابحث أكثر يا ڤرڤور؛ -

 اآلن؟ ماذا سآكل -
 أيهما ُيأكل أحيانا؟  -

هل تريدني أن آكل الهاتف  -
 أنيس؟

طلب بيتزا الّصحّية أاّتصل و  -
 لك؛

 لخ.إكل أحيانا؟...ؤ ما اّلذي يُ  -

 
كنت ألعب بالّرمل على  -

 الّشاطئ؛
كنت أرجو أن أجد لؤلؤة  -

 بداخلها؛
 صرنا في األعماق اآلن؛ -
 سأريك طبقين مختلفين؛ -

 ؛سيكون هذا سهال -
 فاز كعكي في مسابقة الّطعام؛ -

 لخ.إإّنها فعال جميلة... -

 (:05الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 

 الّنداء؛
أنواع األساليب  -

الخبر الخبرّية: 
الّتوكيد، وجمل 

 
 كيف سينجح ذلك يا أمل؟ -

 هل الحاكمان جاهزان؟ -
 ماذا حصل يا أمل؟ -
 ما الّنوع األفضل؟ -

 لخ.إماذا أقّدم لك يا سّيدي؟... -

 
أنواع مرتّبة بشكل رائع من  -

 الّتمر؛
 إّنه موسم الحصاد؛ -

 سوف أتذّوق الّتمر الحلو أّوال؛ -
 إّنها كارثة حقا؛ -
 لخ.إإّنه لذيذ حقا... -
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 إّن.بواسخ النّ 
 (:06الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، األمر؛

 
أنواع األساليب  -

الخبر الخبرّية: 
الّتوكيد، وجمل 

نّ  ،واسخ بكانالنّ   وا 
 .وكاد وأخواتها

 هل سمعتم ذلك؟ -
 ما األمر يا شمس؟ -

 هل أنت بخير؟ -
أنظر هناك عصفور صغير  -

 على غصن الّشجرة؛
 كيف يمكننا مساعدته؟ -
 الّطريق؛هيا افسحوا  -
كيف يمكنني مساعدة  -

 العصفور؟
لماذا يحاول أنيس مفاجأتي  -

 دائما؟
 نتظر؛اماذا تفعل أنيس؟  -
 هل كان ذلك رائعا فعال؟ -

 لخ.إانتظر بدر... -

 إّنه عصفور جميل؛ -
 أنا بحاجة إلى المساعدة؛ -

 إّنه وحيد اآلن؛ -
عصفور صغير عالق على  -

 غصن الّشجرة؛
 إّنه يغّرد؛ -

ال أظن أّنني أستطيع الوصول  -
 إليه؛

أظن أن الّدجاجة غير مالئمة  -
 لهذه المهّمة؛ 

 أكاد أبكي؛ -
 كان يرتاح على غصن الّشجر؛ -
 لخ.إ...إّن األمر انتهى بسالم -

 (:07الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 

 ؛الّطلبالّنداء، 
أنواع األساليب  -

الخبر الخبرّية: 
الّتوكيد، وجمل 

ّن  ،واسخ بكانالنّ  وا 

 
 كيف حالك يا نعمان؟ -

 ها الّصديقات؟تكيف الحال أيّ  -
 هل تناولت الفطور؟ -

ماذا تحب أن تتناول على  -
 الفطور؟

 ماذا آكل؟ -
 كيف نعّد عصير الّليمون؟ -
 لخ.إانتظروني سأعود حاال... -

 كان يا مكان في قديم الّزمان؛ -
 تناولت فطورا صّحيا ولذيذا؛ -
 س صعبا أبدا؛يما سنفعله ل -

أكاد أستطيع تذوق ذلك  -
 الّشوفان؛

كان من الّلطيف أن تعّد لنا  -
 الفطور؛

 زال إلمو يتناول فطوره؛ ما -
ح لدى إلمو الكثير من أصب -
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 لخ.إالّطاقة... وكاد وأخواتها.
 (:08الحلقة رقم )

األساليب أنواع  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
 .واسخ النّ 

 
 كيف أساعدك يا نعمان؟ -
هل راشد هنا لكي يقوم  -

 بإصالحه؟
 ما أخبار بيت العصفور؟ -
 أخبرني يا نعمان ماذا حدث؟ -

هل أنت متأّكد من هذه  -
 ألخبار؟ا

 كم يستغرق إصالحه؟ -
 ...إلخماذا بعد ذلك يا حديد؟ -

 
 أنا ذاهب إلى ورشة راشد؛ -
 كان يشعر بالفرح هذا الّصباح؛ -

 إّنها مشاعر كثيرة؛ -
 أنا ألتقط صّورا لقلبي أنيس؛ -

 أنا متأّكد من ذلك طبعا؛ -
 أريد راشد من فضلك؛ -
 لخ.إنا سعيد جدا...أ -

 
 (:09الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

 بأدواته المختلفة 
 الّنداء؛الّتعجب، 
 

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
 الّنواسخ .

يا ترى أين سأجد صديقي  -
 نعمان؟

 هل فعلت شيئا يغضبها؟ -
نعمان ماذا نفعل قد أكل كّل  -

 الّتمر اّلذي عندنا؟!
 يوميا؟كم وجبة تتناول  -

ما اّلذي يجعل أية وجبة صحّية  -
 ومفيدة؟

 ما هو طبقك المفّضل؟ -
ما هي الخضر والفواكه  -

 المفّضلة لديك؟
 ما وجبتك المفّضلة؟ -
 ما هو طبقك المفّضل؟ -

 
 كانت رحلة طويلة جدا؛ -
 أنا أبحث عن بيت نعمان؛ -
 إّنه صديقي البطريق حبيب؛ -

 ر بالجوع؛عكان يش -
 حان وقت األكل؛ -
 حان وقت الغذاء؛ -
 أنا جائعة جدا؛ -
 أنا متأكد من ذلك؛ -

معدتي هي اّلتي تصدر هذا  -
 الّصوت بسبب الجوع؛

 أعددت وجبة مثالّية؛ -
البطريق حبيب أكل كّل الّتمر  -



دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( .. الفصل الثّالث )الّتطبيقّي(:  

 

283 
 

هل سبق لك أن جّربت الفلفل  -
 البارد؟

 هل أنت مستعد لتناول الوليمة؟ -
 ماذا سأسمي هذه الوجبة؟ -

 لخ.إمتى سنأكل؟... -

 اّلذي عندنا؛
 لخ.إأسمعت إلى معدتي... -

 

 (:10الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

 
أنواع األساليب  -

 الّنفي ،الخبرالخبرّية: 
واسخ بكان وجمل النّ 

ّن وأخواته  ا.موا 

 نعمان؟كيف حالك يا  -
 هل أتكّلم بسرعة دائما؟ -
 هل تلعبين معي بالكّرة؟ -
أتعرفون من يمكن أن يلعب  -

 معنا؟
أليس هناك أحدا يأتي ويلعب  -

 معي؟
 لماذا الكّل مشغول؟ -

 هل أنت مشغول يا نعمان؟ -
 نا ما خطبك؟يأنيس تبدو حز  -

 هل سمعت خبرا سّيئا؟ -
 لخ.إهل جرح أحدا مشاعرك؟... -

 بالّسعادة اآلن؛ أنا أحّس  -
 يبدو أّن اليوم سيكون مشمسا؛ -
 أنا ال أريد سماع كلمة مشغول؛ -

 لستم مشغولين اآلن؛ -
طحبني أبي إلى صسي -

 االصطياد؛
 كنت أخاف من األحصنة؛ -
 سيتعّلم إلمو ربط حذائه بنفسه؛ -
زال إلمو يحاول ربط حلقتين  ما -

 في هذا الّرباط؛
إلمو يفّتش عن صديق كان  -

 لخ. إليلعب معه...
 (:11الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

 
هل الكل جاهز عند خط  -

 البداية؟
هل أنت جاهزة لنكمل لعبة  -

 الحواجز؟
 أين أنيس؟ -

 تحمل غطاًء ووسادة؟ أنيس لما -

 تبدأ الّلعبة عند سماع الّصفارة؛ -
أنا ڤرڤور خبير المرّطبات  -

 المشهور؛
 كنت سأقول لنعمان ذلك؛ -

 إّنه شعور لطيف؛ -
 إّن ما تقوله منطقي جدا؛ -

زال إلمو ينتظر ظهور أشعة  ما -
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الّتوكيد، وجمل 
 الّنواسخ.

 ڤرڤور ماذا تفعل؟ -
 ..إلخ.بهدوء. جلسا -

 مس من الغيوم؛الشّ 
 لخ.إالّنبتة بصّحة جّيدة...إّن  -

 (:12الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
 بأدواته المختلفة؛

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
 الّنواسخ.

 
 أكانت تلك شمس؟ -

 هل رأيت شمس ونعمان اليوم؟ -
 هل توّقف الّلعب؟ -

 ما أخبار بيت العصفور؟ -
 سأفعل اآلن؟ماذا  -

 هل اخترعتم حركة خاّصة؟ -
 ...إلخ.ماذا نسيت؟ -

 إّنها سريعة جدا اليوم؛ -
 يجب أن أعرف ما يجري اليوم؛ -

 أظن أني رأيت شمس؛ -
يشعر إلمو برغبة في الحركة  -

 اليوم؛
أوشكت على االنتهاء من  -

 تصنيف مشابكي؛
كنت أرى إن كنت  -

 لخ.إمنتبهة...
 (:13الحلقة رقم )

نواع األساليب أ -
االستفهام  اإلنشائّية:

 بأدواته المختلفة
 ؛الّنداء، األمر، الّطلب

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

وجمل الّنفي، الّتوكيد، 
 الّنواسخ.

 نعمان هل أنت في الّداخل؟ -
 أنظري إلى الّرمل اّلذي جمعناه؛ -
ونرى ماذا  ،ما رأيك أن نذهب -

 يفعل راشد؟
بالّرمل واألشياء اّلتي ماذا فعلت  -

 جمعتها يا ڤرڤور؟
أصغوا بعناية بآذانكم هل  -

 سمعتم ذلك؟
 أنيس ماذا تفعل؟ -
 أنظروا حولكم؟ -

 ..إلخ..ضع يدك على قلبك -

 إّن الحديقة مّتسخة جدا؛ -
 يمان؛الّنظافة من اإل -
 أنا جاهز للّتنظيف؛ -
المكتبة جاهزة الستقبال  -

 األطفال؛
 األطفال؛إّني أسمع صوت  -

 إّنه أنيق بدر؛ -
 إلمو ال يحمل منديال؛ -

وأصدقاؤه في لعبة  از إلموف -
 لخ.إالكّرة...
 

 الّتطعيم؟هل أنت مستعّد ألخذ  - (:14الحلقة رقم )
 بيبة لطيفة؟هل كانت الطّ  -

 إّنه يوم الّتطعيم؛ -
كنت شجاعة ولم أخف من  -
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أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

 بأدواته المختلفة
 ؛الّنداء

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 
وجمل الّتوكيد، 

 الّنواسخ.

 هل األبطال الخارقون شجعان؟ -
 أليس كذلك يا نعمان؟ -

 كيف كانت الوخزة يا نعمان؟ -
 كم مّرة تقوم بزيارة الّطبيب؟ -

 بيب؟لماذا تقوم بزيارة الطّ 
أي نوع من الطبيب تريد أن  -

 تصبح؟
 لخ. إمن اّلذي فاز؟... -

 وخزة اإلبرة؛
سأصبح بطال خارقا أتسّلق  -

 الجبال؛
 برة؛ائف من وخزة اإلأنا خ -

 كنت شجاعا؛ -
كان الّتعّرف على القلب أمرا  -

 مثيرا للحماس؛
 لخ.إأنا نظري قوي جدا... -

 (:15الحلقة رقم )
 

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
جاء األمر، الرّ الّنداء، 

 الّطلب؛
 

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
 الّنواسخ.

 هل كان ذلك مسّليا حقا؟ -
 هل استمتعتم بما شاهدتم؟ -
أصغوا إلى األصوات المختلفة  -

 اّلتي يصدرها إلمو حين يتنّفس؛
 عدتي أنيس؟اأيمكنك مس -

ون للحركة أنتم مستعدهل 
 والّرقص؟ 

أرجوك بدر أحاول اإلصغاء  -
 إلى جسدي؛

 اسبحوا مع األسماك اآلن؛ -
 أنيس أرجوك توقف؛ -
 هاّل حككت ظهري؟ -

 ..إلخ..في الّسماء أنظروا إّنه عال

 
كان عّمي يحكي لي الحكايات  -

 ويروي لي القصص؛
 إّنها صور رائعة؛ -

 أتحّرك؛إّنه يقول لي عّلمني أن  -
 يخبرني بأني عطشان؛جسدي  -

 نحاول أن نصنع قاربا؛ -
 اسمي فاطمة؛ -

 تلك الفتاة تفتح فمها بالكامل؛ -
 توتي شعر بالعطش الّشديد؛ -

أصبح لفضيل أخ  -
 لخ.إ...صغير

 
 

 (:16الحلقة رقم )
 تعالوا يا أصدقاء بسرعة؛ -
 هل أنت جاهز يا ڤرڤور؟  -

ال تقوموا بهذه الحركات الخطيرة  -

 
إلمو وصديقته يقومان ببناء برج  -

 للّدمى؛
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أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
الّنصح  الّنداء، 

 األمر، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 في منازلكم؛
تحمل شيئا  اكيف تشعر عندم -

 خفيفا؟
هل يمكنك وصف ثقيل  -

  وخفيف؟
 كيف تنّظفين أسنانك؟ -

وما هو ، الّشيء الثّقيلما هو  -
 ..إلخ.الّشيء الخفيف؟.

نحن نؤدي حركة القفز على  -
 ساق واحدة؛

صار نشيطا في تسّلق  -
 األشجار؛

 أنا كبير؛ -
 أنا صغير؛ -

 لخ.إنعم أنا جاهز... -
 

 (:17الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 

الّنداء، األمر، الرجاء 
 الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 

الّتوكيد، وجمل 
 الّنواسخ.

 ماذا تفعلين اليوم يا أمل؟ -
 بماذا أنت  مشغولة يا أمل؟ -

 نعمان ماذا تريد؟ -
 كيف ستكون طبيعة عملك؟ -

 ماذا يعمل والداك؟ -
 أنيس أين تذهب؟ -

ألم تشعر بالّسرور بمشاركتك  -
 الكعكة معي؟

 ماذا يرتدي األطباء؟ -
 ..إلخ..ما اّلذي يفعله األطباء؟ -

 المهندسون يبنون مدنا جميلة؛ -
أنا أرّتب الكتب الجديدة اّلتي  -

 وصلت إلى المكتبة اليوم؛
أمل أنت تقومين بالكثير من  -

 األعمال في المكتبة؛
الّصيدلي يحّضر الّدواء  -

 رضى؛للم
بطان يقود الّسفينة ويبحر الق -

 لخ.إبها...

 (:18الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

  
 أنظر ماذا وجدت؟ - 
 أرجو أن أجد لؤلؤة بداخله؛ -
 الّلؤلؤ؟كيف نغوص على  -

 أين الّلؤلؤ يا ربيان؟ -

كنت ألعب بالّرمل على  -
 الّشاطئ؛

ذهبنا أنا وعائلتي إلى حديقة  -
 الحيوانات اليوم؛

 كان القرد أّول حيوان نراه؛ -
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أنواع األساليب  -

الخبر وجمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 رّكزي على الكّرة رويدا؛ -
 هل استمتعتم يا أصدقاء؟ -
 ..إلخ..ماذا سنفعل اآلن؟ -

 

 كان يأكل الموز؛ -
 كان الفيل مضحكا؛ -
 لست واثقا أنيس؛ -
ى إلمو ذراعان لد -

 لخ.إمدهشتان...
 (:19الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 لماذا ال نلعب لعبة الغميضة؟ -
 هل تلعبون لعبة الغميضة؟ -
يا أصدقاء أن نلعب  ما رأيكم -

 لعبة جديدة؟
هل أنت مستّعد ألداء بعض  -

 الّتمارين معي؟
ضع يدك على قلبك يا  -

 ..إلخ..بدر

 صرنا أربعة؛ -
 صرنا خمسة؛ -

 يتظاهر إلمو بأّنه طبيب؛ -
 لقفز إلمو؛لحان الوقت  -
 الكعكة ليست لألكل؛ -

أشعر برغبة في تناول الّطعام  -
 الّصحي المناسب؛

اولها في بعض نتن الكعكة -
 لخ.إاألحيان فقط...

 (:20الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
 ؛بأدواته المختلفة

 
أنواع األساليب  -

الخبر وجمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

هل وجدت الكتاب اّلذي طلبته  -
 منك أمل؛

 أخبريني أّنك وجدته؛ أرجوك   -
هل الحظت شيئا مختلفا في  -

 اليوم؟ أمل
لماذا أشعر أّنني غريبة عن  -

 اآلخرين؟
 كم عدد دول الخليج؟ -
 ما هي دول الخليج؟ -

ُسميت دول الخليج بهذا لماذا  -

 
 صرت أرى كل شيء بوضوح؛ -

 إّنها نظارة جميلة؛ -
أشعر باإلحراج حينما أكون  -

 مختلفا عن اآلخرين؛
 أنت ترتدين نظارة جميلة؛ -
 لخ.إب الّشرمويا...أنا أح -
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 لخ.إاالسم؟...
 (:21الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 ؛الّتعجب

أنواع األساليب  -
الخبر الخبرّية: 
وجمل الّتوكيد، 

 الّنواسخ.

 هل الكعك جاهز؟ -
 هل أنتما مستعّدان؟ -

 هل من الممكن أن آكل واحدة؟ -
واحدة هل تمانع جّدتك إذا أكلت  -

 فقط؟
ما أحلى تناول الّطعام مع  -

 أقربائي؛
هل تعرفون ماذا يأكل إلمو  -

 ..إلخ.وصديقته بيان؟.

 كانت تلك أغنّية رائعة؛ -
نحن نشتري مكّونات عشاءنا  -

 الّشهي لهذا المساء؛
 إّنها ليست جّيدة ألسناني؛ -
إّنها تبني عشا فوق تلك  -

 الّشجرة؛
 أنا أحب الحلويات؛ -
الوجبات الخفيفة أحب  -

 لخ.   إالّصحّية...
 (:22الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 ؛مراألالّنداء، 

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 
 .، الّتوكيدالّنواسخ

 هل من الممكن أن تعّرفينا بك؟ -
 ما يمّيزك يا نعمان؟ -

 الّتحكيم ما رأيكم؟أعضاء لجنة  -
 هل أنت جاهز للّذهاب؟ -

 أوقف الّسيارة؛ -
 ماذا حدث اآلن؟ -

 ما اّلذي تحتاج إليه اآلن؟ -
 ..إلخ.؟.اآلن إلمو نفعلماذا  -

 أشعر بالفخر الكبير؛ -
 كانت تجربة رائعة؛ -

 كّونت الكثير من الّصداقات؛ -
كانت تلك لجنة الّتحكيم لهذا  -

 الموسم؛
 بصّحة جّيدة؛ بتةإّن النّ  -

 نريهم كيفّية تنظيف األسنان؛ -
 لخ. إنعم أنا جاهز... -

 (:23الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 

الّتعجب، األمر الّنداء، 

 ما كّل هذا الحماس يا أطفال؟ -
 اّلذي يجري؟ ما -

 راشد هل يمكنك مساعدتنا؟ -
 كيف يمكن ذلك راشد؟ -
 ماذا يعني الّتدريب؟ -

نحن فريق كّرة القدم لحي  -
 سم؛سم

 أظّن أّن لدي واحدة؛ -
أشعر بالعطش بعد كّل هذا  -

 الّتدريب؛
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 الّطلب؛
 

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 كيف نتدّرب يا راشد؟ -
 أين ذهب الجميع؟ -

انتبهوا جميعا سأتدّرب على  -
 رمي الكّرة؛

هل يمكنك تمرير الّتمر لو  -
 سمحت؟

ما أجملنا في وسط  -
 ..إلخ.الملعب.

سنصبح أروع فريق كّرة القدم  -
 في العالم كّله؛

 أظن أّن الوقت حان لالستراحة؛ -
صارت البئر مليئة باألوراق  -

 واألكياس؛
لبئر نظيفة ومليئة صارت ا -

 لخ.إبالماء...

 (:24الحلقة رقم )
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 

 ؛الّنداء
أنواع األساليب  -

الخبر وجمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 
 أي نوع من الحركات أفضل؟ -
أتعلم لماذا نحتاج إلى الّراحة  -

 دائما؟
 ماذا سنفعل اآلن؟ -

 ماذا تفعل إلمو؟
 ...إلخ.هل استمتعتم يا أطفال؟

 

 أصبحت أجيد العزف؛ -
 الّنوم كثيرا لرؤية األحالم؛أحب  -

 اخترع إلمو حركة جديدة؛ -
 يمارس إلمو الّتعجين؛ -

 أنا بطل خارق؛ -
 أحب أن ألعب كّرة القدم؛ -
 هيا بنا حان وقت القّص؛ -
الّنسيم هكذا الّشجرة تتمايل في  -

 لخ.إمثل حركتي تماما...
 (:25الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
االستفهام  اإلنشائّية:

بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

 أرجوك يا أمل ساعديني؛ -
 كيف نتأّكد أّنها طازجة يا أمل؟ -

أنظري إلى ألوانها الّناصعة  -
 الجميلة؛

 لماذا ال تجّربين هذا يا أمل؟ -
ما اّلذي قد يفعله إلمو في  -

 المتنّزه؟

 وجدت كتاب فيه صور جميلة؛ -
 أظن أنني سأبدأ بالّطماطم؛ -

 كنت أريح لساني فقط؛ -
 استمتعت كثيرا في الّسوق؛ -
إّنها صور قديمة لنا منذ وقت  -

 طويل؛
 سنظّل أنا وأنت صديقين لألبد؛ -
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 حواسنا المدهشة؟ كيف تعمل - الّنواسخ.
 ..إلخ.هل سمعتم ذلك؟. -

نحن أصبحنا أكبر حجما  -
 لخ.إاآلن...

 (:26رقم )الحلقة 
أنواع األساليب  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 
 .، الحسرالّنواسخ

 أين الجميع حان وقت الّلعب؟ -
 أنظروا إّنها نائمة؛ -  
 لماذا يا شمس ماذا حصل؟ -
 هل تريد أن تساعدنا أيضا؟ -
 على ما يرام؟هل كّل شيء  -
ما الفرق بين الّصوت المرتفع  -

 والّصوت المنخفض؟
متى يكون صوتك -

 ..إلخ.مرتفعا؟.

 
أنا أغني بها بينما تأخذ  -

 قيلولتها؛
 نعم كل شيء على ما يرام؛ -

 ابنة أخي ليلى نائمة؛ -
 نحن آسفان جدا يا راشد؛ -
 لخ.إجدا...إّنها صغيرة  -

  

 (:27الحلقة رقم )
األساليب أنواع  -

االستفهام  اإلنشائّية:
بأدواته المختلفة 
 الّنداء، الّطلب؛

 
أنواع األساليب  -

الخبر وجمل الخبرّية: 
 الّنواسخ.

 نعمان ما رأيك أن تنضم إلينا؟ -
 هل رأيت كيف يتنّفس بعمق؟ -
 أي نوع من الحركات أفضل؟ -

 أين أنيس؟ -
 أنيس ماذا تفعل؟ -

 ألست بارعا في القفز أنيس؟ -
 أنيس أعد إلّي قّبعتي؛ -
ما اّلذي يخطط له صديقي  -

 ...إلخ.اليوم؟

 لبست حذائي الّرياضي؛ -
أنا أحب ممارسة الّتمارين  -

 الّرياضية مع نعمان؛
 إّنه يقفز تماما مثل الجرادة؛ -
أظن أّن نعمان يمارس بشكل  -

 جّيد الّتمارين الّرياضّية؛
أصبح أفضل العب محترف  -

 في العالم؛
بحت الفرس مهرة بصّحة أص -

 لخ.إجّيدة...
 (:28الحلقة رقم )

أنواع األساليب  -
 كيف حالك يا نعمان؟ -
ما رأيك أن نلعب لعبة شّد  -

 الحبل؟

 كان ذلك تمرينا رياضيا ممتازا؛ -
 أنا أحب الّلعب مع األصحاب؛ -

 صرنا أربعة؛ -
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االستفهام  اإلنشائّية:
 بأدواته المختلفة؛

أنواع األساليب  -
الخبر وجمل الخبرّية: 

 الّنواسخ.

 ماذا سنفعل اآلن؟
 هل استمتعتم يا أطفال؟

كنت تعلم أّن هناك أشياء هل  -
داخل الجسد تسمى 

  ..إلخ.؟.األعضاء

 صرنا خمسة؛ -
 كانت تلك لعبة رائعة؛ -

أصبح فوفو بأمان في حضن  -
 والديه؛

 لخ. إكان فوفو سعيدا جدا... -

مثلما هو األمر في  اتاألساليب اإلنشائية في الحلق الجدول كثرةمّما تقّدم في هذا نالحظ و 
خرى في الّنسخة الجديدة هي األطريقة البرمجة  كون لبرنامج )افتح يا سمسم(؛ الّنسخة القديمة

وهو ما الّلغة،  تعّلمقائمة على الحوار في شكل سؤال وجواب، وهو أنجع طريقة تساعد الّطفل على 
 بكّل  هاناإلجابة عيحاول  األسئلة من خاللف ،البرنامجأحداث عايش مع يتو  فاعليجعل الّطفل يت

تنبيه وعي الّطفل أكثر نحو المادة كما أشرنا من قبل إلى أيضا ما يستدعي و وهعفوّية، وتلقائية، 
ما دّل على  ومنها ى الّنداءما دّل على االستفهام، ومنها ما دّل علاإلنشائّية األساليب فمن  ،العلمّية
واسخ نّ الجمل  فتتمّثل فيوالّرجاء والّنصح، والحسر، واألمر، وأما األساليب الخبرّية الواردة  الّتعجب

وبهذا لّقن برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته  ، والّنفي، والّتوكيد،كان وأخواتها، إّن وأخواتهابـ: 
كما مّثل البرنامج أشياء  .رى مرّكبة، وتراكيب بسيطة وأخصرفية اً وصيغمفردات  الّطفل الجديدة

 وقصص ،اّلتي لّقنها للّطفل من: أغاني، حكايات الّثالثةأخرى كثيرة باإلضافة إلى الجوانب الّلغوّية 
 تحّركة، والرسوم الملعب متنّوعة، المحافظة على الّسالمة الّصحّيةعاّمة، ثقافة قيم أخالقية، 

 وهذا ما سنبّينه في ما يأتي: ،والّدمى، كّلها قريبة من عالم الّطفل

 :والمسّلية في نسخة برنامج )افتح يا سمسم( الجديدة  المثيرة كثرت الّلعب لعب األطفال
لعبة الحواجز، لعبة التهموا ألوانكم، لعبة أمسكني، لعبة الغميضة، لعبة األرجوحة، لعبة : ومنها

الّلعب  ويبدو أّن معظمالّطائرة الورقّية، لعبة سباق الّسيارات، لعبة كّرة السّلة، لعبة كّرة المضرب، 
فبرنامج )افتح يا سمسم(  ،تنتمي إلى التّاريخ والّتراث العربّي اّلتي قد نسيها تماما الّطفل المعاصر

الجديد ة اّلتي طغت على البرنامج أما مجموع األلعاب الّلغويّ  الّتراث العربّي.استطاع إحياء الجديد 
على وهي عملّية تساعد الّطفل  ،في جميع الحلقاتبكثرة وهي الواردة  ،نجد لعبة الكلمات المتضادةف
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 صغيرة ،لطيف ≠ حار: هذه األضداد نجدمن ومما ورد  ،استحضار المفردات وترسيخها في الّذهن
 الخلف ≠ األمام، خفيف ≠ ثقيل سهل، ≠ صعب، الّتمّهل ≠ الّسرعة، حزين ≠ سعيد، كبيرة ≠

 ضجيج ≠ هدوء، بعيد ≠ قريب، قصير ≠ طويل، أعلى ≠ أسفل، أنزل ≠ أصعد، بطيء ≠ سريع
، وكذا اد كانت مصحوبة بصور وحركات دالةوكل هذه األضد ،يسار ≠يمين ، منخفض ≠ مرتفع

وأحيانا األبيض  ،واألخضرفكّل المفردات المتعّلمة بلون مخالف كاألحمر  الملّونةلعبة الكلمات 
 .وذلك لشد انتباه الّطفل لتلك المفردات المتعّلمة ،واألصفر
  مجموعة كبيرة من أغاني بين الحين واآلخر في البرنامج ُدمجت  :اغانياألناشيد و األ

وهناك ما هو مكّرر  ،( أغنّية28الجديدة حوالي ) وعدد األغاني ،شملت مواضيع مختلفةاألطفال 
 من الّنسخة القديمة مثل: 

 إلخ؛غنية طيري طيارة طيري...أ -
 وأغنّية حمامي يحبني...إلخ؛  -
 أغنية هيا نلعب يا أصحاب...إلخ؛ -
 إلخ؛أغنية أيدي األطفال تعمل أشغال... -
 ...إلخ.أغنية مرحى مرحى للحمام -
ما هو من األغاني و مقّلدة للّنسخة القديمة من البرنامج،  ة بالمشاهد ذاتهامكّرر  هذه األغانيو 
 نجد: جديد
 إلخ؛...وطني وطني عاش الوطنأغنية  -
 إلخ؛...هيا فلنخرج نلعب لتلق أصحاب ليس بحاسوبك أصحابأغنية  -
 إلخ؛...هيا نبحر يا أطفالأغنية  -
 إلخ؛...صوت الّطائر في البستانأغنية  -
  إلخ؛...لي مشاعرأغنية  -
  إلخ؛...هيا لنحضر وجبة اإلفطارأغنية  -
 إلخ؛ ...أنا دائما أعبر بأمانأغنية  -
 ...إلخ؛ يا عامل الّنظافةأغنية  -
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 ...إلخ؛ أنا طفل أحلم بغديأغنية  -
  ...إلخ؛طفل أراقب ذاتيأغنية  -
 لخ.غنية جاء وقت الّنوم واألحالم...إأ -

تربوّية  واألناشيد كما نالحظ بأّن كّل هذه األغاني ،وأغنية الّنهاية ضافة إلى أغنية االفتتاحباإل
هي و  ،تنّبه الّطفل إلى أمور متعّددة يمارسها في حياته اليومّية ويتعامل معها دوماهادفة وتعليمّية 
أطربت أذن الّسامع )الّطفل( ليمّيز بين نبر الجمل رائعة مصحوبة بنغمات موسيقية كانت 

األداء وتنغيمها، وليفهم داللة الكلمات، والعبارات والجمل، وكل هذا صنع ارتباطا متناسقا بين 
 الجديد هو اآلخر. في البرنامج والّصورة ،والحركة ،والغناء
 الّسلوكات المشاهد الّصغير بمجموعة من الجديد هو اآلخر  البرنامجمد ياألخالقّية: قيم ال

لتصبح له كعادة من عمره؛ والقيم اّلتي يجب أن يتعامل بها ويتعّلمها في مرحلة مبّكرة ومتقّدمة 
 إلقاء الّتحّية  :نجدفي الحلقات الجديدة المتعّلم  ومن الّسلوك اإليجابيّ  ،مستقبال وليستقيم طبعه
 شرب الكثير من الماء ، أكل وجبات متوازنة، الّصحيّ أكل الّطعام  ،زيارة األقرباء المرضى

الحرص  ،االعتناء بالّذات، الكرم وحسن الّضيافة، أداء الّرياضة، عدم اإلفراط في تناول الكعك
 اإلحسان للوالدين ،تنظيم الوقت ،الجد واالجتهاد في العملعلى تناول الفواكه والخضر الّطازجة، 

انتظار  ،في مجموعات وفرق للمظلوم، الّتعاون، ترسيخ سلوك العملمساعدة اآلخرين، االعتذار و 
 عدم إزعاج اآلخراحترام الكبير والعطف على الّصغير، الّتعامل بلطف مع الحيوانات، و  ،الّدور

 لخ.، تقاسم األشياء...إاألدب ،الّتسامح
  :العبارات عّلم برنامج )افتح يا سمسم( في نسخته الجديدة بعض المسكوكات و  المسكوكات

  عليكم، مرحبا، أهال، شكرا، عفوا آداب الكالم والمعاملة الحسنة كـ: الّسالم اّلتي تدخل في حقل
 ، لو سمحت، يشّرفني ذلك، ال مانعآسف، تفّضل، شّرفتم، تشّرفنا، ولنا الّشرف، أرجوك ،من فضلك
يومك، مع ، احتراماتي، وداعا، يوم سعيد، حللت أهال ووطدت سهال، طاب للاّ سبحان  ،الحمد هلل

 لخ.الّسالمة أراك الحقا...إ
 وذلك  ،احتّل فن القص في حلقات البرنامج الجديد الّصدارة :حكاياتوال صالقص

وتدور أحداث القصص الّطريفة الواردة في  ،بتخصيص وقتا لسماع قّصة في نهاية كل حلقة
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تنمي حاسة الّسمع لدى  وذات دور كبير حيث ،ولكّل قّصة مغزى ،محتوى البرنامجالبرنامج حول 
ونمّثل لمجموع  ،منذ زمن بعيد ،قصص الجّدة الغائبةعلى إحياء البرنامج  كما عمل ،الّطفل

 ( الواردة في البرنامج بالجدول اآلتي:28القصص )
 -(28الجدول رقم ) -

  المغزى عناوين القصص القصص حسب ترتيب الحلقات

 (:01الحلقة رقم )

 

 
 الّطريق إلى بالد

 البطاريق 

 
 البطولة

 (:02الحلقة رقم )

 

 
 الّزرافة ظريفة

االستمتاع بالوقت في  
 المدرسة

 (:03الحلقة رقم )

 

 
 قعود في سباق 

 الهجن

 البطولة؛ -
 ممارسة الّرياضة؛ -
 .الّتمّرن والّتدريب -

 (:04الحلقة رقم )

 

 

 
 والكنغر ڤرڤيعان

تناول  اإلفراط فيعدم 
الحلوى؛ لتفادي تسوس 

 األسنان والمرض.

 (:05الحلقة رقم )

 

 
 قّطة في ورطة

 

تناول  اإلفراط فيعدم 
الحلوى؛ لتفادي تسوس 

 األسنان والمرض.



دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( .. الفصل الثّالث )الّتطبيقّي(:  

 

295 
 

 (:06الحلقة رقم )

 

 
 األرنب خرنق

 

 
 .طلب المساعدة عند الحاجة

 (:07الحلقة رقم )

 

 
 القردة مشمشة

 
اإلفراط في تناول  عدم

 .المثّلجات

 (:08الحلقة رقم )

 

 
 نمولة وحّبة الّلؤلؤ

 
االستمتاع بقضاء وقت 
 .والمرح صحبة العائلة

 (:09الحلقة رقم )

 

 
 خويلد والبطاطا

 
ال شيء يضاهي أن تأكل 

 مما زرعت.

 (:10الحلقة رقم )

 

 
 الفيل دغفل

 
لقاء  تكوين الّصداقات وا 

 اآلخرين.الّتحّية على 

 (:11الحلقة رقم )

 

 
نمنم اّلذي ال يشرب 

 الماء

 
اإلكثار من شرب الماء 

 ضروري للّصحة
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 (:12الحلقة رقم )

 

 
 نزهة بندون

ضرورة ارتداء الخوذة 
للمحافظة على سالمتنا أثناء 

 الحوادث.

 (:13الحلقة رقم )

 

 
 ناعمة الّنعامة

 
مساعدة اآلخرين في حل 

 مشاكلهم.

 (:14) الحلقة رقم

 

 
كيكي وكوكو في 

 العيادة

 
عدم الخوف من زيارة 

 الّطبيب.

 (:15الحلقة رقم )

 

 
 فصيل الجمل

 
 العطف على األخ الّصغير.

 (:16الحلقة رقم )

 

 
 الّدب ديسم

 عدم الّسخرية من اآلخرين؛ -
 الّصداقة رغم االختالف؛ -
 االعتذار من اآلخرين. -

 (:17الحلقة رقم )

 

 
 رشاالغزالة 

 
 الّنوم المبّكر مفيد للّصحة
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 (:18الحلقة رقم )

 

 
 الّثور عجل

 
الّتفكير في كيفّية تدبير أمورنا 

 الخاّصة بأنفسنا.

 (:19الحلقة رقم )

 

 
 بطولة والعدّ 

 العّد من واحد إلى عشرة؛
العد العكسي من عشرة إلى 

 واحد.

 (:20الحلقة رقم )

 

 
 اآلنسة دجاجة

 
اس االختالف يجعل النّ 

 متمّيزين

 (:21الحلقة رقم )

 

 
 مسعودة الّسلحفاة

 
أنواع من ألوان الخضر 

 والفواكه الّصحّية

 (:22الحلقة رقم )

 

 
نان  بقع س 

 
االستحمام يحافظ على 

 الّنظافة الّشخصّية.

 (:23الحلقة رقم )

 

 
أين ذهب صوت 

 بوبو؟

 
 الّنظافة
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 (:24الحلقة رقم )

 

 
 نام الُيربوع الّصغير

 
 الّنوم المبّكر مفيد للّصحة

 (:25الحلقة رقم )

 

 
 الجرُو سلوقي  

 
 الحواس الخمس

 (:26الحلقة رقم )

 

 
 البطريق الّنجار

تفادي الّلعب بمستلزمات 
الّنجار من: مطرقة، منشار 

 الكماش...الخ.

 (:27الحلقة رقم )

 

 
 الفرس ُمهرة

 
 األكل برواء وهدوء

 (:28الحلقة رقم )

 

 
 ال يخاف فوفو

 
 عدم مصاحبة الغرباء.

انتباه  وذلك لشدّ  ،لسان الحيواناتُقّدمت بالقصص  معظمأّن هذا الجدول نالحظ من خالل و 
حول  فكان ،وقريب منه، وأما مغزى القصصوالّدخول في عالم يحّبه  ،واإلصغاء ،الّطفل لالستماع

، والّتغذية الّصحّية الجّيدة، وممارسة الّتمرينات الّرياضّية، وكثرة شرب الماء أهّمية الّلعب البدنيّ 
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مع  وتفاعل الّطفل ،العالقات األسرّيةكما يتناول والمرح، ويرّسخ مفاهيم الّسالمة، والّنظافة، والّلعب 
اءة قر  ط وتراكيب بسيطة في متناول الّطفل، وقرأت عليه، وكانت بأسلوب واضح وبسيالمحيط

 .متأنّية بطريقة يفهمها

  :في نسخة )افتح يا سمسم( الجديدة على حقل الثّقافة العامة  وييحتالثّقافة العاّمة
 الّتعّرف على ألوان قوس قزحومما ذكر نجد:  ،معلومات بسيطة وقليلة مقارنة بالّنسخة القديمة

اإلنسان، ونبضات قلب اإلناث ترة، وظيفة القلب في جسم معنى الوجبة المتوازنة، تعّلم ارتداء الغُ 
 أسرع من نبضات قلب الّرجال، الحليب والّتمارين الّرياضّية مفيدة لتقوّية العظام.

  ّأنواع بعض على  الّطفلالجديد البرنامج أطلع  والحيوانات: بيعة المختلفةمناظر الط
أصواتها وحركاتها كـ: بعض الحيوانات وتقليد  وكذا الّتعّرف على في قاع البحار، لكائنات الموجودةا

وأيضا: الفيل، الكلب، الجمل، القردة، األسود  ،نقنقة الّدجاجة، وتقليد حركة مشيتها، وحركة جناحيها
إلى الخصائص الّلغوّية لبرنامج  ضافةفباإللخ. مار، الّديك، وتغريد العصافير...إالحصان، الح

وأطلع الّطفل على  ،بكيفية استعمال حواسه الخمسة هالّطفل ووعّ فإّنه عّلم )افتح يا سمسم( الجديد 
بصور ألشكال هندسّية من:  هوزّود ،المسرح والّتمثيل كمسرحّية الفطور، وقّصة ليلى والّذئب

ّنما ظهرت  ،مرّبعات، مثّلثات، مستطيالت، دوائر، وهذه ليس كالبرنامج القديم فّصل فيها بدّقة وا 
أحمر د الّطفل أيضا بأنواع ألوان الخضر والفواكه من: وزوّ كصور متكّررة في جميع الحلقات. 

 لخ....إ، أرجواني، أسود، أزرق، رماديّ برتقالي، أخضر، أصفر، أحمر، بنفسجي

ر برنامج )افتح يا يتوفّ ا: ومحاسنه (افتح يا سمسم)برنامج من  الجديدةالّنسخة عيوب  -8
العيوب على جملة من الّسابق وحسب ما تبّين لنا من الّتحليل  ،في نسخته الجديدةسمسم( 

 الّلغة العربّية الفصيحة تعليمفي  مقارنة بالّنسخة القديمةمحاسن عليه ال قّلتلكن والمحاسن، 
  :ما يأتي فيالجديد  مجموع عيوب ومحاسن البرنامج تتلّخصو  ،ألطفال ما قبل المدرسة

افتح يا )برنامج  سّجلنا على: (افتح يا سمسم)برنامج من  الجديدةالّنسخة عيوب  -1 -8
لم يصل إلى  لذا ؛اّلتي أعابت البرنامجمجموعة من الهنات والّزالت  الجديدة( في نسخته سمسم

 في: والمتمّثلة ،تعليم مستويات الّلغة األربعة لدى الّطفل
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وحروف الّلغة العربّية  ،أصواتالبرنامج الجديد لـ: )افتح يا سمسم( في جزئه األّول لم يلّقن  -1
 تماما؛ مما يصعب على المشاهد )الّطفل( تعّلم مستويات الّلغة األخرى كالمستوى الّصرفيّ 

 . ، الّتركيبيّ المعجميّ 

 نسبة المفردات المتعّلمة في البرنامج الجديد قليلة جدا مقارنة بالّنسخة القديمة للبرنامج. -2

 نها: طاح، أزعل، قاعدالعامّية موالقريبة من ج الجديد ورود مفردات عديدة في البرنام -3
في ذهن مّما يصعب ترسيخها كّلها العربّية الفصيحة  واّلتي تحمل مرادفات عديدة في ماشي،
   . الّطفل

اّلتي من شأنها أن  الّتربوّية المهّمة الّلعبفي جزئه األّول الجديد البرنامج حلقات في  يابغ -4
 لعبة الكلمات المتضادة.الّلغة؛ حيث توّفرت فقط على  مفرداتُتسهم في تعليم 

هناك ما هو غريب على الّطفل، وغير مجّسد في الواقع؛ ي البرنامج المفردات المستعملة ف -5
 :دات المجّردةكذلك مجموع المفر ، زرافة، و بةبافتراضي ككلمة دُ مما يجعل الّطفل يعيش في عالم 

، وكما وّضفت شخصّية ال يستطيع الّطفل إدراكها واستيعابها بسهولةاّلتي و  ،شعور ،ذكاء ، تخّيل
وحين  ،شبرة اّلتي تحمل عصا سحريا، وكذا استعمال المظّلة في الحالتين حين يكون الّطقس حار

 في سنواته األولى. مّما يسهم في شرود ذهن الّطفل يكون ممطرا؛

ا مقابالت بالعربّية كـ: أناناص، الكيوي استعمال البرنامج الجديد لمفردات أجنبّية ليس له -6
 ولف.ڤالّشيرمويا، ال

، ومفردات أخرى ال ڤتار، كّرة البولينڤلكثير من المفردات الّدخيلة على العربّية كـ: الورود ا -7
 يفهمها الّطفل في سنواته األولى كـ: الّسماق الحامض.

خة القديمة سأعمى لبعض المواقف في النّ  تقليدفي نسخته الجديدة  طريقة عرض البرنامج -8
اّلذي أصبح يتعامل ويتفاعل مع أجهزة الّتقانة  وبعيدة كّل البعد عن تفكير الّطفل المعاصر

 والّلعب اإللكترونية المعاصرة. ،والّلوحات اإللكترونّية ،المعاصرة كالهواتف الّذكّية
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وعن  عن واقعه اّلذي يعيش فيهالّطفل عد يب في الّنسخة الجديدة؛ مما ةمتحّركال غلبة الّصور -9
 عالمه مناقتربنا  ألّن كّلما كّنا أكثر واقعّية معه ؛أكثر واقعيا هوهو ما يجعل ،كّل ما هو حيّ 

 .وتفكيره

قد و  لّشائع )انتهيت( بدال من )أنهيت(ا الخطأ الّلغويّ  الجديد هو اآلخرفي البرنامج ّجل سُ  -10
 .الّطفلا يؤدي إلى ترسيخه في ذهن ممّ  ،جميع الحلقات تقريبالمرات عّدة على مستوى  تكّرر ذلك

بمقدور الّطفل  تليسوفي جزئه األّول  ،الّصرفّية الواردة في البرنامج الجديدالّصيغ  مجموع -11
 .استيعابها

واّلتي ال يجد لها الّطفل اإلجابة  ،واألساليب اإلنشائّية )االستفهام( الجمل المرّكبة ةغلب -12
 نفسه.قرارة أحيانا بينه وبين 

  .ا هو علميّ ما هو مسٍل أكثر ممّ فيه البرنامج الجديد في جزئه األّول كان  -13

نّ جمل الّنواسخ  ةكثر  -14  .مها الّطفلال يفه واّلتي ،اوأخواته ، وكاد، وظنّ بكان وا 

في تقديمهم للمادة العلمّية  المنهجّية العلمّية المضبوطة همتنقصمنتجو البرنامج الجديد  -15
 لمستويات الّلغة األربعة من: صوتاّلتي يحتويها البرنامج كونها لم تكن متسلسلة في تقديمها 

 صرف، معجم، وتركيب.

حلقات )افتح يا اّلذي يشهده العصر في  آثار الّتقانة المعاصرة والّتطّور الّتكنولوجيّ  غياب -16
 م( الجديد ليتماشى وحياة الّطفل المعاصر.سمس

الجديد محتوى البرنامج كان  :(افتح يا سمسم)برنامج من  الجديدةالّنسخة  محاسن -2 -8
وجهد معتبر ال  ،مبادرة تعليمّية جديدة تهدف إلى تحقيق مكاسب تعليمّية المقّدم)افتح يا سمسم( 

ليتنافس بقّوة مع أطفال و  ،ألن يكون عالميا وغير منغلق وكان مشّجعا للّطفل العربيّ  ،يمكن نكرانه
، وجعل برنامج )افتح يا واالنتماء ،والقيم ،ويتعايش معهم على أساس متين من المبادئ ،العالم
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من المحاسن اّلتي  لذا فهو يحمل جملةالّرائد ألطفال العرب؛  الّتعليميّ  سمسم( البرنامج العربيّ 
 وهي:  ،الجديد في جزئه األّوللحلقات البرنامج سّجلناها من خالل تحليلنا 

 تشجيع األطفال ودفعهم إلى الثّقة بالّنفس عبر استخدام العربّية الفصيحة بصورة مبّسطة. -1

سّيما في الوقت  وال ،زرع الثّقافة العربّية والعادات والتّقاليد األصيلة في نفوس الّصغار -2
 البرامج الّتلفزيونّية العربّية الموّجهة للّطفل.الحالي اّلذي نعاني فيه إفالس في 

 بالّتركيز على استخدام الّلغة العربّية المبّسطة والّسليمة. توسيع معجم الّطفل الّلغويّ  -3

إيجاد المرح المقترن باإلبداع وتحفيز البرامج الّتعليمّية بالّلغة العربّية؛ لتفتح بذلك آفاقا  -4
 .بّية مخّصصة للّطفل العربيّ ر نتاج محتويات عجديدة للمنتجين المحّليين إل

عداد األطفال  -5 الّلغوّية  لمرحلة المدرسة وتنمّية مهاراتهمتعزيز استخدام الّلغة العربّية، وا 
نشاء جيل من األطفال المنتجين في المجتمع.الفكريّ  وتطوير مستواهم  ، وا 

 ليكمل دوره الّتربويّ  ؛جديدوبحّلة جديدة ومنهج  ،إطاللة على أطفال العرب من جديد -6
 الّسويّ  في تنوير عقول األطفال ومّدهم بالمعرفة، وتلقينهم مبادئ الّسلوك االجتماعيّ  والّتعليميّ 
 .واإليجابيّ 

كاليوتيوب، وانستغرام  المختلفة عبر مواقع الّتواصل االجتماعيّ  إمكانّية متابعة البرنامج -7
 وغيرها. ،والفيسبوك

الّطفل منذ نعومة أظافره، والّتمّسك  لدىتنمّية وتعزيز الّلغة العربّية الفصيحة وترسيخها  -8
 بالّتراث والثّقافة العربّية في المنطقة.

توعّية األطفال من الّناحّية الّصحّية والبدنّية، وتشجيعهم على المحافظة على القيم العائلّية  -9
 إيجابّية وقوّية. ومساعدتهم على بناء شخصّية اجتماعّية
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ابتكار وتأليف أغاني جديدة وفقرات الّشجع والّرسوم المتحّركة مع الّتركيز المكّثف على  -10
 مفردات ومفاهيم الّلغة العربّية.

 االهتمام بها.و لتحبيب األطفال بها الفصيحة البسيطة على العربّية  تركيز البرنامج -11

 الّدمى والّرسوم المتحّركة واألغاني بشكل جذاب الستقطاب إعجاب األطفال. تصميم -12

 وذلك بإحيائه لفن القّصة والغائبة منذ زمن بعيد. ،حاسة الّسمع لدى الّطفل تنمّية -13

جمع البرنامج الجديد هو اآلخر فنانين، ومربّيين وأخصائيين في الّلغة والّتربّية من أنحاء  -14
 .ن العربيّ مختلفة من الوط

على وضع الّشدة في  وتكرارها مع الحرصعلى تشكيل المفردات المتعّلمة  الّتركيز -15
 .مواطنها

  الكتابة. ،فهم، والّتكّلم )الّنطق والحديث(، القراءةّية ملكات الّلغة عند الّطفل كالتطوير وتنم -16

سؤال وجواب، وذلك ما خلق نوع  على الحوار في شكل الجديد هو اآلخر مبنيٌ البرنامج -17
 من التّفاعل بين الّطفل وشخصّيات البرنامج.

المبحث الثّاني: دراسة مقارنة لبرنامج )افتح يا سمسم( ما بين الّنسخة القديمة والّنسخة 
نحاول في هذا المبحث أن نجري مقارنة ما بين : الجديدة من حيث المستويات الّلغوّية األربعة

 عندّللتين لبرنامج )افتح يا سمسم( من حيث المستويات الّلغوّية األربعة، والوقوف المدّونتين المح
واستنتاج من خالل المقارنة أيا من المدّونتين أنجح  ،أوجه االختالف والّتشابه، وكذا أوجه الّتداخل

 في تعليم الّلغة العربّية الفصيحة الّسليمة.

المستوى الّصوتّي في كّل من الّنسختين سنقارن في الجدول اآلتي : المستوى الّصوتيّ  -1
 :القديمة والجديدة من خالل الحلقات المقصودة للّدراسة
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 – (29)الجدول رقم  -

الّنسخة القديمة لبرنامج  في ّصوتيّ المستوى ال
 )افتح يا سمسم(

الّنسخة  في المستوى الّصوتيّ 
 الجديدة لبرنامج )افتح يا سمسم(

برنامج )افتح يا استطاعت الّنسخة القديمة من  -
سمسم( في جزئها األّول أن تعّلم الّطفل أعلى نسبة 

 لّلغة العربّية، واّلتي بلغت من المستوى الّصوتيّ 
( 28( حرفا من بين )21(؛ أي ما يعادل )75%)

 حرفا؛
الحروف المتعّلمة في الجزء األّول من البرنامج  -

 ضّمة ،كات القصرة من: فتحةُنطقت بجميع الحر 
 وجميع الحركات الّطويلة من: آ، و، ي؛، كسرة

ووسط  ،المتعّلمة في أّولتّم توظيف الحروف  -
وجمع ما أمكن من المفردات اّلتي  ،لمةوآخر الك

 وي هذه الحروف؛تتح
وردت في البرنامج مجموعة كبيرة من الّلعب  -

الّتعليمّية للحروف العربّية كـ: لعبة الّكلمات اّلتي 
الكلمات اّلتي تنتهي  تبدأ بحرف واحد، ولعبة

بحرف واحد، ولعبة الكلمات اّلتي في وسطها حرف 
 وكذا لعبة الحروف الملّونة؛ ،واحد

عّلمت الحلقات الحروف العربّية في شكل  -
 مشاهد فّنية متنّوعة وأغاني موسيقّية مطربة؛

راعت الحلقات آلية الّتكرار في نطق الحروف  -
ة أحيانا عن وكما ُكّررت في مشاهد كثيرة ومختلف

لحروف الّلغة العربّية من غياب تام  -
حلقات الّنسخة الجديدة لبرنامج )افتح 
يا سمسم( في موسمه األّول؛ أي ما 

 وال حرف؛ ،( حرف%00) يعادل
اكتفى الجزء األّول من برنامج )افتح  -

يا سمسم( في نسخته الجديدة برسم 
 الحروف على جدران حي سمسم؛

بالّصدفة عربّية حروف  ةُذكرت ثالث -
وهي:  ،من أغاني البرنامج في أغنية

 الياء. ،األلف، الباء
 
/ 
 

 
 

/ 
 
/ 
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 بعضها من أجل الّترسيخ؛
اقتران صورة كل حرف من الحروف المتعّلمة  -

وتوظيفه في  ،ورسمه ،وقراءته ،بكيفية نطقه
 مفردات متنّوعة قريبة من عالم الّطفل؛

أسقط البرنامج في جزئه األّول كل الحروف  -
الّصعبة والملتبسة مع بعضها على طفل ما قبل 

 المدرسة.

/ 
 
 
/ 

الجدول تفوق الّنسخة القديمة من برنامج )افتح يا سمسم( في جزئها هذا نالحظ من خالل و 
 ها لحروف الّلغة العربّية للّطفل.األّول عن الّنسخة الجديدة في تلقينها وتعليم

الجدول اآلتي المستوى الّصرفّي في كّل من الّنسختين في سنقارن : المستوى الّصرفيّ  -2
 القديمة والجديدة من خالل الحلقات المقصودة للّدراسة:

 –( 30الجدول رقم ) -

الّنسخة القديمة  في المستوى الّصرفيّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

الّنسخة الجديدة  في المستوى الّصرفيّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

الّنسخة القديمة من برنامج تحوي حلقات  -
الّصيغ على الكثير من  )افتح يا سمسم(

الّصرفّية كـ: العّد، حروف الجر، العدد 
والمعدود، األفعال في أزمنتها الّثالثة، اإلسناد 

إلى ضمائر المخاطب، ظروف المكان 
والّزمان، أسماء اإلشارة، الّرتب، الّنسب 
األحجام، المسافات، الّصفة والموصوف 

تحوي حلقات الّنسخة الجديدة من برنامج  -
على الكثير من )افتح يا سمسم( هي األخرى 

والمستخرجة من لغة الحوار  ،الّصيغ الّصرفّية
كـ: العّد، حروف الجر، اإلسناد إلى ضمائر 

مخاطب والغائب، األفعال في أزمنتها ال
الّثالثة، ظروف المكان، أسماء اإلشارة 

الّرتب، الّنسب، األحجام وغياب تام للبعض 
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 ؛، صيغ الّتعجبوزاناأل

 الّصيغ الّصرفّية كـ: اسم الفاعل قّلة بعض -
األسماء الموصولة  ،الّتشبيه، اسم المفعول

 لخ؛األفعال المبنّية للمجهول...إ

الّتركيز في تعليم بعض الّصيغ الّصرفّية  -
ير عنها بصور ومشاهد دالة والّتعب ،وتكرارها

استيعابها في عليها، واّلتي هي بمقدور الّطفل 
مبّكرة كـ: العدد والمعدود، األوزان  سنٍّ 

وظروف المكان، أسماء اإلشارة، حروف 
 الجر.

 منها كـ: العدد والمعدود، ظروف الّزمان؛

الّصيغ الّصرفّية الّصعبة كـ: اسم  قّلة بعض -
األفعال  الفاعل، اسم المفعول، صيغ الّتعجب

 المبنّية للمجهول، األسماء الموصولة؛

اإلحالة إلى صيغتين صرفيتين فقط  -
  وبمشاهد مكّررة للّترسيخ ،بالّصور الّدالة

 ، وهي: أمام، خلفوهما: ظروف المكان
 وراء، والعّد إلى عشرة.

 

 برنامج هي نفسهاال نسختي  الّصيغ الّصرفّية الواردة في هذا الجدول أّن جميع نستنتج من خالل و 
إاّل أّن حلقات الّنسخة القديمة رّكزت على تعليم بعض الّصيغ الّصرفّية الّسهلة والمهّمة اّلتي  تقريبا،

كـ: العدد والمعدود، األوزان، وظروف  ترسيخها في ذهنهمبّكرة من أجل  على الّطفل تعّلمها في سنٍّ 
بتعليم الّطفل صيغتين  سخة الجديدة اكتفتحلقات النّ  المكان، أسماء اإلشارة، حروف الجر. بينما

حيث يجب اغتنام ، وهذا قليل جّدا المكان: أمام، خلف، والعّد للعشرة وهما: ظرفي  فقط اثنتين 
اّلتي يسهل فيها ترسيخ المعلومات في أي مرحلة ما قبل المدرسة  ؛المرحلة العمرّية الخصبة للّطفل

 .الّذهن

المستوى المعجمّي في كّل من الّنسختين  الجدول اآلتي يسنقارن ف: المستوى المعجميّ  -3
 :القديمة والجديدة من خالل الحلقات المقصودة للّدراسة
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 –( 31الجدول رقم ) -

الّنسخة القديمة في  المستوى المعجميّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

الّنسخة الجديدة  في المستوى المعجميّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

سخة المتعّلمة في حلقات النّ المفردات  -
إلى تنقسم من برنامج )افتح يا سمسم( القديمة 

ة ومنها تفّرعت حقول أربعة حقول داللّية رئيس
حقل ما يتعّلق بشخصّية وهي:  ،أخرى ثانوّية

حقل  ،الّطفل حقل محيط ،الّطفل وأسرته
 حقل الثّقافة العاّمة؛ ،األلعاب والّتسلّية

حقل و  ،الثّقافة العامة يحتل حقل كّل من -
المرفقات الّصدارة من حيث عدد المفردات 

ثّم يليه حقل  ،مقارنة بالحقول الّداللّية األخرى
المفردات الّدالة على الحيوانات والّطبيعة 
وبعده يأتي حقل كّل ما يتعّلق بشخصّية 

 الّطفل؛

معظم المفردات المتعّلمة جاءت في شكل  -
المتضادة، ولعبة  لعب لغوّية كلعبة الكلمات

الكلمات المّتحدة  ةولعب الكلمات المترادفة،
 الموضوع؛

 

 

تعّلمة في حلقات الّنسخة المفردات الم -
من برنامج )افتح يا سمسم( تنقسم الجديدة 
ة رى إلى أربعة حقول داللّية رئيسهي األخ

هي نفسها مع حقول الّنسخة القديمة استبدل 
وهو حقل  ،فقط حقل الثّقافة العامة بحقل آخر

 الّسلوك؛

الّسلوك، وما يتعّلق بشخصّية  يحتل حقل -
الّطفل الّصدارة من حيث عدد المفردات 

ثّم يليه حقل  ،مقارنة بالحقول الّداللّية األخرى
حقل المأكوالت كذلك و  ،األلعاب والّتسلّية

 ؛وبعدها حقل المحيط وأخيرا حقل الحيوانات

 
ُوّظفت في حلقات الّنسخة الجديدة من  -

وهما لعبة الكلمات  ،البرنامج لعبتان لغويتان
المتضادة، ولعبة الكلمات الملّونة، وغياب 

الّلعب الّلغوّية األخرى كلعبة الكلمات المّتحدة 
 الموضوع ولعبة الكلمات المترادفة؛
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غلبة آلية الّتكرار للمفردات المتعّلمة بنفس  -
المشاهد في كّل حلقة، وتذكير في كل مّرة 

 بكّل ما سبق تعليمه؛
عدم الحرص على تشكيل المفردات  -

 المتعّلمة في كّل الحلقات؛

من كبيرة ورود شروحات لمجموعة  -
المفردات المتعّلمة وصور معّبرة عن داللتها 

وقصد ترسيخها في  ،لتزويد الّطفل بمعناها
الّذهن مع الكتابة والقراءة لهذه المفردات في 

 كّل حلقة من الحلقات المحّللة؛

جميع المفردات المصحوبة بشروحات  -
وصور، وحركات توضيحّية تنتمي إلى حقل 

 الّسلوك.

غلبة آلية تكرار بعض المفردات فقط دون  -
واّلتي كانت مصحوبة بقراءتها  ،غيرها

 وكتابتها؛
 فرداتالحرص على تلوين وتشكيل كّل الم -

 المتعّلمة في الحلقات المحّللة؛
  

ورود شروحات للقّلة القليلة من المفردات  -
المتعّلمة مصحوبة بصور معّبرة ومشاهد 

 مختلفة مع قراءتها وكتابتها؛
 

 
المفردات المكّررة والمصحوبة بشروحات  -

وتفسيرات تنتمي إلى حقول داللّية متنّوعة 
 وهي قليلة في البرنامج الجديد.  

 مستوىلل سختي برنامج )افتح يا سمسم(في تعليم ن اتقاربالجدول هذا من خالل  لُ سج  نُ و 
والمضافة إلى قاموس المتعّلمة في الّنسخة القديمة الجديدة مجموع المفردات كما أّن  المعجميّ 

الّنسخة الجديدة، ولكن طريقة تقديم المفردات المفردات المتعّلمة من أكثر عددا من  الّطفل الّلغويّ 
الموّظفة، وتتفق كلتا الّنسختين في الحقول الّداللّية اّلتي  في المشاهدأحيانا فقط تختلف هي نفسها 

 تنتمي إليها هذه المفردات.

في الجدول اآلتي المستوى الّتركيبّي في كّل من الّنسختين سنقارن : المستوى الّتركيبيّ  -4
 والجديدة من خالل الحلقات المقصودة للّدراسة: القديمة
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 –( 32الجدول رقم ) -

الّنسخة القديمة  في المستوى الّتركيبيّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

الّنسخة الجديدة  في المستوى الّتركيبيّ 
 لبرنامج )افتح يا سمسم(

غلبة الجمل المرّكبة على الجمل البسيطة  -
 ؛البرنامجالّنسخة القديمة من في 

 ف للجمل اإلسمّية اّلتي تبتدئالّتقديم الكثي -
مكّونة من: فعل بالمبتدأ وخبرها جملة فعلّية 

+ فاعل )جملة فعلّية( ومنها ما دّل على: 
 الّطلب، األمر، الّنفي؛

مكّونة الواردة فيها أغلب الّتراكيب البسيطة  -
 من: مبتدأ + خبر، أو جار ومجرور؛

 
بضمائر  ّتراكيب تبتدئمعظم الجمل أو ال -

المخاطب لتعليم الّطفل صيغ اإلسناد 
يالحظ حاضر و الوجعله يعيش  ،للّضمائر

 موجود؛ال

كثرة استعمال الّسين المستقبلّية في  -
مما يجعل الّطفل يعيش حاضره  ؛الّتراكيب

وهو ما  ،ويفّكر في نفس الوقت في مستقبله
 يوّلد لدى الّطفل االستمرارّية؛

بة والجمل تقارب ما بين الجمل المّرك -
 البسيطة في حلقات البرنامج الجديد؛

 لكثيف للجمل اإلسمّية اّلتي تبتدئالّتقديم ا -
بالمبتدأ وخبرها جملة فعلّية مكّونة من: 

ومنها  ،ضمير المتكّلم + فاعل )جملة فعلّية(
 ما دّل على: الّطلب، األمر، الّنفي؛

أغلب الّتراكيب البسيطة مكّونة من: فعل  -
مفعول به، أو جار ومجرور، أو + فاعل + 

 صفة وموصوف؛

بضمائر  الّتراكيب تبتدئمعظم الجمل أو  -
المخاطب أو الغائب لتعليم الّطفل صيغ 

اإلسناد للّضمائر، ولكن هنا يبعد أحيانا عن 
 الحاضر؛

كثرة استعمال الّسين وسوف المستقبلّية في  -
مما يجعل الّطفل يعيش حاضره  ؛الّتراكيب

وهو ما  ،في مستقبلهنفسه لوقت ويفّكر في ا
 يوّلد لدى الّطفل االستمرارّية؛
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األساليب اإلنشائّية في حلقات غلبة  -
وهي متنّوعة من: االستفهام  ،البرنامج القديم

بجميع أدواته، الّنداء، الّتمني، الّتعجب، الّندبة 
 الحسر، الّرجاء، الّطلب، الّنصح؛

ّن وأخواتهما؛ -  كثرة جمل الّنواسخ بكان، وا 

 
 .كثرة أساليب الّتوكيد المعنويّ  -

غلبة األساليب اإلنشائّية في حلقات  -
البرنامج الجديد هو اآلخر، وهي متنّوعة من: 
االستفهام بجميع أدواته، الّنداء، والّتعجب 

 وغياب لألساليب األخرى؛ ،أحيانا فقط

ّن، وظّن، وكا - د كثرة جمل الّنواسخ بكان، وا 
 وأخواتها؛

 .والّلفظيّ  كثرة أساليب الّتوكيد المعنويّ  -

متشابهة، هناك  نسختينّ الالّتراكيب واألساليب الّلغوّية الواردة في  جميعأّن  مّما تقّدميبدو لنا و  
، مع العلم الحلقات كّلها قائمة على فن الحوار في شكل سؤال وجواب فقط في أنّ اختالف طفيف 
ّنما لّقن الّطفل مجموعة من األساليب  وحسب، يعّلم الّطفل كيفّية تركيب الجملأّن البرنامج لم  وا 

 والّتراكيب المكّررة مرارا على مستوى جميع الحلقات. 

برنامج  ا سبق ومن خالل تحليلنا لنسختي  مّ مسّجلنا : لثّالث: أوجه االختالف والّتشابهالمبحث ا
 واّلتي سنبّينها في ما يأتي: ،االختالف والّتشابه نقاطبعض )افتح يا سمسم( القديمة والجديدة 

 اآلتي: تتمّثل فيبرنامج ) افتح يا سمسم( القديمة والجديدة:  بين نسختي  أوجه االختالف  -1

  –( 33الجدول رقم ) -

 نسخة برنامج )افتح يا سمسم( الجديدة نسخة برنامج )افتح يا سمسم( القديمة

تبلغ عدد حلقات الجزء األّول من برنامج  -
 ؛( حلقة30ثالثين )القديم )افتح يا سمسم( 

تبلغ عدد حلقات الجزء األّول من برنامج  -
 ثمانية وعشرين الجديد)افتح يا سمسم( 
 ؛( حلقة28)
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تبلغ مدة كل حلقة من حلقات البرنامج  -
( دقيقة فكل الحلقات 30القديم ثالثين )

 وقت التّقديم؛منتّظمة من حيث 

تتراوح مّدة كّل حلقة من حلقات البرنامج  -
( دقيقة 28( دقيقة و)24الجديد ما بين )

 فالحلقات غير منتظمة في وقت الّتقديم؛

انقسمت كّل حلقة من حلقات البرنامج  -
 مواد وثائقّيةالقديم إلى: رسوم متحّركة، 

 ث تدور في شارع عشرين؛العرائس، أحدا

حلقة من حلقات البرنامج انقسمت كّل  -
الجديد إلى: رسوم متحّركة، مواد وثائقّية 
العرائس، األغاني، عالم القصص، أحداث 

 تدور في حي سمسم؛

عدد الّشخصيات الممثّلة في األستوديو  -
للبرنامج القديم، وهي دائمة أكثر من عشر 

شخصيات، وهي اّلتي ترافق الّطفل من مشهد 
هر شخصيات ، وفي كّل مرة تظإلى آخر
 ؛كثرة الّدمى المتحّركة إلى جانب، جديدة

عدد الّشخصيات الممثّلة في األستوديو  -
للبرنامج الجديد، وهي دائمة هما شخصيتان 
اثنتان فقط، وهي اّلتي ترافق الّطفل من 

مع توظيف الكثير من الّدمى ، مشهد آلخر
 ؛المتحّركة

قّدمت الّنسخة القديمة من برنامج )افتح يا  -
أي اّلذين  ؛سمسم( ألطفال ما قبل المدرسة

 تتراوح أعمارهم ما بين أربع وست سنوات؛

قّدمت الّنسخة الجديدة من برنامج )افتح  -
اوح أعمارهم ما لألطفال اّلذين تتر يا سمسم( 

 سنوات؛ بين أربع وثماني

تدور أحداث كّل حلقة من حلقات البرنامج  -
 القديم حول حرف من حروف العربّية؛

تدور أحداث كّل حلقة من حلقات  -
البرنامج الجديد حول موضوع معّين كـ: 

 الّنظافة، الّرياضة، المطالعة...إلخ؛

انطالق الّنسخة القديمة من البرنامج كانت  -
 تعليمّية تربوّية؛ 

انطالق الّنسخة الجديدة من البرنامج  -
 تربوّية ومسّلية أكثر؛
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البرنامج على رّكزت الّنسخة القديمة من  -
األمور المعرفّية، وذلك بتعليم أصوات الّلغة 

والّصيغ الّصرفّية بالّدرجة  ،العربّية ومفرداتها
باإلضافة إلى مفاهيم معرفّية كثيرة  ،األولى

 حيط المدرسة؛متساعد على إعداد الّطفل ل

رّكزت الّنسخة الجديدة من البرنامج على  -
لفّعال بناء مفردات الّطفل على الّتواصل ا

س مفاهيم الّسالمة والّصّحة مع وعلى غر 
والّتغذية  تعزيز أهّمية الّلعب البدنيّ 

 الّصحّية؛ 

وكل حلقة مكّملة  ،جاءت الحلقات متسلسلة -
وكّل حلقة تعّلم حرفا من حروف  ،لّلتي قبلها
وتراجع ما سبق تعليمه في حلقات  ،العربّية
 ؛تالحلقا ما ُيشّوق الّطفل متابعة جميع سابق

جاءت الحلقات غير متسلسلة، فكل حلقة  -
من حلقات الّنسخة الجديدة تحمل موضوعا 

وهذا ما يجعل  ،معّينا ولم تكن مترابطة
 ؛ جميع الحلقاتالّطفل ينفر من متابعة 

قديم يغلب عليه الّطابع الواقعّي البرنامج ال -
 ؛قريب من بيئة الّطفل العربيّ ال

ما عن واقع البرنامج الجديد بعيد نوعا  -
ويغلب عليه طابع  ،الّطفل المعاصر

 الخيال؛

احتوى على الكثير من األلعاب الّلغوّية  -
والّتربوّية المثيرة للّتفكير والّتفاعل مع البرنامج 

 ومحاولة اإلجابة عن األسئلة المطروحة؛

احتوى على الكثير من الّلعب المسّلية  -
والمضحكة، وقّلت فيه األلعاب الّلغوّية 
والّتربوّية، وهناك مجموع أسئلة مطروحة 

  ؛دون إجابات

على  طلع البرنامج القديم الّطفل العربيّ ا -
، وآثاره وتاريخه وتراثه محتوى عالمه العربيّ 

 وثقافته العربّية؛

الثّقافة  غياب ما له عالقة بموضوع -
العربّية في حلقات الّنسخة الجديدة من 

 برنامج )افتح يا سمسم(؛

ورود للبعض من القصص والحكايات  -
الّتربوّية بين الحين واآلخر في حلقات الّنسخة 

خصّص وقتا مستقال لفن القّص في آخر  -
كل حلقة من حلقات البرنامج الجديد، وكّل 



دراسة تحليلّية نقدّية للّنسخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( .. الفصل الثّالث )الّتطبيقّي(:  

 

313 
 

 القصص تربوّية بالّدرجة األولى؛ القديمة من البرنامج؛

طلع البرنامج القديم على عناصر الّطبيعة ا -
وبصورها الحّية، ومناظرها الخالبة المختلفة 

وكل أنواع الكائنات الحّية والحيوانات وأعماق 
البحار ومكّوناتها، وأنواع المحيطات ومختلف 

فل في حياته اآلالت ومستلزمات ترافق الطّ 
 وتربطه ببيئته؛

غابت في حلقات البرنامج الجديد كّل  -
المناظر الحّية من البيئة والّطبيعة ماعدا 

  عض أسماء الحيوانات المألوفةذكر لب
 واّلتي كانت مرفقة بصور متحّركة؛

عّلمت الّنسخة القديمة من البرنامج الكثير  -
باإلضافة إلى  ،من األمور المعرفّية األخرى

مستويات الّلغة األربعة كـ: العمليات الحسابية 
وجمع، األشكال الهندسّية  ،البسيطة من طرح
 لخ.العّد...إو 

الّنسخة الجديدة من البرنامج فقط عّلمت  -
باإلضافة إلى المستويات  ،العّد إلى العشرة
 والمعجميّ  ،الثة: الّصرفيّ الّلغوّية الثّ 

 . والّتركيبيّ 

ما بين حلقات لبرنامج )افتح يا سمسم( من نقاط االختالف  نالحظ مّما تقّدم أّن ثّمة الكثيرو 
 م.2015والّنسخة الجديدة المقّدمة في  ،الّنسخة القديمة المقّدمة في الّثمانينيات

رغم  لبرنامج ) افتح يا سمسم( ما بين الّنسخة القديمة والّنسخة الجديدة: الّتشابهأوجه  -2
وبحّلة  ،بعد الفترة الّزمنية والوقت اّلذي مضى على إعادة برمجة برنامج )افتح يا سمسم( من جديد

ّن هناك أوجه تشابه ما بين الّنسختين القديمة والجديدة إاّل أ ؛( عاما25واّلتي دامت حوالي ) ،جديدة
 والمتمّثلة في ما يأتي:

 وهي: )افتح يا سمسم(. ،. حملت كلتا الّنسختين من البرنامج القديمة والجديدة الّتسمية نفسها1

 بها أيضا.تفتتح كلتا الّنسختين من برنامج )افتح يا سمسم( باألغنية نفسها، وتختتم . 2
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وسائل جذابة ومغرّية حيث استخدمت كالهما ، عرض الّنسختين للمادة الّتعليمّية متشابهةطريقة . 3
أو الكرتون أو  ،أو الّرسوم المتحّركة ،أو الّتمثيلّية ،مجال الحكاية والقص، أو األغاني سواء في
 العرائس.

جتمع حولها أطفال لي ؛. ُبرمجت كلتا الّنسختين من البرنامج بالّلغة العربّية الفصيحة الّسليمة4
 العرب بكل لهجاتهم.

ينتقل الّطفل  مّما جعل ،تمت أحداث الحلقات في كلتا الّنسختين من خالل تفاعل الّشخصيات. 5
نسانّيةو درامّية، و واقعّية،  :عبر مواقف متنّوعة من  .، وتربوّية، وغيرهاا 

بعض  ولكن مع إضافة ،واألدوار بنفس األساميو  ،. احتوت الحلقات على نفس الّدمى المتحّركة6
 الّشخصيات في الّنسخة الجديدة.

والّلون في  ،والحركة ،والّصوت ،. رّكزت كلتا الّنسختين القديمة والجديدة على االستعانة بالّصورة7
 تقديم المعلومة للمشاهد )الّطفل(.

ات موسيقّية رنانة وأصو برنامج )افتح يا سمسم( كانت مصحوبة بأنغام  . كّل المشاهد في نسختي  8
 مطربة ألذن الّسامع )الّطفل(.

. تحوي كلتا الّنسختين على أغاني وأناشيد تربوّية وتعليمّية هادفة تنبه الّطفل إلى أمور متعّددة 9
 ويعيشها في حياته اليومّية. ،يمارسها

وتعّلم آداب الكالم  ،والقيم األخالقّية ،. تمد كلتا الّنسختين الّطفل بمجموع الّسلوك اإليجابيّ 10
 والمعاملة الحسنة.

 . تعمل كلتا الّنسختين على تسوّية شخصّية الّطفل وتهذيبها.11

البرنامج هو العمل على تعليم العربّية الفصيحة بالفطرة والممارسة  . الهدف من نسختي  12
 مبّكرة. لألطفال في سنٍّ 
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وتزويد الّطفل  ،لمشاهد البرنامج. اعتمدت كلتا الّنسختين على فن الحوار في تقديمهما 13
 بالمعلومة من أجل ترسيخها.

والّسعي  ،هو الّتحسين من لغة برامج األطفال الّتلفزيونّية على وجه العموم. الهدف من البرنامج 14
  .إلى الّتحسين من واقع استعمال الّلغة العربّية فيها

الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( في تتداخل حلقات الّنسخة  :المبحث الرّابع: أوجه الّتداخل
والمتمثّلة في ما  ،جزئها األّول مع حلقات البرنامج القديم في جزئها األّول في العديد من الّنقاط

 يأتي: 

 تسمّية البرنامج في كلتا الّنسختين القديمة والجديدة هي نفسها وهي )افتح يا سمسم(.. 1

ح يا من برنامج )افتح يا سمسم( في أغنية البداية )افت. تداخل الّنسختين القديمة والجديدة 2
حقا نشتاق إليه ما شاء الّله عليه، وغدا لخ(، وفي أغنية الّنهاية )سمسم أبوابك نحن األطفال...إ

 لخ(....إونقول افتح يا سمسم ،سنعود إليه

المستعملة في الّنسختين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( في الّلغة داخل ت. 3
إلى جميع موّجها البرنامج والّسليمة، والّسهلة كون  ،وهي الّلغة العربّية الفصيحة، البسيطة ،البرمجة

 أطفال العرب بمختلف لهجاتهم.

فكّل  ،في طريقة عرضهما للمادة العلمّية البرنامج. تداخل الّنسختين القديمة والجديدة من 4
أحداث تدور في شارع عشرين  ة، مواد وثائقّية، العرائس،على رسوم متحّرك واحدة منهما تحتوي

 األغاني.و  القص، 

 .للمحيط المدرسيّ تعمل على تهيئة الّطفل  البرنامج. كلتا الّنسختين القديمة والجديدة من 5

الّلغة العربّية .  كلتا الّنسختين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( تعمل على تعليم 6
 .، والّدالليّ ، الّتركيبيّ ، المعجميّ ، الّصرفيّ : الّصوتيّ ستوياتها الّلغويةفي جميع م
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وشخصياتها  ،. استوحت الّنسختين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( أفكارها7
 ا الّتعليمّية من وحي المسلسل األمريكي القديم )شارع سمسم( كأطول مسلسل تلفزيونيّ مادتهو 

 .المعروف على الّصعيد العالميّ لألطفال  تعليميّ 

مفاهيم ومفردات علمّية البرنامج على استكشاف ن القديمة والجديدة من ل الّنسختا. تعم8
 ومعرفّية جديدة بالّلغة العربّية في مجاالت متنّوعة، وترسيخها في ذهن الّطفل.

المشاركة به  ن القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( الّطفل علىتشجع الّنسختا .9
 .يادة من وعيه االجتماعيّ زّ الو 

ن القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( في العديد من الّشخصيات . تتداخل الّنسختا10
 لخ.ور...إڤر ڤكشخصّية: نعمان، ملسون، أنيس، بدر، كعكي، 

الّنسختين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( آلية الّتكرار للمشاهد  لىغلبت ع. 11
 والمعلومات المقّدمة أكثر من ثالث وأربع مرات.

ما  ، وهوفن الحوارعلى . قامت كلتا الّنسختين القديمة والجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( 12
 ساعد الّطفل الّتفاعل مع أحداث البرنامج.

على تنمّية ملكات الّطفل األربعة من: البرنامج ت كلتا الّنسختين القديمة والجديدة من . رّكز 13
 فهم، وحديث، وقراءة، وكتابة بالّلغة العربّية.

يعتبر برنامج )افتح يا سمسم( بنسختي ه  القديمة والجديدة من  :المبحث الخامس: البديل المقترح
، وحسب ما تبّين لنا من الّتحليل، والّنقود اّلتي وّجهناها لكلتا أروع ما أنتجته قنوات الّتلفزيون العربّية

الّنسختين سنطرح في هذا المبحث أفكارا عّلها تكون في خدمة لغة برامج األطفال الّتلفزيونّية بصفة 
 ونسخة برنامج )افتح يا سمسم( الجديد بصفة خاّصة، وهي: ،عاّمة

يحّس بأّن ما ُيقدَّم له هو ألجله وفقط حّتى ُيقب ل  إعادة صياغة البرنامج بطريقة تجعل الّطفل -
 عليه دون إكراه، فالّطفل في مرحلة ما قبل المدرسة أنانّي بطبعه؛
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جعل أحاديث البرنامج ُتروى على لسان الحيوانات والجمادات حّتى تّتسع مدارك الّطفل فيه  -
 ويستقيم تفكيره؛

ال يفّكر  في حاضره المعاصر؛ كونهالّطفل  جعل البرنامج يقتصر على الوقت اّلذي يعيشه -
في األمس أو الغد بقدر ما يفّكر في الحاضر؛ لذا وجب جعل حاضر الّطفل محور تعليمه وتلقينه 

ن اقتضى األمر يجب إشعاره بأّن للماضي عالقة بحاضره؛  وا 
فالّطفل سه الّطفل والمسّلية في الوقت نفاستصحاب البرنامج ببعض األلعاب اّلتي تنّمي ذكاء  -

 مّيال بطبعه لّلهو واللَّعب في مراحله األولى من عمره، ولكي ال يكون تعليمه جافًّا؛
مرافقة البرنامج ببعض العواطف واالنفعاالت حّتى تكون هناك مشاركة وجدانّية بين الّطفل  -

 منقلب العواطف؛ والبرنامج، كون الّطفل
تفكير وشعور الكبار، وذلك على أساس أنَّ له جعل الّطفل في البرنامج يفّكر ويشعر كمثل  -

ا   في الّتفكير والّشعور والّتحّسس؛ أسلوًبا خاصًّ
الّتوازن بين ما هو مسٍل في البرنامج، وما هو علمّي والتّنويع من المواد العلميَّة في الحلقات  -

 كي ال يمل وينفر من متابعة باقي حلقات البرنامج؛
 بهدف تعريف الّطفل بهاشخصيَّات البرنامج بأسماء الحروف العربيَّة وأعالم الّلغة اعتماد  -

 في ذهنه أكثر؛ المعلوماتكما أّن هذا ُيساعده في ترسيخ 
 ومفعول ،وفاعل ،فعلجعل شخصيات البرنامج تتقّمص أدوار الكلمات في الجمل من:  -

 به...إلخ؛
 فالجملة؛ ،ثم الكلمة ،طريقة تعليمه، فالحرف أّواًل التّناسق والّتسلسل في حلقات البرنامج ل -
تعليم وتلقين الحروف العربّية في مثل هذه البرامج يجب أن يكون بطريقة مرتّبة ومنتظّمة  -

 وبالّترتيبات المعروفة سواء بالّترتيب األلفبائي، أو األبجدي، أو الّصوتي؛
جميع الحروف العربّية، والحرص على ضرورة اعتماد الحركات القصيرة والّطويلة في تعليم  -

 اإلدغام، والّتنغيم، والخفض، والّرفع...إلخ؛ نطقها من مخارجها الّصحيحة مع مراعاة مواطن
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الّتدّرج في تلقين مستويات الّلغة األربعة من: صوت، وصرف، ونحو، ومعجم، فلو قّسم  -
 ة، والجزء الثّاني منه الكلماتالعربيَّ إلى أجزاء مثال: ليعّلم الجزء األّول منه الحروف البرنامج 

 والثّالث الجمل... وهكذا لكان أنجح؛
 الّتدّرج في تلقين مختلف الّصيغ الّصرفّية؛ -
استعمال أساليب بسيطة وجمل قصيرة وعبارات مقتضبة، إلى جانب اعتماد آلّية الّتكرار على  -

 الّطفل؛ مدار كّل حلقة من حلقات البرنامج لترسيخ المعلومة في ذهن
 استعمال جميع الحروف الملّقنة في مفردات متنّوعة ومتعّددة وقريبة من محيط الّطفل؛ -
اإلكثار من األلعاب الل غوّية والّتعليمّية في البرنامج اّلتي ُتساعد الّطفل في تعّلم أصوات الّلغة  -

أو تنتهي بحرف  ،تبدأ كلعبة الكلمات ذات المقاطع المتشابهة في األصوات، ولعبة الكلمات اّلتي
 واحد؛
 والوقوف على المعرب؛ ،والجمل ،التزام الّتشكيل في الكلمات -
ربط كّل الحروف والمفردات بصور دالة وحّية، كون الّطفل يتعامل مع كّل ما هو حّي  -

 وواقعّي لالقتراب أكثر من عالمه؛
ن جميع أنواع الكتابات إطالع الّطفل على مختلف الخطوط العربّية لتتكّون لديه صورة ع -

 العربّية؛
تلقين قواعد ومبادئ الّلغة في البرنامج يجب أن يكون بطريقة درامّية مثلما هو األمر في  -

 برنامج )مدينة القواعد( اّلذي تناول أهّم دروس الل غة العربيَّة بطريقة عميقة ومدروسة؛
 تّبع الّتراث الّلغوّي العربّي؛الوقوف في البرنامج عند المسائل الّلغوّية الهاّمة، وت -
 االبتعاد عن كّل ما هو دخيل على العربّية، واالحتراز من األخطاء الّلغوّية الّشائعة؛ -
استعمال المصطلحات العربّية الجديدة كالكبتار، الفسبكة، الّتوترة...إلخ حّتى يتعّرف عليها  -

 ؛ الّطفل وُتضاف إلى قاموسه الّلغويّ 
ليكتسب الّطالقة  ؛ومن كالم العرب نثره وشعره ،يات القرآنّية واألحاديث النبويَّةاإلكثار من اآل -

  الّلغوّية والفصاحة؛
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االبتعاد عن كّل ما هو قديم ينفر منه الّطفل المعاصر من دمى صماء واالنتقال ببرنامج  -
ّية، الحواسيب...إلخ، مّما يتحّدث بالتّقانة المعاصرة كـ: الهواتف الّذكّية، أقالم ذكّية، لوحات إلكترون

يجعل البرنامج ُيؤّدي دوًرا تربويًّا وتعليميًّا بالغ األهمّية كونه ُيسهم في تشكيل سلوك الّطفل 
 ومفاهيمه وتصّوراته.

حلقات برنامج )افتح يا توّصلنا من خالل تحليل الّتطبيقّي: الثّالث خالصة عاّمة للفصل 
 :يأتيإلى ما في نسخته الجديدة سمسم( 

رّكزت حلقات الجزء األّول من برنامج )افتح يا سمسم( الجديد على صحة الّطفل وسالمته  -
، والّتغذية الّصحّية، وممارسة الّتمرينات الّرياضّية، وكثرة شرب الماء وتعزيز أهّمية الّلعب البدنيّ 

 جه؛وغسل اليدين، والّلعب في الهواء الّطلق، وترسيخ مفاهيم الّسالمة في المنزل وخار 

كيفية تفاعل الّطفل مع البيئة اّلتي ينتمي و  ،العالقات األسرّية تناولت حلقات البرنامج الجديد - 
 إليها؛

 أضيفت لقاموس الّطفل الّلغويّ  مفردات متنّوعة عّلمت حلقات برنامج )افتح يا سمسم( الجديد -
اإلحالة لداللتها كذا و والكتابة بألوان مختلفة،  ،والّتشكيل ،واسُتصحبت كّل مفردة بالّنطق الّسليم

 وبصفة مكّررة وجاءت الّصور إّما حية أو تمّثل بدمى متحّركة؛ ،بصورة معّبرة عنها

متنّوعة، منها صيغ األفعال في أزمنتها  صرفّية صيغالجديد على احتوت حلقات البرنامج  -
سنادها  والمثّنى  ،لغائب؛ وصيغ األسماء من المفردضمائر المتكّلم والمخاطب، واإلى الّثالثة، وا 

 لخ؛إواألسماء الموصولة... ،والجمع، وأسماء اإلشارة

اللّية دّ الحقول الكثير من العن لحلقات برنامج )افتح يا سمسم( الجديد الّتحليل لنا كش ف   -
وأخرى لأللعاب والّتسلية، وأخرى  ،متنّوعة، تراوحت بين مفردات متعّلقة بشخصية الّطفل وأسرتهال

 ؛كثيرة باإلضافة إلى أشياء أخرى ،وكذا المحيط، الّسلوكتدّل على 
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سّجلنا في الجانب الّتركيبي كثرة وغلبة الجمل المرّكبة على حساب الجمل البسيطة، المكّونة  -
جذب الّطفل من: مبتدأ + خبر )جملة فعلية(؛ حيث تتكون هذه الجملة من )فعل + فاعل(، وذلك ل

 ؛وتعّلمها بسهولة المحسوسات والّتعّرف عليها إلى جميع

اّلذي تراوح بين استفهام، نداء، تعّجب؛ ألّن  األسلوب الخبريّ ب مقارنة األسلوب اإلنشائيّ  كثرة -
يتسابق يتعّلم و جعل الّطفل وذلك بهدف  ،على سؤال وجواب الحلقات قائمة على الحوار المبنيّ 

 مع البرنامج في اإلجابة عن األسئلة المطروحة؛ نفسهفي الوقت ويتفاعل 

إضافة إلى األغاني الجديدة األغاني مجموعة من  الجديدُقد مت في برنامج )افتح يا سمسم(  -
مرفقة بنغم موسيقّي تطرب آذان الّصغار وتنّمي الّذوق كانت و  ،على مستوى جميع الحلقاتالقديمة 

 الحّسي لديهم؛

 الملّونة، كلعبة الكلمات المتّضاّدة، أو لعبة الكلمات بعض األلعاب الّلغوّيةالحلقات ُقّدمت  -
 القّص والحكايةفن كما لم تخل الحلقات من  ، مما ُتسهم في تكوينهم الّلغوّي،الّطفلتستهدف  كونها

 اّلذي أخذ قسطا كبيرا من وقت كّل حلقة؛

وهو  ،إلى تحقيق هدف عامحلقات البرنامج القديم مع حلقات البرنامج الجديد  تسعى جميع -
، وتهيئتهم بشكٍل خاّص تعليم العربّية الفصيحة الّسليمة بالفطرة والممارسة ألطفال ما قبل المدرسة 

 لمحيط المدرسة عاّمة؛

فزيونّية والقضاء الهدف من برنامج )افتح يا سمسم( هو الّتحسين من لغة برامج األطفال الّتل -
العربّية اليوم في أهم وسيلة من وسائل اإلعالم وهو مستعملّي اّلذي أصاب  على الّضعف العامّ 

 الّتلفزيون. 
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، و لغويًّا برنامج )افتح يا سمسم( موردا  يعد   خاتمة:  دراستنا هذهمن خالل ناجحا للط فل العربي 
جيه الت عديل لبرنامج، ووقفنا على هاناته ال تي تتطل ب من منتهذا اتعر فنا على الخصائص الل غوي ة ل

عادة الن ظر فيها، وعلى محاسنه ال تي تخدم الل غة العربي ة؛ كونه يحوي على تدريبات لغوي ة كثيرة  وا 
العربي ة الفصيحة الل غة في تعليم  ُتستثمرمهم ة لطفل ما قبل المدرسة، وهي مرحلة خصبة يجب أن 

لنا في   :اسة إلى مجموعة من الن تائج أهم هاختام هذه الد ر بالفطرة والممارسة وتقويم لسانه، وتوص 
ثير سريع وملموس تنشئة الط فل لما لها من تأ علىالبرامج الت لفزيوني ة الت ربوي ة الت عليمي ة تعمل  -

 ؛على نمو  مداركه، واهتماماته، ومختلف مهاراته
بشكل الل غوي  و  ،عام ةالت عليمي   في االرتقاء بمستوى الط فلبرامج األطفال الت لفزيوني ة ُتسهم  -
  حسب؛ بل يمتد  إلى تعليم الل غة المستهدفة أيضا؛، فدورها ال ينحصر في الت رفيه و خاص  
برنامج )افتح يا سمسم( ثورة حقيقي ة في عالم تلفزيون األطفال مم ا خلق مناخا مناسبا يعتبر  -

 ؛للبحث العلمي  
، والن موذج الن اجح في تعليم الل غة برنامج )افتح يا سمسم( الش هير الوسيلة األفضليعتبر  -

 ؛لطفل ما قبل المدرسة العربي ة الفصيحة الس ليمة الميس رة
؛ُيلق ن برنامج )افتح يا سمسم( ا -  لمادة الت عليمي ة والل غوي ة للط فل العربي 
استماع، وتحد ث، وقراءة في إكساب الط فل الملكات الل غوي ة األربعة من: البرنامج  ُيسهم -
 وكتابة
 الط فل العربي  الل غة العربي ة الفصيحة بالفطرة والممارسة إلى جانب العامي ة؛ على تعليم يرك ز -
 على بعض األخطاء الل غوي ة الش ائعة؛ سعي البرنامج إلى القضاءي -
 لط فل العربي  قبل سن  المدرسة؛دى االقاموس الل غوي  ل عمل على إثراءي -
 لمحيط المدرسة؛ البرنامج الط فل يعد   -
روع البرنامج في وقت كان ذا إمكانيات قليلة، وأفكار محدودة أكثر من نجاحه في مش ينجح -

 المعاصرة؛ يات الحديثة والت قاناتاإلمكان تتوف ر  لم او  ،م2015 إحيائه من جديد عام  
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ال، ومتكامال، ومتنو عا، وتضم نت نسخة البرنامج القديمة إنتاجا محكما، ومنتظما، جميأنتجت  -
 ؛مستواهمبادئ تربوي ة وعلمي ة ولغوي ة ساعدت الط فل العربي  في رفع 

بط العلمي  المحكم؛نسخة البرنامج الجديدة تنقص  -  المنهجي ة الد قيقة، والض 
 إنة الن سخة الجديدة من برنامج )افتح يا سمسم( الن جاح ال ذي حق قته الن سخة القديمستحق ق  -

البرنامج جديدا صبح بذلك ودراستها دراسة جي دة ومعم قة؛ ليتم ت مراجعة محتوى الن سخة الجديدة، 
الث قافة العربي ة الفصيحة و  الل غةلوجيا العصر؛ ليمث ل و حل ة معاصرة يواكب تكنذا ، و بالفعل غير مقل د

بمختلف لهجاتها، ورمزا حي ا ي ة وجامعة لجميع الد ول العرب ،رسالة مجد دةكذلك لُيصبح العربي ة، و 
ية العربي ة  ، وخلو ه من دخائل لغوي ة تشو هها.للهو 

بناًء على الن تائج نقد م مجموعة من المقترحات نرى أن ها ستخدم وتحس ن من  المقترحات: -
ة، واإلعالم الت لفزيوني  بصفة عام ة هي:  مضمون البرنامج في حل ته الجديدة بصفة خاص 

الض وء على البرامج الموج هة لألطفال، وذلك بما تنضوي عليه من فوائد لغوي ة  تسليط -
 ومعرفي ة وعملي ة وعلمي ة؛

لما يقد م من برامج قوامها الل غة؛ لُتستعاد فيها قواعد الل غة في عالج لما هو واقع وبحث جديد  -
كيد والت ساؤل والوصف مجال الن طق الس ليم، ومخارج الحروف والعدد المرك ب، والوقف للت أ

براز المعنى من البرامج؛  واالرتجال، وا 
؛برامج فتح آفاق جديدة للمنتجين المحل يين إلنتاج  -  عربي ة مخص صة للط فل في اإلعالم العربي 
 وضع مراقبين يت بعون أهم ما ُيبرمج، وبخاص ة في مثل برامج األطفال؛ -
بين الط فل، وما يقد م له من برامج، ويكون ذلك  العمل على إيجاد عنصر الت جاوب والت فاعل -

من خالل إعداد برامج تراعي في مضمونها، وأسلوب عرضها، وتقديمها لمفاهيم الط فل الذ اتي ة 
 والواقعي ة والخيالي ة؛

عدادها وفقا للمراحل العمري ة، وخصائصها العقلي ة والعاطفي ة والبيئي ة؛ -  الت نويع من البرامج وا 
ة الت وقيت المناسب في عرض برامج األطفال بحيث ال تكون على حساب دوامهم مراعا -

 ؛المنزلي ة جباتهماالمدرسي، أو في أوقات و 
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مبس طة وسليمة، وترافقها وسائل شرط أن تكون تمام بالل غة العربي ة الفصيحة في البرامج االه -
 اإليضاح المرئي ة؛

هة لفئة األطفال شكال ومضمونا؛ -  ضرورة المزيد من البحث في البرامج الموج 
برامج األطفال، وتعيين مسؤولين ومراقبين  بالل غة العربي ة الفصيحة في مختلفلتزام ضرورة اال -

 أكفاء متقنين لل غة الس ليمة وأسلوب سليم؛
إكساب األطفال الل غة العربي ة  الهادف إلى تخصيص برامج مماثلة لبرنامج )افتح يا سمسم( -

 الفصيحة الس ليمة؛
وضة والمناهج الت عليمي ة والت عل مي ة الحديثة؛ -  ربط برنامج )افتح يا سمسم( بالر 
حادي إعادة الن ظر في نسخة برنامج )افتح يا سمسم( الجديد كونه يحاكي أطفال القرن ال -

 ؛مستواهم الل غوي   والعشرين، ويحف زهم على تحسين
أقرانهم أطفال العرب يسايرون  لجعلتدعيم البرنامج الجديد بالت قانة والمستجد ات المعاصرة  -
 ق لهم مكاسب تعليمي ة أنجع وأنجح.ُتحق  العالم، ول في
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 ة:غة العربي  المصادر والمراجع بالل  

 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم -أو ال

 المعاجم: -ثانيًّا
. 2ط ،، مجمل الّلغة، تح: زهير عبد المحسن سلطانالُحسين وأحمد بن فارس بن زكريا أب. 1
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 اإلعالم تشّكل ظاهرة لغوّية جديرة بالتّأّمل والبحثوسائل الّلغة العربّية و  أصبحت العالقة بين ملّخص:
كساب ، و الّلغةهذه األفضل لتعليم  وسيلةة الّتلفزيون كونه الوبخاصّ  لّطفل في مرحلة لدى االملكات الّلغوّية ا 

 خصبة   تأسيسّية   جوهرّية   مرحلة  كما تعتبر أقلم، والتّ كرر قابلّية للّتغيير األ المرحلةما قبل المدرسة؛ كونها 
الّشهير  ، وهذا ما أسهم به البرنامج الّتلفزيونيّ ا، وفهما  ، وتعبير  يتسارع نمّو الّطفل الّلغوّي تحصيال   حيث

 ومتكامال ،انتاجا محكما، وجميال ُأنتج الموّجه للّطفل العربّي حيث حّقق نجاحا باهرا؛ ألّنه)افتح يا سمسم( 
 عملّية الّتعليمّية والّتعّلمّيةفي إنجاح ال ساعدتولغوّية  ،وعلمّية ،مبادئ تربوّية ومتضّمنا  ومنتظما، ومتنّوعا، 

  كما قام على اإلبداع واإلضافةوذلك من خالل ربط الّتعليم ببيئة الّطفل المحّلية اّلتي ينتمي إليها. 
في الوقت نفسه  ورقافته محاول   الّتراث العربي  عّرفه على و  ،ةالعربي   غة  مه الل  وتطوير الوعي لدى الّطفل وعل  

سواء  في مجال في تقديم مختلف فقراته الوسائل الجّذابة المغرّية  وذلك بإدخالربطه بروح العصر، 
. ويبقى مريلّيةتّ المشاهد الأو  ،سجيلّيةتّ الفالم األأو  ،الّرسوم المتحّركةأو  ،األغانيأو  ،الحكاية والقّص 

 وباألخّص  ،فللطّ لالعربّية الفصيحة الّسليمة بالفطرة والممارسة الّلغة تعليم  هو الّرئيس من ذلك كّلههدف ال
مع الّسعي إلى الّتحسين من استعمال هذه الّلغة في إحدى أهّم وسائل اإلعالم ، في مرحلة ما قبل المدرسة

 وهي الّتلفزيون.

  الّتعليم، العربّية الفصيحة، الفطرة، الممارسة، طفل ما قبل المدرسة، الّتلفزيونالكلمات المفاتيح: 
 برامج األطفال، برنامج )افتح يا سمسم(.

Abstract: The relationship between the Arabic language and the media has become 

a linguistic phenomenon requiring reflection; in particular television, which remains 

the best way to teach this language to children so that they acquire language skills 

during preschool. This stage of the child's development is decisive because it is 

founding and best suited to their change and adaptation in terms of expression and 

understanding. We can see it through the well-known television program (Iftah Ya 

Simsim) addressed to the Arab child and which was very successful because this 

program was varied, organized and well structured, offering viewers educational 

linguistic prinicipes leading to the success of the educational and teaching operation; 

connecting it to the child's local environment. 

The creative nature of the program and the added value through the awakening of 

consciousness in the child by teaching him the Arabic language, civilization and 

culture, while bringing it into the era of its time, through different attractive means like 

songs, stories, cartoons or short films. The main objective of this program lies in the 

teaching of the classical Arabic language and its use by the child during preschool 

while trying to improve this language through one of the most important media; 

namely television. 
Key words: Teaching, The classical Arabic language, Instinct, Practice, The child 

during preschool, Television, Children's program, Program (Iftah Ya Simsim). 
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