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ي ـــــن أغرقتنــلم: إلیكما أنتما بالذات  ،ى مخلوقین في ھذه الحیاةــــى أغلــــإل ♥    

وة ــخط سقتني من سماء عطفھا وتابعت كلاا وأمطرتني بدعائھا وـــــر حنانھـــببح

" . يــــــــــــــــــــــمأ " إلى حبیبتي الغالیة ،اـــخطوتھ  

" زـــي العزیـــأب" ،ةـــة الكافیــــــي الثقـــة ومنحنـــي الدراسیــع مسیرتــذي تابـــلل ♥     

.فرید ، سعید ، عادل ، كمال ، محمد وعزیز: ى كنزي الثمین إخوتي الكرام ــــإل ♥      

.ةــــة وكریمــــة ، سلیمــــة ، فوزیــــیمین: ي ـوأخوات" ةـصافی"ي ـــى توأمتــــإل ♥     

.محمد األمین ، ھدى ، نسرین ، إیمان ، رحاب ، مصطفى: ة ــــتاكیت العائلــــك ♥     

".وـــیط"ة ـــــــــــوعائل" مـــــكری"ي ـــــى زوجــــإل ♥     

.يـــــائـــدقـــــي وأصـــــاتــــقـــدیــل صـــــى كــــإل ♥     

.بوسفر" فریحة بن یوسف"ى كل عمال مؤسسة ــــإل ♥     

.ادــــضـــــة الــــغـــب لــــن أحـــــل مــــــى كــــإل ♥     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:ى ــــــــل إلــــــدم بالشكر الجزیــأتق            

 ارىـــذل قصــذي بــال" رزوـــد عـــأحم"ل ـــــاضــور الفــــرف الدكتــــاذي المشـــأست -  

ي ـمة التـھ القیـى توجیھاتــره علـشكأ، ومـا درب العلـر لنـل أن ینیـن أجـھده مــــج    

ل ــھ الفضـــود لــة، ویعـــوات الدراسیـالل السنــــخ يـره معـى صبـبھا وعل ينأمّد

.ثــــذا البحــــاز ھــــي إنجـــف     رــــالكبی  

.ةــون الدرامیـم الفنـــقس" زوزـر عــعمن ـــــب"اذ ـــــاألستو -    

.ةـــــعربیـــة الـــم اللغــــقس" يـــد حسانــــأحم"اذ ـــــاألستو -    

ة ـــال روضــة عمــث خاصــذا البحــاز ھــي إنجــي فــن ساعدونـل مـــر كــا أشكــكم -  

  .انـــاء صبیــوراس ووفــب دــمحم: ر ــص بالذكـــة وأخــة الھدایــة ومدرســالھدای    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة
 

 

أ 

 

:مقدمة  
د األحد المعین، والصالة والسالم ـــــــالحمد هللا رب العالمین، وبھ نستعین، وھو الواح         

:على الرسول المبین، ومن واله إلى یوم الدین وبعد  

الم السمعي البصري والوسائل اإلعالمیة األخرى لما یحویھ من مزایا ــــــیتصدر اإلع        

الذي یخاطب الحاستین معا وھما " التلفزیون " والصوت زمن أھمھا ورة ــامتزجت فیھا الص

ران أنجع وسیلة لتخزین المعلومات ـــــل ھذان العنصــــــواس اإلدراكیة، ویشكــــــعماد الح

.واستخراجھا  

فإذا ما أحسنت الوسائل اإلعالمیة تقدیم اللغة في قالب فصیح كانت أھم مصدر لتعلمھا،        

فقد ركزت عدة دراسات علیھا وتناولتھا من " األطفال " توجھت ھذه اللغة إلى فئة خاصة إذا 

:ومن أھم ھذه الدراسات نجد....) االجتماعیة، النفسیة، اللغویة(مختلف جوانبھا   

فكان منھا " الطفل واإلعالم" ة والتنمیة التي تناولت معظم إصداراتھا ـــــمجلة الطفول -

:اآلتیةالمقاالت   

لحلواني "ال في التلفزیون المصري ـج األطفــــارات التي تعكسھا برامــــــالمھ -       

.2001سنة  1ع" لطفل ما قبل المدرسة "  مھران  

والذي نشر بمجلة اإلذاعة  "  شویكار فؤاد " وم المتحركة في مصرــــواقع الرس -      

2003سنة  3العربیة ع  

  119ع 1996سنة . عبد الھاديلناول " الطفل واإلعالم "  -      

ات قلیلة في الجزائر بھذا المجال فكانت منھا األطفال التلفزیون في الجزائر ــــواھتمت دراس

ومقال آخر بعنوان لغة الطفل بین . ة التصالــــلعبد اهللا بوجالل الذي نشر في مجلة الجزائری

ات المجلة الجزائریة في ة إنسانیـــــة لحفیظة تازوني بمجلــــط والمدرســــالمحی

.االنتربولوجیة والعلوم االجتماعیة  

الرسوم "وتشغل الدراسة  لعمیش عبد القادر"قصة الطفل في الجزائر  "كتابوكذا       

           .حیزا واسعا من اھتمامات المختصین بعالم الطفل" المتحركة



 المقدمة
 

 

ب 

لحرص على تقدیم لغة عربیة ون قابال لتشكیل لھذا وجب اــــــفھو في مراحلھ األولى یك 

.فصحى ضمن ما یحبذ مشاھدتھ أو سماعھ كاألفالم الكارتونیة  

خاصة من قصص  أنواع اد علىــالم التعلیمیة باالعتمـــــیقوم منتجو األف و      

ر الصعبة أو الموضوعات التي یستحیل توضیحھا في اللمساعدة في الشرح األفك

.مشاھدة واقعیة  

تنفیذ الرسومات بالحاسوب في أواخر لة ـــات الحدیثــــــاد على التقنیـــــعتموقد أدى اال      

 هھذ تعود الحيالواقع ز القائمة بین الواقع الروائي وــــالقرن العشرین إلى تالشي الحواج

.التطورات في نھایة المطاف إلى أفاق إبداعیة تسھم في نمو فكریا ولغویا  

:الج اإلشكالیات التالیةومن ھنا جاء البحث لیع        

كیف ھي لغة الرسوم المتحركة؟و المبدعین بھا للطفل؟ما ھي اللغة التي یكتب -        

رت البرامج وھل ساھمت ھذه الرسوم في إثراء الذخیرة اللغویة للطفل؟ أو إلى مدي أّث -      

اب مفردات یوظفھا في مرحلة ـــالتلفزیونیة لغة الطفل؟ وھل حقا تمكن الطفل من اكتس

التمدرس؟ وما الذي یجدب انتباھھ أكثر أثناء المشاھدة؟ وھل درجة االستیعاب والتلقي ھي 

 نفسھا عند الجنسیین؟ وعلى أي أساس یتم البناء للرسوم المتحركة؟

:ومن ثم جاء البحث موسوما بـ       

"الطفل األثر السمعي البصري في ترقیة اللغة الوسیطة عند"         

-الرسوم المتحركة نموذجا-                              

اقتضت طبیعة الموضوع أن یصدر التحلیلي، لما واعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج     

.بمدخل فثالث فصول ثم الخاتمة  

ة بالموضوع وطرحت اإلشكالیة وخطة البحث أما المدخل فجاء بعنوان مفعرفت في المقد    

وتناولت فیھ تعریف االعالم و االتصال وأھمیة تكامل الوسائل " ل واإلعالم الطف" 

اإلعالمیة لرعایة الطفل ومفھوم الطفولة وبیان اإلسھامات السیكوبوجیا والسوسیولوجیا 

.واالنتربولوجیا بالطفل، كما ذكرت أھم وسائل االتصال المستخدمة وفوائد المواجھة للطفل  

ل بالتلفزیون وتعرضت فیھ لعالقة الطفل ـــــــة الطفــــــعنوان عالقوجاء الفصل األول ب     

الل ابراز حاسة السمع والبصر في عملیة ـــــاھده من خـــــبالتلفزیون وكیفیة استیعابھ لما یش



 المقدمة
 

 

ج 

ال السمعي البصري ونظریة التعلم ـات وعرفت معنى االتصـــــــواسترجاع المعلوم اإلدراك

مة الرسالة السمعیة البصریة وبعدھا ذكرت بالغة الصورة في العملیة بالمالحظة، وبیان قی

.االتصالیة وأھم البرامج الموجھة للطفل ومصدرھا و المواضیع التي تقدمھا  

"التشكیل اللغوي للرسوم المتحركة" أما الفصل الثاني فجاء بعنوان       

رب ــاإللقاء عند الع"بذلك وتناولت فیھ ممیزات القصص الكارتونیة وطریقة تقدیمھا معرفة 

وعالمات  وإعرابھ من نبر وتنغیم ــــومھارات اإللقاءوالغرب وذكرت القواعد الخاصة بفن 

وقدرة على حسن توظیفھا لما یناسب المعنى ودور كل من الكلمة واالشارة والحوار ... ترقیم

.في الخدمة اللغة  

من المستویات النحویة التركیبیة والداللة وبعدھا التشكیل اللغوي لكل من العنوان والنص      

.المعجمیة والبالغیة االسلوبیة، ودرست منھجیة كتابة القصة وأثرھا في طریقة تقدیم والتلقي  

 

 بیقیة میدانیة لفئة األطفــــال في روضةالفصل الثالث فھو عبارة عن دراسة تحلیلیة تط أما    

. 2008- 2006الھدایة ومدرسة الھدایة خالل سنتین   

.أما الخاتمة فحوت على نتائج البحث  

من طرف عدة  يالبحث ھو عدم استقبال في انجازي ومن أھم الصعوبات التي واجھتھا

.في تحصیل المعلومات أتأخر يمما جعلن دارس ودور الحضانة ورفضھم مساعدتيم  

أثرھا أما السبب الثاني فقد كان نقص المراجع التي اھتمت بموضوع الرسوم المتحركة و 

.على لغة الطفل  

أخفقت فان على فضلھ ونعمھ الذي وفقني في انجاز ھذا البحث  هوأشكر أحمدا هللاوأخیرا 

.   فحسبي اهللا أني حاولت  

 

           15/11/2009وھران 

 



 
 مدخل                      

لطفل واإلعالما  
:عناصره  

.مفھوم اإلعالم واالتصال-   

.عالقة االتصال باإلعالم -  

.مفھوم الطفولة-    

االھتمام السیكولوجي و السوسیولوجي و االنتربولوجي بالطفل-  

.االتصال عند الطفل-    

.وسائل اإلعالم والعملیة التعلیمیة والتربویة-  

.وسائل اتصال المستخدمة و فوائدھاأھم -  

االطفال ووسائل االعالم-  

:أھمیة تكامل وسائل اإلعالم لرعایة الطفل-  

  .الوسائل المطبوعة المقروءة*            

.     الوسائل السمعیة والسمعیة البصریة*            
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  :لــــــــــالمدخ
الي انجازات عملیة عمالقة في شتى مجاالت الحیاة، أدت إلى ظھور ـــشھد القرن الح       

ا وقوتھا متحدیة بذلك كل الحدود الجغرافیة، وأھم ــة انتشارھـــــتقنیات حدیثة تمیزت بسرع

  .ھذه اإلنجازات كانت وما تزال في قطاع االتصاالت

 Globalفسمي بالقریة الكونیة  اعلى العالم المعاصر لغتا جدیدحیث أصبح یطلق        
Village       وبالقریة الصغیرةSmall Village 1 ،نجح ھذا العصر في التغلب و

  .على التباعد الفیزیائي بین القارات واألفراد

مع وسائلھ التعامل  تعودناوواإلعالم ھو ضرورة ال غنى عنھا في حیاتنا الیومیة،        

بشكل دائم إذ انتشرت المكتوبة والمسموعة والمرئیة بما فیھا الفضائیات واالنترنیت في 

السنوات األخیرة انتشارا كبیرا في كل المجتمعات، وأصبح ھذا التطور من أبرز مظاھر 

  .2التكنولوجیا الحدیثة

لة ، وأدى ھذا التطور في وسائل وتكنولوجیا االتصاالت إلى جعل عملیة االتصال سھ     

نتاج لدى األفراد والمؤسسات في جمیع اإلمما أثر على عملیة وسریعة وذات فاعلیة 

 االنواحي االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والتربویة، كما تركت ھذه التطورات أثر

  .3وضحا في تقدم التعلیم بكافة أنواعھ

آلیات جدیدة تعتمد  وانتشار وسائل اإلعالم على نطاق واسع في ھذا القرن وظھور       

على السمع والبصر أو الحاستین معا، جعل الباحثین یتساءلون عن الدور الذي تقوم بھ ھذه 

الوسائل في حیاة الفرد، ومدى تأثیرھا على األفكار واالتجاھات ومدى مساھمتھا في تطور 

  .التعلیم وخدمة اللغة

  

  
  371ص  1999 4تصال، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان طعبد اهللا عمر الفرا، تكنولوجیا التعلیم واال:ینظر - 1
ریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدبس، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم، دار الصفاء للنشر والتوزیع، : ینظر - 2

  5ص 1999 1عمان ط
6المرجع نفسھ، ص: ینظر - 3   
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  :المــــــوم اإلعــــمفھ
د الجماھیر بأكبر قدر من المعارف واألفكار والخبرات اإلنسانیة یقصد باإلعالم تزوی       

من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر، فلم یعد اإلنسان أو المجتمع یستقبل ھذه الرسائل من 

  .1مختلف الوسائل فقط بل أصبح في الحقیقة یتفاعل معھا ویتأثر بھا

خبار الصحیحة والمعلومات تزوید الناس باأل" بأنھ "  محمد عبد المجید" عرفھ و        

وھو ظاھرة طورتھا الحضارة الحدیثة، إذ یتم تزوید الجماھیر بأكبر قدر ممكن 2" السلیمة 

 تینما تكون ھاتان الصفتان متوفر روالواضحة، وبقدمن المعلومات الموضوعیة الصحیحة 

  .3بقدر ما یكون اإلعالم سلیما وقویا

ظاھرة اتصالیة یتم توصیلھا إلى المتلقین "أنھ بعصالح خلیل أبو أصوجاء في تعریف        

 Massبوسائل االتصال الجماھیریة التي باتت تعرف باسم وسائل اإلعالم الجماھیریة 

Media   ،وھو اتصال مؤسسي یستھدف جمھورا واسعا متعدد االھتمامات والمصالح

ظام االتصالي ویحقق مجموعة من الوظائف التي تخدم الفرد والجماعات والمؤسسات والن

  .4"والمجتمع

  .مصطلح اإلعالم بأنھ عملیة اإلنباء أو تبلیغ الجمھور  Robertروبیر  ویشرح قاموس  

  .5الرأي یتم عادة عن طریق الصحف أو التلفزیون أو الرادیو 

تتابع منظم    Dictionnaire de linguistiqueوجاء في معجم اللسانیات          

ركة واضحة بین طرفین في الرسالة اإلعالمیة، ویتم نقل اإلشارات وفق قواعد مشت

  6والمتلقي بواسطة قناة تعتبر الحامل الفیزیائي لنقل الرموز الباثاإلشارات التي تحدث بین 

  
ایناس محمد غزال، اإلعالنات التلفزیونیة وثقافة الطفل، دراسة سوسیولوجیةـ دار الجامعة الجدیدة لنشر االسكندریة  - 1

  106ص  2001
  49ص  1997 1محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، عالم الكتب ط - 2
10ص 2أحمد زبادي، ابراھیم یاسین الخطیب، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، األھلیة لنشر والتوزیع ط  - 3  
19ت والنشر ص صالح خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم االتصال المعاصر، دار أرام للدراسا - 4  

5 - Alain pey, le robert, dictionnaire d’aujourd’hui, paris, 1991 P540 «  l’information : 
action d’informer le public, l’opinion (par la presse, La radio, La télévision .. » 
6 - voir ibid P258 

«  l’information pour les théoriciens de la communication, le terme d’information ou 
message désigne une séquence de signaux correspondant à des règles de 

combinaison précises transmission entre un récepteur par l’intermédiaire d’un canal 
qui sert de support physique à la transmission des signaux » 
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 ةمھار فھوبلغت صناعة االتصال في عصرنا شوطا كبیرا من الرقي والتطور،  و        

إنسانیة متمیزة قائمة على استعمال الرموز وتبادلھا، وعبر التاریخ سعى اإلنسان جاھدا 

  .لتطویر مھاراتھ في االتصال وتطویر الوسائل المساعدة على ذلك

  :الـــــــوم االتصـــــمفھ
 . وتعني المشاركة communication من  كلمة الالتینیة  صالاالت اشتقت كلمة     

معلومات من شخص أو مجموعة من األشخاص لشخص  إرسال" محمد عودهویعرفھ     

ھي الحرف والكلمات واألصوات واألرقام  ز، والرموآخر بشكل أساسي من خالل الرموز

  .1"والصور

تي تنقل بھا األفكار والمعلومات بین إلى العملیة أو الطریقة ال اتصالوتشیر كلمة      

  .2الناس

إن االتصال ھو العملیة التي ینقل بمقتضاھا الفرد القائم باالتصال  كارل ھومفالندیقول       

  3)مستقبلي الرسالة ( نلكي یعدل سلوك األفراد األخری) عادة رموز لغویة( منبھات 

فھي  ،لحقول المعرفیة األكثر تعقیداإن ظاھرة االتصال تعد من ا المبرقوقد جاء في       

لیست موضوع بحث لعلوم اإلعالم واالتصال فحسب، بل تتداخل مع جل العلوم اإلنسانیة 

ولكن من زوایا مختلفة كعلم النفس   ة،التي یتم فیھا دراسة ھذه الظاھر واالجتماعیة

Psychologie    أو علم التحلیل النفسيPsychana    أو علم اللسان

Linguistique    أو السیمولوجیاSemantique   وھكذا یتبین أن عملیة االتصال

معقدة تولى دراستھا وشرحھا العدید من الباحثین في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  4.ةوالنفسی

  
  5ص 1998محمد عودة، أسالیب االتصال والتعبیر االجتماعي، دار المعرفة  -1
  18-17ص 1993ساني ودورة في التفاعل اإلجتماعي ، مجدالوي ابراھیمأبو یعقوب، االتصال افن - 2
  50جیھان رشتى، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ص  -  3
قاموس موسوعي االعالم واالتصال، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة، " المبرق"محمود ابراقن، : ینظر -  4

  91ص 2004الجزائر 
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ھو فعل  ،علم االتصال واللسانیون وضعھ منظرواالتصال حسب المعنى الذي و       

ویحدث تبادل ھذه المعلومة على ) شخص أومكان (إرسال معلومة من نقطة إلى أخرى 

  .1مستوى الرسالة التي استقبلت بعض األشكال الموضوعة في سنن

  :الــــــــأھمیة االتص
أنشطة البشر على مر  وتقنیاتھ،من أھم ھسیظل النشاط االتصالي مھما اختلفت وسائل       

العصور، وإذا كانت البشریة قد استخدمت وسائل عدیدة لالتصال مثل النار وقرع الطبول، 

التواصل البشري  تالتي سھل" األبجدیة"أن أھم االبتكارات كانت ف... واإلشارات واأللوان 

  2...وساعدت على تراكم المعرفة ونقل التراث اإلنساني عبر األجیال 

مكُم يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْر"  :عالىتقال اهللا 

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ند3"ع  

الْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هي َأحسن ِإن ربك هو ادع ِإلَى سبِيِل ربك بِالْحكْمة و"  :وقال أیضا 

ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَم4"َأع  

وبعد اكتشاف الوسائل التقنیة التي أسھمت بدورھا في تقریب المسافات بین األفراد        

ال من وجھة نظر المرسل في اإلعالم والتعلیم والترفیھ، واإلقناع، أما وتمكن أھمیة االتص

من وجھة نظر المستقبل فتمكن في فھم ما یحیط بھ من ظواھر وتعلم لمھارات والراحة 

  .5والمتعة والحصول على المعلومات الجدیدة

ل بقناة واالتصال ھو الرابط األساسي أو التفاعل الذي یتم بین المرسل والمستقب       

تغیر االتجاه، اكتساب : ھا الباث إبالغ رسالة للمتلقي ألغراض عدةئاتصالیة یھدف من ورا

  ...سلوك، تعلم، تربیة 
1 - Voir Jean Dubois, dictionnaire de linguistique P97, «  au sens que lui donnent les 
théoriciens des télécommunication et les linguistes, la communication est le fait 
qu’une information est transmise d’un point à un autre (lieu ou personne) Le transfert 
de cette information est fait au moyen à d’un message qui a reçu une certaine forme 
qui à être codé »  

  7في ضوء عملیة االتصال المعاصر ص صالح خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة : ینظر - 2
  13سورة الحجرات اآلیة  -  3
  125سورة النحل اآلیة  -  4
32یحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدبس، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ص : ینظر - 5  
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  :المـــــــال باإلعـــــــة االتصــــــعالق
اإلعالم یقوم على االتصال ولواله لما االتصال ھو أساس في العملیة اإلعالمیة، ف        

ھي علیھ اآلن، فعملیة االتصال لدى اإلنسان موجودة على ما وصلت الحضارة اإلنسانیة 

من یوم مولده، وال یمكنھ العیش بدونھا فھو یتصل بمحیطھ الطبیعي واالجتماعي بعكس 

ي طورتھا الثورات الت" اللغة اللفظیة" الحیوان، والذي یمكنھ من تحقیق ھذا االتصال ھو 

تصال لال وأصبح. یب ووسائل إعالمیة متعددةالصناعیة المتالحقة، ومضت في خدمتھا أسال

  .1أھداف أخرى منھا الھدف اإلعالمي

واالتصال اإلعالمي ھو بث أو نشر رسائل واقعیة أو خیالیة على أعداد كبیرة من        

ینھم طبقا لمستویاتھم العمریة، الجمھور ینتشرون في مناطق متفرقة ویختلفون فیما ب

إلى غیر ذلك من .. وثقافتھم وعقائدھم ومناطق إقامتھم ومستویات تطلعاتھم وخیاالتھم 

  .2الخصائص

فالعملیة اإلعالمیة ھي الوظیفة التواصلیة وھي محاولة تأقلم غیر منقطعة مع المتلقي       

ھمھا ھذا المتلقي، ألن ھدف من خالل إعادة صیاغة مستمرة بمفردات سھلة ومیسرة كي یف

  .3التواصل والوصول إلى المتلقي وأي رسالة إعالمیة ھ

وقد أدى التطور في عملیة االتصال إلى ظھور وسائل عدیدة ومتنوعة جعلت العالم       

یبدو قریة صغیرة إذ ركز معظم الباحثین على دراسة الوسائل وبیان أھمیتھا وتأثیرھا على 

  ".األطفال " شریحة األفراد بما في ذلك 

 هھادفة إلى تحقیق نمو" بالطفل " اھتمت جمیع األجھزة والمؤسسات اإلعالمیة  و       

ألن ما یكتسبھ في المراحل األولى من عمره، من أفكار وخبرات  والمتكامل،السلیم 

تؤثر في تكوین شخصیتھ ومعرفتھ، وفي تمكینھ من اكتساب . ومھارات ومعلومات وغیرھا

  .التي یتعامل بھا مع محیطھاللغة 
 
 
 
 

  22أحمد محمد زبادي، ابراھیم یاسین الخطیب، أثر وسائل االعالم على الطفل ص: ینظر - 1
إعالم الطفل دراسات حول صحف األطفال وإذاعاتھم المدرسیة وبرامجھم التلفزیونیة، دار  ،محمد معوض: ینظر - 2

  16ص 1994الفكر العربي 
  768ص 1999تشرین األول  74ة العربیة مقروءة، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق جتركي صقر، اللغ: ینظر - 3
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  :ةــــــولـــــوم الطفـــــمفھ
  .مرخص ونع: طفولة وطفالة –فل ط" : اللغة واإلعالم " جاء في منجد  :لغة –أ 

وقد یكون " طفل وطفلة جاریة: " ، یقالشيءرفق بھ وھو الصغیر من كل : طفل          

  .1لطفل واحدا وجمعا ألنھ اسم جنسا

  .2فترة من الحیاة تمتد من المیالد إلى المراھقة  :اصطالحا -ب

كالبارید ،وتمر، ولیم ( ونفقد اھتم بھ الفالسفة والباحث. اموضوع الطفولة جدیدلیس       

الحضارة الیونانیة والرومانیة . منذ العھود الغابرة...) ھیلسي ، أبو حامد الغزالي 

  .3اھتمام الباحثین محوروال زالت ... لفرعونیة والمسیحیة واإلسالمیة وغیرھا وا

وقد كانت األدیان السماویة وبخاصة اإلسالم، سباقة إلى إقرار حقوق الطفل، وتمیزت        

الشریعة اإلسالمیة باالھتمام بحقوقھ، عندما أرشد الزوجین إلى إحسان االختیار كما تمیزت 

 .4ه الحقوق على الوالدین ثم المجتمع ثم الدولةبفكرة وجوبیة ھذ

 ا البَم ْمـــُكدََّمي َأِذوا اّلُقواتَّ" فاألطفال نعم من اهللا تعالى حیث قال في كتابھ العزیز      

 وقولھ 6" اَیْناة الدَُّیة الَحیَنِز وَنُنوالَب اُلالَم" أیضا  الوق 5"یَنِنَبَو اِمَعْنبَأ ْمُكدََّمَأ وَنُمَلْعَت

َوال َتْقُتُلوا " وقولھ تعالى مدافعا عن الطفل في الحیاة  7" وْندَُّلَخُم اُنَدْلِو ْمِھْیَلَع وُفُطَی"

  8"َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُھْم َوِإیَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُھْم َكاَن ِخْطئًا َكِبیرًا
  

  

  

  

  468- 467ص  2002 39التوزیع، مكتبة الشرقیة لبنان ط منجد اللغة واالعالم، دار المشرق بیروت،  - 1
42ص  2004أحمد ھاشمي، األسرة والطفولة، دار قرطبة،  - 2 1  

  43المرجع نفسھ ص : ینظر - 3
عبد الحمید األنصاري، نحو فھم أفضل التفاقیة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة، مجلة الطفولة والتنمیة : ینظر - 4
  169ص 2001، 1مج 4ع
  133 -132سورة الشعراء اآلیة  - 5
  46سورة الكھف اآلیة  - 6
  17سورة الواقعة اآلیة  - 7
  31سورة اإلسراء اآلیة  - 8
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ولقد حدد اإلسالم بعض المقاییس والمعاییر لرعایة الطفل والحفاظ علیھ قبل كل        

ة األوالد، منھا األنظمة والدساتیر العالمیة، فقد وردت أحادیث نبویة تبین لإلباء كیفیة تربی

 ما من مولود" قال  الرسول صلى اهللا علیھ وسلمعن  أبو ھریرة رضي اهللا عنھما رواه 

إضافة إلى الكتابات المبكرة  1"یولد على الفطرة ، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

وبعدھا ظھرت األسماء   )    ھجري505 (ي  للغزال"  اإلحیاء: "في تربیة الطفل ومنھا

عادل أبو " "  زكریا تامر" "  سلیمان العیسى" لتي تكتب لألطفال تفرض نفسھا من بینھا ا
ستة أجزاء وجھت العنایة  في" التعبیر والقصص" ظھر كتاب  1956وفي سنة "..  شنب

فیھ إلى وضع األسس التي یعتمد علیھا الطفل في اكتساب الطریقة المثلى للتعبیر بطریقة 

  .ةسلمیة وباللغة العربی

ى عاما موبدأ االھتمام الدولي بثقافة الطفل في مطلع القرن العشرین ومازال ھذا یتنا       

باالعتراف بحقوق الطفل وإصدار الجمعیة العامة األمم المتحدة  ذالك یتبین وبعد آخر، 

متجھة وفي العقدین األخیرین تنامت جھود  1959نوفمبر  20في  ھاإلعالن العالمي لحقوق

  .2خالل تزاید عقد ندوات ومؤتمرات لدراسة ثقافتھمن  یھإل

الطفل لیس من اختصاص حقل واحد من العلوم، بل ارتبط بمجاالت عدة  دراسةو      

فرعایة وتثقیف الطفل ھو حصیلة جھود . .الوراثةعلم النفس، علم االجتماع، علم : منھا

  .عملیة وعلمیة وإنسانیة

  :ل بالدراسةومن بین اإلسھامات التي تناولت الطف

 :سیكولوجیاباإلسھامات ال -  أ
علم النفس في مقدمة العلوم التي تناولت موضوع الطفل بالدراسة، حیث یعد

الطفل  "ومحور دراستھ ھو" علم نفس الطفل" یخصص لھ فرعا من فروعھ وھو 

  وسلوكھ والعملیات النفسیة تھ ة شخصیــــــواھتم علماء النفس بدراس "كإنسان

  

458ص  2جصحیح مسلم  - 1  
  56ص . إیناس محمد غزال، اإلعالنات التلفزیونیة وثقافة الطفل: ینظر - 2
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 سیجموند فروید" واإلدراكیة التي تصاحب طور الطفولة، وتبین ذلك في أعمال 

"S. Freud جان بیاجیھ  وJ.Paiget وایرك فروم E. Froum  

 :اإلسھامات السوسیولوجیا - ب
من بین العلماء الذین  ،واالھتمام بدراسة الطفلیعطي علم االجتماع قدرا من       

 "في كتابھ  E.Durkhiem امیل دوركایم تركیزأولوا ثقافة الطفل جانب من ال
 علم" في كتابھ  J. Boussard جیمس بوزاردو  ) 1912("  التربیة األخالقیة

 )1945(  " نمو الطفل اجتماع

 :اإلسھامات األنتروبولوجیا  -  ج
ورات في األنتربولوجیا في تزاید االھتمام بالطفل في عملیة لقد أسھمت التط     

 يمقدمة ف M.Med      مارجریت میدالنشئة االجتماعیة ویتضح ذلك في مؤلفات 

 1934األنماط الثقافیة  R.Bendict روث بندكیتو  1931علم النفس الطفل 

  1 .1941 الثقافة والشخصیة   C.KluckHolm   كالید كلوكھونو

عنایة المجتمع العربي القدیم بالطفل من خالل أشكال تعبیریة أدبیة التي  كما تظھر

تتخذ الطفل محورا لھا للتعبیر عنھ، وھي في حقیقتھا نابعة من صلب خصوصیات 

االجتماعیة والشخصیة العربیة آنذاك، وھي بذلك تتمتع بكل شروط حضورھا األدبي 

  :الجمالي الداللي ومنھا

  ألطفال وترقیصھم، الحكایات القصیرة على رثاء األطفال، ھدھدة ا

  .2لسان الحیوان، األسطورة والخرافة

  :لـــــد الطفــنــال عــــاالتص
إن عملیة االتصال أساسیة في حیاة الطفل، فھو ضرورة ال غنى عنھا، خاصة وأنھ         

  ي لھ احتیاجاتھ ل السمعیة البصریة التي تلبــــیعیش في مجتمع تقني ملئ بالمبتكرات والوسائ

  
  
68، 63المرجع السابق ص : ینظر  - 1  
  23، ص 2003عمیش عبد القادر، قصة الطفل في الجزائر ،دار الغرب للنشر والتوزیع : ینظر - 2
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لكي تمكنھ من مشاركة اآلخرین واكتساب المعارف واألفكار والخبرات التي یحتاجھ لینمو 

  .عقلیا ووجدانیا وسلوكیا

أسالیب االتصال الخاصة بھ فمنھا ما ھو مباشر والذي یتم عن طریق  ولھذا تتعدد     

ویوجد   Face Communication Face Toالعالقة المباشرة وتتم وجھا لوجھ  

ذلك في عالقتھ األسریة التي تمثل النموذج األول الذي یتعامل معھ الطفل والتي تساعده في 

المؤسسات االجتماعیة كالحضارة  تكوین شخصیتھ ویلیھا األصدقاء والزمالء في كل

  .1والمدرسة

أما االتصال الثاني فغیر مباشر والذي یتم عبر وسائل اإلعالم سواء أكانت مطبوعة      

مسموعة كالرادیو والتسجیالت الصوتیة والمسموعة  مكالكتاب والصحف والمجاالت أ

  . 2المرئیة كالتلفزیون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  14محمد معوض، إعالم الطفل ص : ینظر - 1
15المرجع السابق ص : ینظر - 2  

المجتمع، اللعب مع  األسرة
 األطفال

  المدرسة
  

دور الحضانة، المربون 
 واألطفال

  تأثیر مباشر 
  الطفلعلى  

 تأثیر غیر مباشر

 المجالت الصحف  المسرح السینما التلفزیون الرادیو المسجد

  الوالدان
  

 ونالمعلم اإلخوة التالمیذ

 -االتصال عند الطفل  -
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  :المـــــــل اإلعـــــــوسائ
ى صأن تحفیھا إعالمیة جدیدة، یفترض  تشكل الوسائل اإلعالمیة المتعددة منظومة       

مجال مجاالت التربیة والثقافیة أي یتم استثمارھا في البما ال یحصى من التطبیقات في 

  .1التعلیم وھي تشكل أداة تربویة متممة لوسائل التعلیم األخرى

وسائل اإلعالم عبارة عن مجموعة الوسائل التقنیة والمادیة واإلخباریة والفنیة و      

واألدبیة والعلمیة المؤدیة لالتصال الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غیر مباشر ضمن إطار 

  .2للمجتمعالعملیة التثقیفیة واإلرشادیة 

التي تستخدم لنقل الرسالة إلى  Mediaھي تلك الوسائط ": محمد معوض" عرفھا  و     

شكل واألفالم والتلفزیون والتي ت التجمھور األطفال كالكتب والمطبوعات والصحف والمج

  .3مصدرا معینا لفرد أو مجموعة أفراد من االتصال بجماھیر األطفال

الوسائل التي تستخدم في العملیة التعلیمیة والتربویة وھي "  متولي موسى" كما عرفھا      

  .4"التي تزود الطفل والناشئ بالمعلومات أو الخبرات والمھارات

وسائل اإلعالم ھي كل ما یتم بوساطتھا االتصال الثقافي مع األطفال سواء أكان و     

وسائط متعددة منھا أو مقروءا أم مكتوبا، وذلك من خالل  مباشرا أم غیر مباشر مسموعا

  .5أدب األطفال واإلذاعة والصحافة والتلفاز وشبكات االتصال

وإذا كانت وسائل اإلعالم في المفھوم الكالسیكي تتمثل أساسا في الصحافة المكتوبة      

التلفزة، فإنھا أصبحت في نھایة السبعینات من القرن العشرین تدرس أكادیمیات  واإلذاعة و

أو وسائل  Moyen de communication" سائل االتصال و" في إطار مصطلح 

   Communication de Massأو Mass Madiaاھیري ـــــــــال الجمـــــــاالتص

باعتبار أن مفھوم االتصال یشمل جمیع وسائل اإلعالم التي تسھم في تجسید الظاھرة 

  .6التلفاز والرادیو والسینما والكتب والمسرح: االتصالیة مثل
 

  22ص 1996 1، خلیل أحمد خلیل، وسائل اإلعالم في المستقبل، منشورات عویدات بیروت ط فردیریك قاستو: رظین1
  10عالم على الطفل صاإلیاسین الخطیب، أثر وسائل  أحمد محمد زبادي، إبراھیم: ینظر - 2
  16محمد معوض، اعالم الطفل ص  - 3
   20ص  1993، 2ستقبل لإلعالم والنشر الصومال طمتولي موسى، تربیة األطفال في فترة الحضانة، الم - 4
 2 1العددالطالب / أحمد علي كتفان، القیم التربویة في برامج األطفال ، ودور وسائط افعالم في تعزیزیھا مجلة المعلم - 5

49ص  2001كانون األول   
  159محمود براقن، المبرق ص  - 6
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ن خالل الوسائل التكنولوجیا على أھمیة تعلم الطفل م"  فھیم مصطفى" وأكد        

  .1المعاصرة

كما تدل اإلحصاءات على أن وسائل اإلعالم تستغرق من حیاة الفرد ما یقارب ستة       

ساعات یومیا في البلدان المتقدمة، إذ أصبح الكثیر یعتمدون اعتمادا كبیرا على تحصیل 

ى زیادة في صناعة المعلومات من وسائل اإلعالم ألن التطور المذھل للتقنیة أدى إل

  .2المعلومات

" مارشال ماكلوھان" یرى علماء االتصال واالجتماع أن عالم الیوم على حد تعبیر       

 McluhanM.  قریة االلكترونیة صغیرة نشأت بفعل تأثیر وسائل االتصال، األمر الذي

نتج عن تأثیر ھذه الرسائل التي تبثھا الوسائل لم یقتصر على المجتمع الذي تمارس فیھ 

  .3وإنما على المجتمعات األخرى

المرئیة، فإن الغایة  مالمسموعة أ موسواء أكانت الوسائل اإلعالمیة المقروءة أ      

عالمیة تتمثل في المضمون الذي تقدمھ وفي أبعاده التثقیفیة، إذ تقدم ألوانا ثقافیة مختلفة اإل

وال شك أن تعرض األفراد إلى ھذه الوسائل یجعلھم ... من أدب وفن ودراما وترفیھ

  .یكتسبون منھا

جھ لھ مناھ،اذ ومن ھنا تتضح أھمیة اإلعالم، حیث احتل مكانتھ بین العلوم اإلنسانیة      

حیث تؤدي ھذه األخیرة أدوارا یصبح من السھل قیاسھا الیوم، وتعرف  ھ،ونظریاتھ ووسائل

  .4على المدى الذي تؤثر بھ رسائلھا في الجمھور المتلقي لھا

  

  :ل اإلعالم والعملیة التعلیمیة التربویةـــــوسائ 
أثرا لتطور إن التطور في الوسائل ھو سمة من سمات العصر الحدیث، وكان لھذا ا      

على حیاتنا الثقافیة والفكریة وأسلوب حیاتنا وسلوكیاتنا الیومیة، فالطفل ینشأ وھو محاط 

  من حولھ،  جالتد والمـــل ناحیة، فالقصص والكتب والجرائــــبوسائل اتصال مختلفة من ك
  
  236 ص 2004السنة  149فھیم مصطفى، تكنولوجیا وثقافة الطفل المسلم، مجلة التربیة ع  - 1
  33المرجع نفسھ ص : ینظر - 2
 74مج  3محمد سعید الكردي اإلعالم وتنمیة الملكة اللغویة بین الواقع والطموح، مجلة مجمع اللغة العربیة ج: ینظر - 3

  690ص  1999ربیع األول 
103إیناس محمد غزال، اإلعالنات التلفزیونیة وثقافة الطفل ص : ینظر - 4  
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تلفاز، وبھذا تتولد لدیھ خبرة ویكتسب معلومات ومعارف قبل وھو یستمع للرادیو ویشاھد ال

سن التمدرس، وعلیھ ال بد للمدرسة أن تستفید من ھذه الوسائل لخدمة وترقیة النمو الفكري 

  .1واللغوي لدیھ

یشكل اإلعالم والتعلیم ركنین أساسیین من النظام االجتماعي، یعمل كالھما في اتجاه       

ثقافة علمیة وفكریة، وتنمیة اتجاھات واكتساب سلوك ومعارف  تكوین: واحد أال وھو

  .ومعلومات

تطورت وسائل اإلعالم تطورا كبیرا ودخلت حیاتنا الیومیة وأصبحت جزءا مھما و قد      

  .منھا حیث ساھمت في تكوین الرأي العام والتربیة والتعلیم

ة اإلعالم الجماھیریة من على عناصر متعددة منھا أجھز –وسائل اإلعالم  –وتشمل      

صحافة ومجالت وإذاعة وتلفزة، ووسائل االتصال التقنیة من أجھزة اتصال سلكیة وال 

سلكیة وأقمار صناعیة، كما تشمل اإلعالمیات التي تضم الحواسب اآللیة وبنوك 

  .2المعلومات

كبیرة في  وتؤثر ھذه الوسائل تأثیرا كبیرا في شخصیة اإلنسان، وتؤدي أدورا تربویة      

 بغض النظر عن دور  –سة دور المدركان تنشئة االجتماعیة وتكوین االتجاھات، فمھما 

إذ یستقطب الكثیر من الجماھیر وتنعكس مواضیعھا على  تھفي األھمی * السلبيالتلفزیون 

  .3التحصیل والمردود التربوي للطالب

 سیما االتصاالت السمعیة وأدى التطور المتسارع في مجال االتصال الجماھیري وال      

فتح أفاق جدیدة ومضاعفة عالقة بین التعلیم واالتصال بشكل عام واالتصال لالبصریة 

 –عنھا فھو  الغنيالجماھیري بشكل خاص، والعالقة بین االتصال والتربیة عالقة وثیقة 

  .4نفسھ موضوع للتعلیم والتربیة –اتصال 

  

  
  141ریحى مصطفى غلیان، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ص : ینظر - 1
   80،ص 1997، 23ع 6مجلة بناة األجیال، السنة . عفاف لطف اهللا، دور وسائل اإلعالم التربوي: ینظر - 2
 ،تعب النظریالتلفزیون النزعة ؟إلى العنف، اإلھمال للدروس، المكوث لساعات طویلة أمام : یتمثل الجانب السلبي في* 

  ..النعاس
  94عفاف لطف اهللا، دور وسائل اإلعالم التربوي ص : ینظر - 3
178 ربحي مصطفى غلیان، محمد الدبس، وسائل اتصال وتكنولوجیا اتصال ص: ینظر - 4  
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الوسائل البصریة ، الوسائل اإلعالمیة ، : وسائل اإلعالم والعملیة التعلیمیة تتم       

نیة أن وسائل االتصال المختلفة نتائج الدراسات والبحوث المیدا الوسائل البصریة وقد بینت

قدمت دعما واضحا للعملیة التربویة بشكل عام والمناھج ) المقروءة والمسموعة والمرئیة (

  :الدراسیة بشكل خاص حیث تم 

 تحسن العملیة التربویة ونتائجھا.  

  المتلقینرفع مستوى التحصیل لدى.  

 ن األلفاظ والمصطلحاتزیادة حصیلة المتعلمین م. 

واستطاعت وسائل اإلعالم وخاصة الجماھیریة منھا كاإلذاعة والتلفزیون توصیل 

 .1التعلیم إلى المالیین

  

  :م وسائل االتصال المستخدمة وفوائدھاــــأھ
أفرز التطور في األلفیة األخیرة العدید من الوسائل التي أسھمت في تشكیل وتكوین      

  .لومات شتى، حیث یستخدم الفرد ھذه التقنیات لتلبیة حاجیاتھ وأغراضھمعارف مختلفة ومع

  :ومن أھم الوسائل المستخدمة نجد

  ..الكتب بأنواعھا وتخصصاتھا المختلفة، والصحف والمجالت  :الوسائل المكتوبة -  أ

أي الكالم المباشر بین المرسل والمستقبل كالمحاضرة  :الوسائل الشفویة المباشرة - ب

 .المدرس ویضمنھا رسالتھ التدریسیة أو الحدیث المباشر بین شخصینالتي یتلقاھا 

المذیاع والمذیاع المرئي  تتمثل بصورة رئیسة ب: الوسائل المسموعة والمرئیة - ت

وتكون ھذه الرسالة حدیثا یقدم إلى جمھور كبیر من المستمعین عن طریق قناة إما 

  .سمعیة أو سمعیة بصریة

تشمل الحواسب والبرید االلكتروني وبنوك  :حدیثةااللكترونیة ال الوسائل - د   

  2..المعلومات

  

  

   -  178وسائل اتصال وتكنولوجیا التعلیم ص  محمد عبد الدبس ، غلیان،مصطفى  : ینظر - 1
52ص المرجع نفسھ ، : ینظر - 2  
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 وتتلخص فوائد وسائل اإلعالم في: 
ن تحقیقھ بأیة تقدم وسائل اإلعالم خبرات وتجارب واسعة، األمر الذي ال یمك -1

طریقة أخرى،وتساعد على تقدیم المعلومات والتجارب بصورة فوریة ووجود 

الصور إلى جانب الصوت في بعض الوسائل یقود إلى تعلم مثمر وفعال، كما أن 

توفر عنصر الحركة في بعض منھا یساعد على تحقیق الواقعیة ویقود إلى تعلم 

  .أفضل

اعدھا على تعبیر بدقة عن المضمون لوسائل االتصال إمكانیات فنیة تسو  -2

العلمي، وتقود إلى إحداث التأثیر المناسب إلثارة االنتباه والمتابعة مما یعتبر أمرا 

 .1حیویا لمتطلبات التعلم

وقد أشار عدد من علماء االتصال إلى أن ھناك ثالثة مھام تقوم بھا جمیع أنواع  -3

من المھام  عتبر االعالمیاإلعالم والتعلیق والتفسیر،ھي وسائل االتصاالت 

األساسیة أما وظیفة التعلیق فتتضمن مقاالت الرأي وتحلیل األخبار أما التسلیة 

 .2باالتصال الممتع  * ستیفنسونفقد وصفھا 

  اإلخبارأن وظائف وسائل االتصال تتلخص في اإلعالم أو "  محمد عبد الحمید" ویرى 

  .3ة واإلعالم والتسویقاالجتماعی والتنشئةالدعایة والدعوة والتعلم و

  :المـــــــل اإلعــــــال ووسائـــــاألطف
لقد تأثر األطفال بوصفھم جزءا من المجتمع بھذه الثورة العلمیة التقنیة التي تناولت        

  . كل مظاھر الحیاة وأھمھا التعلیم واإلعالم وتبادل المعلومات في البیت والمدرسة

إلعالم من أبرز مجاالت التي حظیت باھتمام خاص، ویعتبر مجال األطفال ووسائل ا

 والسبب في ذلك راجع إلى وعي وإدراك مدى قوة التأثیر غیر المباشر الذي تمارسھ وسائل 
 

ماذا یرید التربویین من اإلعالمیین، أفاق جدیدة من أجل التنمیة في البلدان العربیة، من أعمال مؤتمر وزارة : ینظر-1
  130، 1313ص  1974، 3زاراء المؤوسسین عن التخطیط اإلقتصادي في الدول العربیة ج التربیة العرب والو

  38ریحي مصطفى غلیان، محمد عبد الدیس، وسائل اتصال وتكنولوجیا التعلیم ص: ینظر -  2
را التي أعجب بھا كثی "جزیرة الكنز"روائي وكاتب مقاالت وشاعر اسكتلندي من أھم  مؤلفاتھ  1894-1850ستیفنسون *

  .األطفال والكبار والتي كتبھا بأسلوب بسیط التركیب وتعدوا من روائع ادب األطفال 
  
  49،50ینظر، محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر ص  -  3
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االتصال علیھم، إلى جانب األسرة والمدرسة، ویمكن القول أن األطفال ھم نتاج الحاضر، 

مباشرة وغیر المباشرة باختراع بیئة طفولیة توسع من معرفتھم الحیث تقوم الوسائل التقنیة 

  .1ارجيللعالم الخ

فعندما یولد الطفل ویفتح عینیھ على الحیاة ألول مرة فإن مخھ سرعان ما یبدأ في        

استقبال واختزان المعلومات التي یراھا حولھ وتعتبر ھذه اللقطات السریعة عن العالم 

أن المرء  مینسوري وقد ذكر بعض الخبراء ومن بینھم ،ر المعلوماتالمحیط بھ أولى مصاد

  .2المعرفة عن طریق الحواس الخمس أویحصل على المعلومات 

ألن .. فال أحد ینكر أھمیة تكوین الطفل منذ السن المبكرة جسما ونفسا وخلقا وفكرا         

ذلك وتكون قوة استیعابھا مرتفعة  أوعیتھ الفارغة قابلة للتعبئة منذ السنة الثالثة بل حتى قبل

وبقدر ما یسھل على المجتمع ووسائل اإلعالم تكیفھ وتصحیح توجیھھ في ھذه السن بقدر ما 

  .3یصعب ذلك بعد أن ینمو ویشتد عوده

، إذ یرغب في أن یتعلم كثیرا عن العالم الذي یعیش یمیل الطفل دائما إلى المعرفة       

  .اعده على مواجھة كل موقف جدیدفیھ، ویكتسب خبرات جدیدة تس

ولھذا ازدادت أھمیة االعتناء بتعلیمة وتطویره، إذ شغلت ثقافة الطفل العربي جمیع        

األقطار العربیة بشكل جدي، وذلك إلبراز أھمیة ھذه الشریحة في تشكیل مستقبل الغد 

طریق وسائط  خاصة وأن نمو وازدھار المجتمع ال یكتمل إال بھ، وتثقیفھ أیضا یتم عن

  .حدیثة تعتمد على الصوت والصورة

فاألطفال ھم الحقل الخصب الذي ال تضیع فیھ الجھود سدى، وعلیھ ترتكز عملیات        

التنمیة المتواصلة، باالھتمام بھ وعنایتھ لیصبح ھدفا من األھداف التي تسعى إلیھا 

  .4المجتمعات كافة
  
  
3، ص2003ال المكتبة اإلعالمیة ، دمشق أدیب خضور، التلفزیون واألطف: ینظر - 1  
   108ص  2003، 3عاطف العبد عدلي، الطفل ووسائل اإلعالم، مجلة اإلذاعات العربیة ع: ینظر - 2
  .280ص  1996، 25السنة  119ناول عبد الھادي، الطفل واإلعالم، مجلة التربیة، ع : ینظر - 3
ا برامج األطفال في التلفزیون المصري ما قبل المدرسة مجلة مھران حسین الحلواني، المھارات التي تعكسھ: ینظر - 4

  .119ص 2001 ،  2الطفولة والتنمیة ع
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وتتمتع وسائل اإلعالم بتأثیرھا المباشر وغیر المباشر على األطفال الذین یتعرضون       

ئل لھا سواء أكان ھذا التعرض انتقائیا أم غیر انتقائي، إذ یھیئ لھم االتصال عبر ھذه الوسا

المشاركة ویمكنھم من إشراك أنفسھم في مواقف وخبرات قد ال یمرون بھا في حیاتھم 

  .1العادیة

فالوظیفة األساسیة لھذه الوسائل تكمن في الوظیفة التربویة والتعلیمیة فأطفال الیوم        

یعیشون في عصر كلھ تقنیات تؤثر على حیاتھم من خالل قیامھا بدور البدیل لعدد من 

 –سات والعالقات األسریة واالجتماعیة وذلك ضمن تقدیم المعلومات، وھذه األخیرة المؤس

التي تقدمھا وسائل اإلعالم یجب أن تكون قادرة على إثارة اھتمامھم، ویجب  –المعلومات 

  .أن یجري تقدیمھا بطریقة سھلة وواضحة ومناسبة لسن الطفل

في التأثیر على مدارك األطفال ودوافعھم  امھم ادور عالملإلمن ھنا یمكن القول أن  و      

  .واتجاھاتھم ومستویات فھمھم

  

  :لــــة الطفـــالم لرعایـــل اإلعــــل وسائـــأھمیة تكام
مشاكل التي تحاصر الواقع، الیعد عالم الطفل عالما ملیئا بالنشاط والحیویة، وخال من       

جة، خالیة من كل نقش وصورة، وھو سة ساذیأن الطفل جوھرة نف: " وعلیھ یقول الغزالي

قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما یمال بھ إلیھ، فإن عود الخیر وعلمھ نشأ علیھ وسعد، وإن 

  .2"عود الشر شقي وھلك 

وعلى ھذه الركیزة اعتمد علماء النفس والتربیة واالجتماع لتشكیل نظمھم التربویة،       

الفكریة واللغویة، وساھمت  ھلتنمیة قدرات وھذال واستغل اإلعالم ذلك بتكییف اإلنتاج للطف

 –الرادیو  –والمسموعة  –الصحف ، المجالت والكتب  –كل الوسائل العالمیة المقروءة 

والحاسوب ، بتركیز اھتماماتھا علیھ وذلك بتخصیص  - التلفزیونوالمسموعة المرئیة 

األلعاب والتسلیة تعتمد على  –الصحف والمجاالت والكتب  –صفحات خاصة في كل من 

  على الرسوم المتحركة ول اللغة العربیة، كما خصصت قنوات تعتمدــــالذھنیة، وتعلیم أص
  
دراسة تحلیلیة للدراسات والبحوث المیدانیة التي أجریت على  –لیلى عبد المجید، العالقة بین األطفال وتلفزیون : ینظر - 1

149ص 2002، 2،ـ مج 6میة عمجلة الطفولة والتن 2000 -1960-الطفل العربي   
  72، دار الجیل بیروت ص 3الغزالي، أحیاء علوم الدین المجلد  ي حامد محمد أب - 2
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  .على حصص تثقیفیة یبثھا عبر األثیر" رادیو " واألفالم الموجھ للصغار، واعتمد 

 درة على اإلقناع تختلف المھمةمما ال شك فیھ أن لكل وسیلة من وسائل اإلعالم مق       

قناعیة للجمھور، إال أن التجارب العلمیة والمیدانیة تشیر إلى أن االتصال المواجھى أكثر اإل

  .1الرادیو أكثر فاعلیة من المطبوع مقدرة على اإلقناع من الرادیو، وأن

 ":المقروءة " " المطبوعة " الوسائل  -1
في رئیسیا ا إن للكلمة المكتوبة أو المقروءة في المجالت والكتب والصحف دور       

تصویر المعاني وتجسیدھا من  وتتمتع الوسائل المطبوعة بخصائص تشكیل ثقافة الطفل،

خالل الكلمة المكتوبة، والصور، والرسم واللون، كما لھا دور بارز في تنمیة الطفل عقلیا 

وعاطفیا واجتماعیا ألنھا أداة توجي ھو إعالم وإمتاع لتنمیة الذوق الفني ونقل قیم 

  .2ت، وتنمیة لمیولھم القرائیةومعلوما

 : فــــــالصح - أ
لصدور مع بدایة القرن السابع في ابعد اختراع الطباعة بنصف قرن، أخذت الصحف        

في ألمانیا ثن تتابع صدور الصحف "  نیوزاتبنغ "صحیفة  1502عشر، فقد صدرت عام 

ت األنباء كما ظھر ظھرت وكاال 1850و  1840وبین عام .. في ایطالیا، بلجیكا، ھولندا 

  .3فن الصحفي

والصحف بمفھومھا الواسع لیست من الوسائل اإلعالمیة الحدیثة ذلك أن فكرة        

الصحیفة التي تنقل األخبار واألحداث تعود إلى العصور القدیمة، كما ذكرت في القرآن 

  .4"ىوَسوُم یَماِھَرإْب ِفُحى، ُصوَلاُأل ِفُحي الصُِّفا َلَذَھ إنَّ: " الكریم في قولھ 

وقد انتشرت في الفترة األخیرة الصحف الخاصة بفئات معینة من المجتمع مثل        

  .صحف األطفال وصحافة المرأة وغیرھا
  
362جیھان رشتي، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ص : ینظر - 1  
  110ص 2001دیة للنشر األسكندریة إیناس غزل، اعالنات التلفزیونیة ثقافة الطفل، دار الجامعة الجدی: ینظر  - 2
أحمد محمد زبادي، ابراھیم یاسین الخطیب، محمد عبد اهللا عودة، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، األھلیة للنشر : ینظر - 3

  9ص  2000، 2والتوزیع ط 
  19،18سورة األعلى، اآلیة  - 4
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ألف میالد طفل في  فھناك ملیون ومائتي" وصحافة األطفال تتوجھ إلى جمھور غفیر       

  1"السنة یتجدد بسرعة

أصول  والذي لم یتعلمواسنوات  8أو  6إلى  3وتتوجھ بعضھا إلى األصاغر جدا من       

سنة  15إلى  11سنة، وأخر من  11إلى  8عضھا یتوجھ إلى األطفال من بالقراءة بعد، و

  .2والعدید من ھذه الصحف یحاول احتواء فئتین من الفئات الثالثة

  

 :الكتب-ب
بعد أن تبین لإلنسان أن الكالم الشفوي غیر مناسب لنقل المعلومات ونشرھا إلى 

مسافات ومساحات واسعة، وحفظھا لفترة طویلة لتنقل لألجیال القادمة، ظھرت الحاجة إلى 

فظھرت الكتب في أشكالھا البدائیة  ،اللغة المكتوبة كأسلوب لنقل المعلومات عبر الزمان

 3.. "لواح الطینیة، الجلود األ" المختلفة 

وقد تطور الكتاب عبر العصور المختلفة من حیث الشكل والمضمون كما ساھم في       

  .انفجار المعرفة والوصول إلى ثروة المعلومات التي نعیشھا حالیا

واختصاصات " األطفال" وقد اھتم الكتاب بتوجیھ مؤلفاتھم إلى فئات عدیدة منھا       

  .األدبیة والعلمیة والثقافیة: مختلفة منھا

إلى الكتاب یحتاج وللكتاب قیمة ثقافیة وتربویة وھناك فكرة خاطئة تصور أن الطفل ال      

المدرسة وتعلمھ القراءة ولكن الطفل إذا ترك بغیر كتاب حتى السن المدرسة  ھإال بعد دخول

ل علیھا في المراحل فسوف یواجھ صعوبات كثیرة أھمھا أنھ قد ال یحب القراءة أو اإلقبا

  .4الالحقة من عمره

  
روالن كایرول ترجمة مرشلي محمد ، الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة، دیوان المطبوعات الجامعیة : ینظر - 1

   370ص  1984الجزائر 
  371، صنفسھالمرجع  - 2
  191ص ریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدبس وسائل اإلتصال وتكنولوجیا التعلیم : ینظر - 3
     112التلفزیونیة وثقافة الطفل ص اإلعالنات ایناس محمد غزال : ینظر -  4
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في إشباع حاجاتھ، كما تساھم في تكوین القیم االجتماعیة دور مھم ولكتب األطفال    

من أنصار الذین یدعوا إلى أن تكون "  الكیالني" واألخالقیة والجمالیة وتثري ثقافتھ، وكان 

مھا الكاتب للطفل أرقى من مستواه حتى یستفید منھا أثناء قراءتھا ومعرفة اللغة التي یقد

  .1معناھا، ثم دخولھا قاموسھ اللغوي فیستعملھا ویحاكیھا

  
  :التـــــــالمج -  ج

أن تتطور  1665ظھورھا المتأخر عن الكتب  من استطاعت المجالت بالرغم       

  .2تصال الجماھیريوتتنوع لتصبح من أھم مصادر المعلومات ووسائل اال

  : ومن أھم خصائصھا

 المجلة ھي ملكیة خاصة بالطفل، یتصرف بھا حسب ھواه. 

  یحبذ المجلة في متناول الطفل في أیة لحظة وفي أي مكان حیث یختار الشيء الذي

 "بحریة  "واعادة قراءتھافیھا قراءتھا 

 الوفاء "اب ھي دائما بین أیدي الطفل فھي صدیقة بالنسبة إلیھ ورفیقة في األلع " 

  عرفت كیف تحتل مكانھا في الحضارة فقدإن المجلة ھي الوسیلة الموجھة للطفل

  .3السمعیة البصریة حیث أدخلت التنسیق والتنظیم للنصوص والقصص والصور

، 1951 ریكیكي، Roudoudow  1950ومن أھم المجالت الموجھة للطفل          

"  میكي" " تان تان " الت المترجمة للعربیة والمج Pertin et pipinبیرتن أي بیبان  

 كومیك"، "سمیر"،  Space Toonمجلة  : أما في الدول العربیة فنجد . 4"سوبر میكي"

االعالم، :والمجالت ضروریة للنمو العقلي والنفسي لقیامھا بعدة وظائف أھمھا"..  وتسالي

  .5الشرح، التفسیر، التوجیھ، التعلیم، التشویق، التوعیة
  
  
  112المرجع السابق ص : ینظر - 1
196 ،198تصال وتكنولوجیا التعلیم ص االریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدیس، وسائل : ینظر - 2  
  116ایناس محمد غزال، االعالنات التلفزیونیة وثقافة الطفل ص : ینظر -3
  372ة ص روالن كایرول ترجمة مرشلي محمد، الصحافة المكتوبة والسمعیة البصری: ینظر -  4
  191تصال وتكنولوجیا التعلیم ص االریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدیس، وسائل : ینظر - 5
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 :ل السمعیة والسمعیة البصریةـــــــالوسائ -2

  :اــــالسینم –أ 

تعد وسیلة اتصالیة من أكثر وھي فن صناعة األفالم والصور المتحركة،         

ینمائي لیس أداة لترقیة، بل ھو مصدر للمعلومات األشكال الفنیة الشعبیة، والفیلم الس

یستخدم فیھ المبدع آالت التصویر السینمائي للتعبیر عن الفكرة أو المعلومة، ویمكن 

  .1استخدام الفیلم السینمائي ألغراض تعلیمیة

قوة ثقافیة واجتماعیة، فھي تقدم الخبرة الثقافیة إلى مالیین من الناس  تعتبرو       

أن الناس یتعلمون  H.Leuson"  ھوارد لوسون" الباحثین ومن بینھم  ویؤكد معظم

  .2من مشاھدتھم ألفالم السینمائیة األفكار والمعلومات االتجاھات

وتتزاید أھمیة السینما بالنسبة للطفل، ألن لدیھ االستعداد لالستجابة السریعة لفھم       

قدمة على أن تجعل من السینما صورة أكثر، لذلك تحرص الدول المتالحركة واللغة وال

 .3وسیلة تربویة ناجحة من أجل إثراء ثقافة الطفل

  :المسرح - ب
كان مسرحا الوالیات المتحدة  المریكیة في  1903أنشئ أول مسرح األطفال عام         

تعلیمیا یشرف علیھ االتحاد التعلیمي في نیوروك، وفي بریطانیا نشأ مسرح األطفال مند أن 

، 1918أعمال شكسبیر في مدارس لندن  Ben Grezt"  بن جریت" رقة كانت تعرض ف

زكي " أما في العالم العربي فقد كانت نشأتھ في المدارس، عندما تقدم رائد المسرح 
بمذكرة إلى وزارة المعارف بشأن الفرق التمثیلیة بالمدارس الثانویة  بمصر"طلیمات

1936. 4  

ة من حیث بدایاتھا االبداعیة األولى ووسائلھا الفنیة ویتسع مسرح الطفل لممارسة فنیة متنوع

وأھدافھا، التي تمثلت وفق طرائق المشاھدة لدى الجمھور الذي یشكل وسطا تجریبیا، یتلقى 

  5رسالة العرض ورموزه وإشاراتھ ویفككھا ویعید استنطاقھا حسب قدراتھ واستیعابھ

  207تصال وتكنولوجیا التعلیم ص ریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدیس، وسائل ا:ینظر - 1
117ایناس محمد غزال، االعالنات التلفزیونیة وثقافة الطفل ص  - 2  
  118المرجع نفسھ ص: ینظر - 3
  9،10ص  2002حسن مرعي، المسرح المدرسي، دار ومكتبة الھالل الطبعة األخیرة : ینظر - 4
 9دار الكندي للنشر والتوزیع ص  1مھدي یوسف، التربیة المسرحیة في المدارس ط عقیل : ینظر  -  5
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مھما  –معدي ومقدمي فن المسرح أن یراعوا الشروط التالیة حتى یتسنى للطفل  ىوعل 

  :من فھمھا –اختلف سنھ 

 استخدام لغة سھلة یفھمھا األطفال. 

 بساطة الفكرة ووضوحھا.   

  تشویق واإلبھاربالأسلوب العرض یتم. 

 االستعانة بالحركات والرقصات. 

 1على مغزى تربوي أن تحتوي. 

ناحیة التسلیة فقط لكن التمثیلیات عملیة ببعض  وقد یرتبط معنى التمثیل في أذھان      

الة للتعبیر عن فكرة أو مفھوم، وھي تعتمد على اللغة وحركات الجسم اتصالیة فّع

وتعبیرات الوجھ یجعل منھا وسیلة ذات قوة اجتماعیة مھمة لإلعالم والتثقیف والتأثیر 

  .2توجیھوال

 :ةــــــاإلذاع - ج
تم اكتشافھا على ید العامل . یاتعد أوسع وسائل االتصال الجماھیري انتشارا حال       

  .3نقطة تحول رئیسیة في وسائل االتصال ھيو Marconi 1906"* ماركوني"

أنشأت محطات لإلرسال اإلذاعي واتسع مجال استعمالھا واستطاعت التكنولوجیا أن       

صغیر الحجم، یستعمل في أي مكان ( بشكل كبیر لیصبح في متناول الجمیع تطوره 

  )وزمان

قد احتل المذیاع كوسیلة سمعیة مكان الصدارة بین الوسائل اإلعالمیة األخرى  و      

    مات واألخبار والتثقیف و التعلیمالمستعملة لنقل المعلو
  

  

  

58ص  2001ھم، دار قباء الطباعة والنشر محمد حسن عبد اهللا ، قصص األطفال ومسرح: ینظر - 1  
  20ص  2000حسن مرعي، المسرح المدرسي، دار ومكتبة الھالل الطبعة األخیرة : ینظر - 2
م في ایطالیا لم یحصل على تعلیم منتظم مثل أدیسون لكنھ كان یمیل منذ  1874ماركوني مخترع الرادیو، ولد سنة * 

   م 1937صغره إلى دراسة الفزیاء ، توفي 
  202ریحي مصطفى غلیان ومحمد عبد الدین، وسائل األتصال وتكنولوجیا التعلیم ص : ینظر - 3
  203ینظر المرجع نفسھ ص  - 4
  47ینظر محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر ص  - 5
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تقوم اإلذاعة بوظائف أھمھا المساھمة في نشر العلوم والثقافة بین أفراد المجتمع  و      

  .1وإطالع أفراد على ما حققتھ الحضارة اإلنسانیة من إبداعات واكتشافات ومعارف

ویعتبر المذیاع من الوسائل التي تخاطب حاسة واحدة بدرجة عالیة من الوضوح وتستلزم 

  .2ذلك تقدیم قدر الكبیر من المعطیات

وتنبھ أول من قدم برامج األطفال في اإلذاعة المصریة   Fergusonوقد كان فرجسون 

 ھمولذلك یتطلب االستماع استعداد. تھمیما بعد بأن قدراتھا تنتج لمخاطبلون فؤوالمس

ویعتبر الشكل القصصي أفضل الصیغ الفنیة لطریقة اإلعالم . الممارسة العملیات العقلیة

  .3عبر اإلذاعةلھم الثقافي 

  :ونــــزیــالتلف -د
لنسبة للطفل، لما یتمیز بھ من خصائص في یعتبر التلفزیون من أھم وسائل اإلعالم با       

وتولي . مقدمتھا أنھ وسیلة سمعیة بصریة تعتمد على الصوت والصورة الملونة المتحركة

الھیئات المسؤولة على التلفزیون العربي اھتماما كبیر ببرامج األطفال وتخصص جزءا من 

مة وسائل االتصال ساعات اإلرسال لھ البرامج وللتلفزیون قدرات كبیرة تجعلھ في مقد

  .باألطفال

یشكل المصدر األول للمعلومات عندھم فقد احتلت مشاھدتھ مكان الصدارة بین  و      

نشطة التي یقوم بھا وھو أداة لإلعالم والتثقیف ونشر المعرفة كما أنھ وسیلة لخدمة األ

  .األھداف التعلیمیة والتربویة

ت عند عدد كبیر من أفراد المجتمع، ذلك أن وھو یسھم في تشكیل المعرفة واالتجاھا      

معظم الجماھیر یقبلون على مشاھدتھ بغض النظر عن مستویاتھم التعلیمیة أو نوعھم أو 

أوضاعھم االجتماعیة، وتزداد أھمیتھ في مجال تثقیف الطفل ألنھ یجدب انتباھھم من سنتین 

  4.تقریبا، ویقضي األطفال فترة طویلة في مشاھدتھ

  
  203ص السابق  رجعم ینظر - 1
  47ینظر محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر ص  - 2
  29ص  1988القاھرة الھیئة المصریة العامة " عالقة الطفل المصري بوسائل اإلتصال" عاطف العبد العدلي : ینظر - 3
  1997 1 ینظر عاطف عاللي الباد، صورة المعلم في وسائل اإلعالم دار الفكر العربي ط - 4
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  :أنھ وتكمن أھمیة التلفزیون في

 ساعد على فھم واستیعاب األطفال لمعاني األلفاظ التي تستخدم أثناء الشرحی. 

 منح ثروة ھائلة للطفل من حیث إدراكھ لأللفاظ الجدیدة بالصوت والصورةی. 

 ةتكوین وبناء مفاھیم علمیة سلیم ساھم فيی. 

 فھمالساعد على ی. 

 1فل لحواسھساھم في استثمار الطی. 

ونظرا ألھمیة الطفل كعنصر مھم في المجتمع فترقیتھ وتثقیفھ مسؤولیة الجمیع       

فإن اإلعالم عامة اھتم بھ وتلفزیون بصفة خاصة حتى أننا ) األسرة، المدرسة، المجتمع (

 : للعنایة بھ وتثقیفھ منھالھ خصیصا  نجد الیوم عدة قنوات موجھة

Space Toon )(2000)) ة واإلنجلیزیةباللغة العربی Teenz, MBC3, Jsc 

Children,…  

إن المتتبع لتاریخ وسائل االتصال وتطورھا یجد أنھ رغم تعددھا ومواكبتھا الدائمة للتقدم 

التكنولوجي فإن اختراع إحداھا لم یقض على الوسائل السابقة، بل نجد أن كل وسیلة تكمل 

  .األخرى وتتنافس جمیعا من أجل إبراز األفضل

فتكامل ھذه الوسائل یؤدي إلى إحداث تغیرات في األنماط الثقافیة السائدة بفعل تعدد       

  .2وتنوع الرسائل والمحتویات

مصدر اھتمام جمیعھا، والھدف "  الطفل" ویتبین من خالل عرضنا لوسائل اإلعالم أن      

  .الفكریة واللغویة االتصالیة وتنمیة قدراتھ ھالرئیسي الذي تسعى إلیھ ھو تنمیة قدرات

یعتمد على حاسة واحدة  الكل من ھذه الوسائل خاصیة تمیزھا عن غیرھا، فمنھا م و     

ویتركز على الكلمة المقروءة أو المسموعة، ومنھا ما یعتمد على استعمال حاستین معا 

  .السمع والبصر

    
  253ص  2004یونیو  33السنة  149بیة العدد فھم مصطفى، التكنولوجیا وثقافة الطفل المسلم، مجلة التر: ینظر -1
نصیر بوعلي، التلفزیون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر ، دراسة میدانیة، دار الھدى عین ملیلیة : ینظر - 2

  .204ص  2005الجزائر 
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وھو الوسیط اإلعالمي الضخم الذي یشد "  لتلفزیونا" أھم وسیلة تستقطب الطفل ھي  و    

بقوة، كما أنھ الوسیلة المناسبة لزیادة حصیلتھ اللغویة والثقافیة والعلمیة من خالل اھتمامھم 

سلوب ما یقدمھ من موضوعات ھادفة، التي تتمیز بتقدیم مواد اللغة العربیة وقواعدھا بأ

الیھ الیومیة فھدف ھذه البرامج إیصال رسالة سامیة  تھقصصي مصور، ضمن أحداث الحیا

یعتبر فتحا جدیدا في عالم " : " ماك لوھان" ، فالتلفزیون كما یقول بغرض تثقیفھ وتعلیمھ

 .1"المبتكرات التعلیمیة

ولكن ما ھي أھم البرامج التي تجدب األطفال ؟ وما ھدفھا؟ وكیف یستوعبھا؟ وكیف       

تزود حصیلتھ اللغویة والفكریة؟ وما ھي اللغة التي یستعملھا التلفزیون؟ أو بعبارة أخرى 

  ؟ ب أن تكون لغة برامج الطفولیةكیف یج

  .وھذا ما سنحاول اإلجابة عنھ في الفصل األول إن شاء اهللا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

تلفزیون التعلیمي الیوم، دار للمنصور حسن وفؤاد اسكندر، نحو تطلع أفضل : ألن أي كوبیج وروان ب ھیل تر- 1
  .29ص  1973ھضة العربیة القاھرة دیسمبر نال
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االت التي حظیت ـــــــــل اإلعالم من أھم المجــــــال و وسائــیعد مجال األطف         

تأثیر المباشر أو غیر المباشر مدى ال إدراكوعي و  إلىع ذلك ـ، و یرجاإلعالمیینباھتمام 

و التثقیف،  ل مصدرا من مصادر التعلیمـــــــــالذي یشك "ونـــالتلفزی"، و بخاصة  یھمعل

ح ــــــــارف و المعلومات، و یقدم لھم النصائـــــــوین المعـد على تكـــــــعیساو

لھ  رن العشرین، یخاطب كافة الشرائح و المستویات، كماـزة القـــ، فھو معجاداتــــاإلرشو

.مع المجتمع ھممساھمة فّعالة في توسیع عالقت  

فحسب، بل أضحى أداة تعلیمیة، فھو  ملإلعــــــالة ـــــون لیس أحدث طریقــــو التلفزی      

رن، و ھو امتداد ــــــقم و التكنولوجیا في ھذا الـل البشري في میدان العلــــوسیلة أنتجھا العق

وب إلكتروني، ــــور للسینما، فھو ینقل الصورة و الصوت بأسلــــة و تطـــذاعلما ابتدأتھ اإل

بجماھیر  لاالتصـــــــاعلیم، و على قدرتھ على ال التـــا أكسبھ میزة خاصة في مجــو ھذا م

قناة  "4500" 1997ة سنة ـــــوات الفضائیـــــاقت القنــــــــاس، حیث فـــــــواسعة من الن

.1تلفزیونیة   

وسیلة الھ ــــــكون ،یشد انتباه الطفل بقوة الذي  مــــــالضخ اإلعالميفھو الوسیط        

ذا العنصر الفعال في المجتمع من ـو العلمیة لھ الثقافیةللغویة و األنجع لزیادة الحصیلة ا

.ما یقدمھ من موضوعات ھادفةخالل   

ذ ل تكوین األطفال إـــا في الوقت نفسھ من مراحــــمرحلة و أصعبھ أھمو یتم ذلك في      

بھم و ھذا اف ما یحیط ــــــم لألشیاء و اكتشـــیدخل التلفزیون  عالمھم و ھم في فترة إدراكھ

و نضجھم الحسي عضویا باإلضافة إلى بدایة تفتح  ،ةـــم السمعیة و البصریـبحواسھ

. 2قدراتھم على التمییز بین األشیاء  
 

 

 

 

 
16ص. 1997دار الفكر الغربي ط. عاطف عدل، صورة المعلم في وسائل اإلعالم: ینظر - 1  
ربیع  9المجلة الجزائریة لالتصال غ –دراسة میدانیة  –ائر األطفال و التلفزیون في الجز. عبد اهللا بوجالل: ینظر - 2

الجزائر.  1992  
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:التلفزیونوالطفل   -1     
ون لما لھ من ممیزات ینفرد بھا عن ـــــوسیلة إعالمیة تجذب الطفل ھي التلفزی أھمإن        

ة تعتمد ــــــریة سمعیة بصـــرى، و في مقدمتھما أنھ وسیلـــــي الوسائل اإلعالمیة األخـــباق

.على الصوت و الصورة الملونة المتحركة  

ال و تخصص لھم ــــــاألطف لبرامجا كبیرا ـــون العربیة اھتمامـــــو تولي ھیئات التلفزی     

ال، حتى أنھم أنتجا قنوات خاصة بھم علو مدار أربع و عشرین ــــات اإلرســجزءا من ساع

.1وسائل االتصال باألطفالفي مقدمة  ھــساعة، و ھذا ما یجعل  

یتأمل  أنل ــــــون المرآة العاكسة التي من خاللھا یستطیع الطفـــو یمكن اعتبار التلفزی       

و یعّد من . ة لھ، و الذي یجسده لھ التلفزیون في رسوم متحركة ملونة ــالعالم الغریب بالنسب

شري الصغیر الذي یتدرب اجتماعیا المخلوق الب"ھ، فھو ــــــادر الخبرة في حیاتــأكبر مص
ا فھو كائن ـو من ھم 2" المجتمع ھ الالئق فيـــــمكان ذــــیأخعلى ید من ھم أكبر منھ حتى 

.ة إلى من یساعد و یعرفھ بالمجتمع و یقدم لھ معلومات و األفكار عن عالمھـــــــبحاج  

ون یجب ــــــالتلفزی أنة ــینكون مستعدین لقبول إمكان أنأنھ یجب  و قد عن الیونسكو      
ویر الطفل و في تأھیلھ ـیعتبر جنبا إلى جنب نع المدرسة و عامال ھاما في تنمیتھ و تط أن

.3اجتماعیا   

ل متزاید و عبر السنین، ــــــــــــون أصبح یعتبر و بشكـأن التلفزیأدیب خضور  و یشیر     

  ـة من التعلیم و منو أنواعــــــا مختلفــــ اذجــنمال ـــأعظم مصدر للمعلومات، و یقدم لألطف

ان  التعلم ھو اھم  سبب شائع یدفع االطفال  Gretenbewrg المعرفة ، ووجد غریتنبورغ  

4.لمشاھدة  التلفزیون    

 

 
المجلس العربي  1998الطفل العربي و وسائل اإلعالم و أجھزة الثقافیة . عبد التواب یوسف. غاطف العبد: ینظر - 1

.219ولة و التنمیة ص للطف  
.335مكتبة التراث اإلسالمي ص. فن الكتابة للرادیو و التلفزیون: كرم شلبي - 2  
الطفل موقع التلفزیون في ... األسرة... المجتمع ... التلفزیون . رؤیة الیونسكو. أدیب خضور، التلفزیون و األطفال - 3

.9المجتمع و بین وسائل اإلعالم األخرى ص  
.غریتنبورغ*   
13ص المرجع نفسھ: ینظر - 4  
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روف اآلن أن ثقافة الطفل تتشكل من خالل األسرة أوال و التلفزیون ـو أضحى من المع      

حیث ترى أن ة میدانیة قامت بھا إیناس محمد غزال ــــــــ، و ھذا ما أوضحتھ دراسثانیا

.1 مشاھدة التلفزیون تمثل ظاھرة اجتماعیة شائعة لدى األطفال  

ة التي یبدأ فیھا إدراك العالم من ـجزءا كبیرا من حیاتھ منذ اللحظئل اإلعالم تمثل فوسا     

ل اإللكترونیة على ــــــتسیطر الوسائوحولھ، و حتى تعلمھ ألصول القراءة و الكتابة، 

.2یبدأ باستخدامھ بمجرد أن یصبح عمره عامانإذ  " التلفزیون"اھتماماتھ، خاصة   

ألفر توفلر ا لتقسیم ــــــــات، وفقــــدیوء بالتحــــم مملــــــیعیش في عالوم ـــــفطفل الی         
:أن البشریة مرت بثالث مراحل یذكر حیث المعلوماتي في العصر Alver Touvle 

.األرضاعتمادھا على  :المرحلة األولى -  

.بدأت مع الثورة الثانیة :المرحلة الثانیة -  

. 3حیث ھذا الكم الھائل من االختراعات  یعیشھا اآلن :المرحلة الثالثة -  

لیست عالقـــــــــة من طرف واحد، و إنما ھي " ل و التلفزیونـالطف"ة بین ــــفالعالق        

و یحرص ا األخیر على اختیار و انتقاء  ھعلى اجتذاب" ونـــــالتلفزی"ل فیھا ــة یعمــمتبادل

.ما یروق لھ و ما یناسبھ من معلومات و أفكار  

ل أخرى تؤدي دورھا ـــــراغ، بل من ظروف و عوامـــة لم تنشأ من فـــــفھذه الرابط       

في تشكیل معتقدات الطفل و أفكاره و سلوكــــــھ، و یقصد بھا األسرة و المدرسة  و وسائل 

4اإلعالم األخرى كالصحافــــــة و الكتاب  

ذلك عندما یتعرض الطفـــــل إلى المشاھدة،  ة في وقت مبكر، و یكـــونــو تبدأ ھذه العالق  

ي بحث میداني أن األصـــوات المنبعثة من الجھاز الصغیر تستحوذ على اھتمام ـو تبث ف

.   5الطفل في السنة الثانیة، و في السنة الثالثة یبدأ في االھتمام بالصوت بشكل عام  
 

 
 

.529ص  األسس العلمیة لنظریات اإلعالم جیھان رشتى،: ینظر - 1  
توفلرألفر*   
.3دار الفكر العربي ص –دراسة میدانیة و تحلیلیة  –االعالم المرئي الموجھ للطفل . عاطف عدلي العبد: ینظر - 2  
13ص المرجع نفسھ: ینظر - 3  
356 – 355كرم شلبي ، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون ص : ینظر - 4  
.119في الجزائر ص  عبد اهللا بوجالل، األطفال و التلفزیون: ینظر - 5  
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العالقة بین األطفال و التلفزیون من یجب أن ننظر إلى  "أدیب خضور" و یرى         

  :الجوانب التالیة

.الطابع الخاص و الممیز للتلفزیون و إمكانیاتھ التقنیة المتطورة  -   

.ألطفالالبنیة المختلفة للمضمون الذي یحقق و یقوم بوظائف مختلفة و متعددة في حیاة ا -  

.1الطابع الخاص و الممیز لألطفال كمستقبلین للتلفزیون  -  

حیث  ون قادرا على تحدید برنامجھ المفضل،ــــــــو عندما یبلغ الطفل السن الثالثة یك       

ة، و عند السادسة ــــیستقبل عالم الصور المتحركة و قصص الحیوان و الحركات السریع

ل المطبوعة ـة و المرئیة كما یتعرف على الوسائــــل المسموعــــیكون قد اكتشف كل الوسائ

ھ العاشرة یكون قد تعلم كیف یستخدم ــــالتي یتعامل معھا أثناء دخولھ المدرسة، و عند بلوغ

     . 2الوسائل التي توصلھ للمعرفة 

ن تساعده ة التي یتلقاھا الطفل من التلفزیوــــــأن حصیلة المعرف "كرم شلبي"و یؤكد        

و ذلك ألنھ یقارن و یقدر . ل األخرىـــق الوسائــعلى فھم ما یستقبلھ من معلومات عن طری

.2بما یشاھده على شاشتھ. قیمة ما یختار من الوسائل المتعددة  

، نفرد بھاعلى غیره من وسائل االتصال ، ألن بھ ممیزات ی -التلفزیون –و بھذا یتفوق      

ال األخرى أو عن ــبأدوات االتصا ـــمعلومات التي یتعسر نقلھفعن طریق شاشتھ یقدم ال

.3طریق الكلمة المكتوبة أو الصورة الثابتة أو الصوت إذا استعمل كل منھا على حّد   

 

:باالستعا –الطفل و عملیة الفھم  -2  
النفسي  ى من حیاة الطفل من أھم مراحـــــــل نموه الذھني وــــــوات األولـــــتعد السن       

ـرى في تحدید شخصیتھ و قابلیتھ للتأثر بالعوامل ـــو االجتماعي، فھي مرحلة ذات أھمیة كب

.الداخلیة كاألسرة، و الخارجیة كالمجتمع سواء أكان ذلك إیجابیا أم سلبیا  
 

 

 
.3أدیب خضور، التلفزیون و األطفال ص: ینظر - 1  
.356یون ص كرم شلبي، فن الكتابة للرادیو و التلفز: ینظر - 2  
357المرجع نفسھ ص: ینظر - 3  
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ھ ذھنیة و تھیئة نفسیة حتى یكون قادرا ــــمن توظیف قدرات دل البـــــم الطفـو لكي یتعل     

رى و ما یسمع من الرسائل المعروضة أو التي یتلقاھا سواء أكانت مسموعة ـــعلى فھم ما ی

.مسموعة مرئیة مأ  

ه الرسائل؟ھذ بو لكن متى یبدأ الطفل استیعا  

ان ما یبدأ ـــل و یفتح عینیھ على الحیاة ألول مرة فإّن مّخھ سرعــــد الطفـــا یولــعندم     

اللقطات السریعة ھ، و تعّد ھذه ـات عن األشیاء التي یراھا حولـــزان المعلومـباستقبال و اخت

و البصر ھي أولى خ من خالل حاستي السمع ـــم المحیط بھ و التي تسجل في المـــعن العال

.1مصادره عن المعلومات التي تلقاھا   

 

:الحواس وسیلة من وسائل المعرفة -3  
ا ازداد عدد الحواس التي یمكن استخدامھا في تلقي فكرة ـــــیؤكد علماء النفس أنھ كلم       

ج البحوث ن المتلقي و تشیر نتائـــــي ذھـــى دعمھا و تقویتھا و تثبیتھا فــــمعینة أدى ذلك إل

ر، و أن استیعاب ـــــــق حاستي السمع و البصـــا عن طریـــا نكتسبھــمن معرفتن %98أن 

وت و الصورة، و مدة احتفاظھ لھذه ـــعند انسجام الص% 35الطفل للمعلومات یزداد بنسبة 

.2 %55المعلومات تزداد بنسبة   

حواس الخمس، و بعد تجارب ا عن طریق الـات عمومـــعلى المعلوم اإلنسانو یحصل      

:قام بھا الخبراء وجدوا أنھ یحصل على معلوماتھ بالنسب التالیة  

.3% 3و التذوق % 3و الشم  %6و اللمس % 19و السمع % 75عن طریق البصر   

واس التي یتم تنمیتھا لدى ــق الحـعلى التربیة عن طری *مونتیسريكما ركزت الباحثة      

إنھ عن طریق حاسة الشم : "ات بواسطتھا، حیث قالتـــتلقي المعلومة لــــالطفل لتكون وسیل  
 

 

 

.15ص 1994 1ط . آدم للدراسات و النشر و التوزیع. عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة: ینظر - 1  
ھلیة للنشر و أثر وسائل اإلعالم على الطفل، األ. محمد عبد اهللا عودة. إبراھیم سیان الخطیب. أحمد محمد زبادي - 2

.29ص 2000، 2:التوزیع ط  
.249یحي مصطفى غلیان، محمد عبد الدبس، وسائل االتصال و تكنولوجیا التعلم، ص - 3  
.باحثة أمریكیة*   
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حین یتم إطالق روائــــح عطریة یعرف الطفل نوع رائحة ھذا العطر، و یقـــول ھذه رائحة 

و عن طریـــق ... ج إلى تحلیل شكلھـــا و یتعرف بالنظر على أمھ دون أن یحتا... . زھرة 

1..." السمع یدرك الطفل شده األصوات من رخاوتھا ابتداء من صوت أمھ و األنغام   

واس بطریقة سلیمة لتنمو، و بذلك تتم عملیة ـــف الحــــــففي فترة الطفولة یمكن توظی       

ــا، ترجم بھا ما تلقاه عن طریقھـقاعدة یا، إذ تشكل لھ ـــــات التي یتلقاھــــاالستیعابھ للمعلوم

   و لكن ما ھي أكثر الحواس استعماال و إدراكا لدى الطفل؟

ال اهللا تعالى ــــق. اإلدراكیةر عماد الحواس ــل من حاستي السمع و البصــــتشكل ك و      

ار ــَل َلُكْم الَسْمَع و األْبَصــــــــو َجَع ْم َال َتْعَلُموَن َشیئًاــــُبُطوِن ُأَمَھاِتُك اُهللا َأْخَرَجُكْم ِمْن و" 
 3" ْتـــــُروَن ِإَلى اإلِبِل َكِیَف ُخِلَقــــــَأَفَال َیْنُظ": اـــأیضقال و  2"و األْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون

  .4" و األْبَصاْر ْم ِمَن الَسَمــاِء و األْرِض َأَمْن َیْمِلُك الَسْمَعــــــــُقْل َمْن َیْرُزُقُك": لاوق

ر إذ فضلھما اهللا ــع و البصـــیتبین لنا ضرورة تنمیة حاستي السم اتــــاآلیو من ھذه        

واس المساعدة على إدراك ـــواس األخرى، باعتبار ھما أقوى الحــسبحانھ و تعالى على الح

.األشیاء و العالم ككل و ھي عامل مھم في نجاح عملیة االتصال  

ة إلى أن نسبة تذكر الفرد لما تعلمھ تختلف ــــاث التربویـــات و األبحــــتشیر الدراس و      

مما قرأه،  %10باختالف الحواس التي وصلت عن طریقھا، فأثبتت أن الفرد یستطیع تذكر 

.5مما سمعھ و شاھده في الوقت ذاتھ% 50مما شاھده و % 30مما سمعھ و % 20و   

 
:عــــــــالسم -3-1  
ینتقل الصوت أوال من خالل الھواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل الى األذن،    

و منھا الى المخ فتترجم و تفسر، فالسمع ھو الحاسة الطبیعیة التي البد منھا لفھم مصدر 

.6الصوت اللغوي  

 
 1998یونیو  27نھ س 125مجلة التربیة ع . سوریا. اللعب و دوره في اكتساب المھارات و تنمیتھا. حسان عطون - 1

.235ص   
87: اآلیة. سورة النحل - 2  
17: اآلیة. سورة الغاشیة - 3  
31: اآلیة: سورة یونس - 4  
.249إتصال و تكنولوجیا التعلیم صیحي مصطفى غلیان، وسائل اال: ینظر - 5  
.14ص.  1999.  4ط. ابراھیم انیس، األصوات اللغویة، مكتبة األنجلو المصریة : ینظر - 6  
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:و ھناك شروط یجب توفیرھا في مصدر الصوت اللغوي لتتم عملیة االستماع بنجاح          

.أن تكون مخارج الصوت واضحة عند المتحدث -1  

.و أن یكون الصوت واضحا -2  

.و أن تخلوا البیئة المحیطة من موانع وصول الصوت الى األذن -3  

السلمیة في اللغة من جھة و مناسبة ب ــة للتراكیـــــة مطابقـــو أن تكون التراكیب اللغوی -4

.1للمعنى المقصود من جھة أخرى  
 

:و تتمثل مھارات االستماع فیما یلي  

    .القدرة على فھم اللغة و تعلمھا و زیادة الثروة اللغویة 

).كتابیا) (شفویا(بإعادة روایة ما سمع . و توظیف المسموع في الخبرات المكتسبة  

2... و ھكذا ... أوال، أخیرا: لكالم و أدوات الربط و دورھاو القدرة على إدراك فواصل ا  

ومھارة االستماع من المھارات الھامة في العملیة اللغویة، و لذلك كان العرب یرسلون 

 –صلى اهللا علیھ و سلم –الرسولو لقد اكتسب ... ھاینأبناءھم إلى البادیة لسماع اللغة من مع

و ھي  مشافھةوایة و الرثراتھم الضخم عن طریق النقل العرب  واللغة في مضارب البدو، 

.3في األصل طریقة سماعیة   
 

:اعــــــــأھمیة االستم -1-1  
IPIKTIT   *ابیكیتالمعارف و المعلومات، بقول  اكتسابإن لالستماع أھمیة كبیرة في      

ذلك ھي أنھ  في الحكمةا واحدا، و لكنھا وھبتھ أذنین، و ـــلسان ـانإلنسـوھبت إن الطبیعة " 

صوت ضمن  340000یقل عن  ع األذن أن تمیز ما الـو تستطی" مـــف ما یتكلــیسمع ضع

و السمع أبو : "ال ابن خلدونــق. ةــویــة اللغــدوث الملكــو ھو أھم وسیلة لح. 4مجال السمع

.5"الملكات اللغویة  

 
.78،  67ص . مصطفى، مھارات اللغة العربیة عبد اهللا علي: ینظر - 1  
.75ص. عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة: ینظر - 2  
2مھارات االتصال إلعالمیین و التربویین و الدعاة ص: ینظر - 3  
م.ق 130و  125فیلسوف عاش في روما عبدا ثم اعتق، مات بین  -*   
.189ة الجزائر ص ، دیوان المطبوعات الجامعی 2003،  3حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ط - 4  
.266:ص 2003بیروت  1:ابن خلدون ، المقدمة ، دار الفكر العربي ط - 5  
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من حیث  ویأتي  في  المرتبة األولى  ويـــي للنمو اللغـإن االستماع شرط أساس       

یبدأ ام ـــترتیب المھارات االتصالیة زمنیا في إطار النمو اللغوي، فالطفل بعد والدتھ بعدة أی

ھ، ــاسة لدیــى تنمیة ھذه الحـــون إلـــاك األصوات المحیطة بھ، لذا یسعى المربفي إدر

وبالتالي ــة،ل األلفـاظ المنطوقو یكتسب القدرة على تصور األفكار من خال. لیحسن توظیفھا

.1 القدر على تصور األفكار والتعبیر عنھا   
 

:البصــــــر -3-2  
ارات كھربائیة عبر العصب ـــــــال الصورة على شكل إشــتقوم الخالیا الشبكیة بإرس        

و ھي على  إلیھة االتصالیة، الواصلة ـــــــالبصري إلى الدماغ، وبدوره یقوم بترجمة الرسال

   .2شكل إشارات إلى صورة، فیرى اإلنسان األشیاء التي ینظر الیھا

و تدریجا و تتطور تبعا لتطور ة البصر عند الطفل تنمــــو یرى علماء النفس أن حاس        

الطفل ونموه، حتى تصبح الحاسة األولى التي یعتمد علیھا في اكتساب المعرفة و 

.3الخبرات  

معارفھ عن طریق من  %98ان یحصل على ـــات على أن اإلنســــد الدراســـكما تؤك      

ـل لومات التي یحصیة، و تمثل المعـع و البصر، و ھما عمدتا الحواس اإلدراكحاستي السمــ

. 4% 90علیھا عن طریـــــــــق حاسة البصـــر   

ل االتصالیة المختلفة، و یعتمد علیھا الطفل منذ أن ــــد من الرسائــفالعین تستقبل العدی       

.یفتح عینیھ على العالم المحیط بھ  

بھ عن  ق الحواس؟ أو كیف یدرك الطفل ما یحیطــكیف تدرك ما یحیط بنا عن طری     

 طریق سماعھ و مشاھدتھ؟
 

 

 
 

.13،14: مھارات االتصال لإلعالمیین و التربین و الدعاة ص. محمد منیر حجاب: ینظر - 1  
120االتصال اإلنساني و دوره في التفاعل االجتماعي ص . ابراھیم أبو عرقوب: ینظر - 2  
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، 25سنة  118ة المبكرة، األردن، مجلة التربیة ع عبد الرحیم صالح عبد اهللا، الكتابة في منھج مرحلة الطفول: ینظر - 3
.192ص 1996سبتمبر   

63ص  1996محمد معوض و بركات عبد العزیز، الخبر اإلذاعي و التلفزیوني، دار الكتاب الحدیث القاھرة، : ینظر - 4  
 

:اإلدراك 3-3  
ــواس ـات من خالل الحـمعلومــــــھو العملیـــــــة االتصــــالیة التي بواسطتھا تستقبل ال     

.1اإلنسانیة نقبلھا و نعطیھا معنى  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 -وذج اإلدراك ــــــــنم -                                     

 
 
 

المختلفة فھو ال یدرك '' حواسھ '' یتعرف الطفل على العالـــم المحیط بھ عن طریق          

...ویسمعھا بأذنھ ویلمسھا بیده الموضوعات التي یراھا بعینھ  

:إدراك األصوات -/أ  
تكون لدى الطفل القدرة على التمییز بین درجــــات الصوت ومقوماتـھ المختلفة؛         

وات ــــــــاع األصـــــحیث یتعود الطفل على سم )6-3(تأتي في المرحلة الثانیة في النمو 

..ادرة عن الطبیعة وسماع الموسیقىــــالص  
 

:عن  120عن إبراھیم أبو عرقوب، االتصال اإلنساني و دوره في التفاعل االجتماعي ص  - 1  
William Wella John, Burnet and Sandra Moriaty, adversting principles and partice, 1989.p124 

.121إبراھیم أبو عرقوب، االتصال و دوره في التفاعل االجتماعي، ص  - 2  
       

 أشیـــــاء
 أحـــــداث
 أمــاكــــن

وءــــــض  
وتـــــــص  

 تقع على الحواس

 نبضات تسري
 عبر العصب إلى

اغــــــــالدم  

 الدماغ یفسر المعلومات
و ینظمھاو یختاره   

 اإلدراك

3 2 1 

4 5 
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:اك األشكالإدر -/ب  
إدراك األشكــال والقــــدرة على التمییز بینھما؛ یتأخر لدى الطفل إلى بدایة المرحلة         

...إذ تقدر علیھ في ھذه الفترة المبكرة التفرقة بین المثلث والمربع والمستطیل )6-3(التالیة   
 

:إدراك األلوان -/جـ  
؛ فقبل ذلك ال سنتینادیة إال بعد ـــــوان العــــــلتمییز بین األالـل من ــال یتمكن الطف        

.ضواء البراقة واألشیاء الالمعةلألیستجیب إال   

 

:إدراك الزمن واألحجام واأللوان - /د  
وم والغد واألمس لكنھ ال یقدر على المقارنة بین ـة إدراك الیــــل الثالثــــیستطیع طف        

الثقیل ''وبالنسبة لألوزان یستعمل مصطلحي '' و الصغیر الكبیر''ام ویستعمل لفظي ــــاألحج

.1"و الخفیف  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973. 41: ص.  1حداد، علم نفس الطفل، ط محمد سالمة أدم، توفیق: ینظر - 1  
40: محمد منیر حجاب، مھارات االتصال لإلعالمیین و التربویین و الدعاة، ص - 2  

 استنتاج  تحلیل وبحث استقبال المعلومات

 معلومات
 مخزنة

 استجابة قرارات

2- اإلدراك وكیفیة تدفق المعلومات  -  
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:-كرة الذا -اختزان المعلومات  3-4  
ات؛ ویمكنھ أن یسترجع ــــــیخزن اإلنسان عن طریق الذاكرة قدرا ھائال من المعلوم        

اع أن ینظم الفرد ما یقولھ ــــأیة معلومة یریدھا من ذاكرتھ في ثواني؛ وتتطلب عملیة االستم

. 1المتحدث بطریقة تمكنھ من ربط ھذه المعلومات بمعلومات أخرى مختزنة في الذاكرة  

بصورة بناءة؛ إذ تركز على  باالستیعارة على ــــالل مقدرة الذاكــــوبھذا علینا استغ        

ار ــن؛ بدل حشوه باألفكــــة؛ نثقف بھا الذھـــات الضروریـــة؛ والمعلومـــار األساسیـــاألفك

؛ وتزید في رة الذكاء خبرات ناجحة في إنجاز عملیة التفكیرـــــــغیر المفھومة؛ وتوفر الذاك

  1.شفف وحب الطفل المعرفة وسعیھ إلیھا
واإلدراك الحسي بخصوص برامج األطفال؛  في منھجیة  باــــاالستیعوتتمثل مسألة         

بوضع  "يكوسلوفاكیشتال"ام التلفزیون ــــال التي یتبعھا الطفل للمشاھد؛ بحیث قــــستقباال

:مبادئ تمثلت في  

لمنھجیة في مشاھدة األطفال للتلفزیون؛ حیث یجب أن یكون برنامج الطریقة أو ا - 1        

دا فقط من بین األنواع الكثیرة للنشاطات التي یمارسھا الطفل في وقت ـــالتلفزیون نوعا واح

.مشاھدة مع إھمال النشاطات األخرىالأي ال یقضي معظم وقتھ في  -فراغھ  

اس خطة موضوعة سلفا للبرامج التي یشاھدھا ــسوم على أــــاء الذي یقــــاالنتق -2         

2.األطفال من بین جمیع البرامج والمواد التي یقدمھا التلفزیون  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.100محمد سالمة آدم، توفیق حداد، علم نفس الطفل، ص : ینظر - 1  
كتاب أدیب خضور، التلفزیون و  میكالیك، إبداع و استیعاب البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال عن –ز : ینظر - 2

. 73.  72األطفال، ص  
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وات التي نصل بھا إلى الفھم؛ فالطفل بواسطة السمع یلتقط ـــیوضح لنا المخطط الخط        

رة في ذھنھ ـمثال یسمع شجفورة؛ ـــھ إلى صــھ في ذاكرتــــمعنیا؛ یحول اتركیبا لغوی

.یتصور شكلھا  

ات في ذھنھ ویربطھا بمعاني كثیرة یقدر على ـــــــــــزن ھذه الكلمـا یستطیع أن یخكم       

.استعمالھا في تواصلھ الیومي وفي درجة معینة یستطیع مقارنتھا بأشیاء أخرى  

 

:الحواس وعملیة التعلم عن طریق التلفزیون -3-5  
ة ألنھا تركز على سماع ریتركز الطرق التربویة الحدیثة على الطریقة السمعیة البص        

و المتحدث وقد یضاف عنصر الصورة ــالشفھیة وھ االستجــابةتم تتطلب  ،الواللغة أ

غ ـــم معنى واقعي للصیــن تصور ومن ثـــم في تكویــــاعد المتعلـــالمرئیة أوالرسم لیس

.1اللغویة التي یتعلمھا  

     

 
.2006.  152:، ص 2مجلة اللغة االتصال ع. غویة في عملیة تواصلجیاللي بن یشو، أثر االزدواجیة الل: ینظر - 1  

 

 و األلفاظ صورة ذھنیة

 تخزن في الذاكرة

 تحول إلى فكرة لھا معنى

 تركیب الشيء المدرك

 استعمالھا اختزانھا

 كالم سماع
ولـــیح  

- ـــم خطــــــــوط الفھـــــ -  
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ة السمع والبصر في تكوین الصورة الذھنیة ــواس؛ خاصـــومن ھنا تتبین لنا أھمیة الح      

.ومن ثم إدراك الصیغ اللغویة المراد استبعادھا  

كلت الصورة المرئیة فاالنسجام بین الحواس والفكر ھو السبیل إلى المعرفة إذ طالما ش      

ة دورا ھاما أو ھائال في التلفزیون؛ فزادت من قوتھ وانتشاره ـــة المنطوقـــــإلى جانب الكلم

ات الشفاه عندما یتكلم غیره یحاول تقلید الكالم؛ ـــومن المعروف أن الطفل عند رؤیتھ لحرك

    1.نا بالرؤیةولكن ھذا التقلید ال یتم في رأي بعض علماء النفس إال إذا كان مقتر

واس وھما السمع والبصر؛ ومن الشائع أن الوسیلة ـــمن الح نیخاطب التلفزیون حاستی       

ون  أثرھا التعلیمي أقوى من الوسائل التي تخاطب حاسة ـالتي تعتمد على أكثر من حاسة یك

من المعرفة واس كثیرة في عملیة التعلیم كلما كان المردود ـــواحدة؛ أي أنھ كلما اشتركت ح

2.والخبرة أكبر  

ارف والحصیلة اللغویة؛ إذ تشترك كل ـــــا في تنمیة المعـویعتبر التلفزیون عامال مھم       

ات؛ فیعمل سمع المتلقي مع بصره على ـمن الصوت والصورة والحركة في توصیل المعلوم

.3 التقاطھا؛ وعن طریق المشاھدة تتضاعف عملیة اكتساب المعارف اللغویة  
 

 كیف وماذا یتعلم الطفل من التلفزیون؟ 
ون دون أن یقصد ذلك؛ فھو یشاھده ویستعملھ كوسیلة لتلبیة ــیتعلم الكفل من التلفزی        

ات والمعارف المختلفة؛ ولذا فإن كم ونوع ما یتعلمھ ـــغرضھ؛ وبھذا فھو یتلقى المعلوم

:الطفل من التلفزیون یتوقف على اعتبارین أساسیین ھما  

ذكاء أوال؛ وقد ثبت أن الة بنسبة ــدرة مرھونـــــتظل ھذه الق: قدرة الطفل على التعلم -/1

.األطفال األكثر ذكاء یتعلمون أكثر من غیرھم  

.في البرامج التي ینتقیھا ویتعرض لھا؛ وحاجتھ من تلك البرامجما یستدعي انتباھھ -/2  
 

 

 
.76النھضة المصریة القاھرة ص  محمود فھمي، الصوت و الصورة، مكتبة: ینظر - 1  
.16ینظرـ عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة ص  - 2  
. 92ص  1996أحمد محمد معتوق، الحصیلة اللغویة، مجلس الوطني للفنون و الثقافة و األدب الكویت : ینظر - 3  



ل األولـــــــــــــالفص  
 

40 
 

ل؛ والقسط ـــالطفون لھ أكبر أثر في تزوید ـــون یكـــــومن جھة أخرى ثبت أن التلفزی       

ة والسادسة؛ ففي ھذه الفترة یتصدر ـارات اللغویة في مرحلة العمر بین الثالثـاألكبر من المھ

.1التلفزیون اھتمامھ دون منافسة  

 

:*نظریة التعلم والمالحظة -4  
ل الرمزي للواقع ـاب التمثیـــان القدرة على اكتســــنسلإلة أن ـــتركز ھذه النظری       

ورة الذھنیة والرموز غیر اللغویة؛ ومن ھنا ـوالذي یمثل في النظم اللغویة والص يالخارج

الي فإن ــــتظھر قدرة وسائل اإلعالم على نقل الواقع وتصویرھا وتقدیمھا إلى المتلقي؛ وبالت

.2مالحظة تعد مصدر من مصادر التعلم حیث یكتسب الفرد معارف متعددة أبرزھا اللغةال  

ة وضروریة ــة أساسیــــة ھي وسیلـــأن المالحظ* 1966ج وموریس ــشرانا ــویعرفھ     

.3ومصدر للحصول على المعلومات  

ل تعتبر شروطھا ـوتحدد نظریة التعلم بالمالحظة في عالقتھا بوسائل اإلعالم أربع مراح    

:أساسیة لعملیة التعلم  

اه إلیھا ألنھا تقدمـدم االنتبــد على عـــالم تساعـــأن وسائل اإلع'' باندورا"یرى : االنتباه -1  

.4والتحدید أو التمییز  Simple بأسلوب یتمیز بالبساطة النماذج و المواقف   

زان ــتساعد الذاكرة المعرفیة على اخت Rétention process 2- التخزین االحتفاظ أو:  

.واستعادة ما یتفق منھا مع االستجابة وقت الحاجة مختلفةرموز الال  

Motors Reproduction procès 3- االستفادة الحركیة للرموز المعرفیة :  

ور الذھنیة؛ ولكن األمر یتطلب القدرة على ـوز والصــیقوم الفرد باختزان الرمفال یمكن أن 

.التمثیل الحركي لھذه الرموز والصور الذھنیة عند استعادتھا  
 

 

 
362ص. كرم شلبي ، فن الكتابة : ینظر - 1  
.253د عبد الحمید، نظریات االعالم و اتجاھات التأثیر ص محم: ینظر - 2  
.23: ص 1979نایفة فطامي، محمد برھوم، طرق دراسة الطفل، عمان ، دار الشروق  - 3  

A. Bondura و زمالئھ " ألبرت باندورا " مؤسسھا *    
.257محمد عبد الحمید، نظریات اإلعالم و اتجاھات التأثیر، ص : ینظر - 4  
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ال یعتمد ذلك على الفرص  الحدثادة ـــعند استع Motivationnel procès : الدافعیة -4  

.لتمثیل الحركي فقط ولكن یتطلب الدافعیة للقیام بھاأو إمكانیة المتاحة    

.1والعملیات األربع تمثل مراحل أساسیة في العملیة للتعلم بالمالحظة  

:االتصال السمعي البصري -5  
ل اإلعالم واالتصال التي تستعین ـاء في كل وسائــسبة للعلمیتجسد المجال السمعي بالن          

  Média Imprimés البصریة أي بالتقابل مع وسائل االتصال المطبوعة سمعیة وبالصورة ال  

،نل األمریكییـــــمن قب 1930ام ـــــرة عــــــألول م  Audio Visuel  و استخدام مصطلح 

. 2الفیلم واالسطوانة وجھاز التسجیل والتلفزیونیعني ذا المفھوم ھخ أصبح ــومنذ ذلك التاری  

ر أنواع االتصال تأثیرا وفاعلیة في المتلقین وخاصة ــویعد اتصال السمعي البصري أكث       

ل الرسالة واستیعابھا؛ وقد ظھر ھذا االتصال مع ظھور ـــلھ دور كبیر في توصی إذاألطفال؛ 

:الفیدیو وآالت العرض؛ ومن ممیزاتھالمواد السمعیة البصریة كالتلفزیون و  

.اعتماده على استقبال الرسائل بحاستي السمع والبصر - /أ  

...واعتماد وسائلھ على مواد مساعدة كالصورة واألفالم والموسیقى -/ب  

والمقدرة على نقل المعارف والمعلومات واألحداث والتجارب والخبرات بالصورة  -/ج

.3والصوت معا  

ال اإلعالم والتربیة ـــري فقد اھتم بھ رجـــــال السمعي البصـــیزات االتصوبفضل مم        

ل واسع في مجال التوعیة ورفع المستوى التروي ــوعلم النفس واالجتماع وتم استخدامھ بشك

والثقافي واالجتماعي ألفراد المجتمع بما فیھا الطفل؛ فھي تسعى إلى اجتذابھ ھادفة إلى تنمیة 

.یة والتبلیغیة وزیادة حصیلتھ اللغویةقدراتھ االتصال  
 

 

 

 
 

259،  258المرحع السابق ص : ینظر - 1  
160المبرق ص . محمد ابراقن: ینظر - 2  
.98: ربحي مصطفى غلیان، وسائل االتصال و تكنولوجیا، ص: ینظر - 3  
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: Media Communication االتصال الوسیطي   -6  
رة باستخدام وسیلة اتصالیة ـــــشخصي؛ ویتم مباشال االتصال الـــــوھو شكل من أشك        

.1مثل التلفون أو التلفزیون  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ال الوسیطي والذي یتم ـــــنستشف من خالل ھذا المخطط الذي یعكس ما أھمیة االتص       

 منطوقة إلى مستقبل حسب مة سواء أكانت مكتوبة أــــة لغویـــمن طرف متكلم یرسل مرسل

ون قد تكون مثال التلفزیون وبالتالي سوف ــة؛ فقد تكــة لمرسلـــا مناسبـــة التي یراھــالوسیل

یحصل على استجابة من طرف المستقبل الذي قد تأثر بسماع ھذه المرسلة وتظھر جلیا في 

.ھذا األخیر  
 

 
123: ابراھیم أبو عرقوب، االتصال االنساني و دوره في التفاعل االجتماعي ص - 1  

لــمرس  المستقبل الوسیلة الرسالة 

 االستجابة

 التأثیر

ةــــمنطوق  
ةـــــمكتوب  

ــــاراتإش  

 التلفزیون

 تغیر في المعلومات
 اتجاھــــــــات
-اتصال الوسیطي  - سلـــــــــــوك  
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:الرسالة السمعیة البصریة -7  
میادین؛ وتشترك كل من الیتلقى الطفل في حیاتھ الیومیة عدة رسائل وفي مختلف       

ون مباشرة أو غیر مباشرة؛ وتعد ھذه ــــاألسرة واألجھزة اإلعالمیة بتوجیھ لھ ذلك؛ وقد تك

كالھا سواء أكانت ات باختالف أشـــیشمل عناصر المعلومالذي فكري المحتوى الاألخیرة 

.1مرئیة ممطبوعة أم مسموعة أ  

ة الوصل بین المرسل ـال؛ وھي حلقـــة االتصـــة ھي قلب عملیـــة االتصالیـــوالرسال       

:والمستقبل وتتكون من ثالثة أشیاء رئیسیة وھي  

Meaning                                                      -  معنى  

Symboles                                                   -  ورموز  

 )2(   Organisation structure                       - وتركیب وبناء  

ة االتصالیة عن طریق اختیاره للكلمات والجمل ـــل ببناء الرسالــیبدأ المرس         

ول ـھ الحالي إلى نقطة تحـــضعوالمعاني المناسبة التي تسھم في تغییر المستقبل من و

.3المراد الوصول إلیھا عن طریق تغیر معلوماتھ وأفكاره  

     إلى أن ھناك خمسة متغیرات أسلوبیة تتصل بفھم" ریحي مصطفى غلیان"ویشیر        

   Listenabitity  المسموعیة أو Readabitity ألسلوبي وھو المقروئیة متغیر اأولھا ال: رسالةلا  

  اإلنسانيام ـــر األسلوبي واالھتمــا؛ المتغیــــثانیاب، و ـــــبالقدرة على االستیعل ـــو یتص 

بالمستقبل؛ وثالثا تنوع المفردات ة ـــالذي تتصل فیھ الرسالو یعني المدى   Humaninterst 

وجمل مختلفة  القائم باالتصال في استعمال كلماتیذھب إلیھ   Diversty Vocabulary 

Realism ة ــــــــالواقعیا؛ ـــــــورابع. اـــــــــــات بعینھـــالكلم رارـــــــــب تكــــــتجن و  

دات و أھمیة اإلشـــارة في األحداث  ــــو یعني مدى نجاح القائم باالتصال في تجنب التجری      

ة ــــــویعني مدى احتواء الرسال  Verifiabitity  ة للتحقیق ــــا القابلیـــــوالمواقف؛ وخامس  

.4ختیارھا وقیاسھا بشكل موضعي على برامج یمكن ا  
 

46: المرجع السابق ص : ینظر - 1  
.155ابراھیم أبو عرقوب، االتصال اإلنساني و دوره في التفاعل اإلجتماعي ص : ینظر - 2  
156ص . المرجع نفسھ: ینظر - 3  
49: تعلیم، صریحي مصطفى غلیان، وسائل االتصال و تكنولوجیا ال: ینظر - 4  
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:االستعداد لتلقي الرسالة 7-1  
نشأ تدریجیا ویكون یداد لفھمھ ــــم واالستعـــول العلـــفإن قب "" : ابن خلدون " یقول         

ال ـــــلة إال في األقل وعلى سبیل التقریب واالحتمــالمتعلم أول األمر عاجزا عن الفھم بالجم

ات ـــوإذ ألقیت علیھ الغای... عداد فیھ یتدرج قلیال قلیالـاالستال الحسیة؛ ثم ال یزال ـــــواألمث

داد لھ كل ذھنھ ــــي؛ وبعید عن االستعــــن الفھم والوعــاجز عــــاءات وھو حینئذ عدفي الب

ھ فتكاسل عنھ واحترف عن قبولھ؛ وتمادى ــــة العلم في نفســـعنھا؛ وحسب ذلك من صعوب

1"  ھجراِنفي ُھ  

 
واالكتساب؛ وعلى الرسالة أن تكون  التعلــم على یساعد  ةــاالستعداد لتلقي الرسال إن       

. تدریجیا أي من الجزء إلى الكل لیتم استیعابھا  

ة وانھ یختار ما یناسبھ؛ وعلیھ ــج تلفزیونیة؛ خاصــاھد من برامــــفالطفل یھتم لما یش       

ز اھتمامھ على ما یتلقاه؛ ومن ھنا فھو یملك ـــركة الموجھة إلیھ؛ ویـفھو مستعد لتلقي الرسال

ھ ألن یستعملھا في حیاتھ الیومیة وان كان ـــارات جدیدة تخولـــــة في اكتساب مھـــــــالرغب

.للرسالة أھمیة لدى المستمع فإن فھمھا واستیعابھا یكون لھ األثر في نفسھ  

ات الجمھور أوال؛ فاللغة اإلعالمیة ولكي تحقق الرسالة ھدفھا البد من مراعاة مستوی      

ترغب في وھي ة ــــــون في مستویاتھم الذھنیة والفكریـــیختلف الذین  ؛نـــــاطب المتلقیـــتخ

)خاطب الناس بما یفھمون( 2.ول إلى جمیع الطبقات االجتماعیة والثقافیة في آن واحدـالوص  
 

:لغة الصور وبالغتھا في العملیة االتصالیة -8  
ور كرسالة یخاطب بھا ــة على الصخـــــالقدیم النقش والكتاب ذألف اإلنسان ومن        

ي عصر ـــر أننا نعیش فـــا؛ وال ننكــــم الوسائل البدائیة التي عرفھـ؛ وتعد من أھهغیر

.التكنولوجیا المتطورة وعصر ثقافة الصورة  
 

590 . 589دار الجیل بیروت ص :  المقدمة: ابن خلدون - 1  
2- «  Sont simultanément désirent de touches toutes les couches sociales et 
culturelles ». Francois Vanoye. Expression et communication, Armand colin paris 
1977, page 220 
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اد؛ وھي معطى حسي للعضو ــل تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیر بصري معــــــفالصورة ھي ك

زید من یاع وجدب االنتباه؛ مما ـــــــوتقوم بدور فعال في الشرح والتفسیر واإلقن. 1البصري

   .؛ إنھا إذا لغة عالمیة یفھمھا الجمیعھاأھمیتھا وقدرتھا على استیعاب

رى؛ كالكتب والصحف والمجالت ــال األخـــل االتصـــــورة وسائـــــوقد خدمت الص      

.یتجزأ من محتویاتھا ال جزءاوالنشرات اإلعالمیة وأصبحت   

وع من زیادة في اإلیضاح والتأكید والمصداقیة وما ـى موضـــھ علـــفضال عما تضیف      

. 2مونضتعكسھ من معان وأفكار تضاف إلى القیمة الموضوعیة للم  

ال؛ ویدعو بعض الباحثین إلى اعتبرھا ـان االتصـــــن أساسي من أركـــــالصورة ركف      

.3ع للمالحظة والتحلیل والتقویم؛ وبناء المعنى أي أنھا تعد أداة للفھم واالفھامموضو  

ل وتوقظ فیھ خبراتھ المباشرة وتوسع أفقھ؛ ــور عند الطفـــالص تلقى  ةــــــــتختلف طریق  

صاحبتھا وتكاملت  افي استخدام األشیاء المرئیة وتعتبر عامال ھاما لنمو تفكیره خاصة إذ

.4لصورة وسیلة أخر كالحكایاتمع وسیلة ا  

:ورةـــــــد الصــــــــفوائ 1-8  
ا أو مفكرة أو مرجعا یخلو ــــى؛ ویندر أن نجد كتابــــفوائد الصورة أكثر من أن تحص

ور لشد االنتباه؛ وھي مكملةـــــة منھا؛ تضع الصـــمنھا؛ وقد كانت الكتب وخاصة القصصی  

للنص اللفظي، قال كونفوشیوس " Kon fochyosse 5"الصورة أفضل من ألف كلمة" *"  

ة ستؤدي ــورة المتحركـــــأعتقد أن الص * " Adisson   "قال أدیسون 1910ام ـــــوفي ع

6".التربوي إلى ثورة في المجال  
 

21. ص .  2005.سیمیائیة الصورة، دار الغرب للنشر و التوزیع : قدور عبد اهللا ثاني: ینظر - 1  
23:ص . ي العبد، برامج األطفال و التلفزیون، دار الفكر الغربي القاھرةعاطف عل: ینظر - 2  
، المعاییر التربویة و الثقافیة و الفنیة في البرامج التلفزیونیة الموجھة الى األطفال، مجلة اإلذاعات مرسي محمد: ینظر - 3

  2003.  3العربیة ع
.  1991. ار الفكر العربي د. زي عیسى و عبد الفتاح حسنسیرجیو سیني، التربیة اللغویة للطفل، ترجمة فو: ینظر - 4

.ص   
.مولع بالقصص و األوھام و األفكار الخیالیة تناقلتھا القصص في التراث الصیني. من أسرة أرستقراطیة*       
.مخترع جھاز العرض السینمائي*   
. 1999ص . 4. لثقافة للنشر و التوزیع طعبد اهللا عمر الفرا، تكنولوجیا التعلیم و االتصال، مكتبة دار ا: ینظر - 5  
. 175: المرجع نفسھ، ص: ینظر - 6  
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    را أساسیا من عناصر عملیات التعلیمــــورة عنصــــیشكل التعلم بواسطة الص           

:                                                               أھمیتھا إلى المزایا التاليوالتعلم   

د من إثارة ـة مما یزیـــــراز عنصر الحركــــتمتاز بقدرتھا على إب: إظھار الحركة - أ  

.االنتباه والتشویق  

.عامل مھم في المواقف التعلیمیة: االختصار من الحدث -ب  

.یحدث حینما یكون الحدث نفسھ قصیرا جدا ولكنھ ذو تفصیالت: إطالة زمن الحدث - ج  

ع والبصر في استقبال المعرفة ـشترك كل من حاستي السمت: جمع بیت الصورة والصوت -د

.1مما یؤدي إلى زیادة التعلم  

اصا على مستوى الشكل الخارجي ــــورة عند ظھورھا تقسیما خـــــولقد فرضت الص       

ل نص مقروء إلى نص مرئي مصور؛ ومن ـللنص؛ وأصبح التلفزیون إذاعة مرئیة یترجم ك  

 ،اعھا إلى قراءة األلوانـة أو سمـــعددت من قراءة الفقرة اللغویھنا تغیرت القراءة أو ت

ل لون بتفسیر معین وتسعى الصورة إلى تحقیق ـكونھا دالالت تغیریة من حیث انفراد ك

.2االستجابة ورغبات الطفل بطریقة عفویة  

ي قدرة ة ؛ فھي توضح المفاھیم؛ وتعبر عن القیم؛ وتثرــوللصورة قیمة جمالیة وثقافی        

ال التعبیر أكثر من كونھا وسیلة ـــالطفل على التخیل؛ فالرسم بالنسبة لھ لغة ألنھا إحدى أشك

ا یراه ــھ ال ما یراه؛ ثم نتدرج معھ حتى نقدم لھ مــلخلق الجمال؛ ونحن نرسم للطفل ما یعرف

ا استخدمت ورة من تدعیم النص المنطوق إلى الھیمنة علیھ؛ إذ مــــفي بیتھ؛ وقد تتحول الص

.3األلوان بشكل جذاب  

. 4"ة البصریة مثل الكلماتـــن الرسالأ"   Christian Metz        ویعتبر كریستیان ماتز  

   ویرى بارت

. 5الرسالة اللغویة والبصریة التقدیریة وبالغة الصورة  
 

179ص . عبد اهللا عمر الفرا، تكنولوجیا التعلیم و االتصال : ینظر - 1  
215.  213: ص 2003عمیش عبد القادر، قصة الطفل في الجزائر، دار الغرب للنشر و التوزیع، : ینظر - 2    

216المرجع نفسھ، ص : ینظر - 3  
22  ة ص الصورسیمیائیة . قدور عبد اهللا ثاني: ینظر - 4  

.21المرجع نفسھ ص  - 5  

:ن الصورة ھي الرسالة ولھا ثالث أبعادأ"   BARTH 
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فھي تتوجھ  ؛وى المفاھیمـــحدث تغیرا جذریا على مستأالي ــــــفأھمیتھا ودورھا االتص 

ھ؛ أو بعث الملل في نفسھ؛ إن ـــھ وإقناعـــــــإلى جمھور؛ بإمكانھا التأثیر علیھ؛ وسلبھ إرادت

.1وظیفتھا الرئیسیة ھي جلب االنتباه  

:ورةـــــة الصــــــلغ 2-8  
ھة والتي تمثل وحدتـل والداللــــادة والشكـــالم :ة وھيـــاد ثالثـــللصورة أبع          

البنیویة على المنتج أو المرسل أن یزاوج بینھما وبین اللغة المقروءة ) ص البصريالن ( 

.2خلةابما یجمعھما مفتوحة على نظم أشاریة متعددة ومتد  

ل على الحیاة الخارجیة وھي نافدة ھذا الخارج إلى بصیرتھ؛ ــــوالعین ھي نافدة الطف        

ھ النص؛ والنص بدوره یشرح الصورة ـــــما یقولر یجسد ــــوالعالقة بینھما وثیقة؛ فالتصوی

ویكملھا وتتولى الصورة نقل معاني النص؛ وقد لوحظ أنھا تسھل اتصال الطفل ما بین ثالث 

ة الكبیرة وقد تفوق المادة المكتوبة ــة والفكریــــة والثقافیـــوستة سنوات؛ ولھا قیمتھا الجمالی

ائع والمفاھیم ــــقدرتھا على توضیح كثیر من الوق ة فيـــان خاصـــبتأثیرھا في بعض األحی

.3والجزئیات  

ورة عامالن أساسیان في حیاتنا الیومیة؛ وإذ ما اقترن الصوت ــــیشكل الصوت والص       

.4وتكون من أكثر الوسائل اقناعا) الخبر ( بالصورة فان ذلك یقوي من قیمتھ   

عاة مضمون النص اللغوي لمضمون على منتجي الرسوم المتحركة مرافولھذا       

ورة ــــاب؛ وتعبر الصــد في االستیعـــــالصورة لتزداد نسبة الفھم عند المتلقي؛ وتوفر الجھ

ر األساسي في الكتابة للتلفزیون ویجب أن تكون ھي المنطلق األول عند التفكیر في ـالعنص

.5الكتابة  

   
     1- Judith lazar, La science de la communication. p86. 87. «  (…) Elle s’adresse 

à un public, elle peut séduire, convaincre ou dégouter, sa fonction essentielle est 

d’attirer l’attention ». 

.1997دار الشروق : 1صالح فضل، قراءة الصورة و صورة القراءة، ط: ینظر - 2  
/  1996سبتمبر  25.  118" مجلة التربیة ع . كتابة في منھج الطفولة المبكرعبد الرحیم صالح عبد اهللا، ال: ینظر- 3

196: ص  
:محمود فھمي، الصوت و الصورة، ص: ینظر - 4  
.77كرم شلبي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، ص : ینظر- 5  
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ر إلى جانب حاسة السمع دورا كبیرا في القي اللغة ــــة النظــــوفي األخیر تشكل حاس

ور التي یراھا؛ وھذا ـــس أن الطفل مولع بتقلید الصـــــالنسبة إلى النشء؛ ویرى علماء النفب

.1ما جعل للتلفزیون اثر كبیرا على الطفل خاصة في مراحلھ االولى  

:الــــــــج األطفــــــبرام -9  
تتالءم  ا لھم؛ وتحتوي على موضوعات متعددةــدة سلفـــج معـــالبرام لاألطفایشاھد       

المختلفة سواء أكانت  إعالمل ــھ إلیھم غالبا وسائـــة وھي توجــــــمع مراحلھم العمری

.2مكتوبة ممقروءة أ مأمسموعة   

 كیف یتم التخطیط لبرامج األطفال؟
واثنتي  ثالث سنوات ي ما بین ـــیتم تخطیط لبرامج األطفال على أساس أنھم الفئة الت      

ل؛ لكل منھا سمات ـــل إلى مراحــــماء التربیة والنفس عمر الطفعشر سنة؛ إذ یقسم عل

3.زداد نموه جسمیا وعقلیا ووجدانیا من مرحلة ألخرىـة؛ حیث یـــخاص  

ده في معرفة طبیعة ـــیطرح أسئلة تساع أنمرسل العلى  االــال فّعـــولكي یكون االتص     

ة ـــور المستھدف اتجاه الرسالـــفعل الجمھ ي ردودـــون؟ ما ھــــم المستقبلــــجمھوره من ھ

ة؟ ما ھو مستوى الفھم لدى الجمھور المستھدف؟ـاالتصالی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.76: محمود فھمي، الصوت و الصورة، ص: ینظر - 1  
طالب ال/ القیم التربویة في برامج األطفال، و دور وسائط االعالم في تعزیزھا، مجلة المعلم : أحمد علي كنعان: ینظر - 2
.،49: ص.  2001كانون األول  2/1: ع.  

.363كرم شلبي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، ص : ینظر - 3  
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   ..1تعتمد فعالیة االتصال على الخبرة المشتركة بین المرسل والمستقبل   

المرسل والمستقبل  ال التي تتم بینــة االتصـونستشف من خالل ھذا المخطط أن فعالی       

.إذ ال اتصال بدونھا. مبنیة على الخبرة المشتركة بینھما  

اء ــولھذا ینبغي إعط. ع الدولــــج في جمیـولقد أثبتت الدراسات وجود تخطیط للبرام       

ة مواھبھم و مھاراتھم؛ وحول أھم ـاألطفال المعلومات والقیم إلشباع حاجتھم اإلنسانیة وتنمی

في المرتبة األولى  العربي  ج األطفال؛ جاء اإلنتاج المحليـیھا براملتعتمد ع المصادر التي

28.7 %  
 
 

ال مصر؛ واألردن ـ؛ واھم الدول التي تستورد منھا برامج األطف%23.8ثم اإلنتاج األجنبي 

.2 %22وم المتحركة في المرتبة األولى ـــوالعراق واإلمارات؛ وجاءت الرس  

   :األطفال على المنتجین أن یراعوا عدة جوانب من أھمھا لتخطیط لبرامجل و      

 
 

153 152ره في التفاعل االجتماعي ص ابراھیم أبو عرقوب، االتصال اإلنساني و دو: ینظر - 1  
ربیع  9: ع . عزت حجاب، وسائل اإلعالم و أثرھا في المجتمع العربي المعاصر، المجلة الجزائریة لالتصال: ینظر - 2

.28 ،27، ص 1992  
 

 الخبرة
 المشتركة

 بین المصدر
 والمستقبل

الةـــــــالرس  
مصدرخبرة ال خبرة المستقبل  

 مصدر

 اإلطار المرجعي اإلطار المرجعي

 المستقبل
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ة والعلمیة والنفسیة عند ـل أساسي في تطویر الحیاة الفكریـــــوھو عام: الجانب التربوي -1

.الطفل  

ة أو القصیدة ــــة القصـــل عند حدود معرفـــف ھذا العامـــال یتوق: يــــرفــالجانب المع -2

بصورة توضیحیة م الطفل النفسي؛ أي ــع على شيء من عالــــأو المسرحیة بل علیھ أن یطل

.ستجاب لدى الطفلاالوبسیطة حسب قدرة   

وھو أن یكون الكاتب فنانا یدرك الجزیئات ویحاول تشكیلھا في لوحات : يـــالجانب الفن -3

1.؛ ویحرك فیھم عنصر الخیال األطفالفنیة تسعد بھا   

 

:التي تعتمد عند التخطیط األسس 2-9  
.. ات والمسرحیات والموسیقى وسیر األبطالـــلیتساھم القصص والحكایات والتمثی          

ج ـــامنة والنفسیة؛ وبرــد في تنمیة قدراتھم اللغویة واالجتماعیــفي ثقافة األطفال؛ فھي تساع

حاجاتھم؛ ویجعلھم أكثر اقترابا منھ و یحسن أن یلتزم البرنامج  لبي الجید ھو الذي ی األطفال

:باألسس التالیة  

ة السھلة التي تناسب قدرة األطفال اللغویة وان ال ــــللغة العربیة الفصیحأن تستخدم ا        

ج خطا فكریا واضحا دون تعقید وان یتسع البرنامج ـــتستخدم اللغة المحلیة؛ وتتخذ البرام

أللوان أدب األطفال المناسب للعرض في التلفزیون وأن تنتقي الموضوعات الخیالیة بحذر 

. 2 ل وتعلم التمیز بین ما ھو مقبول وما ھو غیر مقبولودقة لتنمیة ملكة الخیا  

:فيتمثلت و" عاطف العبد"وھناك أسس أخرى ذكرھا   

ة ومناسبة البرامج ـة واللغویــارات االتصالیــــات وتنمیة المھـــمراعاة إمداد الطفل بالمعلوم

ثیر من برامج ات لكـل؛ واالستفادة من التراث العربي والذي یصلح كموضوعـــألعمار الطف

.3األطفال  
 
 
 

.28، ص 2003دار مدني، . حسن عبروس، أدب الطفل و فن الكتابة: ینظر- 1  
38ص. أحمد محمد زبادي، ابراھیم یاسین، أثر وسائل اإلعالم على الطفل: ینظر - 2  
.126عاطف عدلي، اإلعالم المرئي الموجھ للطفل العربي ص : ینظر - 3  

 
 



ل األولـــــــــــــالفص  
 

51 
 

برامج األطفال وتخصص جزءا لا كبیرا ــفزیون العربیة اھتمامتولي ھیئات التل و         

:اكبر من ساعات اإلرسال لھا؛ وھي تسعى لتحقیق عدة أھداف منھا  

اط السلوكیة المقبولة اجتماعیا؛ وتنمیة ــــإلى األنم األطفـالتنمیة قدراتھم اللغویة؛ وتوجیھ  -

تدریب وھم على تذوق الجمال واإلبداع معلوماتھم وملكاتھم العقلیة وتنشیط مداركھم؛ وتدریب

.1ذاكرتھم وقوة االنتباه عندھم  

ة ھذه األھداف؛ في أسالیب وأشكال مختلفة؛ فأسلوب ـــوم المتحركـــالرس وویقدم منتج      

 األطفالل العمریة؛ إذ تسعى لتوجیھ ـــج والمراحـحسب البرام االعرض واللغة یكون مختلف

.الیا ولغویاألنماط سلوكیة مقبولة اتص  

:األطفـــالج ـــادر برامـــمص 3-9  
" القرآن الكریم"فقد یكون مصدرھا  ،وتتنوع الـاألطفج ـــــتختلف مصادر برام        

المعلومات ل من حفظھا أو اختزان ــطفال نــــمكتحتى ی) سھل(وتقدم بأسلوب شیق ومیسر 

كلیلة "وسلسلة  الــاألطفأدب ــــكوقد یكون من تراثنا العربي * "مجود "  كما في سلسلة
.* "ألیس في بالد العجائب"ون أیضا من األدب العالمي  كسلسلة ـــوتك *"ودمنة  

؛ كما إن تثري لألطفــالن العلمي والمعرفي ـــج في التكویـــــسھم ھذه البرامتو       

في كما یزید  ىتجلب إلیھم رسائل مصورة ذات معن فكرھم وحسھم بالخبرات التي

اإلبداعیة إذ  ھموي؛ كما تنمي قدراتـــات وتزید من رصیدھم اللغـــالمعلومولھم على ـــحص

2.تتمیز بتأثیرھا في تشكیل الطفل وتكوین اتجاھاتھ ومیولھ  
     

 
 
 
 
 

.264: كرم شلبي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، ص: ینظر - 1  
سورة من القرآن  إلىوي على عدة حلقات یتطرق في كل حلقة منھا رسوم متحركة تربویة ھادفة تحت" مجود" سلسلة * 

".مجود"و یدور الحوار بین الجد و حفیده . الكریم و استنباط العبد منھا  
متقاة و مصورة تھدف كل قصة منھا إلى مغزى معین كحب األصدقاء و مساعدتھم و الحذر " من كلیلة و دمنة"حكایة * 

....و الحكمة و فن الخداع   
.من الحكایات الخیالیة القدیمة *  
محمد معوض، إعالم الطفل، دراسات حول صحف األطفال و إذاعاتھم المدرسیة و برامجھم التلفزیونیة، دار : ینظر - 2

13ص  1994الفكر العربي،   
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ق؛ وإنما تتخطى ھذا إلى رسالة ــمتعة والتشویالرد ـــج على مجـــــوال تقتصر البرام       

م فقد أصبحت ـــم ألنھا اشد تأثیر على تفكیرھـــة والتعلیــــة الثقافــــلأھم ھي رسا

.ھان في عملیة التربیةسترا ال یــــعنص  

ة؛ بالجمع ـارات لغویـــــة أن یكتسبوا مھـــج التلفزیونیـــالبرام) ديِعُم(على منتجي  و       

د النحویة والبالغیة ـــتامة بالقواع ردات والدرایةــمن ثراء في المف(بین امتالك ناصیة اللغة 

والتي تضفي على المعاني داللة ) اإللقاء؛ النبر والتنغیم(وبین المھارات الصوتیة ) والداللیة

.1مختلفة  

ون قادرا على ـــج في تنمیة المفردات اللغویة لدى الطفل لكي یكــــوعندما تسھم البرام      

ة؛ فان ذلك ـــارات األساسیة للقراءة والكتابـه بالمھاستخدام أدوات المعرفة عن طریق تزوید

ارات بحیث یصل إلى مستوى لغویة یمكنھ من استخدام اللغة ـــیساعد على اكتساب تلك المھ

.2استخداما فعلیا  

ا ومشاھدتھا؛ وھذا یؤدي إلى زیادة ــھو سماعھ األطفـــــالومما یزید اللغة فعالیة لدى       

.اللغة واستماع معانیھاالحصیلة من مفردات   
 

:أھم البرامج التلفزیونیة الموجھة للطفل 4-9  
الرسوم "تصل  و... بین األفالم والمسلسالت وتتنوع لألطفالتتعدد البرامج الموجھة       

في مقدمة القوالب الفنیة التي یشاھدھــا الطفل؛ والتي یمكن أن تقدم مــن خاللھا " المتحركة

%.90القائمون بعملیة االتصال بنسبة  المھارات كما یعكسھا  

ة للتصویر ــــات ذات تغیرات طفیفة متعددة ومرتبـــــة ھي رسومـــفالرسوم المتحرك
.3والعرض على شكل فیلم سنمائي  

 
 
 
 
 

التشكیل اللغوي و مھارات اإللقاء للخبر التلفزیوني، زھور حمیدي، رسالة ماجستیر في العلوم اللغویة و االتصال  - 1
.51ص  2006 – 2005  

.252:ص 2004یونیو  23/ 149مجلة التربیة ع . فھیم مصطفى، التكنولوجیا و ثقافة الطفل المسلم: ینظر - 2  
منال أبو الحسن، الرسوم المتحركة في التلفزیون و عالقتھا بالجوانب المعرفیة للطفل، مجلة الطفولة و التنمیة ، : ینظر - 3
211ص . 2001خریف  1، مجلة 3:ع  
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ة؛ ـــــــــات ال معقولـــــات وحركــوتختلف ھذه الرسوم عالما مثیرا من مخلوق         

ة من العوامل إلى ـــاة؛ ولقد أدت مجموعـــن والحیــــتتحدى كل قوانین الحركة والزم

وتنتج في دول عدیدة؛ في  ،المتزاید علیھا األطفـــــالال ــــظھورھا كان من أھمھا إقب

ر الفنانین الذین خدموا ـــ؛ ومن أشھ1انـــابـــدة األمریكیة والیـــــات المتحـــالوالیمقدمتھا 

.*والت دیزنيفن الرسوم المتحركة   

رك لدول الخلیج ــــي المشتـــلبرامجاأما في الوطن العربي فقد أنتجت مؤسسة        

ال  و .2لغة الفصحىنتاج طفولي بالاإلوكان " افتح یا سمسم" العربي سلسلة تحت عنوان

ر اإلثارة ــل لما تحویھ من عناصــة أثرا في توجیھ الطفـــللرسوم المتحرك أنشك 

ة في أیامنا ھذه؛ ـــوالتشویق الطفل؛ وقد شغلت ھذه األفالم حیزا كبیرا في القنوات الفضائی

.دار أربع وعشرین ساعةــــوت بدون استئذان وعلى مـــــج البیــــــلتإذ أصبحت   

وم أسیر الرسوم المتحركة التي تعرض علیھ؛ بما تحملھ من ــل الیـــــوقد أصبح الطف       

وم باألمر العسیر كما كان سابقا؛ ــــــاج الرســـد إنتــــأمور وأشیاء ایجابیة أو سلبیة؛ ولم یع

.  فمع التطور التقني زالت الصعوبات وصار باإلمكان إنتاج العدید من ھذه األعمال  

ح موضوع للرسوم ــد من القصص التي تصلــالعدی العربي  اــــــد في تراثنــــویوج       

   .المتحركة ویمكن إنتاجھا بشكل جید

 آنة الطفل؛ على ــن بثقافوراء المختصـــوث والخبــــات والبحـــتتفق الدراس و      

ة إلى ــلھم؛ إضاف قناعاإكثر ال والقوالب الفنیة األــة ھي من أھم األشكــالرسوم المتحرك

تأثیرھا على مختلف جوانب نموھم اللغوي والعقلي؛ فھذه الرسوم اقصر أسلوب إلى قلب 

.3الطفل  

 
 
 
 
 

23ص. عاطف العبد، برامج األطفال التلفزیونیة: ینظر - 1  
و من ) 1966-1901( من الشخصیات الخیالیة المعروفة " مكي ماوس ودونالد"والت دیزني مخترع شخصیتي *  

).1951(في بلد العجائب  ألیس) 1937( األمیرة و األقزام السبع"أشھر أفالمھ   
102، ص عاطف العبد،برامج األطفال التلفزیونیة : ینظر - 2  
.237عبد اهللا فرا، تكنولوجیا التعلیم و االتصال، ص : ینظر - 3  
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ثقة بالنفس والصدق كالت ادات مفیدة كحل المشكـون عـــــویجب أن تعزز أفالم الكارت      

وار بلغة سلیمة غنیة بالمفردات ــون الحــال؛ ویكــات واألعمــعدید من الصف ...واالبتكار

.وبسیطة في الوقت ذاتھ  

 

:ائص الرسوم المتحركةـــــخص -10  
      :وم المتحركة خصائص من أھمھاـــــــــــللرس           

.تي تعبر عنھا المادة المكتوبة زمانیا ومكانیاأن تكون الرسوم معبرة عن البیئة ال   

.أن یتم التوازن بین المادة المكتوبة وبین الرسوم   

.أن تناسب مستویات نمو األطفال العاطفیة والعقلیة الحسیة   

.1أن تشكل الرسوم مع المادة المكتوبة وحدة فنیة متكاملة من خالل الترابط الوثیق بینھما   

قبل المدرسة (في كل مراحلھم أي  الـاألطفة جمھور ــــــوم المتحركــــرسوتخاطب ال       

ا؛ ــــة وتطویرھـــاب اللغــة في اكتســة فترة خصبـــة ھذه المرحلـــل بدایــــتشك و) وبعدھا  
ولــا حـــــتلفزیون تشیكوسلوفاكیا عرضمن                                                       

 
   فال خاصة الرسوم المتحركة وقد خبرات المكتسبة في مجال إعداد وإخراج برامج األطال

إذ دلت  ،رھم عرضة للتأثیرـــابا وأكثیعاھدین استـــال ھم أكثر المشــــبالتأكید على أن األطف

.2البرامج شعبیة وجاذبیة لدیھم أكثرتعد التجربة أن أفالم الكرتون   

ال لھا انھ علینا أن نفتخر ــفي مق *"ة ـــد خلیفـــــفوائشویكار "  وذكرت         

وم ـة من قبل المنتجین العرب في دبلجة اإلنتاج األجنبي من الرســالمبذول وداتھبالمج

ات العربیة المتمثل في ـــة العربیة كما أنھا تشید بقرار المحطـالمتحركة وغیرھا إلى اللغ  
                                               

 
 
 
 
 

.92أحمد محمد زبادي، أثر وسائل االعالم على الطفل ص : ینظر - 1  
باحث بریطاني االصل عمل كاتبا وبائعا *  
196ص . عاطف العبد، االعالم المرئي الموجھ للطفل العربي : ینظر - 3  
أستاذة و دكتورة العلوم االجتماعیة بجامعة عین شمس، مصر*   

 
 

*Gerry Barous    جیري باروسوقد قدم 
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النقل إلى غیر اللغة العربیة من لھجات محلیة؛ إذ كان لذلك ابلغ األثر ا على رفض ــحرصھ

على االستئناس بلغة الضاد وتحسین إدراكھم لھا واستیعاب تراكیبھا  الـــاألطففي مساعدة 
.1حتى جرت على لسانھم في التخاطب الیومي واالستعمال المدرسي  

 
 2سةطفالنا تؤخذ من التلفاز قبل المدرمن ثقافة أ% 96كشفت الدراسات مؤخرا أن  و        

محافظة على لغتھ الة في بناء ثقافة الطفل العربي وــــوم المتحركــــــعیا بأھمیة الرسوو  

ال؛ علینا أن نعتني ــــل االتصـــــتكنولوجیا ووسائالوھویتھ في عصر العولمة والمعرفة و

ل أو تمنح ــبھا؛ ألنھا تشك ناھ اھتمامـــوجة التي تستحقھا؛ ونـــا األھمیة الكافیــبھا ونمنحھ

.للطفل المعلومات والمعارف العربیة  

:أھم المواضیع التي تتناولھا الرسوم المتحركة -1-10  
:تتناول أفالم الكرتــــــــــون مواضیـــــع أھمھـــــــــا          

ـــاتب غرسھا في الطفل؛ وتتجسد في الروح الدینیة التي یحــــاول الكـــ :القصص الدیني - أ

لدین؛ والسیرة النبویة وھي أكثر اوطاعة الو -صلى اهللا علیھ وسلم–بفكرة حب اهللا والرسول 

صلى اهللا علیھ –وبسطت بحسب المراحل التي تتسم بھا حیاتھ  تئجزحضورا من غیرھا؛ 

.3-وسلم  

 
 

 
 
 
 

. ھرجان اإلذاعة و التلفزیونمذاعات العربیة، فؤاد شویكار، واقع الرسوم المتحركة في مصر، مجلة اإل: ینظر - 1
.88ص  2003.  3بالعطاء الفكري الفني ع افاإلعتر  

2006أوت  12/  287. 5ع. إحصائیات من جریدة الجمھوریة - 2  
.49حسین عبروس، قصة الطفل في الجزائر ص : ینظر - 3  
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وھـو مستوحى مـن  :يــــــص الشعبـــالقص -ب

بســط الراث؛ وتھــدف إلــى ـــــة والتـــــالثقاف

مضمون للو) اللغة الفصحى(التفصیح  تھــذیب والو

ذالك انھ یھدف إلى ترسیخ القیم  الشعبي أھمیة تربویـة

كثیـر من  اإلنسانیة الجمالیة الراقیة وتتضمن في غالبھا 

.1العناصـر الترفیھیـة والتعلیمیة  

قلیدیة الت المأثوراتوتعتمد القصص الشعبیة على       

لیلة ولیلة  ألفوتعد  واألساطیر،والخرافات والعادات 

عالء الدین والمصباح . مثلالتي تحتوي على قصص 

مجموعة من القصص البحري  دالسند باالسحري و 

الشعبیة وھدا 

...والمغامراتالنوع یشمل الخیال   
 

لسنة أالقصص التي تجري على  يوھ: الحیوانات-ج

ظھور قصص أن اء ـــالحیوانـات؛ ویـرى العلم

ود إلى میل فطري فـي ــالحیوان في كافة ثقافات یع

اإلنسـان للتعبیر عـن أفكـاره بوسائل قریبة منھ؛ واستخدام الحیوان كرمز في العملیة الفنیة 

.2ضھا مراحل الطفولةرإنما یخضع لمحددات تف  
 

 

 

 

 

 

.55المرجع السابق ص  - 1  
32ص . دار مكتبة الھالل  حسن مرعي، المسرح المدرسي،: ینظر - 2  
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یتعلق األطفال بھذا : البطــــــوالت -د

رات التي یقوم بھا ــالنــوع من المغام

أناس غیر عادیین في الحیاة؛ وھذا 

النوع تفرضھ الحیاة اإلنسانیة كوسیلة 

.1للتغلب على الصعاب  

 

 

 

وھي كل ما یتعلق  :ةـــــــالطبیع - ھـ

زھور؛ وعالم ات والـار والنباتـــشجباأل

الخضر والفواكھ؛ حیث یتمیز ھذا النوع 

 بإبراز األلوان القاتمة والحركة

 

 

 

وع من ـــــیركز ھذا الن :الفضــــــــاء ج

وم علـى الخیـال واإلبـداع؛ ـــــالرس

 غیر عالمالوینـتقل بالطـفل إلـى معایشة 

الذي ھو فیھ؛ فتجعلھ یسبح في عالم 

..الفلك   

 

 

 
32السابق ص جع مر: ینظر - 1  
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 "وھي تصور أناسا وحیوانات ال وجود  لھا في الواقع ومن  اشھرھا روایة: قصص الخیال  -ز
. "ألیس في بالد العجائب  "ومغامرات   "*لویس كارول  

وقد ساھم  أیضا،وھي لم تعد تستھوي الكبار فقط بل وجدت رواجا عند األطفال : قصص البولیسیة- ح

 أبطال ھذهإثراء أدب األطفال بقصص الغموض والحبكة البولیسیة حین جعلوا كنیر من الكتاب في 

."كونانالمحقق  "مثل أطفاال القصص   

 
 ه 

 
 

 

 
 
 

االسم المستعار للكاتب االنجلیزي تشارلن لوتویدغ ولد في شیشایر بانجلترا وقضى معظم  1898- 1832لویس كارول -*
 حیاتھ في مھنة تدریس الریاضیات



 

 الفصل الثاني

-التشكیل اللغوي للرسوم المتحركة-  

:عناصره  

.تمھید -  

.مفھوم اإللقاء -  

.قواعد اإللقاء -  

.دور اإلشارة و الكلمة و الحوار في اللغة -  

.التشكیل اللغوي للعناوین -  

:التشكیل اللغوي للنص -  

.المستوى النحوي التركیبي*                                  

.المستوى الداللي المعجمي*                                  

.ي األسلوبيالمستوى البالغ*                                  

.لغة االعالنات-  

.دراسة الصورة -  

 

 

 

 

 



ـــــــــــــل الثانيالفص  
 

 60

    

زیادة  ،جانبا كبیرا من تلك الخبرة التي یتلقاھا طیلة فترة نموه فلطالتشكل قصص          

وتعد من ابــرز أشكـــال األدب التي  ،على ما تقدمھ لھ من معلومات وحقائق عن بیئتھ

للعملیات العقلیة المعرفیة  ھاتثارإنھا تتجســد في مواقف عدیدة؛ فضال عن أتفرحــھ خاصة و

.1دراك والتخیل والتفكیركاإل  

ذاء العقل والذوق وتعبر ـــوان األدب؛ تمد سامعھا بشيء من غـــــالقصة لون من أل و       

ل المعرفیة والترفیھیة؛ وذلك إن تضمنت جمال األسلوب ومتعـة ـوسیلة مؤثرة في حیاة الطف

.2الحـوار؛ وجـدة الموضـوع وواقعیة المضمون  

ان والمكان حیث ــدود الزمــــح لرسوم المتحركةامشاھدتھ للقصص ویتخطى الطفل ب       

مـن مصادر المتعـة  اھا وھي تشكل مصدرـھ یبحر في أحداثــــة فنیة تجعلــــتقدم لھ بطریق

واإلثارة؛ وتمنحـھ ینبوعا معـرفیا یستطیـع مـن خاللھ الرد على تساؤالت كثیرة تتعلق 

.بطبیعة وحقائق األمور من حولھ  

ل للقصة بمجرد فھمھ للغة؛ وھو شغوف بتتبع حوادثھا وتخیل شخصیاتھا؛ ــیمیل الطف و     

فھي تحمل . 3ل شخصیة ویشاھد خطواتھا محاوال معرفة نھایتھاــویتعرف عما یصدر من ك

ة أم متحركة ناطقة؛ فھي تعبر وبمختلف ــواء أكانت مكتوبـــــور جدیـدة ســـإلیھ معاني وص

.عـارف وأفكـار یریـد الطفـل إدراكھا ومعرفتھااألسالیب عـن م  

ھا من دور كبیر فـي لوم المتحركة من أھم وسائل اإلعالم المعاصرة لماـقصص الرس و     

وتشیر  ،ویستقطب اھتمامھ ،تثقیـف الطفـل فھي تمزج الصوت والصورة بأسلوب یستمتع بھ

ثھـا ومغزاھـا؛ إذ ال تستـقر علـى الدراسات إلى انھ یجب أن تتنوع القصة في فكرتھـا وحواد

.4نـوع معیـن؛ وھـي تسیـر فـي األطـوار متماشیة مع نمو الطفل  

 

 
.13دمشق ص 2001عبد التواب یوسف، أطفالنا وعصر العلم والمعرفة، : ینظر - 1  
39حسین عبوس، أدب الطفل وفن الكتابة، ص: ینظر - 2  
.247ص 4ئیة، مجلة التربیةعفھیم مصطفى محمد، میول األطفال القرا: ینظر - 3  
.255المرجع نفسھ ص: ینظر - 4  
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:الطور الواقعي المحدود بالبیئة -أ  
–من ثالث سنوات إلى خمسة  -                     

...) األسرة؛ الحدیقة(دم الطفل في ھذا الطور حواسھ وعضالتھ الكتشاف محیطـھ ـیستخ     

ال ــفاألطف ،صیات المتحركة واأللوان البراقةفھـو شغـوف بالكشف عن بیئتھ اذ یتمتع بالشخ

.1السن یتابعون كل ما یقدم لھم من رسوم متحركة عبر التلفزیون هفي ھذ  

 

:طور الخیال الحر -ب  
–من خمس إلى ثمانیة سنوات  -                     

ع وھو ال یقن...) أن الكلب یعض، والدجاجة تبیض(ون قد تعرف على ما یحیط بھ ـــیك      

2.بھذه المعرفة بل یبحث عن خیال أوسع، فنجده یجنح إلى حوادث األقزام والحصان الطائر  

 

:طور المغامرة والبطولة -ج   
-إلى أثنى عشرة سنةسنوات تسع من  -                     

لى جدید العالم في مجال االكتشافات والمواقف ــــالع عـــیكون فیھا أكثر میوال لالط و      

.3فیدفعـھ ھذا المیل إلى مشاھدة كل ما یلبي رغبتھ في ھذا المجال ،لیـةالبطو  

كان  حسن توظیفھ وھذا إذ أ" اإللقاء"ن ـــاك فن آخر ھو فــــة ھنـــفي سرد القص و      

ال ینصتون للمذیاع أو یشاھدون التلفزیون وھم ـإذ نرى األطف ،مصدر متعة للسامعین

ومن ھنا كانـــت الضرورة تحتم على المعلم في الروضة  ،یستمعون إلى قصة جیدة السرد

.أو المدرسة أن یسرد علیھم القصص  

 

 
 
 
 

.256فھیم مصطفى، میول األطفال القرائیة ص: ینظر - 1  
.257المرجع نفسھ ص: ینظر - 2  
.34حسین عبروس، أدب الطفل وفن الكتابة ص: ینظر - 3  
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إذ لم تعـرف  ،العرب تحب حسن الكلمة واألداء وكانت ،اء فن عرف مند القدمــــفاإللق       

خیـر دلیـل على " عكـاظ " وإنما كانـوا یمارسونھ سلیقـة؛ وسـوق  ،م بذاتھـكفـن قائ" اإللقاء"

.حب العـرب لذوق الكلمـة وبالغتھا  

ج الحروف رر في وضع قواعد النطق ودراسة مخاـــمن فك أولرب ھم ـــان العـــك و      

.1ظ على القرآن الكریم من أن یشوبھ خطأ في النطق أو الفھمفاك ھو الحودافعھم لذل  

فوضعوا لھ أسس وقواعد من  ،اء العرب یقعدون لتجوید القرآن الكریمـمن العلموانبرى نفر 

وكان  -صلى اهللا علیھ وسلم–وقد اخذوا أصول القراءة عن الرسول  ،ادي اللحنــاجل تف

. 2أكما قر ،فقرأو  ة وبالغة اإللقاءحسن الصوت یتمثل في بالغة الكلم  
 

  Diction: مفھوم اإللقاء
ة ـــــن فن اللفظ أو طریقـتستعمل للداللة ع Dictionمأخوذة من الالتینیة  Dictionكلمة 

. 3الكالم أو طریقة إلقاء الشعر أو النثر  

: وھناك تعریفات أخرى أھمھا  

ا للتنظیم ثابت من األفكار ـــول ولتقسیم النص وفقة للقــــاء في المعنى القدیم طریقــــاإللق‹‹ 

4.››والكلمات   

وھو فن نطق النص  ،ان نثرا أو بیت شعريـف النص سواء كـــــطریقة نط‹‹ : ھو أیضا و

   5.››الئق یقاعوإ ،وتنغیم ،بإلقاء
 
 

جوان  2ارات العربیة المتحدة عاإلم. 2مج.مجلة الشارقة. الصوتي في اللغة العربیة اءاألد–رشاد محمد سالم : ینظر - 1
.232ص 2005  

.14الھیئة المصریة العامة للكتاب ص. عبد الوارث عمر، فن اإللقاء: ینظر - 2  
. 1حنان قصاب حسن، ماري إلیاس، المعجم المسرحي، مفاھیم ومصطلحات المسرح وفنون العروض، مكتبة لبنان ط - 3

.1997، 60بیروت ص  
4: Voir Patrice pavis; dictionnaire du théâtre; Armand colin ; paris 2002.p9 1 « Sens 
archaïque ; manière de dire et de composer un texte selon un certain agencement 
des idées et des mots ».  
5- Ibid.; p91 
« Manière de prononcer un texte en propose ou en vers; Art de prononcer  un texte 
avec le débit ; l’intonation et le rythme convenable »    
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أن اإللقـاء  فاروق سعدویرى  1››فن النطق بالكــــالم‹‹ : ھــــبأنفرحان بلبل  و یعرفھ       

وإنما یشمل حركات الجسم  ،ق بمخارج الحروفـأي األداء المتعل ،ق فقطـــق بالنطــــال یتعل

.2خاصة الرأس والحواس  

ي والحركي إذ یستعین لقاء اللفظإلاء التلفزیوني الذي یشمل ــلقاإلھذا ما نجده في  و       

المتحدث بوسائل التعبیر غیر اللفظیة كخصائص الصوت واإلشارات إلیضاح الكالم وإبراز 

.3المعاني  

وصیاغة األسلوب بطریقة تؤثر في المتلقي  ،ق الكلمةـــاء في فن نطـوبھذا یتمثل اإللق       

ج الصوت وحسن التعبیر ارــوح مخـــب وذلك بوضـــظ ضمن سیاق مناســــوفقا لتنظیم اللف

.إلیضاح المفھوم  

على قدرة السرد وفعالیتھ في توظیف الكالم وقوة تأدیبھ للرسالة  اءلقاإلویتوقف حسن       

من معرفة أسرار اللغة العربیة وخصائصھا الصوتیة  ـــونجاحھا في الفعل االتصالي وتمكن

ع أو المشاھد أي معرفتھ للمستویات ا وفقا لقدرات السامـــومعرفت لقواعدھا واستعمالھ      

وعلى الملقى أن تتوفر فیھ شروط لكي یحقق ) الكبار-األطفال(اة الفروق ـــالمتلقین مع مراع

:العملیة االتصالیة  

:القدرة على نطق األصوات العربیة نطقا صحیحا وواضحا -1  
خر؛ والخلط بین ا عن اآلـل منھــــتمیز كتة ـــص معینـــلألصوات العربیة خصائ        

لذا یجب على المتحدث أن ) تین وطین(ھذه األصوات یؤدي إلى تغیر الكلمة فیتغیر المعنى 

ة على خصائص كالجھر ــع المحافظـــوات من مخارجھا الصحیحة مــــیتقن نطق األص

ن أي خلل أو عیب یؤدي إلى ــاء النطق عنده مـــأعض أن تخلو  أي ،4والھمس والتفخیم 

كما یؤدي إلى عجزه عن األداء بشكل یناسب المعنى ویشكل عائقا  ،انتباه المتلقيتشتیت 

.5لنجاح الفعل االتصالي   
 
 

88ص 1996القاھرة، . أصول االلقاء وااللقاء المسرحي، مكتبة مدبولي: فرحان بلبل - 1  
14/15ص 1987بیروت  1ط دار الكتاب اللبناني. فاروق سعد، فن االلقاء العربي، الخطابي والتمثیلي: ینظر - 2  
33فن اإللقاء، الھیئة المصریة العامة للكتاب ص. عبد الوارث عسر: ینظر -3  
143عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربي ص: ینظر -4  
16- 15فن اإللقاء ص. محمد عبد الرحیم عدس: ینظر -5  
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حدث مع سیدنا موسى علیھ ق في اإللقاء االیجابي؛ ما ـة النطــــخیر دلیل على سالم و      

ت لھ امرأة فرعون تمرة وقطعة من الفحم المشتعل فأخذ الطفل قطعة الفحم ــالسالم حین قدم

.1ووضعھا في فمھ فأصبح ألثغا  

َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُھْم َنْفًسا َفأَخاُف َأْن َیْقُتُلوَن َوأِخي َھاُروْن ُھَو أْفَصُح ( قال اهللا تعالى   
.2)ي ِلَساًنا َفأْرِسْلُھ َمِعي َرْدًءا ُیَصِدُقِني إِني أَخاُف أْن َیْكُذُبوَن ِمنِّ  

   .3)واحلل ُعْقَدَة ِمْن ِلَساِني َیْفَقُھوا َقْوِلي َواْجَعْل ِلي َوِزیًرا ِمْن أْھِلي ( : قال أیضا و 

بنجاح للمتلقین  ق حتى یستطیع المرسل إیصال رسالتھـــة النطـــھنا تظھر قیمة سالم و     

.فالفصاحة شرط أساسي في تبلیغ الرسالة  
 

 

 

.فالطفل یتلقى الكلمة كما ھي ثم یرددھا  
 

:حسن مخارج الحروف -2  
وات من أماكن التقطیع بوضوح دون تعثرات لغویة أو ـأي خروج األص        

ھـ)255(ویبین الجاحظ . 4فیسیولوجیة
تصال روف في عملیة االـــارج الحـــحسن مخ  

فإن المعنى إذا اكتسى  ،اظ وحالوة مخارج الكالمـــــأنذركم حسن األلف: " ونجاحھا حیث قال

حسنا وأعاره البلیغ مخرجا سھال ومنحھ المتكلم داال متعشقا صار في قلبك أحلى  الفظ

.5"وبصدرك أمال   

ل أبو یقو ،اح الرسالةـل صحیح عامل أساسي في نجـــروف بشكـــإن خروج الح        

ئھ وھ ھدـاطھ جأشــــون نفس الخطیب وربـــة السكـــــعالمو: ")ه 395( ھالل العسكري

ع للحروف مما ـق السریــــادي النطــــأي على المتحدث تف 1"في كالمھ وتمھلھ في منطقھ

.یؤدي إلى تلعثم الكلمات أو الخلط بینھما وبالتالي عدم الفصاحة  

 
1416م ص2000 1تفسیر القرآن الكریم دار ابن حزم ط: كثیر القرشياسماعیل بن عمر بن : ینظر -1  
35-33سورة القصص اآلیة : ینظر -2  
29-27سورة القصص اآلیة : ینظر -3  

قــة النطـــسالم معنـىة الـــسالم   
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266رشاد محمد سالم األداء الصوتي في اللغة العربیة ص: ینظر -4  
286ص 1البیان والتبیین ج: الجاحظ -5  
:نبرة الصوت وموسیقاه -3  

 2ل یتالءم مع المعنىـــھ وموسیقاه بشكـــرة صوتـــدث أن یغیر من نبـــالمتحعلى          

ا أثناء القراءة وتظھر من خالل نطق الكالم فمثال ــھـوت دالالت قد ال نالحظـــألن للص

ات في الرسوم المتحركة تختلف من حیوان آلخر؛ كما تختلف نغمة الطفل ــأصوات الحیوان

.المتحدث عن العجوز  

:اختالف مستویات المتلقین -4  
اتھم ــاھــن واتجـــامة بمیول المتلقیــــى درایة تـــون علـــــعلى المتلقي أن یك         

ة الثقافیة ـور یختلف من الناحیـــل إلى جمھــریة والنفسیة حتى یستطیع أن یصـالفك

..3واللغویة  

ومن الضروري قبل  ،وطبیعیةة واضحة وبسیطة ــوعلى الحاكي أن یتكلم بطریق         

ار دقیق یراعي فیھ المعاییر ــــھناك اختی الصغار أن یكون الــحكایة أو قراءة شيء لألطف

وء إلى ــــال دون اللجــــوالقیم األخالقیة وكذا المبادئ واألسس لتربیة األطف ،الجمالیة

.4المحسنات البدیعیة أو التقعر في الكالم ویحسن الوقفات  

 
:قواعد البد من االلتزام بھا وإللقاء  

:اإلعراب -1  
وعلى المتحدث أن یكون على درایة كافیة بعلوم الصرف  ،ات اإلعرابیةـــضبط الحرك     

ة یتغیر ـــبتغیر الحركف ،ةـــات في اللغة العربیة دور أساسي في بنیة الكلمـــحركللوالنحو؛ ف

" كتب " فالفتحة في  ،ةــي داللة الكلمف ا؛ كما أن لطول الحركة وقصرھا أثرمدلول الكلمة

.5ولھذا التقید بالقدر المحدد من طول الحركة" كاتب " إذ طالت تصبح   

 

 
32ص 1981بیروت  1مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة ط. أبو ھالل العسكري الصناعیین تح - 1  
20- 19محمد عبد الرحیم عدس، فن االلقاء ص: ینظر - 2  
1996بیروت  1ل، فن الخطابة، دار العالم للمالمس طأنطوان القوا: ینظر - 3  
134ص 1991دار الفكر العربي . عبد الفتاح حسن. فوزي عیسى. سرجیو سبینى، التربیة اللغویة للطفل، تر: ینظر - 4  
143عبد اهللا علي مصطفى مھارات اللغة العربیة ص: ینظر - 5  
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:تقطیع الكالم -2  
وتقطیع الكالم إلى  ،الشھیق ذى أخـاعد المتحدث علــع تســــف في مواضـــــــھو التوق      

.1اتـــــمجموع  

ق عالمات الترقیم التي نجدھا بین الجمل والعبارات ــتم ھذا التقطیع إال عن طرییال  و      

فینخفض الصوت  ،اء نبر خاص بھاــــالم عندھا بإبقـــــوالتي یتوقف الك ،ةــــــفي الكتاب

ویرتفع  ،نتھاءویعني عدم اال) ،(ویتوقف النغم عند الفاصلة  ،نتھاء المعنىال(.) عند النقطة 

ات أصبح سردا ضائع ـــالم على ھذه اإلیقاعــــر الكــــفإن لم یتوف ،)؟(عند االستفھام 

.فدخل األرنب في سیاج من نبات: قال. "2المالمح  

.3"،أحسن ألیس أنھا تسقط من بئر شدید العمق ،وأثناء ركضھ  

:وتتمثل ھذه األخیرة في اتتالسكفي  ،أیضا في الكالم المنطوق فالوق ظھریو  

شعر یالقرار الذي  إلىیمیل فیھا الصوت وة؛ ـــتقع في نھایة الجملو :السكتة التامــــة - أ

     ...4أخرىالجملة من جھة واتصالھا مع ما بعدھا من جھة  بانتھاء

:...مثال    .5المطوقةقاذ كل حمام والحمامة بالتحیة باالمتنان للفارة الذي تمكن من إن  

  سكتة التامة؛ ویزداد المدتھا أطول من مدة ورات ـتقع في نھایة الفقو: السكتة القاطعة -ب

یقصر ادا وطول  مدتھا كلما كان البعد بین الفقرتین المتتالیتین أكبر                           

.6حمتین اكثركانتا متال                             

متھا الفاصلة؛ وسمیت بالقاعدیة ألنھا في تقع في الجملة الواحدة وعالو :السكتة القاعدیة - ج

.مواضع محددة من الجمل                            

.بعد المنادى وقبل جواب المنادى   

.بعد القسم وجواب القسم   
 

 

92فرحان بلبل ،اصول االلقاء ص :ینظر - 1  
171- 170المرجع نفسھ ص: ینظر - 2  
2دار الشمال للطباعة ص 2006 1ألیس في بالد العجائب، قصص عالمیة ط - 3  
92فرحان بلبل، أصول اإللقاء ص: ینظر - 4  
16الحمامة المطوقة،محمد حسن أبو دینا ، كلیلة ودمنة منشورات عشاش  بوزریعة الجزائرص- 5  
93صفرحان بلبل ، أصول اإللقاء : ینظر - 6  
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.مقول القول قبل جملة  

.قبل وبعد الجمل االعتراضیة   

   ،ةـــــت في البیت الصغیر للرنب األبیض؛ وكانت عطشانـدخل: "بین الصفات واألحوال 

1...، "محتوى قارورةفشربت   

." 2نعم؛ إنھ فیل؛ الذي لو یرض أن یتجھ لھدم الكعبة " ؛بعد أحرف الجواب واالستدراك   

قبل حرف اإلضراب بل   

3...ل جواب أماقب   

ع ـــھا حسب ذوقھ وانتقائھ لمواضفیدة لھا، یتحكم المتحدث ــــــال قاع :السكتة الناقصة -د

.4السكوت  

فھو یرى أخاه كل یوم یمر علیھ بجر حماره الى غابة وال یشفق علیھ وال یقدم لھ  " :مثال 

5" عونا  

  .6المتلقي بأن الكالم كلھ إنتھى تقع في نھایة الكالم، وغایتھ إشعار :السكتة الباتـرة - ـھ

.7" قرر أن یعید تلك أموال التي جلبھا إلى أصحابھا " :متال   

:عالمات الترقیم -3  
تعد الكتابة الخالیة من عالمات الترقیم جسدا بال روح، وإذا استبدلنا عالمة بأخرى في غیر 

.8ضیاع المعنى المقصودإلى مكانھا أو استغنینا عن احدھا أدى ذلك   

. 
 

 

 

6ألیس في بالد العجائب ص - 1  

6أبو زیاد محمد مصطفى منشورات عشاش ص: فیل أبرھة - 2  
96-95فرحان بلبل أصول اإللقاء ص: ینظر - 3  
99ص المرجع نفسھینظر - 4  
1علي بابا ولصوص األربعون صدر عن سلسلة الكنوز العالمیة ص- 5  
93ص فرحان بلبل اصول االلقاء ینظر - 6  
12ص االربعون ،صعلي بابا ولصو- 7  
78ص 1ط 1995دیوان المطبوعات الجامعیة وھران . المساعد على بحث التخرج. مختار بوعناني: ینظر - 8  

 
 



ـــــــــــــل الثانيالفص  
 

 68

:الفاصلة - أ  
) ،(عالمتھا   

الم عن بعض، ـــــــالغرض منھا یسكت القارئ أو الملقى عندھا سكتة خفیفة لتمیز بعض الك

1السامع الخطأ في الفھموتوضع في مكان من نص حتة یتجنب القارئ أو   
بعیدا عن أقذار الجاھلیة وعاداتھا، فكان . شب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم " :مثال

... 2،" أحسن الناس خلقا، وأشدھم حیاء  
:الفاصلة المنقوطة -ب  

)؛ ( عالمتھا   
3الغرض منھا أن یقف القارئ عندھا وقفة متوسطة، أطول بقلیل من سكتة الفاصلةو   

" 4!إقرأ : وبینما ھو على ھذا الحال؛ إذا بجبریل في الغار یقول لھ": مثال   
:الوقفة أو النقطة - ج  

( . )عالمتھا   
.5توضع في نھایة الجملة أو الفقرة، غرضھا بیان تمام الكالم  

:وتتمثل في متحدثوھناك عالمات أخرى دالة على تنویع نبرة ال  

:النقطتان - أ  
( : )عالمتھا   

إنني : برھة وقال لعبد المطلببھت أ " :بعدھا، وتستعمل في مقول قول غرضھا توضیح ما 

6"رایتك اعجبت بك حین  

.وأقسامھ ئوبین شی   

.7قبل األمثلة التي توضح القاعدة وقبل الكالم الذي یوضح ما قبلھ   
 
 
 

83مرجع السابق ص: ینظر- 1   
3خالد خادم السروجي ص. قصص األنبیاء - 2  
85المساعد على بحث التخرج ص. انيمختار بوعن: ینظر - 3  
4ص" صلى اهللا علیھ وسلم"محمد –قصص األنبیاء . خالد خادم السروجي - 4  
85المساعد على بحث التخرج ص. مختار بوعناني: ینظر - 5  
85ص 2002 1مكتبة الصفا ط. نجوى عبد العزیز، قصص القرآن لألطفال - 6  
85ج صالمساعدعلى بحث التخر–مختار بوعناني : ینظر - 7  
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:عالمة التعجب -ب  

( ! ) عالمتھا   
1 ...توضع في آخر الجملة التي یعبر بھا عن فرح أو حزن أو تعجب  

2" ! !إن الصخر تتدحرج من مكانھا  " :مثال   
:عالمة االستفھام - ج  

)؟ ( عالمتھا   
یا معشر قریش، ما ترون أني  " :مثال. 3توضع في نھایة الجملة المستفھم بھا عن شيء 

."4ل بكم؟فاع  

:عالمة الحذف -د  
(... )عالمتھا   

ث على التفكیر أو ــرض الحــــل لغــتستعمو الم ـــمن الك محذوفتوضع في مكان       

.5عدم التكرار بعد الجملة  

فلنتخیل نصا بدون . اء الجیدــاعد على اإللقــــذكرھا تسسبق ات التي ــــإن كل العالم      
ى المتحدث أن یتمیز في إلقائھ وحواره، إذ قد تؤدي ـــون؟ وعلــــــعالمات الترقیم، كیف یك

نصراف االم، كما یؤدي البطء إلى الملل وـاع المعنى أو الفھــــــة اإللقاء إلى ضیـــــسرع
ة أثناء اإللقاء حتى ــــان على المتحدث أن یراعي سرعـــــــمن ھنا ك و. ةــــــعن الرسال

.عابیتسنى للمتلقي االستی  
 

وت أھمیة خاصة في النطق الصحیح للغة، فاإلسراع بنطق ـــلطول ص: "یقول إبراھیم أنیس
ا عن اللغة ینفر منھ أبناؤھا، ـــأجنبی االصوت أو اإلبطاء بھ، یترك في لھجة المتكلم أثر

ھ نطق كل صوت لیصحــــولیس من الضروري أن یعرف المرء مقدار الزمن الذي یستغرق  
ى ـة إلــــول دون الحاجــــادة في ضبط ھذا الطـــران السمعي یكفي عـــــإن الم ھ، بلــــنطق

.2المقاییس اآللیة  
 
 

86صمختار بو عناني ، المساعد على بحث التخرج : ینظر - 1  
03علي بابا واللصوص االربعون ص- 2  
86صمختار بوعناني ،مساعد على بحث التخرج : ینظر - 3  
16ص" صلى اهللا علیھ وسلم"مد خالد خادم السروجي، مح - 4  
88مختار بوعناني، المساعدة على بحث التخرج ص: ینظر- 5  
    127ابراھیم انیس،االصوات اللغویة ص- 6
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النبر ونغمة الكالم وھما من خصائص : أما العوامل التي تؤثر على طول صوت اللغة أھمھا

.اللغة المنطوقة  

  Intonation: التنغیم
ویرى فاروق سعد أن التنغیم في الكالم شأنھ . 1ھ في الكالمــانخفاضاع الصوت وــــھو ارتف

 الم یستمرـفإن لم ینتھ الك. 2داللة على معنى وظیفي للجملةو الشأن الترقیم في الكتابة 

دا، ولذا اتجھ الصوت نحو االنخفاض، فأھمیة التنغیم تبرز في عملیة الكالم، ـالصوت تصاع

فبالتنغیم یستطیع . اھا وتبتعد عن الداللة التي وضعت ألجلھاــــة معنـإذ بدونھ تفقد الجمل

 المتحدث نقل 

وغیر ذلك مما ھو ... ، واستفھامیة إلى منفیةإنكاریة أوالجملة الخبریة إلى جملة استفھامیة 

معروف في علم المعاني، والفوارق بین أنواع التنغیم فوارق دقیقة یجب التنبھ إلیھا لمعرفة 

    . 3قصد المتحدث

ام، ولكن من خالل التنغیم یتبین لنا ـــــاالستفھ أوداء ـــــالن أوالتعجب  أداة تحذفقد  و      

َیْخِلُقوَن ِباِهللا َلُكْم ِلُیْرُضوُكْم واُهللا َوَرُسوُلُھ َأَحقُّ َأْن ُیْرُضوُه : " مقصد المتكلم، قال اهللا تعالى
.وتفھم من تنغیم الكالم" َ َأَیْحِلُفون" أصلھا االستفھام  حذف. 4"ِإنَْ َكاُنوا ُمْؤِمِنیْن   

ر أھمیة من الترقیم، إذ تتضح أھمیتھ ـــــإن التنغیم أكث" عبد القادر عب الجلیل"یرى  و      

في إبراز القیم الداللیة في الفعل الكالمي، فالتنغیم تنوع في درجات الصوت خفضا وارتفاعا 

.5ھا وظھورھا ضمن سیاق الكالمفي الوحدة الداللیة مھما تنوعت مقاطع  

إن اللحن جرس الكالم  "جاء في لسان العرب،" اللحن"رب ــــقد عرف عند الع و     

."6وحسن الصوت، فیقال فالن ألحن الناس إذا كان أحسنھم قراءة أو غناء  
  
 
 

111فرحان بلبل، أصول االلقاء وااللقاء المسرحي ص: ینظر - 1  
166اللقاء العربي صفاروق سعد، فن ا: ینظر - 2  
82عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة ص: ینظر -3  
62سورة التوبة اآلیة  -4  
257ص 1998عمان . عبد القادر عبد الجلیل، األصوات اللغویة، دار الصفاء: ینظر -5  
379ص 13ابن منظور، لسان العرب ھج  -6  
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Stress : النبرة  

ـوت عند النطـــــق بین مقطـــــع و آخر في الكلمـــة الواحدة ھو درجة ارتفـــاع الصــ       

.1أو ما یشبھ الكلمة  

ا للسیاق، لتحقیق العملیة ـــــح دالالت معینة وفقـــــدم المتحدث نبرة لتوضیـــــو یستخ       

ف في موضع الوقوف عند انتھاء الزفیر لیعطي للكلمة األخیرة نبرة ـاالتصالیة و علیھ أن یق

.2خاصة تعني انتھاء المعنى  

 ....دــــــام و توكیـــــــحیث تتشكل الجملة العربیة وفقا لمقاصد المتكلمین من نفي و استفھ

.3ھار على الكلمات التي یراد توكیدھا أو استفھامـــع النبــــــو بھذا یق  

ففي كلمة نستعین نجد نبرة على  4" إَیاَك َنْعُبُد َوإَیاَك َنْسَتِعیْن" ھ تعالى ــمثال في قول        

ة فیزید في نبرھا، ـــة في جملـــكلم إلىل، وھنا یعمد المتكلم ـــ، وھناك نبر الجم"عین"

وك أمس؟ ـر أخـــــھل ساف: ففي الجملة التالیة. 5ات الجملةــــویمیزھا عن غیرھا من كلم

:ت التالیةونبین ذلك بالحاال. یختلف غرضھا باختالف الكلمة التي زید نبرھا  

المتكلم ھنا یشك في حدوث السفر" سافر"حین نزید في نبر كلمة    

المتكلم ھنا یشك في فاعل السفر" أخوك"حین نزید في نبر كلمة    

6المتكلم ھنا یشك في تاریخ السفر" أمس"حین نزید في نبر كلمة    

وجاء في " الھمز"صطلح ر في اللغة العربیة وكان یطلق علیھ مــــرف النبـــقد ع و        

رب ارتفاع الصوت ویقال تبر ـالم، الھمز، والنبر عند العـــــــالنبر بالك: نبر" لسان العرب"

.7الرجل نبرة، إذا تكلم بكلمة فیھا علو  

 

 
81ص 1998مدخل إلى علم اللغة، دار قباء القاھرة  . محمود فھمي الحجازي: ینظر -1  
77ص 1974الصوت وتطویر اإللقاء مطبعة األدیب البغدادیة  سامي عبد الحمید تربیة: ینظر -2  
254ص 1998 1األصوات اللغوي، دار الصفاء ط. عبد القادر عبد الجلیل: ینظر -3  
.5سورة الفاتحة اآلیة  - 4  

.141األصوات اللغویة ص . ابراھیم أنیس: ینظر - 5  
.142مرحع نفسھ ص : ینظر - 6  
.189ص: 5ابن منظور، لسان العرب مج - 7  
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ز الذي استخدمھ العرب لمدلول واحد دون التفریق بینھ ــیشیر ابن سینا إلى الھم و          

حفز [...] فیقول . 1ر؛ الضغط واالرتكازـــط، والنبـــــز، الضغـــوبین النبر إذ یعني الھم

.2[...]قوي من الحجاب وعضل الصدر لھواء كثیر   

      

:غیم لیناسب المعنىالقدرة على استخدام النبر والتن  
ویعود للنبر والتنغیم دور أساسي في توضیح المعنى؛ خاصة في الحدیث الشفوي،        

أ في التنغیم، بل إن المعاني البالغیة تتضح عن طریق ـــــم إلى خطـــــــسوء الفھكثیرا 

لة، وتوحي ب أو االستنكار یتم إیضاح معنى الكلمة في الجمــالنبر والتنغیم، فبإظھار التعج

ف قد یصبح ـــة في موقـــاق فعلو النغمــــف والسیـــــــالم للموقـــــداللتھا، تنغیم الكبأھمیة 

  .3مناسب في موقف آخر

الم ونبره وانسیابھ قبل الصمت وبعده یكون اإللقاء ـــق الكـــــإذا أحسن المتحدث نط و      

صص، ولكنھ یختلف من حیث أسلوب تقدیمھ ون ھناك نفس المضمون للقــــــفقد یك 4ناجحا،

.وإلقاءه، وھذا راجع إلى المتحدث والحوار الذي استخدمھ في نجاح ھذه القصة  

: ول ــــویعتبر ادوارد سابي ران النبر واإلیقاع عنصران یندرجان ضمن التنغیم، إذ یق      

ومعنى ھذا أنھا كلھا . 5[...]اع ـــــرات في التنغیم سواء في النبر أو اإلیقـــــأي التغی" [...] 

.تتداخل فیما بینھا وتكمل بعضھا  

:دور االشارة  
 

 
 

.239عبد الجلیل عبد القادر، األصوات اللغویة ص : ینظر - 1  
.16ص  1978. تقدیم طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة. أسباب حدوث الحروف: ابن سینا - 2  
.144مھارات اللغة العربیة ص  .عبد اهللا علي مصطفى: ینظر - 3  
.257أصول اإللقاء المسرحي ص . فرحات بلبل: ینظر - 4  
.106ص  1997 02اللغة ترجمیة، المنصف عاشور، الدار العربیة للكتاب ط. ادوارد سابیر - 5  
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إذ  ،ام العملیة االتصالیة، وتعد اإلشارة لغة مفھومة كذلكـــلغة دور مھم في إتمل        

ارة باللفظ، فتكون الحركة والكلمة سواء في اإللقاء التمثیلي ـــــوجة بین اإلشینبغي المزا

.1وقوة تأثیر تستدعي توافقھما معا في الزمن ذاتھ  

ارة تدخل في التعبیر عن مقاصد المتكلم، وتشارك اللفظ في ـــاحظ أن اإلشـــأكد الج و      

العون ھي لھ، ونعم الترجمان عي  ونعم ،واإلشارة واللفظ شریكان: "ولـــــالخطاب، یق

.2"عنھ، وأكثر ما تنوب عن اللفظ وما تعني عن الخط  

وحسن اإلشارة : "م قد یكتفي باإلشارة دون التصریح بقولھــیشیر كذلك إلى أن المتكل و      

.3"بالید والرأس، من تمام حسن البیان باللسان  

ة للحركة، قال اهللا یداللالقیمة الارات تبرز ات القران الكریم إشــاء في آیـــــلقد ج و      

.4"َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِھ ِمْن الِمْحَراِب َفأْوَحى إَلْیِھْم أْن َسَبُحوا بَكَرَة َوَعَشًیا" : تعالى  

فلم یكن یكلم الناس . أي أشار إلیھم إشارة خفیة، أي تحبس لسانك عن الكالم" فأوحى إلیھم"

.  5أي اشارة" رمزا"إال   

عالمات دالة لھا  اغیرھ و.. ھــــرار الوجــــة الید وھز الرأس واحمــــكل من حرك و      

.معنى یدركھا الطفل  

ون متوفرا في الرسوم المتحركة ھو وضوح األسلوب وبساطتھ ـــــما یك أھمو       

عظ واالبتعاد عن لغة الموا. ووضوح الكلمات والتراكیب اللغویة وترابطھا ووضوح أفكارھا

في  غموض  كل إذاة قدرات األطفال على التركیز واالنتباه، ـــادات مع مراعـــــواإلرش

.فشل الرسالة إلىھذه الجوانب یؤدي   

ة جیدة ونجاحھا، وطریقة إلقائھا تكون لھا اثر ــر مھم في بناء قصـــــفاألسلوب عنص       

.لجذب انتباھھ  

 

 
323بي صفاروق سعد، فن االلقاء العر: ینظر - 1  
116ص 1البیان والتبیین ج: الجاحظ - 2  
117المرجع نفسھ ص - 3  
11سورة مریم اآلیة  - 4  
1180تفسیر ابن كثیر ص: ینظر - 5  
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ا وثیقا بمراحل حیاتھ منذ الوالدة ـل ارتباطــــوي عند الطفــو اللغـــــــیرتبط النم و           

ر األساسیة التي تمكننا من معرفة حقیقة امل اللغوي من األموــــإلى سن الرشد، ویظل الع

ل أن یراعي المستویات اللغویة ـــــكاتب ألدب الطفالوعلى . 1الطفل وسالمة قدراتھ العقلیة

:والفكریة التي یتخذ منھا أدبا یوجھھ لھ، والتي تتمثل في  

:ويـــــل اللغـــــــــالتواص  
  2:یستدعي ستة عوامل أساسیة وھي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:دة على ھذا فعلى الكاتب أن یراعيزیا  

  :نفسیة الطفل - )1 
  .أي الجانب اللغوي والنفسي عند الطفل والذي یحدد مستوى لغة التلقي       

 
31أدب الطفل وفن الكتابة ص. حسین عبروس: ینظر - 1  
36المرجع نفسھ ص: ینظر - 2  
36أدب الطفل وفن الكتابة ص. حسین عبروس: ینظر - 3  

أو كاتب النص  
 مؤلف للرسم

لـالمرس  

 األطفـــــال

إلیھ لـالمرس  

 النص أو القصة
 المقدمة

 المرسلة اللغویة

 وسیلة االتصال 

النص المكتوب أو 
 نص المشاھدة

 الســــن

و الدلیـــــــل أ
 القواعد

 الســــیاق

مجال الكتابة 
 مستویات التلقي
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  :الحوار أسلوب - )2 
اس كل فكرة یراد عرضھا أو التعبیر عنھا، سواء كان ذلك من خالل ــــالحوار ھو أس       

ویتمثل نجاح أي نص قصصي موجھ . وبـــآو النص المكت) التلفزیون(المي ــــالعرض الك

المشاھدة،  أوواري مثیر یترك أثره على الطفل من خالل االستماع ــــلألطفال في أسلوب ح

روة لغویة تثري قاموسھ في شتى مجاالت الحیاة، وبھذا تتشكل لدیھ ـــــث یكتسب بذلك ثبحی

.1مشاھدة أو القراءةالرغبة في التعلم أكثر وتجعلھ في إقبال مستمر على   

في توصیات ندوة مجمع اللغة العربیة إلى  بدمشق وة وزارة اإلعالمــــولقد جاء في دع      

" المناھل"و" افتح یا سمسم"ال في التلفزة على غرار ـــــباألطفاص ــــــتخصیص برنامج خ

.2یمثل فیھ األطفال وتستخدم في السرد والحوار العربیة المبسطة ویختار العنوان المناسب  

:مستویات اللغة) 3  
ذات ألفاظ سھلة  ،ار اللغة المناسبةــــاتب أدب الطفل أن یحسن اختیـــــعلى ك      

بأسلوب یشد  و وتكون لغة النص مشوقة ،ویتجنب التعقید واإلطناب وواضحة المعاني،

.3انتباھھ، وعناوین ذات دالالت ومعاني قیمة، ویكون أسماء الشخصیات مناسبة ومعبرة  

ة والمكتوبة، یحتاج إتقانھا إلى نضج جھاز النطق ـــوز المنطوقــــواللغة نظام من الرم      

ا النظام قبل أن یتمكن من استعمالھ في االتصال باآلخرین، وقدر من الذكاء، فالطفل یفھم ھذ

اء أول األمر، فاألفعال، فالروابط، وكلما ــــغیر انھ یسیطر علیھ شیئا فشیئا، مستعمال األسم

تؤثر البیئة  االتعبیریة كم و ھ الكالمیة والقرائیةــقامت مھاراتغویة استلنمت ذخیرتھ ال

واللغة مھارة یكتسبھا  .4وسالمة الحواس في ھذه الذخیرةووسائل اإلعالم ومستوى الذكاء 

وھو یتعلم من خالل مواقف لھا . الطفل من المحیط ویتقنھا عن طریق المحاكاة أو التقلید

إلیھا وعلى  عرفتیالتي  ة األولىــــمعنى، إذ یجد نفسھ محاطا ببیئة صغیرة تعد المحط

ومن ھنا یبدأ .دة ــــق المشاھــــعن طریوھذا ،مادیة وأخرى معنویة .فیھااألشیاء التي   

 
37أدب الطفل وفن الكتابة ص. حسین عبروس: ینظر - 1  
785اللغة العربیة واالعالم المقروء ص. تزكي صقر 1999اكتوبر  74مج . 4مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ج - 2  
37المرج نفسھ ص: ینظر - 3  
ویرفقھا . توبة أو المنطوقة التي یفھمھا الفرد ویكون قادرا على استعمالھاالذخیرة اللغویة ھي مجموعة المفردات المك - 4
"إنھا ذخیرة الطفل من الكلمات في مرحلة عقلیة أو مستوى صفى معین"؛ " كود"  
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ة على ــــة ھذه األسئلــــمن جملو ھا، ئاـــومعرفة أسم رھذه األموبطرح تساؤالت عن 

   :صرالحال ال ــــسبیل المث

ط بینھ وبین المفردات ــــواإلجابة تقدم لھ المعنى لیرب... لماذا؟ ما اسمھ؟ ماذا یفعل؟ ما ھذا؟

معنى یضاف الى المعنى  للكلمة في التركیب يوظیفالموقع المفردات معنى وللوالتركیب، ف

1.األول فمعنى التركیب لیس مجموعة معاني كلماتھ فقط  

:ةـــــدور الكلم  
الوسیلة األكثر أھمیة لالتصاالت المكتوبة والشفویة لذا یجب النظر  اللغة قوامھا الكلمة، فھي

منذ حوالي قرنین من الزمن،  "Richter Gpریختر "وأشار .إلى كیفیة استخدامھا بعنایة

الم تشكل للطفل أحلى لعبة حیث انھ عن طریق بعض العناصر ــان عملیة االستماع والك

.   2تنوعا من األلفاظ والمعاني القلیلة یستطیع أن یصوغ أكثر التكوینات  

ل بصورة كاملة ــع ذكاء الطفـــــمن المستحیل أن نض"...                     كما یقول

ة تحفز وتثیر االھتمام وتوقظ المرء وتغري بالفضول ـــــفالكلمة المسموعة أو المنطوق

 3"ارب الفردیة لكل مناات وتقابل وجھات النظر ومعرفة التجـــــوتساعد على تبادل المعلوم

. ي یستعمل الكلمات التي تلقاھا ویسعى لتوظیفھا في حیاتھــأي إن الطفل عند نضجھ العقل

:أن الكلمة تؤدي ثالث وظائف" حنفي بن عیسى"وقد ذكر   

.التعریف بماھیة الشيء، اي الكلمة لفظة تعرفنا بماھیة الشيء وبخصائصھ -1  

معاني الثانویة الالحقة، المرتبطة الل معھا ـــــق تحمــــــالتعبیر، فالكلمة حین تطل -2

ادت ـــــأف" الرجیل"فالكلمة . أرأیت ذلك الرجیل: قلت إذا: بالمعنى األساسي بعالقة ما مثال

.التصغیر من حیث أصلھا والمقصود منھا ھو التحقیر  

.4عن طریق الجناس أو السجع: االمتناع اللفظي -3  

وات البسیطة والكلمات یستطیع الطفل مع مرور الوقت أن ــــاألصبعدد محدود من  و       

.یفھم ویصوغ عددا غیر محدود من العبارات  

 
40عبد اهللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة ص: ینظر - 1  
9التربیة اللغویة للطفل ص. سرجیو سبیجني ترجمة فوزي عیسى وعبد الفتاح حسن - 2  
38المرجع نفسھ ص - 3  
88- 87محاضرات في علم النفس اللغوي ص. حنفي بن عیسى: ینظر - 4  

J.PIAGET" 
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ة ھي وسیلة منظمة لتمثیل الخبرة لھذا فھي تساعد ـالكلم أن Britton Jویقول بریتون       

فالطفل یكتسب القدرة على التنظیم العقلي كما تم تنظیمھ . رق التمثیل األخرىــــفي تنظیم ط

دى قدراتھ في التنظیم عن طریق ـــما انھ یظھر ممن قبل عن طریق اللغة التي یستخدمھا، ك

. 1"الفكر بنطق ھذه الخبرات ثم بعد ذلك بالتأمل فیما ینطق  

 
 

 

 

 

 

وي باالستناد إلى عدد من العملیات الذھنیة التي ترتبط ـــــل تنظیمھ اللغـــــــیبني الطف       

تفاعل مع المادة اللغویة المحیطة ، وتتم ھذه العملیة بصورة فعالة من خالل الاإلدراكيبنموه 

ة وبستني لھ بناء قواعد خاصة في ممارستھ اللغویة للتواصل ــبھ، فیتخطى مستوى المالحظ

.3مع بیئتھ  

اء تنظیمھ اللغوي؟ وما ھي اللغة التي ــــون في بنــــــمدى ساھم التلفزی أي إلىھ لیع و      

)الرسوم المتحركة(؟ یستخدمھا التلفزیون في البرامج الموجھ للطفل  

 
:التشكیل اللغوي للعنوان -1  

ة وعامال أساسیا في جذب انتباه الطفل حیث ـــــوان عنصرا مھما في القصــــــیعد العن      

نص لذاتھ، مما یجعلھ یستحوذ على نظر  إلىل الرئیسي ویتحول ـوان الھیكـــــــیكتسب العن"

.4"كم على الدور األساسي في مسرح المعلوماتكما یتح. المشاھدین والمستمعین والقراء  

 
 

9التربیة اللغویة للطفل ص. سرجیو سبیجني ترجمة فوزي عیسى وعبد الفتاح حسن - 1  
87محاضرات في علم النفس اللغوي ص. حنفي بن عیسى: ینظر - 2  
49مباحث في النظریة األلسنیة وتعلیم اللغة ص. میشال زكریاء: ینظر - 3  

4- ibid.  p102 « le titre acquiert donc un statut autonome , il devient un texte à soi 
seul, un texte qui est livré au regarde des lectures et à l’écoute des auditeurs comme 
tenant le rôle principal sur la scène de l’information »  
 

ةـــالكلم الصورة  
 الذھنیة

الشيء 
 المدرك

2-ة ـــة الكلمـــــوظیف -  
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ون، فنجد عناوین القصص في اغلبھا ترتكز على ـــــویختلف العنوان باختالف المضم      

 ،" سالي" ،" علي بابا واللصوص األربعون" ،" ائبــــــالد العجـألیس في ب"أسماء أبطالھا 

. ھذه عناوین مختصرة"... أطفال دیجتل" ،" مغامرات مارتن" ،" الحمامة المطوقة"  

    مضمون القصةوقد نجد عناوین رئیسیة یتفرع منھا عنوان آخر یحدد       

  - محمد صلى اهللا علیھ وسلم –" قصص األنبیاء"

-یوسف علیھ السالم –" قصص األنبیاء"  

- بائعة الكبریت –" القصص العالمیة"  

:یتمیز العنوان ببعض الموصفات اللغویة منھا أنویجب   

.إیحائیةتكون لغتھ  أن   

.یستخدم فیھ المبني للمجھول أال   

.ا ألن اإلثبات أقوى من النفيیكون مثبتا ال منفی أن   

.1االبتعاد عن تكرار الكلمات   

فعناوین الرسوم المتحركة تختلف باختالف الموضوع الذي تقدمھ، وترتكز في معظمھا على 
أسماء أبطالھا، إذ ال تعتمد على اللغة اإلیحائیة أو األسماء المجھولة فھي مباشرة وصریحة 

 وبسیطة
:يالتشكیل النحوي التركیب -2  

ة مجموعة فقرات وحوارات التي بدورھا تشكل من مجموعة جمل تخضع ـتشكل القص      

ة الرسوم المتحركة، واھم ما یجب أن تكون ـــد، اعتمدتھا لغــــــاس لغوي وقواعـــــإلى مقی

:علیھ ھذه اللغة  

منھ  ألن طول الجمل یجھد المتكلم والمتلقي، ویحتاج) مختصرة(أن تكون الجملة قصیرة  *

مضمون، وأن یراعي بذلك عدم اإلخالل الإلى جھد كبیر من التركیز لكي یستوعب 

.بالمعنى  

.ابتعاد عن جمل متساویة الطول*   

.2تبدأ الجملة بمصدر الذي ینسب إلیھ الفعل*   

 
86ص 2004التلفزیون واالنترنت دار ھمومة، الجزائر . االذاعة. الخبر في الصحافة. عبد العالي رزاقي: ینظر - 1  
86فن الكتابة ص. كرم شلبي: ینظر - 2  
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.1أن یكون الفعل قریب من الفاعل حتى ال یحدث خلل في الربط بینھما*   

فعالیة  و ھ یضفي على الجملة التوكیدـــــوم ألنــــل المبني للمعلـــــــــدام الفعـــــــاستخ* 

.2بدال من المبني للمجھول  

.3المتلقي قد ال یدرك على من یعود الضمیر ائر، ألنـــــتجنب كثرة الضم*   

ة ــــــاح الرسالــــــــوللغة العربیة قواعد نحویة ال یمكن تجاھلھا وأي خلل یؤثر في نج      

ا وتؤدي إلى الغموض واإلبھام، مثل ضرب ــــى تمامـــــاالتصالیة فأخطأ والنحو تغیر المعن

.4من قام بعملیة الضرب؟. بط الحركاتلضذ المعلم، كیف تقرأ؟ إن لم تخضع التلمی  

اصة بالنسبة للطفل الذي ال یدرك في مراحلھ ـــام بالفعل، خــــــفالمتلقي ال یدرك من ق      

.األولى القواعد النحویة بأصولھا  

ل القصصي بمثابة مجموع الواقع وھي بذلك تشكل العمود ـداث في العمــــوتعتبر األح      

ل ھو من ــــالفع و. 5دثـن بناء قصة دون حــــل قصصي بحیث ال یمكـــــــالفقري ألي عم

أھم العناصر التي تشكل الجملة ألنھ یدل على الحدث التغییر، فالحركة في النص تعتمد على 

والثانیة مضامین . ماضي، مضارع، أمر: الجملة الفعلیة من وجھتین، األولى أزمنة األفعال

سم كونھ یوحي بالحركیة واالھتزاز في الصورة عكس الجملة وھو خالف اال. 6ھذه األفعال

.االسمیة التي توحي بالسكون واالستقرار  

ة من وعي الطفل ھي البنیة ـات النحویــــإن اقرب البنی" ادر عمیشـــــعبد الق"ویرى        

:اإلخباریة أي الجملة االسمیة لعدة اعتبارات  

.واالطالع شغف نفسیة الطفل بحب القصص والحكي*    

اب ـــــسكونیة البنیة االسمیة لخولھا من اھتزاز حركیة البنیة الفعلیة، وبذلك تسمح باستیع*  

.صورتھا المستقرة المؤكدة  
 
 

171الخبر االذاعي والتلفزیوني ص. محمد معوض وبركات عبد العزیز: ینظر - 1  
168علم االعالم اللغوي ص. عبد العزیز شرف: ینظر - 2  
191فن كتابة الخبر ص. بد الستار جوادع: ینظر - 3  
273مھارات االتصال الالعالمیین والتربویین والدعاة ص. محمد منیر حجاب: ینظر - 4  
176قصة الطفل في الجزائر ص . عمیش عبد القادر: ینظر - 5  
177المرجع نفسھ ص: ینظر - 5  
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.1واالزملة المتعدي ـأمحدودیة البنیة االسمیة، بخلو اإلسناد االسمي من مس*   

دون (وتعتمد أغلبیة قصص الكرتوني على البنیة االسمیة لبساطتھا ولسھولة استعابیھا       

–خاصة  -لدى األطفال غیر المتمرسین) إھمال البنیة الفعلیة التي تحرك الحدث  

 األربعفي زوایا  مثبت وأرجلھم أیدیھم،فرات  البستانیین إلى ألیسنضرت  " :مثال

  2"اللعب أوراقالمستطیلة وكانوا یشبھون  المسطحة ألجسادھم

یجد  و. ة، وال للفعل الذي یحرك الحدثــــــتخلو القصة من الحرك أن تخلواولكن ال       

اتب نفسھ مضطرا للخضوع لرغبة الطفل المیالة للشروح والتبسیط؛ بتفادي التعقیدات ـــــالك

میة والجملة الفعلیة في صیاغتھا البسیطة ة االســــالنحویة وخیر ما یمثل ھذا المستوى الجمل

.من مبتدأ أو فعل وفاعل ومفعول بھ  

:األفعال -1  
       تتراوح األفعال في فقرات بین ستة إلى ثمانیة أفعال: "دخل علي بابا الكھف، وما إن 

خطا بع خطوات حتى عادت الصخرة كما كانت فخاف الرجل لكنھ تمالك نفسھ لما وجد 
.3"ن الجواھر وأكیاسا من الدراھمأمامھ صنادیق م  

:وتنقسم األفعال في قصة الرسوم المتحركة إلى  

:األفعال التي یقولھا الراوي وتكون بین - أ  
.4راى الصیاد الشبكة :الماضي  

  .5یسمع الصوت من وراء الباب :المضارع

.4یحكى أنھ في إحدى القرى كانت تعیش جماعة من الحمام: المبني للمجھول  

5كتب وأدوات مطبخ رانھا برفوفینت جدُز  

 
119قصة الطفل في الجزائر ص. عمیش عبد القادر: ینظر - 1  
الیس في بالد العجائب ،قصص عالمیة - 2  
  الرسوم المتحركة، علي بابا واللصوص األربعون - 3
الحمامة المطوقة كلیلة ودمنة. الرسوم المتحركة - 4  
ماركو . الرسوم المتحركة - 5  
الحمامة المطوقة. ركةالرسوم المتح - 6  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 7  
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:أفعال الشخصیات وتكون في الحوار بین -ب  
.1جاء الحق وزھق الباطل :الماضي  

.2ستدافع عن األرض: المضارع  

3.استیقظي یا صغیرتي، لقد نمت وقتا طویال: األمر  

  .ب طبیعة الموضوعوبھذا یتنوع استخدام الفعل في الرسوم المتحركة حس

 
:األسماء-2  

ألیس في "م وسیلة االنتباه، خاصة إذا كان في بدایة العنوان، مثل ـــــــیعتبر االس          

ة التي تحرك القصة من البدایة ـل وھي الشخصیــــــالطف انتباه  بدأ بھا لجذب" بالد العجائب

" سندریال"؛ " سالي"؛ " سندباد"یات اء الشخصــــــب ما نجده ھو أسمــــإلى النھایة وأغل

ال ویرددونھا، وتوظیفھا مناسب ألنھ یرتكز على القائم ــــوھذه األسماء یعرفھا األطف

 بالحدث اإلجابة على سؤال من؟ ماذا؟ 

:المثنى والجمع -3  
ل إدراك وجود أكثر من شخص أو شيء ــــــى للطفنسعمال المثنى والجمع حتى یتتاس       

"الیاء والنون"أو " األلف والنون"دة إما بزیا  

  .4)المثنى(، یشربان الشاي فدعواھا الى شرب الشاي معھما [...]

.5)الجمع(أیدیھم وأرجلھم مثبتة [...]   

.6مجموعة فرسان یحملون أكیاسا وصنادیق متجھین صوب صخرة[...]   

 
 
 
 

-محمد صلى اهللا علیھ وسلم–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 1  
مغامرات مارتن. الرسوم المتحركة - 2  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 3  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 4  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 5  
علي بابا واللصوص األربعون. الرسوم المتحركة - 6  
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:رـــــــالضمائ -4  
من البدایة " ألیس في بالد العجائب"ر منھا في قصة ـــنذك ائرــــــكثرة استعمال الضم       

".ألیس"، أخرجت، ھربت، والتاء تعود إلیھ الفاعل أخضت: وحتى النھایة، تاء التأنیث  

     .الیاء ضمیر متصل في محل جر المضاف إلیھ: 1"أحب عملي "

.النون ضمیر متصل في محل جر المضاف إلیھ: 2"وراءنا األعداء"  

  .الھاء ضمیر متصل في محل رفع فاعل: "3دتھبعد وال" 

:روفـــــــالح -5  
      .استعمال حروف العطف والجر بكثرة خاصة الواو إلفادة الربط      

وأشھدھم حیاء، وأصدقھم حدیثا، وأعظمھم أمانة، وكان یصل الرحم ویكرم الضیف، "[...]

."4ویعین الناس على البر  

فانطلقت وراء األرنب،  " :حرف یفید الترتیب والتعقیب وھو" الفاء"ال حرف ـاستعم*  

."5فأخذت تبكي.. فدخل األرنب في السیاج  

ثم تتابع دخول الناس في "... رف عطف یفید الترتیب مع التراخيـــــــــح" ثم"حرف *  

6"دین محمد صلى اهللا علیھ وسلم  

    ...7"تلكإما أن تقضي علھ أو أق " :حرف عطف یفید التخییر" أو"حرف *  

:أما حروف الجر نجد  

8الذي یفید منتھى ابتداء الغایة" إلى"حرف   

 
مغامرات مارتن. الرسوم المتحركة - 1  
مغامرات مارتن. الرسوم المتحركة - 2  
-محمد صلى اهللا علیھ وسلم–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 3  
-لممحمد صلى اهللا علیھ وس–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 4  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 5  
-محمد صلى اهللا علیھ وسلم–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 6  
مغامرات مارتن. الرسوم المتحركة - 7  
74مؤسسة الطباعة لوالیة مستغانم ص. السمات الداللیة لحروف الجر. میلود منصوري - 8  
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وأما إلى : "قال سبویھ. ما كانت وانتھى األمرادت كـــــــأي ع"  1رجعت إلى مكانھا" * 

أمرھما في بابھا ولھا  اول من كذا إلى كذا، وكذلك حتى وقد بینــــفمنتھى البتداء الغایة، تق

2"ویقول الرجل إنما أنا إلیك، أي إنما أنت غایتي. إلى في الفعل نحو لیس  

: وقال سبویھ 4فاف في القصرة الزـأقیمت حفل: مثل 3اءــــــوداللتھ ھي الوع" في"حرف * 

ول ھو في الجراب وفي الكیس وھو في بطن أمھ وكذلك ھو في ــــــتق. أما في فھي للوعاء"

نھ جعلھ إذ أدخلھ فیھ كالوعاء لھ، وكذلك ھو القبة وھو في الدار وان اتسعت في ألالغل، 

5"ھھذا وإنما تكون كالمثل یجاد بھ ویقارب الشيء ولیس مثل على  الكالم فھي  

كلف زعیم العصابة احد رحالھ بتلك : "اق مثلـــــیفید معنى اإللص" الباء"حرف *  

اء الجر إنما ھي إللصاق واالختالط، وذلك قولك خرجت بزید وب: "ال سبویھـــق 6"المھمة

ت ضربك أیاه بالسوط، فما استمع من ھذا في الكالم فھذا قودخلت بھ وضربتھ بالسوط ألز

7"أصلھ  

ثم حملھ : مثل 8الء سواء كان حقیقیا أو مجازیا أو معنویاــداللة ھي االستع" ىعل"حرف *  

.9على حماره إلى البیت وأعلن وفاتھ  

أما على فاستعالء الشيء، تقول ھذا على ظھر الجبل وھي على رأسھ "جاء في الكتاب 

.10"امررت یدي علیھ ویكون أن یطوي أیضا مستعلیا كقولك مر الماء علیھ و  

:ي المعجميــــلتشكیل الداللا -3   
الجاھلیة وحتى نزول القران الكریم،  ذاظ ومعانیھا ومنـــــــالقدم باأللف ذھتم العرب منا       

  .ردات ومعرفة أسرارھاـــــوذلك إلزالة لبس معنى المف

 
علي بابا واللصوص األربعون. الرسوم المتحركة - 1  
206ص 4الكتاب ج. سبویھ - 2  
67ص. السمات الداللیة لحروف الجر. لود منصوريمی: ینظر - 3  
سندباد. الرسوم المتحركة - 4  
226ص 4الكتاب ج. سبویھ - 5  
الرسوم المتحركة ،علي بابا واللصوص االربعون - 6  
217ص  4الكتاب ج:سیبویھ- 7  
84ص. السمات الداللیة لحروف الجر. میلود منصوري: ینظر - 8  
وص األربعونعلي بابا واللص. الرسوم المتحركة - 9  

202ص 4الكتاب ج. سبویھ - 10  
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 1ریم بمفردات غزیرة المعنى واسعة الداللة فأعجزھم قولھ وبیانھـــــن الكآالقرونزل 

أي بینت معانیھ  2"ِكَتاُب ُفِصَلْت آَیاِتْھ ُقْرآًنا َعَرِبًیا ِلَقْوٍم َیْعَلُموْن: "الىــــــــال تعـــــــق

.ووضحت فجاءت معاني مفصلة  

على خلق مفردات  اإلعالمر الحالي تعمل وسائل ــــــــفي العص  تعمل وسائل اإلعالم و 
:یلي ما اإلعالمیةواھم ما یمیز المفردات  ھاجدیدة وتعمیم  

 
:الوضوح-أ  
 

اظ ویتجنب الكلمات المبھمة والغامضة، دون أن ــــــعلى المتكلم أن یحسن اختیار األلف    

اجم اللغویة حتى یتسنى لھ معرفة ـــال الفكر أو اللجوء إلى المعیستدعي ذلك من المتلقي إعم

ات الغامضة والمبھمة، وان تطلب ــاللفظ، خاصة بالنسبة للطفل الذي ال یستطیع إدراك الكلم

.األمر ذلك كظھور مفردات علمیة جدیدة فال بد من إعطاء شرح مبسط بلفظ جدید  

:البساطة -ب  
البساطة، خاصة وإنھا تتوجھ إلى جمھور مختلف المستویات،  من سمات اللغة العربیة       

ا وفھمھا خاصة ونحن نتعامل مع جمھور ـــاھیر استیعابھـــــفاللغة البسیطة تسھل على الجم

اظ ذات داللة واسعة والتي یصعب على الطفل ــاد عن األلفـــصغیر، وعلى اإلعالمي االبتع

اتب أو المتحدث ــــة بمدى مقدرة الكــــوترتبط البساط) ةــــة االشتراكیــــالدیمقراطی(فھمھا 

ط فأنت ال تفھم، وأبسط ع التبسـلم تستطی اإذ"؛ " جیم جانون"على فھم ما ینقلھ، یقول 

3"الطرق إظھار مدى فھمھا لموضوع ما، ھو أن ننقلھ للناس بطریقة یفھمھا كل الناس  

:االستعمال -ج  
ما استعملت ألفاظ غریبة  املة مألوفة، یفھمھا المتلقي، وإذتكون األلفاظ المستع یعني       

قد ذكر عبد العزیز  و. ودـــون خلل في المعنى المقصــفإنھا بذلك تصرف ذھن المتلقي ویك  

  

   
44ص 2002مكتبة األنجلو المصریة . محمد عكاشة، الداللة اللفظیة: ینظر - 1  
3سورة فصلت اآلیة - 2  
266ارات االتصال الالعالمیین والتربویین والدعاة صمھ. محمد منیر حجاب – 3  
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دام ما ھو مألوف ـــــــزم باستخـــــي أن یلتـــــــى اإلعالمـــــرف أنھ یجب أنھ یجب علــــش

.1ارف علیھــمن اللفظ ومع  

 

:الدقة-د  
ار اللفظ لذلك ینبغي اختی ، دار ما تحملھ من دالالتــــاظ في مقــــــتكمن قیمة األلف       

ال " حدیثا"ل تحقیق الدقة، فمثل كلمة ـتحدید اللفظ مھم من اج و. 2الذي یعطي المعنى الدقیق

تفادي  و.. عام ذون تعني مند أسبوع، أو من شھور أو منــــتشیر إلى معنى محدد، فقد تك

3"غیر معروفة"أفضل من استخدام " مجھولة"استخدام الكلمات المركبة مثل كلمة   

ردات التي تتداولھا وسائل اإلعالم والموجھة للطفل قد ساھمت في ــــن أھم المفإ       

إثراء رصیده اللغوي، ومن أبرز الكلمات المستخدمة في الرسوم المتحركة نجد أكثرھا یتجھ 

:نحو العنف والحرب مثل  

. وتتكرر عدة مرات وفي حلقة واحدة" الجریمة"كلمة  *   

مل لغزاھذه الجریمة تح -             

جـــــریمــــــة شنعــــاء -             

4علینا فك لغز ھذه الجریمة -            

 

بمعنى كاسبة، وتجرم ادعى علیھ الجرم، وفالن یتجرم علینا " الجریمة"وقد ورد في المعجم 

.5أي یتجنى ما لم نجنھ، وھو یتجرم ألھلھ ویجترم یكتسب ویطلب ویحتال  

.6خصوم ھخاصمھ خصاما ومخاصمة غلبھ بالحجة وجمع. جدلوھي ال" الخصم"كلمة  *   

            
201علم اإلعالم اللغوي ص. عبد العزیز شرف:ینظر- - 1  

ماي  81بین لغة األدب ولغة اإلعالم، مجلة الثقافة تصدرھا وزارة الثقافة والسیاحة بالجزائر ع . ولید أبو بكر: ینظر-  2

120ص 1984  

135لكتابة صكرم شلبي فن ا: ینظر - 3  
المحقق كونان. الرسوم المتحركة - 4  
130ص 3لسان العرب مج . ابن منظور - 5  
83ص 5مج . المرجع نفسھ - 6  
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سأنال من خصمي الیوم -              

1أمام خصمــك فاحـــذر -              

 

 وتدل ھذه الكلمة على العداء بین الشخصین

 

" شن"كلمة  *  

2ھ ھجومــــاشـــن علیـــــ -             

شن ھجوما على األرض -             

شن علیھم الغارة یشنھا شنا وأشن، صبھا وبثھا وفرقھا من كل " لسان العرب"وجاء في 

.3جھة  

.كما یتكرر استعمال مفردات التي تدور أحداثھا حول الصراع بین الخیر والشر  

":ھجم"كلمة  *  

4ھجوم مفاجئ على االرض -               

.5لى القوم یھجم ھجوما، انتھى إلیھم بغتة، وھجم علیھ الخیل، وھجم بھا غارتوھجم ع  

 

6ھزم الشيء یھزمھ ھزما فانھزم والجمع ھزم ھزمھ أي قتلھ" ھزم" *   

أي فاز علیھم. ھزم األشرار -               

 

 

 

 
مغامرات مارتن وأبطال دیجتال. الرسوم المتحركة - 1  
لدیجتال أبطال ا. الرسوم المتحركة - 2  
26ص 8لسان العرب مج . ابن منظور - 3  
بیدرمان . الرسوم المتحركة  - 4  
28ص 15لسان العرب مج . ابن منظور - 5  
64ص 15لسان العرب مج . ابن منظور - 6  
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:بصور إلیضاحھاكما وظفت الرسوم المتحركة بعض المفردات المرفقة   

  

واللبن  1ن بیدیھ الشریفتینــــل اللبینق: -محمد صلى اهللا علیھ وسلم–في قصة " لبن"كلمة  *

.2التي یبنى بھا الجدار، وھو المضروب من الطین مربعا للبناء  

 

:في قصة السندباد البحري" مارد"كلمة  *   

 

3أنا مارد القصور -               

طلب من المارد أن یعطیھ قصرا -               

أیضا  و كلمة تعني. 4رد وتمرد أقبل وعتارب المارد ھو العاتي، نقول ماـــجاء في لسان الع  

.الشخص الذي یستطیع تحقیق األحالم وفعل كل شيء لصاحبھ  -حسب قصة سندباد-  

5"زیك جمیل  "في الجملة التالیة "الزّي*  

وأصلھ عنده تزویا فقلبت  "زوى "لھ ابن جني منعالزّي الھیئة من الناس والجمع أزیاء وج

6. وادغمتالواو یاءا لتقدمھا بالسكون   

وھو إناء من خزف كالفخار " علي بابا"ة ـــالھا في قصــــوالتي كثر استعم" الجرة"كلمة  *

.7وجمعھا جر وجرار  

 

.8راحت مرجانھ تسكب الزیت المغلي على الجرار حتى قضت على من فیھا -     

 
 
 

-محمد صلى اهللا علیھ وسلم–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 1  
165ص 13لسان العرب مج . ابن منظور - 2  
السندباد البحري. الرسوم المتحركة - 3  
51ص 14لسان العرب مج . ابن منظور - 4  
الرسوم المتحركة ،ماروكو - 5  

91ص 7لسان العرب مج . ابن منظور - 6  
120ص 4مج . المرجع نفسھ - 7  
علي بابا واللصوص األربعون. الرسوم المتحركة - 8  
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وھو الرجل الذي " علي بابا واللصوص األربعون"قصة  وردت في" االسكافي"كلمة  *   

.في دفن أخیھ" علي"ساعد   

   

.1استعان على دفنھ باسكافي دفع لھ قطعة ذھبیة مقابل ذلك وقد -   

فة وھو كافة واألسكوفة اإلسكاف وجمعھ األسان العرب، سكف السكـــوقد ورد في لس  

.2الصانع أیا كان وخص بعضھم بھ النجار  

 

  :اتـــــــاإلعالنلغة   
ة للطفل برصید خاص من المفردات وقد ساعد ــــــات الموجھـــــــقد حظیت اإلعالن و      

:تكرارھا على ترسیخھا في ذاكرتھ نجد  

د، وقد وضعت ھذه الكلمة لتخص ـر من مرة في الیوم الواحـــــتتكرر أكث" زمردة"كلمة *  

.3"ات فقطزمرده كوكب للبن"فئة البنات تحت شعار   

 

4ھي من الجواھر معروف وحدتھ زمردة" الزمردة"وجاء في لسان العرب  *   

 
ة بشرح لھذه الكلمة باللغة العربیة والتي تعني ـــــر كل یوم مرفقـــــرتتك" أكشن"وكذا كلمة 

5"أكشن كوكب اإلثارة والمغامرة"اإلثارة والمغامرة   

عالنات نابعة من الوسط البیئي للطفل وترتكز على اظ في اإلـــــتكون األلف أنوینبغي        

مدى فھمھ للمفردة دون اللجوء إلى تعمیقات ومع تكرار استعمالھا وأرفقھا بصور إیضاحیة 

.یسھل تلقیھا وجعلھا ضمن ذخیرتھ اللغویة  

  

 
علي بابا واللصوص األربعون. الرسوم المتحركة - 1  
219- 218، ص  7لسان العرب ج. ابن منظور - 2  
Specetoonقناة  - 3  
56ص 7لسان العرب مج . ابن منظور - 4  

Specetoonقناة  - 5  
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:التشكیل البالغي األسلوبي -4  
وللغة اإلعالمیة الموجھة . ات األخرىـــوي عن المستویـــــكل مستوى لغیتمیز            

:للطفل أسلوب خاص یتمیز بما یلي  

:الوضوح - أ  

 

وقال  1فعل الزم في اإلعالم،... اح العملیة التواصلیة فھوشرط أساسي في نجوھو           

ثالث أن یكون لفظك رشیقا عذبا وفخما الازل، فإن أول ـــــة منــــفكن في ثالث"الجاحظ 

سھال، ویكون معناك ظاھرا مكشوفا، وقریبا مغروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة 

2"ردتأوإما عند العامة إن كنت للعامة  قصد،  

وب كالم، وعلى المرسل اختیار ـــ، ولكل مقام أسلخاصلكل مرحلة عمریة مستوى  أني أ

.الرسالة وفھم غرضھا یحوضتاللفظ المناسب والسھل ل  

:التبسیط -ب  
الم، وھو یكتسب لغتھ المحدودة بسرعة من ـــاد في الكـــیمیل الطفل لغویا إلى االقتص       

وھناك قواعد بسیطة . 3ة البسیطة بالتعبیر عما یریدھذه اللغتسمح منزلھ أو من محیطھ، و

ة، وھذه الرؤیة التبسیطیة تناسب حیاة الطفل، ــیتبعھا التلفزیون تغنینا عن الشروحات الطویل

وى التربوي أن نقدم لھم تعقیدات، بحیث یستطیع تنظیم أفكاره ــــح على المستـــــإذ ال یص

.4واألشیاء التي یتلقاھا بإمعان وادراك  

وعلیھم یكون التبسیط باختیار المفردات المعروفة والتراكیب السھلة غیر معقدة       

.5متوسطة، العدد من حیث كلماتھا  

 

 
138جان جبران كرم، مدخل إلى لغة اإلعالم ص  - 1  
163ص  1الجاحظ، البیان والتبیین ج - 2  
91ص 1996الثقافة دمشق  منشورات وزارة. علي وطفة، فاضل حنا، الطفل والتلفزیون: ینظر - 3  
102المرجع نفسھ ص: ینظر - 4  
138جان جبران كرم، مدخل إلى لغة اإلعالم ص : ینظر - 1  
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ونجد البرامج الموجھة للطفل . تتراوح عدد الكلمات الجملة بین ثالثة إلى سبعة كلمات        

:ن كااللفاظ التالیة تستعمل كلمات أجنبیة في بعض األحیا  

. بدال من مجھر          Télescope - 

.  بدال من مراقبة           Controle- 

بدال من الحاسوب            Computer- 

بدال من المغامرة                Action- 

ویرى جبران كرم أن اإلعالم مضطر أحیان الستعمال ھذه الكلمات لكن دون المغاالة في 

.1ذلك حتى ال یساء للغة  

لیست لغتنا العربیة قادرة على اإلیصال والتبلیغ الرسالة بمصطلحاتھا؟ولكن أ  

:ارـــــــاالیج - ج  
اب، واإلیجاز عامل ھام في التلفزیون الذي ھو ـــــلكل طفل قدرة معینة على االستیع        

ز ان محتوى الرسالة موجـــــا كـــوكلم.. ات محددةـــــــمحدود بإیداع برامج معینة وفي أوق

ة ــــمل القصیرة یؤدي إلى إیصال الرسالة بسھولـــفاستخدام الج. 2كلما كانت الرسالة ناجحة

  .عكس اإلطالة

الكرتونیة  ة على الحوار ونجد المتكلمین في القصةــــإذ تركز الرسوم المتحرك       

ول ــــلمفعا+ الفاعل + اد على الفعل ـــــعتماالرة بــــإلى استخدام الجمل القصی یجنحون

دخلت ألیس من باب : "مثل. دة والطویلةــــل قد ال یفھم تلك التراكیب المعقـألن الطف. بھ

  .." ل األرنب في السیاجـصغیر، دخ

 3"ة عدد الحروفــــوع حقھ، ولیس یعني بھ قلــاإلیجاز ھو استفاء الموض: "ظــقال الجاح

4..."ومعناه في ظاھر لفظھ. نیك عن كثیرةالم ما كان قلیلھ یغــــــوأحسن الك: "وقال أیضا  

 
138جان جبران كرم ،مدخل  إلى لغة اإلعالم ص :ینظر - 1  

2- Francis vonoye, expression et communication « plus le message et pauvre et 
banal, plus il est reçu »     

349ص  2ج الحیوان: الجاحظ - 3  
124ص 1البیان والتبیان ج: الجاحظ - 4  
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از على إبراز المعنى المقصود وتوضیحھ، وھو مرحلة وسط ـاعد اإلیجـــــــیسو            

ات على المعنى ــق للكلمــــختیار الدقیاالحقق بتبین االختصار المخل والتطویل الممل، وی

    1والتي تحمل أكثر من معنى واضحةتجنب الغموض والكلمات غیر البو

 

:الدقة -د  
الدقة تعني الصواب والتحدید وھو من األمور الھامة في صیاغة النص، ولغتنا العربیة       

.غنیة بألفاظھا التي تستطیع أن تحقق المعنى المقصود من وراء أي رسالة مقدمة  

:وھناك عوامل عدة تساعد على الدقة منھا  

.       توضیح المصطلحات والمفاھیم            

.         تامة في الترجمةمراعاة الدقة ال            

.التأكیـــد مـن صحـة األسمــــاء            

.        2الدقـــــــة فـــــي االقتـبــــــاس            

 

:التكرار - ھـ  
فادة ألنھا تساعد المستقبل على تذكر أو حفظ الرسالة اإل أوادة ـعاإلالتكرار ھو        

كقولھ تعالى  3معنى وإظھار أھمیتھالأھمیتھا، وھو تكرار اللفظ أو ى ـاالتصالیة وتؤكد عل

4"إَنا أْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة الَقْدِر، َوَما أْدَراَك َما َلْیَلُة الَقْدِر"  

ل كذكر األشیاء المعروفة والبسیطة لدى المستقبل وإنما تكرار ـــلكن لیس التكرار المم      

. Innovationالتجدید إلي ا من قبل، ألن الفرد یمیل دائما ــمعھاألشیاء الجدیدة التي لم یس  

ة، كما لھ فائدة لغویة تتمثل في معرفة ـــــاع المتلقي بمحتوى الرسالـــــــوھو یساعد على إقن

. 5المفردات وتثبیتھا في ذھن المتلقي  

    

    
259ین والدعاة صمھارات االتصال الالعالمیین والتربوی. محمد منیر حجاب: ینظر - 1  
262- 260مھارات االتصال الالعالمیین والتربویین والدعاة ص. محمد منیر حجاب: ینظر - 2  
200مھارات االتصال الالعالمیین والتربویین والدعاة ص. محمد منیر حجاب: ینظر - 3  
2-1سورة القدر اآلیة  - 4  
289علم اإلعالم اللغوي ص. عبد العزیز شرف:ینظر - 5  
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ع أو القارئ، ولھذا اقترح بارتلیت ـــر المستمـــــتنویع یقوم بتذكیالرار بـــتكوال         

Partlit 1أن مجرد التكرار لیس مفیدا ولكن التكرار بتنویع ھو الفعال.  

اعد على معرفة األشیاء لم ینتبھ إلیھا المتعلم في المرة ــوھو ییسر عملیة التعلیم ویس         

بعض الكلمات تتكرر -الیس في بالد العجائب  –ة ـوم المتحركـــــــــالرس نجد فيو .األولى

:أكثر من ثالث مرات مرفقة بصور إیضاحیة منھا  

رات، وھي لعبة خارجیة تضرب الكرة فیھا ـــــة مــــتتكرر أكثر من أربع" كركیت"كلمة  -

.بمطرقة صغیرة داخل أقواس منصوبة  

بقعر ... ما سیكلھ... الـــــأن تحضر مكی... راتـــــتتكرر أكثر من ثالث م" مكیال"كلمة  -

..المكیال  

".الجرة"تتكرر أكثر من ثماني مرات، وكذا كلمة " مغارة"كلمة  -  

...عاد اللصوص إلى المغارة.. فانطلق مسرعا إلى المغارة.. بقي سجینا داخل المغارة -  

 

:ازـــــالمج -و  
الداللة وتحقیق القوة التعبیریة على مستوى التركیب  از وسیلة فنیة لإلثراءــــیعد المج       

قال عبد . 3ة من معناھا الذي وضعت لھ إلى معنى آخر لعالقة بینھماــــل اللفظــوالنص، بنق

4"كل لفظ نقل عن موضوعھ فھو مجاز" القادر الجرجاني   

قواعد اللغة التقلیدیة في "م اللسانیات لجون دیبو أن المجاز ــــــاء في معجـــــــــوقد ج      

5"ھو االعتماد على كلمة واقعیة للتعبیر عن فكرة تجریدیة  

 

 

 

509جیھان رشتي، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ص: ینظر - 1  
40موسى عبد الرحمن قبشاوي، وقفة مع العربیة وعلومھا ص: ینظر - 2  
  251عبد القاھر الجرجاني، أسرار البالغة ص - 3

4- Voir jean Dubois, dictionnaire de linguistique p315 « En grammaire traditionnelle, 
la métaphore consiste dans l’emploi d’un mot concert pour exprimer une nation 
abstraite »  
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      1"المجاز أبلغ من الحقیقة"وقال العرب  

الحقیقي مثل   فھومھامعنى إلى انقراض رة استخدامھا في المـوھناك مفردات أدت كث      

ومن كثرة استعمالھا في " امتالء الدابة من العلف"انت تعني ــــــالتي ك" دــــالمج"كلمة 

  2.االتصاف بالكرم انزاح معنھا الحقیقي

اتب بعض التشبیھات واالستعارات والكنایات إلیصال رسالتھ، ـــقد یستعمل الك و       

ر حتى یصل إلى المعنى المقصود، ولكن ھل ــــال الفكــــلقي إلعمومن ھنا یضطر المت

 یستوعب الطفل حقا المعنى المجازي الذي یوظفھ الكاتب في القصة؟

وم المتحركة حركات تعبیریة مجازیة وأخرى لفظیة لتوسیع ــــإننا نجد في الرس        

بطال الذین یحاربون األن اء وعـــتتحدث عن الفض اومـــــخیال لدى الطفل، فنجد رسال

والمجاز في " ة المطوقةــالحمام"وفي " ألیس"كما نجد حیوانات تتحدث في القصة . الشر

 نرى أكثر. الرسوم المتحركة یختلف باختالف الرسالة اإلعالمیة، وھذا المجاز جانح للخیال

ھنا ف. 3شارف مكةكأنھا بحر یموج إلى م: مثل. في التشبیھ تاءـــــــ، جاالسالیب البیانیة  

.موج البحربشبھ الجیش الذي أتى لفتح مكة   

ارات والمقصود من وراء ذلك الكالم البلیغ ــمعنى الكنایات واالستع الطفل ال یدرك        

الیب بل توظیف بعض األمثال والحكم ــلھذه األس اوال نجد في الرسوم المتحركة استخدام

:ا تتكررلما لھا من دور في اإلقناع خاصة وأنھ  

. وھذا یعني أن ینال من العدو قبل أن یأتي إلیھ ویداھمھ 6"تغذى بھ قبل أن یتعش بك"*   

 

 

 

 

84سعد أبو الرضا، في البنیة والداللة ص - 1  
288عبد العزیز شرف، علم اإلعالم اللغوي ص: ینظر - 2  
-محمد صلى اهللا علیھ وسلم–قصص األنبیاء . الرسوم المتحركة - 3  
علي بابا واللصوص األربعون. لمتحركةالرسوم ا - 6  
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:التأكید -ز  
.1إلبراز معاني معینة، أو للتأكید على معان محددة  التأكید  یستخدم         

 مثل: مسھا أرنب أبیض مسا خفیفا2. مفعول مطلق غرضھ التأكید.

 

:األضداد - ح  
إثراء القاموس في یساھم ة، ـــوم المتحركــــــكثرة استعمال األضداد في الرس       

.اللغوي لدى الطفل، توظیف الكلمة ویأتي بعدھا مصطلح یعكسھا  

3أقصر≠ أطوال   

4األمس≠ الیوم   

  5النھار≠ اللیل 

6أغلق≠ افتح   

7غني≠ فقیر   

8حقیقة≠ حلم    

9غبي≠ ذكي   

10تحت≠ فوق   

11وراء≠ أمام   

12حزین≠ سعید   
 
 
 

286العالمیین والتربویین والدعاة صمھارات االتصال ال. محمد منیر حجاب: ینظر - 1  
ألیس في بالد العجائب. الرسوم المتحركة - 2  
الرسوم المتحركة الیس في بالد العجائب- 3  
الرسوم المتحركة علي بابا واللصوص االربعون - 4  
الرسوم المتحركة ماروكو - 5  
الرسوم المتحركة علي بابا واللصوص االربعون- 6  
واللصوص االربعون الرسوم المتحركة علي بابا - 7  
الرسوم المتحركة ابطال الدیجیتال- 8  
الرسوم المتحركة مجود - 9  

الرسوم المتحركة الیس في بالد العجائب - 10  
الرسوم المتحركة الیس في بالد العجائب - 11  
الرسوم المتحركة الیس في بالد العجائب - 12  
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في بالد  ألیس في  قصة ،فمثال لألضداد توظیفھاتتبعنا للرسوم المتحركة الحظنا  أثناء

للكعكة  ألیسعندما تتناول (قصیرة ≠، طویلة  لألضدادیفات عدة ظالعجائب نجد تو

عند (وراء ≠ أمامتحت ،≠،فوق)تصبح طویلة ، وعند تناولھا للفطر تصبح قصیرة 

مدلول وعكسھ  إلثباتوترسیخ المفردات ، تثبیتوالغرض منھا )األرنببحتھا عن 

المشاھدة ومن خالل الصورة المعنى الذي یقصد من توظیف ھذه  أثناء،فالطفل  یدرك 

ألیس طویلة ،ألیس یرددون الكلمات المتضادة   األطفال أن أیضا لحظناهالمفردة ، وما 

......افتح یا سمسم ،اعلق یا سمسم -أرنب غبي ،أرنب ذكي–قصیرة   

   .ومن ھنا نرى أن الصورة أسھمت كذالك في فھم المعنى

 

:ورةـــــــة الصـــدراس -5  
ل لغة ثانیة مكملة للغة الحرف وبواسطتھا تكتمل ـة الطفـــــورة في قصــــتعتبر الص       

ال التعبیر، أكثر من كونھا وسیلة لخلق ـــدى أشكــــلغة ألنھا إح"فالرسوم بالنسبة لھ . الفكرة

قدم لھ ما یراه في بیئتھ راه ثم نتدرج معھ حتى تـالجمال، ونحن نرسم للطفل ما یعرفھ ال ما ی  

ر في النسب التي تقدم بھا ــــال یظھـــــــدم لألطفــــــوم التي تقـــــــــواألساس الفكري للرس

1"األشیاء المرسومة  

د على أسقیتھا في ــــــتوكیالورة للتوضیح ضرب من ـــــة بالصــــاالستعان و       

لطفل، فھي فن جمالي یكمل اللغة، وقد یتحول دور ال بالمعطیات المعرفیة المحیطة باـاالتص

.2الصورة من تدعیم النص المكتوب إلى الھیمنة علیھ  

تسمح لھ . م وتعبر عن القیم وتثري قدرة الطفل على التخیلـح المفاھیــــفھي توض        

" المارد"أحیانا و " السندباد"فیتخیل نفسھ . اع القصةـھ للتعایش مع أوضــــاب بمخیلتـــــبذھ

. أحیانا أخرى  

        

 
77ص 1983 1قراءات األطفال، الدار المصریة ط: حسن شحاتة - 1  
217- 216عبد القادر عمیش، قصة الطفل في الجزائر ص: ینظر - 2  
 



ـــــــــــــل الثانيالفص  
 

 96

اط والفعالیة، والحركة ھي التي تشد انتباه الطفل إذ تساھم بقدر ـــالصورة بالنشتتمیز        

:تكبیر في توضیح المفردا  

توضحھا صورة المیزان" مكیال"كلمة  * 

كلمة اسكافي توضحھا صورة الرجل الذي ساعد في حیاكة الكفن وعلى الدفن*  

توضحھا صورة اشتعال النیران" شب الحریق"كلمة  * 

..توضحھا صورة الدودة التي تدخن" غلیون"كلمة *  

ل الصغیر ھو الذي یقوم أن الطف -صلى اهللا علیھ وسلم–ة محمد ــــد في قصــــكما نج      

ونشاھد صورة لمكة المكرمة واألصنام وبعض الشخصیات بزي . داثــــبدور الراوي لألح

وفي ھذا الحجب إثراء . ورة الرسول مع الصحابةــــرة، وغیاب صــــــعربي یجسد تلك الفت

  صلى اهللا -باإلضافة إلى انھ ال یمكن تجسید صورة الرسول لفضاءات التخیل عند الطفل

-علیھ وسلم  

ظ التجانس اللفظ والصورة معا، إلیضاح المعنى ففي ــــنالح" علي بابا"في قصة  و       

إبراز اللفظ في  على  ساعد الصورةتو. ر الخیلــوت لحوافـــــان صــصورة حضور الفرس

1"اسمع حوافر الخیل: "قول علي بابا  

.وبینھما تكامل  فالصورة توحي بالنص        

 
 

الرسوم المتحركة علي بابا واللصوص األربعون - 1  
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لتبیین وت والصرف والنحو سمة بنائیة تسعى كلھا ــم والصــــتتخذ اللغة من المعج و      

طال المرجعي لتحریك ورة بمثابة االــــإجماع النص إلى الصالموقف التعبیري، وبذلك یبدو 

.1التعابیر اللغویة  

من جاذبیة األلوان والحركة أقرب لغة لمخاطبة الطفل وقد  ورة بما تملكـفالص       

تعتمد القصة على و. لقراءة النص المنطوق ولھا قیمة بصریة تساعد على شد انتباه توضع

احمــرار الوجھ دلیل على : فمثـــــال: اھم في تحدید الصفـــات وتمـــــیز بینھماـاأللوان وتس

ستفھـام فــوق الـرأس دلـیــــل علــــــى ات االوعالمطــــوط علـــى الجبین الخجل، والخ

.ـرةالحـیـ  

المشاھدة فھو یتشوق  اللا الطفل مــــن خـــــــة یدركھــــلة خاصدال يفالصورة تضف       

        .لرؤیة صور تتحرك بألوان زاھیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
220الطفل في الجزائر ص عبد القادر عمیش، قصة: ینظر - 1  

 



 الفصل الثالث

-أثر لغة الرسوم المتحركة على لغة الطفل-  

.مشاھدة الرسوم المتحركة-  

.تعریف اللغة الوسیطة -  

.تعریف علم لغة اإلعالم -  

:اكتساب المفردات -  

.مرحلة الكلمة*                    

.الكلمتین مرحلة*                    

.مرحلة السؤال*                    

.مرحلة الجملة*                    

.أثر لغة التلفزیون على لغة الطفل من ثالث إلى إحدى عشر سنة -  

.دائرة اكتساب المفردات و المعاني*                    

.اكتساب أنواع المغردات*                    

.العالقات الداللیة اكتساب*                    

.الزمان و المكانداللة اكتساب *                    

.الصفات و األلوان و األشكال داللة اكتساب*                    

.اكتساب القواعد*                    

.الشعر و الغناء*                    

.قراءة الصورة*                    

.ذكور، إناث: المصطلحات ھیمنة*                  

 



لثالثـــــــــــــل االفص  
 

99 
 

التطبیقي إلى تتبع بعض النماذج من الرسوم المتحركة التي  سنتطرق في ھذا الفصل       
.حاولة معرفة أثرھا على حصیلة اللغویةنو . على مشاھدتھا ُیقبل األطفال  

ة حیزا كبیرا في القنوات الفضائیة، حیث أصبحت تلج ـــوم المتحركــــفقد شغلت الرس       

لى مدار ساعات طویلة من الیوم، و یجد الطفل فیھا متعة و تسلیة، البیوت دون استئذان و ع

ا ھاما لھ یستفید منھ، و ھي من أكثر القوالب الفنیة أخذا بلب األطفال، ـــــل مرجعــــــو تشك

ھ من عناصر الجذب و التشویق، و ھي من ـــــــو إثارة لخیالھم و اقناعا لھم، بسبب ما تحمل

فإلى أي مدى . و تعلیمھ و نموه اللغوي و العقلي إدراكــــھي تؤثر على ادر التــــأكثر المص
اللغویة؟ و ھل صحیح أنھا تساعد في اكتساب  ذخیرتھة في تنمیة ــتساھم الرسوم المتحرك

 معطیات لغویة یستعملھا في مرحلتھ المدرسیة؟

من الوقوف علیھا، تعد دراسة لغة الطفل في فترة ُقبیل دخولھ المدرسة، ضرورة البد        

فھذه . فھي مرحلة بنائیة، توضح فیھا الدعائم أو األسس األولى لنموه اللغوي و الفكري

.المرحلة خصبة لعملیة التعلم  

، بعد ترقب مجموعة من األطفال  *ول على مدونة ھذا البحثـــــو لقد تمكنا من الحص      

و أقراص الرسوم " التلفزیون"عمال جھاز ة، باستــــة دامت أكثر من سنــــــخالل فترة زمنی

طلبنا منھم سرد قصة أو مقطع من  إذ –علیھم ة ــــــا بعض األسئلــــالمتحركة، و طرحن

و الغرض منھا، معرفة نوعیة المفاھیم  –ة شاھدوھا في التلفاز ــــــوم متحركــــــــــرس

نا على قائمة من بھا، و بعدھا تحصلتعلمھـــــا و اكتسا ل و تحفزه علىـــــالتي تستھوي الطف

...أسماء و أفعال و أدوات ربط وصفات: المفردات تمثل مختلف الوحدات اللغویة من  

 

:مشاھدة الرسوم المتحركة -1  
ة دورا ھاما في تكوین شخصیة الطفل و ھي تحتل مكانة كبیرة ــــإن للرسوم المتحرك       

قالب قصة جذابة، أو حكایة مثیرة تجري أحداثھا في  ات فيـفي أعماقھ ألنھا تقدم لھ المعلوم  

 

 
.برامج التلفزیون: حدوث البحث*   
)ثالث إلى اثنى عشرة سنة(فئة األطفال : عینة البحث*   
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الكبیر و الصغیر،  إلیھاذلك العالم الذي طالما تمنى رؤیتھ و التعایش معھ، فھذه الرسوم تشد 

بریشة خیال مبدع تستمد عناصرھا األساسیة من واقع ة ـــــوم حیة أنیقة، مرسومـألنھا رس

وان و الجماد، لتحركھا حركة جذابة، فیھا حریة واسعة و تالعب مدھش ــو الحی اإلنســـــان

.1باأللوان و قدرة خارقة على تصویر األشیاء و المخلوقات و األحداث  

ولى التي یحسن استعملھا قبل و یحتك الطفل بالتلفزیون باعتباره الوسیلة اإلعالمیة األ       

ده على تنمیة المھارات اللغویة، و یؤدي إلى تحسن عام في ــــــة، فھو یساعــدخولھ المدرس

بكبر السن، حیث یصبح الطفل متفوقا في معلوماتھ عن الموضوعات التي  األداء، و ھذا یقل

ال ـــا، و ھو من األشكبل تعلیمیة أیض –فقط  –تثار في التلفزیون، فھو لیس وسیلة ترفیھیة 

.2األدبیة الخاصة بھ، و یصنف ضمن األدب المرئي  

یشاھده، لذا فالتلفزیون  قلد كل ما یسمعھ و مایل ـللطف األولى لنمو مراحلالففي         

ثناء لعبھ حیث  و یظھر ھذا تدریجیا أ ،ة مختلفة ترسخ في ذھنھــردات لغویــــیكسبھ مف

.3ن األسئلةنجده یحاور نفسھ و یجیب ع  

   :و من أھم تأثیرات تلفزیون على الطفل       

.زیادة الحصیلة المعرفیة و اللغویة*    

.المیل إلى تطبیق ما تعلمھ من التلفزیون*    

.4تعلم قیم اجتماعیة*    

المعاني و نشرھا، و یقوم المتلقي باكتساب ھذه المعاني من  إعدادبون ــــــكما یقوم التلفزی

.التعلم خالل عملیة  

التلفزیون؟ و ما أثرھا على لغة الطفل؟ –یستعملھا  –ما ھي اللغة التي یوظفھا و علیھ،   

ھا إلى لمعانیھا ثم تحوی باستیعایتلقى الطفل معطیات لغویة منذ صغره، حیث یبدأ في        

لكالم ن لغة من خالل افھو مھیأ بطریقة أو بأخرى، ألن یكّو. تنتھي بأداء كالمي إشـــــارات  

 
. 7ص 1984دیسمبر  313عماد زكي، أفالم الرسوم المتحركة و دورھا في حیاة الطفل، مجلة العربي ع: ینظر - 1  
نعمة عبد اهللا، اسماعیل جویجي، تحلیل محتوى أدب األطفال، في ضوء معاییر األدب في التصور االسالمي، : ینظر - 2

م1995/ھـ99/1419:مطبوعات مكتبة الملك العامة، ص  
. 34ص  2/1998ط:أثر وسائل اإلعالم على الطفل، دار الفكر للطباعة و النشر. صالح ذیاب ھندي: ینظر - 3  
.161بالل العربي، قضایا في إعالم الطفولة، ص : ینظر - 4  
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، فھو باالستناد إلى عدد من العملیات الذھنیة التي ترتبط بنموه ھ ــــالذي یسمع        

تتم ھذه  ویتخطى مرحلة المالحظة، ] إلیھ في الفصل األول  شــــارةاإلق ـــــسب[  اإلدراكي

األسرة، (ع المادة اللغویة المحیطة بھ مل ـــــالعملیة بصورة فعالة من خالل التفاع

.1اللغویة للتواصل مع غیره ممارستھو من ھنا یتسنى لھ بناء قواعد خاصة في ) التلفزیون  

لغة الفصحى، ألنھا محیطة بھم على رغم من ضعف قدرتھم ال العرب الـــــو یفھم أطف      

اع یستطیعون ترید عبارتھا و ألفاظھا، ـاھدة و االستمــــفمن المش. على التحدث بھا

.2شرائح و الشخصیات و كأن ھذه الشرائح دفعتھم إلى اللغة العربیة بعد ذالك في یحاكونھا  

ن بنیتھ العقلیة أخذت تتطور، فمن یراھم وھم ح على أـــــل واضــــــدلی تعلمال ھذا و      

.یشاھدون التلفزیون یدركون أن الفصحى لیست عقبة أمامھم  

أو التقلید و ھو  ةالمحاكا طریقة مھارة یكتسبھا من البیئة، و یتقنھا عن ـــفھذه اللغ      

.....ما اسمھ؟ ا؟ لماذا؟ ما ھذ: یتعلم من خالل مواقف لھا معنى كأن یلجأ إلى األسئلة التالیة  

 

 
 
 

.46:میشال زكریا، مباحث في النظریة األلسنة و تعلیم اللغة، ص: ینظر - 1  
.202:ص 2002، 2، مج6مجلة الطفولة و التنمیة ع. لیلى عبد المجید، العالقات بین األطفال و التلفزیون: ینظر - 2  
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).لجانب اللفظيتطور ا(نمو جھاز النطق،        :              ل تبدأفولغة الط  

1)اكتساب مفردات وقواعد(النمو اإلدراكي،                                          

اه المقاطع ـــــــھ األولى، یحب تردید األلفاظ التي یسمعھا ومحكـــــل في سنواتــــفالطف      

إن : "                   جان بیاجیھیقول ، اھااد یفھم معنــواألصوات حتى تلك التي ال یك

الطفل یجد لذة في تكرار األلفاظ لذاتھا حبا في السرور الذي ینجم عن ذلك، ودون أي تكیف 

2".للغیر، بل ودون أن یكون ھناك احد یستمع إلیھ  

وم المتحركة تتمیز ببساطة األسلوب، واستخدام الجمل القصیرة، كما تبتعد عن ــــولغة الرس

االت الصورة البالغیة كاستعارات والكنایات، فھي لغة تستخدم ــــــل المعقدة، واستعمـــالجم

ة، ذات جرس خفیف على أذن الطفل، أي إنھا ال تستعمل الفصحى فحول ـــات فصیحـــــكلم

.الشعراء واألدباء، من ھنا فھي لغة وسیطة  

 

:اللغة الوسیطة  
ى الھ التطور اللغوي من ــوالغریب، وتستثمر ما انتھ يافى عن الحوشــــتتجھي التي        

في إطارھا ما صمد على الزمن من ألفاظ الماضي  ــذخأائر في األلفاظ والتراكیب، فھي تذخ

3.بوعي على مكتسبات الحاضر تتفتح و  

) ھـ255ت (ة بعیدة بعد، ما بین أسلوب الجاحظ ـــا ھذا نقلــــة في عصرنــــوقد انتقلت اللغ

سلوب الصحفیین المعاصرین في الصحف والمجالت وأ) ھـ1331: ت(وأسلوب طھ حسین 

وبین وسائل اإلعالم السمعیة البصریة، والھدف البعید أن تصبح ھذه اللغة الوسطیة الحاملة 

ق دقیق بین المعاني وسالمة النطق وبناء ــوح وتفریــــلكل ما تتمایز بھ لغة العرب من وض

، فیتم التواصل بین حاضر الناس الممتلئ بالجدید اســة بین النــــاھم العامــــالكالم، لغة التف

4.وماضیھم اللغوي الذي یحمل أصالة األمة وقیم حضارتھا التي تعبر عنھا كلمات اللغة  

 

 

.76:،ص1، ط1984دراسات في علم اللغة النفسي : داود عبدو: ینظر - 1  
.31:جان بیاجیة، ترجمة أحمد عز، اللغة و الفكر عند الطفل، ص - 2  
.29، ص  260ع. مجلة ثقافیة شھریة تصدر عن دار فیصل الثقافیة. عون الشریف قاسم، اللغة و الثقافة:نظری  - 3  
.30:الرجع السابق، ص :ینظر- 4  

J. Piaget 
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: المـــــــة اإلعــــم لغـــــعل  
وتطویرھا، لتحمل رسالة  ة الوسیطةــاللغ الم دور كبیر في ترقیة ھذهــــلعلم لغة اإلع       

لتثقیف واإلعالم على أفضل الوجوه، ومن ذلك االستفادة من الدراسات اإلحصائیة التوعیة وا

  1.ومحاولة ولھ نشرھابھا اظ شیوعا، للتذكیر ـــــحول أكتر األلف

ل المفاھیم ـــــوح معانیھا، خیر أداة لنقــــاللغة السلیمة في تراكیبھا وأدائھا ووضف

ل بما ـد الطفـــاعد على تزویــــاني، تســـــالمع والمعلومات، ألنھا تحتوي على ألفاظ محددة

وار سلیم غني حتتوافر ب أن " وم المتحركةــــالرس"یحتاجھ ویساءل عنھ، وعلى ھذا فعلى 

إن األطفال یكتسبون اللغة  *حفیظة تازونيبالمفردات وبسیط في الوقت ذاتھ، وترى 

وایة ما شاھدوه على من التلفزیون خاصة عند خروجھم لر %67.80الفصحى بنسبة 

الشاشة من الرسوم المتحركة باللغة الفصحى، ویظھر ذلك عند تقمصھم لشخصیة البطل، 

صابون ، دم : وأغلبیة المفردات المكتسبة من طرف الطفل، ھي التي تكون قریبة من العامة
2... ، كرة ، كبیر  

ة من بیئة الطفل، كلما كان ـــــكلما اقتربت المفردة المستعمل نھإول ـــــوعلیھ یمكن الق       

.استیعابھا سریعا، وتكرار المفردة یكفي لتثبیتھا في الذھن بطریقة تسمح لھ بتوظیفھا  

وم المتحركة لغتھا من خبرات األطفال وتجاربھم، كما تساھم الصورة ــــوتستمد الرس       

المفاھیم واألحداث بوضوح  ل بثروة لغویة دقیقة نظرا لتجسیدھاـــــداد الطفــــبدورھا في إم

ا ومضامین جذابة، فالطفل یبدي اھتماما كبیرا بمعرفة ما یحدث حولھ، ــــوالستعمالھا ألوان

وكذلك یھتم بالتعرف على األشیاء المادیة والمحسوسة  ،ة التي یعیش فیھاـــــل البیئـــداخ

شیاء والتساؤل عن ا، وھو بھذا یكتسب خبرة مباشرة، فیحاول معرفة ھذه األــالتي یراھ

لھا  ابة، فما أسھل علیھ من إیجاد اسمــــم تتوفر لھ اإلجـــل، وان لــــــھا، وما تفعئأسما

.ضمن قاموس الخاص بھ  

       
.30، ص  260ع. مجلة ثقافیة شھریة تصدر عن دار فیصل الثقافیة. عون الشریف قاسم، اللغة و الثقافة :ینظر  - 1  

.مدرسة العلیا ألساتذة في األدب و العلوم االنسانیة ببوزریعة للجزائرأستاذة مساعدة بال -*  
ماس  15- 14مجلة إنسانیات العددان  - دراسة افرادیة–حفیظة تازوني، لغة الطفل بین المحیط و المدرسة : ینظر - 2

.76ص / 3.2مجلدات  2001دیسمبر   
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تسابھ مفردات جدیدة تضاف إلى ؤال واكـى الســــل علـــــقدرة الطفنراعي  أنولھذا علینا 

.ذخیرتھ اللغویة  
:رداتــــــاب المفــــــــاكتس  
نوضح ، ةج المتوصل إلیھا األطفال ما بین ثالثة وإحدى عشر سنـــــقبل أن نبدأ النتائ      

.اكتساب اللغة ألطفال قبل سنتین  

           

:مرحلة الكلمة -/أ  
للتعبیر  لداللة على ما یرید  واحدة كلمة ةمرحلال ھذه  ل فيـــیستخدم الطفو               

 التي ینطق بھا الطفل في ھذه المرحلة ،  كلماتالمن  %70ونالحظ أن عن احتیاجاتھ، 

بنغمات  ،ماما، بابا ، داداطفل كلمة واحدة مثل ال ستخدم، وی مقطع واحد منون ـــتتك

1.ة للتعبیر عن أشیاء مختلفة،ــــصوتیة مختلف  

ذات مقطع صوتي واحد  األحیانالتي ینطق بھا الطفل في اغلب  األولىفالكلمة               

فقد یعني  الجملة،ھذه المفردات مقام  أمثالویقوم  الخ،....بابا ،زیزي ،نانا   :مثلمضاعف 

إال وما على الكبار  السیاق، كلھ حسب؟ وذالك "كرة أین "أو "كرة أرید "أي "بابا  " :بقولھ

 أومن نبرة صوتھ  أوالتي یرفق بھا الطفل الكلمة  اإلشارةنتجوا المعنى المقصود من یست أن

2.وجھھمن مالمح   

األولى الواحدة  ةالعالم، فالكلمفحسب الدراسات المتعددة على أطفال من مختلف أنحاء 

، النوم، بكالطعام، اللع( تھمھم،والمسائل التي  األمورجملة وتتركز المفردات حول تشكل 

3).حلو وسخ ( :مثلالنعوت األساسیة  ض، وبع)منھا  األلیفةخاصة  تلحیواناا  

 

 
 

158عبد الفتاح دویدار ، سیكولوجیة النمو واالرتقاء ص: ینظر - 1  

153حنفي بن عیسى ، محاضرات في  علم النفس اللغوي ص: ینظر- 2  

69ینظر عبد الكریم خالیلیة ،تطور اللغھ عند الطفل ص- 3  
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الجملة صورة سطحیة نھائیة في لغة الطفل البنیة  ذھنیة عمیقة ، وھي تقوم –وتعد الكلمة 

بدور البدیل الظاھر للعناصر الوظیفیة الضمنیة التي تكون البنیة التركیبیة في لغتھ ، فأحیانا 

:( تكون الكلمة التي یتلفظ بھا الطفل مفعوال بھ  لفعل وفاعل مضمورین ،فھو عندما یقول 

فانھ اضمر الفعل والفاعل ولم یظھر في البنیة ) أنا احمل كرة (ول یرید أن یق)  كرة

  1.السطحیة إال المفعول 

 
أن معدل الكلمات التي یعرفھا األطفال في نھایة السنة األولى    IRWIN  ویرى أیروین 

فیلفظ كلمة أه عندما یشیر . یبلغ حوالي ثالث كلمات، فقط تكون مسمیات األشیاء من حولھ

التي وقعت من یده ، وكأنھ یعني بھذا أن أكیدھا إلي أي ان الكلمة غیر ممیزة في  الى لعبتھ

2.وظیفتھا بحد ذاتھا   

:مرحلة الكلمتین -/ب  
المكونة من كلمتین عندما تصل  بنیة ات أن الطفل یبدأ بتكوین الــأثبتت الدراس       

أو ثالثة   ئتینإلى م سنتانن سرعان ما تتزاید عندما یبلغ ـــخمسین كلمة، لك إلىمفرداتھ 

.3مائة زوج من الكلمات  

 
)سنتین: (مرحلة السؤال -/ج  

ة أشیاء التي تثیر انتباھھ، ویكون النمو اللغوي ـــمعرففي ھذه المرحلة ل ـــــالطفیرد        

ربطھا لیعدد من المفردات،  إلىأسرع تعبیرا وتحصیال وفھما، ویحتاج للتعبیر عن نفسھ 

 أنإلى " 1973سلوین "و " 1973بروان "ل العالمان ــــولقد توص. 4ضـــعمع بعضھا الب

سنتین من عمره یستطیع إطالق الجمل وبشكل استفھامي، وذلك بتحویل الل في ــــالطف

 "أین أنت "بمعنى "تروح "وین "أین كرة "بمعنى "وین طابھ": مثال التنغیم في طریقة نطقھ

  5.ذاھب

 
121لسانیات التطبیقیة ،حقل  تعلیمیة اللغة صالراسات في احمد حساني ، د: ینظر- 1  
69عبد الكریم خالیلیة ، تطور اللغة عند الطفل ص : ینظر - 2  
122لسانیات التطبیقیة ،حقل  تعلیمیة اللغة صالاحمد حساني ، دراسات في : ینظر - 3  
.72. 71تطور لغة عند الطفل، ص . عبد الكریم خالیلة: ینظر - 4  
.139في بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ص حن: ینظر - 5  
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:مرحلة الجملة -/د  
    :وتتمیز بـ      

."تعالي ماما"تعني " ماما) "من سنة إلى سنتین(مرحلة الكلمة القائمة مقام الجملة ◄   

ة الناقصة ھي ــــویقصدھا الجمل) من سنتین إلى أربع سنوات(ة الناقصة ــمرحلة الجمل◄ 

.المرصوفة بعضھا بجانب بعض من غیر أن ینتج عنھا جملة تامة) رثأكاثنتان أو (ت الكلما  

ظ أن الجمل البسیطة یتناقص ـفقد لوح) أربع سنوات فما فوق(ة ــــة التامـــمرحلة الجمل◄ 

ة، وتحل محلھا جمل أكثر تعقیدا، ویقصد بھا المشتملة على ــــة الثالثـــعددھا ابتدءا من السن

3...م إشارة اسم موصولالنعت اس  

 

:لــــة الطفـــون على لغــــــة التلفزیــــر لغـــأث  
–من ثالث سنوات إلى أحدا عشر سنة  -       

ا ینكر الدور الذي تقوم بھ الرسوم المتحركة في حیاة الطفل من تسلیة ـد منـــما من أح       

ا وسیلة تعلیمیة، فلغتھا ـــــكونھاوز ذلك بــد بل تتجحال تقف عند ھذا ال ھا، ولكنوترفیھ

إدراكھا وتلقي على ساعد تة وقصر الجمل، ـــالفصحى التي تتمیز بالبساطة والسھول

ما مدى مساھمة الرسوم المتحركة في تنمیة الذخیرة اللغویة للطفل؟: مفاھیمھا وعلیھ  
 

:دائرة اكتساب المفردات والمعاني -/1  
فھي وسیلة  صل ومخزن المفاھیم،الطفل كونھا أداة توتكمن أھمیة اللغة في حیاة ا       

المعرفة وذلك من خالل  د، وھي تفتح أمامھ أفاتــــر عما یریـــل ویعبــــینقل عبرھا الطف

.أسئلتھ ومالحظتھ وإجاباتھ، وتتبعھ للوسائل السمعیة البصریة  

ظنا أن الطفل یغرق في الح) خالل السنة التطبیقیة(ة من األطفال ـوبعدما تتبعنا لمجموع     

وقد أضاف إلى رصیده اللغوي مجموعة من المفردات باللغة . ةـــــوم المتحركـــــبحر الرس
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ھ مع اآلخرین، وأثناء لعبھ وفي مرحلة الریاض ــا في حدیثــــــإیاھ اــــــموظفى، ـــــالفصح

.وحتى المدرسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

واسع من اھتمام  حیزاألسماء تستحوذ على  أن الل ھذه الدائرة ـنستشف من خ       

ویستعملھا في تواصلھ  االطفل، بحكم أنھ یحفظ أسماء الشخصیات عن ظھر قلب بل یتأثر بھ

ات، بینما تأتي األفعال والصفات في الحیز ــــحتى أنھ یتقمص ھذه الشخصی ،الیومي

مضارع  ماضي و من. داللتھا ةالمتساوي، كون الطفل یردد ھذه األفعال من دون معرف

بینما تأتي بقیة العناصر اللغویة التي یوظفھا تدریجیا في تواصلھ بعد معرفة . وكذا الصفات

.ماھیتھا  

 

وات مرحلة البحث عن المعاني وھنا تكثر ـــــل في ثالث سنـــــة الطفــــنسمي مرحل و      

قال ال؟ أین ذھب؟ ھذه مدینة؟  ماذا أفعل؟ ما ھذا؟ ما اسمھ؟ لما: اھدةـــــلة عند المشـــاألسئ  
!...*ھذا جبل  

 

 
.ھذه أسئلة بعض أطفال فئة البحث*   
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:رداتـــــواع المفـــــاب أنــــاكتس -/أ  

:اكتساب المفردات الفصحى من العامیة -1-أ  
التي تستخدم في الرسوم المتحركة  المصطلحاتوظفون ویون ــــال یدركــــإن األطف      

:ة محیطھم، وأغلبیة ھذه الكلمات أسماء منھاــبة من لغوالتي تكون قری  

...طبیب، مفتاح، كرة، كرسي سیارة، طائرة، ضوء، قط، كلب، سبع   

د أكثرھا الفعل الثالثي، وذلك لبساطة ھذه الصیغة، مقارنة ببقیة ـــنجفال ــــــأما األفع 

: الصیغ األخرى منھا  

... أكل، شرب، ذھب، خرج، قتل، ضرب  
ھا أنھ یتعلم بكثرة المفردات التي تستھولھ وتلبي حاجاتھ، وعن احظة التي سجلنمالالو

لمسھا من واقعھ " مادیة، محسوسة"الكلمات التي یتعلمھا أوال، ھي الكلمات ذات معاني 

: أھمھا و الشاشةوسمعھا من   

...كرسي، طاولة، قلم، سیارة، سماء، أرض، بحر، زھرة، فراشة، شجرة  
فال یدركھا إال بعد أربع سنوات، ألنھا تستلزم اتساع اآلفاق العقلیة "  لمعنویةا"أما الكلمات  

:المعرفیة، منھا  

... فرح، حزن، كذب، صدق، خبر، خوف   
: یدرك فأنھوبعد تسع سنوات   

...األمانة، الحریة، القلق، الغموض  
 

:يبالترتیب ھ الرسوم المتحركة ومن أھم المواضیع النحویة التي نجدھا في قصة  

1.رأت أیدیھم وأرجلھم مثبتة في الزوایا األربع ألجسادھم: الوصف ▪  

2.كانت الحدیقة مغطاة بورود بیضاء: الحال ▪  

 

الیس في بالد عجائب : الرسوم المتحركة -1  

مرجع نفسھ -2  
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1.فجأة، مسھا أرنب أبیض مسا خفیفا: المفعول المطلق▪   

-اسكافي جدیدة على طفل ومحیطھ  كلمة – 2فصل االسكافي مترین حریرا :التمیز ▪  

: *ا بطرح بعض األسئلة على فئة من األطفال وكانت إجابتھم كالتاليـــــقمن ةوبعد تجرب 

؟"اهللا"من ھو   

.          أطفــال ثــــالث سنـــــوات                     في السمـــاء             

.         خلـــــقـــنــــا سنوات                     6و4أطفال ما بین              

.سنــــوات                     خلقنا وخلق كل شيء 6أطفال فــــوق              

؟"الخیر"ماھو     

.سنوات                     فـــــــــــــرح 5إلى  3أطفال من              

.             مساعدة الناسسنــــوات                     6أطفال فـــــوق              

).إشارة إلیھ بالید(ماذا نعني بالمصباح؟   

.       ثالث إلى أربع سنـــــــوات                     ضــــوء             

. مـن خمسة فمـــــا فــــــوق                     كھربــاء             

 ماذا نعني بالغنى؟

سنوات                     فــــــقــــیـــــــــــــر     5إلى  3أطفال من              

ال یملك مال   + أطفـــــال ستـــــة سنــــوات                    فقیر              

سنــــوات                    ال یمــــــلك المـــــال    6أطفال فـــــوق              

:في القصة، و یكتسبھ الطفل بسرعة ھو تعلمھ األضداد ا نجدهو أغلب م   

 

 

 
في بالد العجائب  ألیس:الرسوم المتحركة - 1  

علي بابا واللصوص األربعون : الرسوم المتحركة- 2  

.اختیارنا للجواب كان حسب تكرارھا عند األطفال*   
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قبیح# میل ج/    مضيء      # مظلم /    جبان    # شجاع /    بطيء   # سریع   
 

قریب # بعید / قصیــر      # طویل /  ثقیــل     # خفیف /   قدیـــم     # جدید   
ألنھ یتعامل بھا أي . كما یدرك األطفال بعض الكلمات البسیطة و یستوعبھا بسرعة

:یستعملھا  

....تعالى، شكرا، عفوا   
... ھل، أین، كیف ف الحروو تعجب و استفھام إما بإدخال  يكما یتعلم أسالیب الكالم من نف

.أو بتغیر نغمة الكلمة  

 

:ات الداللیةــــــاب العالقـــــاكتس  
.صغیر# أسود ، كبیر # نور ، أبیض # ظالم : لتضادا  

.حضر= زھرة ، جاء = مقعد ، وردة = كرسي : الترادف  

.  كنز        كرسي         طاولة،  تلفزیون           رسوم متحركة،  علي بابا : التالزم  

.كلب          حیوان،  برتقال أو تفاح         فاكھة :من المجموعة إلى الفرد أو العكس  

.تفاح، خوخ، توت/ كلب، قط، أرنب : انتماء الى نفس الفئة  

و یسمیھا العلماء . ترتكز على األسماء ةــل اللغویــــــات الطفـــإذن نالحظ أن مكتسب        

ثم یبدأ باستعمال . م الطفـــــل ھو معرفـــة أسماء األشیاءفّھ                     طور التسمیة 

ثم األفعـــال فالنعوت و بعض الظروف و أحرف الجر، و لكن ) ضمیر المتكلم أنا(الضمائر 

ناقص سرعــــة استعمالھ لألسماء، و یتزاید استعمالھ لألفعال و الضمائر تتبعد أربع سنوات 

2.أتي اكتسابھا إال بطیئا و متأخرایوف، أما أحرف الجر و العطف فال ض الظرعوب  

بوضع ھذا الجدول موضحة فیھ                                 و قد قامت الباحثة دیكدر       

.استعمال األطفال لمختلف أقسام الكالم  

 

 
.143حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ص : ینظر - 1  
. 142حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ص : ظرین - 2  

   

  

1 Naming 

Descoeudres 1946 
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 السنوات الثانیة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

 األسماء 62 110 131 158 180

 األفعال 18 33.5 39 45 43

 الضمائر 6.5 13.5 14 13.5 13.5

 الظروف 7 14 16 16.6 15

 أحرف الجّر 2.5 6 8 8 8.5

 
  

         1استعمــــال الطفــــل لمختلف أقســــــام الكالم                
 
:انـــــان و المكــــالزم الداللة ابــــــاكتس -2-أ  

ال یـدرك األطفـــال مفھوم الزمان و المكان، و ال یكتسبون المفردات المتعلقة بھما قبل       

لكــــل طفل، فقد نجد ) نسبة الذكاء(بلوغھم السن المناسب، و ھنا تتدخل القــــدرات العقلیــة 

" األمس"و آخرون ال، فیقول أطفال ثالث سنوات " األمس و الیوم"أطفاال یدركـــون معنى 

...غدا قلت لي ": الیوم"و یقصدون بھ   

 متى"قبل " أین ذھب"ان، فاألطفال یتعلمون ــان یتأخر عن إدراك المكـــإدراك الزم و       

" ھنا وھناك"ل أن یتعلم قبل، بعد، بعد ویتعلم ــــام، وراء، تحت، فوق قبـــــویتعلم أم" ذھب

  2.األمس والغدقبل 

علي بابا واللصوص "ة من الزمان والمكان، ففي قصة ــوم متحركــــال تخلو أي رس و     

وص جاء اللص"رة، ـــــالصخ امـأم وقف... یومذات : ا لھماـــــــــ، نجد توظیف"ونـــــاألربع

. 3"المساءفي   

. 143حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ص : ینظر - 1  
.80داود عبدو، دراسات في علم اللغة النفسي ص : ینظر - 2  
.الرسوم المتحركة، علي بابا و اللصوص األربعون - 3  
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تحــت ـــاح والمفتـ" الطاولــــة فـــــوقالقارورة : "نجد" ألیس في بالد العجائب"وفي        
.1الطـــــاولـــــة  

ان، لكن ــان والمكــــة بالزمـال ثالث إلى أربع سنوات كلمات متعلقــأطف استعمل و        

أتیت، وھو یقصد  غدا كنت بالبحر، ةـــــالبارحول أحدھم ــــردات، كقـــبالخلط بین المف

.األسبوع الفارط  

".األمس و الیوم"أما أطفال الخمس سنوات فھم یدركون معنى   

ال مجمل المفردات المتعلقة بالزمان والمكان أي مرحلة ـن باستعمؤووات یبدــــوبعد ست سن

.دخول المدرسة  

ة ألنھا قریبة من العامیة من جھة، كما ــبسرع ام استعابھمــــفقد ت" النھار و اللیل" ةأما كلم

الظــــالم        اللیـــل وضــــح حیــــث ی. ا من جھة أخرىـــــساھمت الصورة في إیضاحھ
طفل ابتداء ال یفھمھا  ةالعشی أو المساء و" احـالصب"وكذا مفردتي النھار    الشمس     و  

. من الثالثة  

 

:الصفــــاتداللة اكتســــاب  3-أ  
، وتكون أسبق في تعلمھا، إذ نجده یكتسب ذلك من یكتسب الطفل داللة الصفات بسھولة 

وم المتحركة یستطیع إدراك الصفات الموظفة وقراءة ــــــا مشاھدتھ للرســــبعدھبیئة أوال، و

".أم ھذا لذیذ) "اتساع العینین وضم الشفتین(ھذا حلو : المالمح التي تدل علیھا، نحو  

: منھا صفاتوفي فئة األطفال استطاع معظمھم إعطاء عدة   

جمیل                      كیف ھو فستان ماركو؟                               

كبیرةكیف كانت مغارة اللصوص؟                                               

سریع ، خفیفكیف یجري األرنب؟                                                       

 

.الرسوم المتحركة، ألیس في بالد العجائب - 1  
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طویلة ، قصیرةلكعك؟                                    عندما تأكل األلیس ماذا یحدث   

جمیلة ، سریعة؟                                                    "سابق "كیف ھي سیارة  

:وكذلك نجد صفات أخرى أھمھا  

.....حلو، وسخ، نظیف، واسع، ضیق   

 

:الــــــوان واألشكــــاأللداللة اب ـــــاكتس: 4-أ  

ل على المالحظة وتمیز تدفعھ إلى التعلم واالكتساب بسرعة، سواء ـــــدرة الطفــــق إن     

.أكانت ھذه المفردات مرئیة أم ملموسة  

، ةمن الحرك اوالتشویق، وھي تضفي نوع ثارةلإلوان ـة األلـــــوم المتحركـــــالرستستخدم 

ة مالحظتھا، فھناك ألوان اوت بروزھا وسھولـیتفاوت بتف". األلوان"واكتساب أسماء 

، وھذه أحمر، أسود، أخضر، أزرق، أصفر: وھي التي تتعلم أوال. سھلة المالحظة ،أساسیة

.السنة الثالثة ذمن  

...الوردي، البرتقالي: عد سن الخامسة مثلبوال یستطیع إدراك األلوان المركبة إال   

، الدائرة وبدایة السنة الرابعة، ویتعلمأما عن األشكال فال یدركھا إال في أواخر السنة الثالثة  

رى، ومن ھنا تظھر أھمیة التلفزیون في تعلمھا، فقد ـــــال األخـــــقبل األشكالمربع، المثلث 

 chain  Bébéمثل قناتي ) اللون+ الشكل (رازھما معا ـــــل كبیر في إبـــساھمت وبشك
" لونھا أصفر رةـــــدائ"و " ھ أحمرــــــع لونــــــمرب" TENNZو    

       . سریعا نكا" األلوان واألشكال"وقد الحظنا أن اكتساب                                 

 

:اكتســـــاب القواعــــــد: 5-أ  
قل أة ثم الجملة، وعند التركیب یبدأ بالجملة ـــــاب الكلمــــــاكتسفي ل ــــــیبدأ الطف      

). ةفتحت القارور(مفعول + فاعل + فعل  ، ثم)انبدأ كون( فاعل+ فعل تعقیدا   

Un carré rouge 

Un triangle Jaune 
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وات یستعمل ـالث وأربع سنـــــال، فھو ما بین ثــــة األطفـــــھذا ما الحظناه عند مجموع و

ة من عمره، یبدأ بتشكیل الجملة التامة بإضافة ــة الموالیــجمل أقل تعقیدا، وفي المرحلال

....صفة أو مضاف  

قبل " سیارة"و " أقالم"قبل " قلم"لجمع، فھو یحسن استعمال كلمة م المفرد قبل اـكما یتعل

 ینا أن مفھوم المثنى أكثر تعقیدا من مفھوم الجمع، ألن المثنى جمع محدد بإثنـكم" سیارات"

1".سیارتین"قبل " سیارات"دون نقصان، یتعلم   

 ،"أحلى "قبل "لوح "ة، ولذا یتعلمــــــدا من الصفـــال التفضیل فھي أكثر تعقیـــأما أفع
  .2أطول قبل طویلو أصغرقبل  "صغیر"

.وھذا ما وجدناه عند أطفال فئة البحث  

:فالطفل  

.ال یتعلم صیغ الجمع قبل المفرد     

.مثنى إال بعد أن یدرك مفھوم العددالال یتعلم و    

روأمالصیغ المختلفة للفعل إال بعد أن یدرك تقسیم الزمن إلى ماضي ومضارع  میتعل وال  

      

 ، قف: مر مثلاألال أفعال ــــون استعمـــال وجدناھم یحسنــوبعد تتبعنا لفئة األطف           
الماضي والمضارع في بدایة السنة وكان استعمال  ةــة الثالثــــوفي أواخر السن اجلس

اء الرسوم المتحركة ال تخلو من حركة الزمان، سو و... یأكل، یخرج/ ذھب، خرج الرابعة، 

.الماضي أم مضارع أم أمر، ألنھ تعبر عن أحداث  

وم صیاغتھ وإسناده للزمن فال یفھمھ، إال بعد سبع ـــــل ولكن كمفھـــــفالطفل یدرك الفع     

ي والمضارع من اللواحق والسوابق المصاحبة ــــرق بین الماضــــسنوات، فھو ال یدرك الف

.3لصیغة الفعل  
 
 
 
 
 

.82: ص/ سات في علم اللغة النفسي داود، درا: ینظر - 1  
83:المرجع نفسھ، ص: ینظر - 2  
83:المرجع نفسھ، ص: ینظر - 3  
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تام  ،)قعّد" (أقعد"قبل  قعد ، یتعلممزالالر تعقیدا من الفعل ـــتعدي فھو أكثمل الــــأما الفع
.1"نّوم"قبل أن یتعلم   

ام، فھو یحسن استخدام ـعجب واالستفھل األسالیب اإلنشائیة المتمثلة في التــــــكما یتعلم الطف

في بدایة السنة الخامسة، أما قبل ذلك فھو یدركھا وال یستخدمھا إال بتغیر .... أین، كیف، ھل

).ال یستعمل األدوات(نبرة الصوت،   

 ومحاكاتھ ة بعد إعادة صیاغتھــبكثرة خاص" ثم"و " و" یستخدمف طــــــالربأما أدوات 

.للرسوم المتحركة  

 

:الشعـــــر والغنــــاء :6-أ  
ھي مقطوعة شعریة سھل تادى جماعیا وفردیا وقد یكون لھا أثر كبیرا في  األطفالأغنیة  

في عالمنا العربي مبكرا  باألغنیاتنفسھ وبدأ االھتمام  إلىحیاة طفل ، تسعده وتدخل البھجة 

والمقامات   لیلةلیلة و ألفمن  األوائلالشعبي الزاخر الذي تركھ  تالثورااعتمادا على 

والتي اعتبرت مصرا من أغنى )ه 581-500ابن طفیل ( والرسائل وقصة حي ابن یقضان 

    .2المصادر ألغاني األطفال 

ارات الموزونة، ویظھر ذلك حلبیا في ـالم المنغم، وتجذبھم العبــــال إلى الكــویمیل األطف 

 ھتستھویاة لھ ویتفاعل معھا، إذ ــــــره، حیث تبدأ أمھ في المناغـــالسنوات األولى من عم

ن ذخیرتھ اللغویة وإضافة استخدامات ـان، وھي تساعده كثیرا في تكویــــــام واأللحـــــاألنغ

2.جدیدة األلفاظ  

من القصیدة (دة الغنائیة ھي األكثر انتشارا وشموال ـــأن القصی" محمد مرتاض"یرى       

 اـــتعتمد على اإلیقاع والغناء، كم ة من األطفال،ـریبألنھا ق) السردیة والقصیدة القصصیة

لذلك كان الشعر  ،رح والحب وكل ما یھمھمـــتتمیز بكونھا تدور حول اللعب والجو الم

.3العربي الخاص بالطفولة منصرفا في معظمھ إلى ھذا الشكل  

 
.83: ص/ داود، دراسات في علم اللغة النفسي : ینظر - 1  
77من قضایا ادب الطفل صمحمد مرتاض ،:ینظر- 2  
1995. 169، ص242فاطمة اللواتي، طفل الروضة بین التكلم و التفكیر، مجلة العربي، عدد : ینظر - 3  
.70:محمد مرتاض، من قضایا أدب الطفل، ص: ینظر - 4  
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ون الشعر الموجھ للطفل بأسلوب قائم على التناغم واإلیقاع الخفیف الجمیل، الذي ـــیك      

ر، بحیث یكتسب الطفل ثروة لغویة معینة، تثري قاموسھ ـــف ویثیر المشاعــــطیحرك العوا

اني تعلمھ مھارة الحفظ، وھذا ما نالحظھ أثناء مشاھدتناـــــاالت، فھذه األغـــــفي شتى المج  

 

الرسوم المتحركة، فلما ال نستغل ھذا  Générique  كریجین لألطفال وھم یدركون أغاني

.اللغویة حصیلةالفي إثراء   

:الشعر والغناء بالسھولة والوضوح، وتكرارھا دافع لتعلمھا وحفظھا تتمیز لغة  

:التي أحبھا األطفال ورددوھا" أمي"للرسوم المتحركة  ةأغنیه وھذ   

.ي ما أحالھــاِمُأ               بیــــــٍت ُةَبأمي َر  
.لوالھا ال أعرُف               یكوُن كیف البیُت  
.نفسي                لكن ال أنساھــــاأنسى حتى   

.وكما ھي ترعاني               واهللا سنرعاھـــا  
 

" ماركو"كما نجد أغنیة  -الھاء–" الروي"تنتھي بنفس وة، ــالكلمات سھلة وبسیط أن تالحظ

.-"السنتین"حتى أطفال -التي أقبل األطفال وبكثرة على حفظھا وتردیدھا   

ـــوماركـــو        مارك  
 إسمي ماركو صغیـــــرة

بكم یا أصدقــــــــاء أھًال  
 ماركـــو        ماركـــو

مثیـرة قصصي یا أطفاُل  
.ـــــو اللقــــاءوبكـــم یحُل  

وھناك اغنیات أخرى احبھا االطفال لبساطة اسلوبھا والنھا ملیئة یالحیویة ومتصلة 

م، وغرس حب الوطن والعلم والعالقات باالحداث الیومیة ، وھي مزیج بین الترفیھ والتعلی

.االسریة ، ولھدا یمكن اعتبارھا اداث تساھم في بناء تقافة الطفل وفكره   
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من األغاني، فأول ما یتعلمھ الطفــــل تردیـــد  تخلووم متحركة ــــوتقریبا ال نجد أي رس

. األغاني قبل القصة لسھولة كلماتھا وسرعة إیقاعھـــا  

 

:ءة الصــــــورةقـــــــرا  

 
*الصورة أبلغ من الكلمة *                    

منسجمة مع اإلیقاع والكالم  ،ة على الصور وحركتھاـــوم المتحركــــتعتمد الرس       

.بشكل كبیر في إیضاح دالالتھا یسھمانین ذالل  

وعند ). المسموعة(الصور للكلمة معنى وتزید من قیمتھا تعطى  -سلفا–كما قلنا  و     

" اللیل"ل على الطفل القیام بعملیة اإلدراك، فصورة ـــدث یسھـــاستعمال األلوان وإبراز الح

في عملیة االستیعاب قد تساھم وغیرھا من السمات، .... ود، ونوم الجمیعـــــون األســـبالل

.وذلك بإسقاط ھذا الحدث الذي یعبر عنھ بھذه الكلمة  

.ي آن واحدفالطفل  یستعمل بصره ویسمع ف  

 

 

 

 

 

الرسوم الجیدة بالنص، فھي تثري قدرة الطفل على التخیل، خاصة الرسوم المتعلقة  توحي

ال األرض، فھنا یجنح المؤلف إلى استخدام صور ال تمت للواقع بأي صلة، ـاء ورجـــبالفض

 :ال مفردات منھاـــال یندمجون معھا، ویحورونا أنفسھم وغیرھم باستعمــــطفاألونجد 
رجال الفضاء، كوكب الشر، صراع الخیر، الفوز لنا، األرض ھي كوكب، حمایة 

   1...األرض
 

بیدرمان:الرسوم المتحركة - 1  

جابةة استـــمرحل تفسیرة ـــمرحل  ة استقبالـــمرحل   

حركةرسوم مت عملیة عقلیة اكتساب مفردة  
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وتسیطر صور الحیوانات كثیرا على القصص المتحركة، ألنھا الموضوع المفضل لدیھم،    

 خاصة عند توظیف عنصر الحوار والتشویق

.    2علینا أن تعاون جمیعا: رھاصاحت الحمامة تصدر أوام        

.3من مكانھا، في صحبھ بطة وفأر" ألیس"خرجت ... و        

      

:في تشكیل الرمز الداللي لكل حیوانكما ساھمت   

.السلحفـــــــــــاة رمــــــز البطـــــــئ.                     األرنب رمز الخفة والذكاء         

.الوداعة والسالم                     الكلــــــــب رمــــــز الـــــوفـــــــــاء الحمام رمز        

.رمــــز الذكـــــاء والخبـــــث الثعلب.                     الحمار رمز الغباء والتحمل        

. ل والخیانةالذئب رمز الغدر واالحتیا.                     الغراب رمز التشــــــــــاؤم        

 
         

217: ص. عمیش عبد القادر، قصة الطفل في الجزائر: ینظر - 1  
.الحمامة المطوقة: الرسوم المتحركة - 1  
.ألیس في بالد العجائب: الرسوم المتحركة - 2  
 

 
 

 النـص القصصي
فكرة مقـــــروءة(  

)أو ملفوظـــــــــة  
 

 

 الفكرة المرسومة

تكامل تفسیري+ الفكرة المرسومة + نطوقة الفكرة الم  

1.توحید الرؤیة الداللیة  
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وبھذا استطاعت الصور المتحركة أن تجذب انتباه األطفال، وذلك بأسلوب واضـــح 

ثالث ال، إذ أصبح طفل االستخدام ة بسیطة، سھلة اإلدراك وواستعمالھا لمفردات لغوی  

الحاجبین          اقتضاب  الذي یعبر عن الخجل، أواحمرار الوجھ  سنوات یفھم مثال معنى

. دلیـــل االستغراب  

 
:ھیمنة المصطلحــــــات  

لجنسیـــن واستخداما بالنسبة ل تعماالفي ھذا المبحث اھتمامنا على أكثر المفردات اسركزنا 

وذلك فیما یتصل  ،عند البنینمنھ حیث أظھرت النتائج أن النمو اللغوي عند البنات أسرع 

1.بعدد المفردات وطول الجملة، ومقدر الفھم في جمیع مراحل العمر  

:الذكـــــــــــور -أ  
تساب اه معین من الرسوم المتحركة، وھذا ما یؤدي بھ إلى اكـــــور إلى اتجـیل الذكمی       

.مفردات تختلف عن مكتسبات البنات  

وم األكثر حركة ــإذ تغلب مفردات القوة والعنف عند الذكور، ألنھم بطبعھم میالون إلى الرس

أبطال : ةـــوم المتحركــــومن أھم الرس)                         قناة ( -كوكب أكشن–وإثارة 

....كونان، أبطال النینجا،                               ،               لدیجتیل، بوكیمونا  

....أقتلھ، أضربھ، الحرب، العنف، الموت :فاظ المكتسبةلوأغلبیة األ  

:البنـــــــــــات -ب  
والتي األسري یغلب علیھا طابع  والتي تمیل للرومانسیة  فیشاھدون الرسوم بناتالأما      

                   قناة( "للبنات فقط" -زمردةكوكب - ان والحب والعطف،ــتتحدث عن الحن

:سومومن أھم ھذه الر)  زمن أھم ھذه الر)          

.... أمي، أبي الحنون، أنا وأخي، ماركو، سالي، ألیس في بالد العجائب  
 
 

.47محمد سالم آدم، توفیق حداد، علم نفس الطفل، ص: ینظر - 1  
 

Spece toon 
Super Men, Speader Men 

Spece toon 
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:أغلبیة المفردات المكتسبة و  

...أسرة، أختي العزیزة، جدي الحبیب، أبي الغالي، صدیقيأحبك، أمي،   
.ھذه الرسومات البیانیة اتجاه كال الجنسین في الرسوم المتحركةوتوضح   

 

 

 

 
 

 

 

 

 أھم البرامج

درجة 
 المشاھدة

 أھم البرامج التي تستقطب الطفل

 ذكـــور

- 1-رقم   

درجة 
 المشاھدة

جأھم البرام  
 بنــــات

- 2-رقم   
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ة ــــــوم المتحركـــــتبین درجة اھتمام الذكور بالرس -1-دة البیانیة رقم ـفاألعم        

ت والعنف والخیال والفضاء فكل ھذه الرموز تنعكس على العنیفة والتي تمثلت في البطوال

.شخصیة الذكر بینما نجد فكرة األسرة اقل نمو واھتماما بالنسبة ألیھ  

ن یحبذ يتلألس األول وھو یوضح اتجاه البنات ـــــفھو عك - 2-اني رقم ــأما الرسم البی      

ي ضئیلة وما یمنك استنتاجھ أن الھادئ العالقات األسریة، بینما العناصر األخرى فھ طبعنت

.عنصرا الخیال والحیوان ھو تقریبا مشترك بیت الجنسین  

ھ علیھ في ھذا المقام أن ھناك حاالت شاده أین یتغلب األمر فنجد ــــبنا التنوی درما یج و     

.بعض الفتیات یملن إلى العنف والعكس عند الذكور ویبقى ھذا مرتبطا باألسرة والمحیط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 سنوات
سنوات 6 س7  س8  س9  س10  س11   

اكتساب 
 المفردات

 سنوات

سنوات 3  

اكتساب 
 المفردات

سنوات 4 سنوات 5   

-مرحلة ما قبل التمدرس- -مرحلة التمدرس-   

اب المفرداتـــــاني الكتســـــرسم البیال  

ـاربتقــ  
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حقیقة جوھریة مفادھا أن الطفل في تجاوب مستمر مع  یعكس الرسمان البیانیان        

ة، وذلك في مرحلتین طورین ما قبل التمدرس وبعده، فالمنحنى األول نجد ــالرسوم المتحرك

 ض المفردات تكون متقاربة لكن دون فعم عمیق بھا، وبالتالي امتالكھ للغةـالطفل یكتسب بع

ون مجموعة من المفردات المحددة، بینما المرحلة الثانیة نجد یستثمر ــیكون بطيء بحیث یك

ة أوال ویربطھا بمفاھیمھا األصلیة فنلمس سرعة، خاصة بعد دخولھ ــــردات المكتسبــــــالمف

. المدرسي أین یوظف معلومات قبلیة  
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نقوم بھذه المقارنة بین برامج كل  أن ارتأینافئة البحث  لأطفاأھم  إلىقبل أن تتعرض        

رق بین اللغتین، ــح الفــــحتى نوض Toon Speceو  chain Bébéمن قناتي العربیة  

ا في اكتساب المفردات اللغویة لألطفال، وھذا بعدما شاھدنا أن بعضھم ـــدى مساھمتھمــــوم

.االنجلیزیةیرددون بعض الكلمات باللغة الفرنسیة وحتى   

chain Bébé 
 قناة أجنبیة

Spece Toon 
 قناة عربیة

 
تستعمل بنسبة كبیرة ضمن 

:مثل الرسوم المتحركة  
Voici un chat, si une 
voiture, une souris 

تستعمل بنسبة كبیرة ضمن الرسوم 
سیارة، حدیقة، : مثل المتحركة

...لعبة، دمیة، منزل، ھرة،  
 األسمـــــــــــاء

بنسبة كبیرة ضمن  تستعمل
:مثل الرسوم المتحركة  

Tomber, sortir, écrire, 
lire, boire 

تستعمل بنسبة كبیرة ضمن الرسوم 
:مثل المتحركة  

دخل علي بابا، فتحت المغارة، 
...أسرع األرنب،   

 األفعــــــــــــال

:مثل ضمن الحوار في الرسوم  
Et, donc, mais,… 

: مثل ضمن الحوار في الرسوم
....ثم....دوبع دواتاأل   

: مثل حصص خاصة  
 مرة     

 في فقرات خاصة باستعمال الغناء
:مثل  

خمسة ضرب خمسة كم تساوي؟ 
بالغناء –تساوي خمسة و عشرون   

 

 الحســـــــــــاب

تستعمل في أغلبیة الحصص إذ تالحــــظ أن األطفــــال    یرددون 
:مثل الغناء باللغتیـــــن  

.ن یا أحلى األصدقاء في الغابة الخضراءسنان و بإسنا  
Dore Dore BéBé Dore 

 الغناء والموسیقى

:مثل حصص خاصة  
Triangle rouge  
Carrie blanch 

:مثل ــومضمــــــن الرســ  
الجبنة شكلھا مثلث، الشمس تشبھ 
القرص أو الدائرة، اللیل أسود 

..... 

 األشكال واأللوان

یة، تدعیم تعلیم المصطلحات العلم
بتوفیر حصص خاصة، باإلعالم 

:مثل اآللي  
Computer, clavier, 

unite central 

: مثل ضمن الرسوم المتحركة
جھاز المراقبة، كومبیوتر، دوران 

.األرض، حول الشمس  

المصطلحـــــــات 
            

 العلمیـــــــــــة

 

Division 
Multiplication 
Addition 
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یساھمان في  أوقناتین یساعدان دول أن كل من الــــالل ھذا الجــــندرك من خ          

عربیة –معلومات ومعارف یحتاج الطفل للتزود بھا، فبرغم من اختالف اللغة  إعطاء

.ھدفھا یبقى واحد أال وھو تنمیة الذخیرة اللغویة أنإال  - فرنسیة  

ل یمر بمرحلتین أساسیتین في الوقت نفسھ وھي ـــــرى أن الطفـــــفمن ھنا ن         

لتلقین، فھو یكتسب بعض األسماء واألدوات واألشكال والحساب، ویوظفھا، ثم وا االكتساب  

.... اثنان الحساب یعرف، واحد و: ات، مثالـــــة بھذه المكتسبـــیلقن بعض القواعد الخاص

تقدم بھا البرامج  يإذن مھما كانت الطریقة الت... دول الضربــلكنھ فیما بعد یحفظ ج

وم المتحركة أو ضمن حصص خاصة فھي ــــفل، سواء ضمن الرسالتلفزیونیة الموجھة للط

ة واللغویة، خاصة بعد إعطاء مصطلحات جدیدة في ـل المعرفیــــتسعى لتلبیة حاجات الطف

.عصر العولمة، وبھذا یتمكن من توظیفھا في مرحلة التمدرس  

:بطاقة أطفال فئة البحـــــث  

:1ـواتثـــالث سنـ -ــانید  
ن تلفظ ببعض المفردات الفصیحة البسیطة والتي ھي قریبة من العامیة كما استطاعت أ      

:مثل.الریاض  تمكنت من توظیفھا  

.یا معلمتي  شكرا-  
. خذ الطباشیر-  
.سقط محمد في الساحة -  
....ھاتفا....تلفاز....مرحاض -  
 

 

 

 

 

 

خواة اثناندخا االسر جید وعدد اال.والدھا تاجر وامھا محاسبة باحدى الشركات:دنیا- 1  
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:1ـواتأربـــع سنـ -جمیلة  
تمكنت ھذه الطفلة من التكلم باللغة الفرنسیة وإعطاء مفردات ألشیاء تعلمتھا من شاشة     

اھمت األسرة في تكوین معارفھا، فعرفنا أن الطفلة تتابع ـــون، ولقد تسألنا إذ ما ســـــالتلفزی

صباحا وإلى غایة ساعات متأخرة، فطلبنا أن تسمي  ة، من الساعة الثامنةـوم المتحركـــالرس

     حلیب                 فـأر                        بقرة: الصور فلفظتھا باللغة الفرنسة ضبع

شجرة                     سیارة                           الرسوم المتحركة                     
 

ركزت  دالفصحى وقبحت تتحدث باللغة العربیة أص .ریاضبعد سنة من التحضیر في ال

المعلمة على تعلیم الطفل المفردات العربیة وكانت جمیلة سریعة االستجابة والتعلم ولقد 

.ظھر ذالك من خالل ما تلفظت بھ من مفردات فصیحة وحفظھا السریع للقران الكریم  

:2سنوات 05 -فھد عبد العزیز  
: رة ھائلة على التحدث باللغة العربیة، وھذا راجع لسببین اثنین ھماامتلك ھذا الطفل قد      

اني إدمانھ على مشاھدة الرسوم المتحركة، ومن أھم ــــده محامي، والسبب الثـــــاألسرة فوال

:المفردات التي تلفظ بھا  

....من فضلك، أعطني فرصة، إمام، منبر، قبلة، رسول اهللا   

:3 سنوات 05كوثر بلعیاشي   
باللغة الفصحى " الحمامة المطوقة"دارة روایة قصة ـــة وبجــــاعت ھذه الطفلــــاستط       

وي العدید من المفردات والروابط التي تشمل علیھا ـــة لرصیدھا اللغــــوقد تمكنت من إضاف

.لغتنا العربیة  

الحمامة "ت من ذلك بمشاھدتھا عدة مرات من خالل قرص الرسوم المتحركة ــــولكنھا تمكن

:فكانت كالتالي. ت أن تستعمل النبر والتنغیم أثناء روایتھا للقصةـــحیث استطاع" المطوقة  

ان، كانت ھناك غابة جمیلة باألشجار واألزھار، كانت تعیش فیھا ـكان یا مكان في قدیم الزم

حمام  وكانت سیدة الحمام ومعھا) ھنا شددت على كلمة المطوقة(ة ـــحمامة یقال لھا المطوق  
األسرة ال تتكلم باللغة األجنبیة بالبیت.عدد االخوة أربعة ،دخل األسرة جید.والدھا تاجر وأمھا ماكتة بالبیت :جمیلة- 1  
.والده محامي وأمھ ماكثة بالبیت ذات مستوى جامعي من عائلة میسورة: فھد- 2  

- Une vache -du lait 

- ٛ Souris - Arbre - Une voiture 

… Dessin animé 
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ل األسرة جیدوالدھا تاجر وأمھا ربت بیت ذات مستوى جامعي عدد األخوة واحد دخ:كوثر- 3  
    

ھنا الحظت ( ط الحب، حتى وقعت في شرك الصیاد، فجمعنا أنفسھنـــكثیر وأقبلت یوما تلتق
و، واتجھت ــحتى حلقوا في الج) -ھن–ام مؤنث فذكر الحقة التأنیث ــــة الحمــــأن مجموع

لھا فأقبل  ان صدیقاـــوك)         سألنھا ما ھو الجرذ أجابت الفأر(المطوقة نحو جحر جرذ 

) -ھذا ما قالت -فك شباك بأسنانھ(اك ــــــرذ في قرض الشبـوأخذ الج( )  الجرد یسعى إلیھا
وقد ) بیوتھا(ت الطیور إلى أوكارھا ـائي رجعــــوھكذا أحب) انتھى منھا(رغ منھا ــــحتى ف

.تعلمت أن اإلخوان ھم األعوان على الخیر وھكذا أریدكم أن تكونوا  

 

رون فقد تمكنوا من التحدث باللغة العربیة الفصحى بنسب ــا األطفال اآلخأم          

سنوات،  08سنوات، نسرین  07سنوات، ھشام  06سنوات، محمد  04ریاض : متفاوتة 

ن من امتالك رصید لغوي خاص ــــــد منھم تمكــــل واحـــــوك.... سنة 11نور الھدى 

.بحسب قدراتھم ومستوى ذكاءھم  
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ةماتـــــــــــــــــــــــلخا  

ة، تظھر لنا أھمیة دراسة اللغة العربیة وسعي لرقیھا، فقد ــة السابقـــبناءا على الدراس       

الفئة الصغیرة التي تمثل  خاصةة لمستوى معین من الجماھیر ـــأثر التلفزیون بإبراز اللغ

حیث ساھمت ... ومجالت وإذاعات ل اإلعالمیة من صحفـــاھتمت بھا الوسائوجیل الغد 

 الرسوممثل  في دعم اللغة الفصحى وتعلیمھا للصغار، ضمن ما یفضلونھ من برامج

. المتحركة  

ة ھذه الرسوم ببساطة األلفاظ ووضوحھا ودفعتھا لتجیب المعنى، باإلضافة ـوتمیزت لغ      

المدبلجة (رسوم المتحركة بعدا آخر لقراءتھا فلقد عادت ال یھاورة التي أضفت علــــإلى الص

ون الحدیث بھا، مقلدین ومحاكین ما یرونھ ـبالنفع على أطفالنا، حیث أصبحوا یستسیغ) منھا

لم تعد اللغة العربیة مقتصرة على المدرسة فقط، فكم  وعلى شاشات التلفزیون بشكل یومي، 

.ه اللغوي بسبب تأثره بأفالم الرسوم المتحركةؤمن طفل تحسن أدا  

تزداد  عمره ل العقلیة تنمو یوما بعد یوم، وفي كل مرحلة من مراحلـــفقد رأت الطف       

اذ یبدأ الطفل ،وتعتبر الطفولة بمراحلھا من أھم مرتكزات الحیاة االنسانیة ةـــــمھارتھ اللغوی

ة التي ــــــوذلك بفضل اللغ في  كل  مرحلة یمر بھا بتكوین شخصیتھ وتنمیة قدراتھ ،

ل اإلعالمیة، ومن ھنا تمكن أھمیة ـــــالمحیط الذي یعیش فیھ، ومن الوسائ سبھا منتیك

ألنھ یكون فیھا . التلفزیون في التربیة والتعلیم، وخاصة في السنوات األولى من عمر الطفل

.بالعوامل المحیطة بھ رأكثر قابلیة للتأث  

لفئة األطفال بأسلوب  وم المتحركة في تقدیم اللغة العربیةــالرس و منتجقد سعى  و      

م توظیفھا، ومن شروط االستیعاب والتواصل أن یكون ـمسر حتى یتسنى لھم فھمھا ومن ث

.منتجي ھذه الرسوم على درایة بمحیط ھذه الفئة واإلطار الداللي لھا  

ة أي مستوى ـاة مستوى اللغــــمراع المبدعین ال عليـــــابة لألطفـــــفقبل الكت     

ة تقدم لھم ینبوعا معرفیا یستطیع بھ الرد على كثیر من ـــــرسوم المتحركاإلدراك، فال
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اج ــــا من اندمــــأثرھا واضحـــرى تـاؤالت التي تتعلق بطبیعة األمور من حولھ، ونــــالتس

.الشدید الذي یبدونھ حیال المشاھدة  

على الجمل وتعتمد  واإلبداعوتتمیز نصوص الرسوم المتحركة بالوضوح والجمال      

،فاللغة الوسیطة ھي لغة ھذه البرامج ویشكل  األطفاللیسھل فھمھا لدى -المختصرة-القصیرة

في عملیة اكتساب ھذه اللغة، ویؤدي حسن  أساسیینوالتكرار شرطین  اإلیجازكل من 

الجیدة تعود بالنفع على اللغة  اإللقاءطریقة  أنتنمیتھا وتعزیزھا ، كما  إلىتوظیف التركیب 

وتجاھلھ ، وعلیھ استخلصنا جملة من  إنكارهعلى الطفل ، وھذا أمر ال یمكن  ثرأتي  توال

:نوردھا فیما یلي- خالل مرحة البحث–النتائج    

 

 مرحلة ما قبل التمدرس فترة خصبة لتحضیر الطفل لغویا،فالتلفزیون موجھ ألطفال 

.ما قبل التمدرس وما بعدھا      

المنبعث تجدب الطفل منذ سنواتھ   فاألصواتحركة، على ال ةتعتمد الرسوم المتحرك   

: يتؤثر فیرة بألوان براقة، ومن ھنا فھي صاحبتھا رسوم مث إذاخاصة  األولى      

.زیادة الحصیلة المعرفیة واللغویة   

. تطبیق ما شاھده في التلفزیون إلىأن الطفل یمیل    

.یتعلم القیم االجتماعیة   

ینة في قصصھ وھو یحبذ نوعا معین منھا ولھذا فھو یتأثریختار الطفل اتجاھات مع  

  .وسماعھاعلى الرسوم التي اختار مشاھدتھا  بإمعانویركز    

كل من صوت والصورة  ق، وتطابالطفلتساھم الصورة بشكل كبیر في عملیة الفھم لدى   

.یؤثر على نموه اللغوي ) كلمة ومدلولھا(    

.لعقلیة وتنشیط مداركھ وتنمیة حواسھ تساعد على تنمیة ملكات الطفل ا  

.وقوة االنتباه عند الطفل ةالذاكركما تساھم في تدریب   

.تساعد الرسوم المتحركة على تنمیة قدراتھ االتصالیة   

.ومعرفة المسمیات وحفظھا األلوان وإدراكوالصور  األشكالالقدرة على تصمیم بعض   

   أغانيات لغویة لذا نالحظ الطفل یردد على تعلیم مفرد -جینیریك– األغانيتساعد 
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.جینیریك الرسوم المتحركة      

كامیرا،:  مثلیؤثر على عملیة االكتساب لدیھ  األجنبیةتوظیف بعض المصطلحات باللغة   
...ة، مودل، وكنترورمیكروفون، كومبیوت     

  
 

ترضي  ألنھاطفل ، یلھث وراءھا ال وجذابةھناك قنوات تعلیمیة مثیرة  األخیروفي       

 وإذممیزا یسھل على الطفل تلقیھ ،  أسلوبامیولھ ورغباتھ وتلبي حاجیاتھ ودوافعھ ،الن لھا 

.كانت الوسیلة األنجع لدیھ لتعلم اللغة العربیة الفصحى استغاللھا،حسن  ما  



 

اكساب مفردات صفات أسماء 
أفعال حیوانات ألیفة حفظ سور 

 قرآنیة قصیرة

إجابة + أدوات الربط + أسماء + استعمال أفعال 
في حفظ السور على األسئلة زیادة  

 

حفظ سور ] جاء علي باب[فاعل + یشكل جملة من فع 
ءة الصور الصامتةقرا+ قرآنیة على األسئلة ذي قبل   

Tom  

  and    

  Jery   

: الفرق بین األمس والیوم معرفة األضداد. حدید معنى الكلمةت
غني فقیر استفھام؟/ طویل قصیر   

ام ؟ـــــــــردات استفھـــــاب المفــــرار اكتســـــــاستق  
 

.يــــب والتمنــــى التعجـــوء إلــاللج: ل ـــزیادة في أسلوب التواص  

ة ـــــــــن إضافـــــــالمفعول بھ یمك+ الفاعل + امتالك تقنیة التواصل بتوظیف جملة الفعل 
.الــــــة  أوحـــــصف  

ریك ــــراءة جینیـــــرات قـــــارات أو فقـــــرید عبــــــــت. ورةــــــراءة صــــــق: ويـــــالتواصل اللغ
ھـــــة حفظــــوم متحركــــلرس  

.عـــــــــي المجتمــــــا فــــــا ودورھـــــة عملھـــــة اللغــــــات ماھیـــــــأتب  

-عشر سنة إحدىتطور اللغة عند الطفل من ثالث إلى   -  

-من خالل مشاھدة الرسوم المتحركة -  

 السنوات
3 4 5 7 6 9 8 11 10 

الذخیرة 
 اللغویة
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ةماتـــــــــــــــــــــــلخا  

ة، تظھر لنا أھمیة دراسة اللغة العربیة وسعي لرقیھا، فقد ــة السابقـــبناءا على الدراس       

الفئة الصغیرة التي تمثل  خاصةة لمستوى معین من الجماھیر ـــأثر التلفزیون بإبراز اللغ

حیث ساھمت ... ل اإلعالمیة من صحف ومجالت وإذاعاتـــاھتمت بھا الوسائوجیل الغد 

 الرسوممثل  في دعم اللغة الفصحى وتعلیمھا للصغار، ضمن ما یفضلونھ من برامج

. المتحركة  

ة ھذه الرسوم ببساطة األلفاظ ووضوحھا ودفعتھا لتجیب المعنى، باإلضافة ـوتمیزت لغ      

المدبلجة (بعدا آخر لقراءتھا فلقد عادت الرسوم المتحركة  یھاورة التي أضفت علــــإلى الص

ون الحدیث بھا، مقلدین ومحاكین ما یرونھ ـبالنفع على أطفالنا، حیث أصبحوا یستسیغ) منھا

لم تعد اللغة العربیة مقتصرة على المدرسة فقط، فكم  وعلى شاشات التلفزیون بشكل یومي، 

.بأفالم الرسوم المتحركةه اللغوي بسبب تأثره ؤمن طفل تحسن أدا  

تزداد  عمره ل العقلیة تنمو یوما بعد یوم، وفي كل مرحلة من مراحلـــفقد رأت الطف       

اذ یبدأ الطفل ،وتعتبر الطفولة بمراحلھا من أھم مرتكزات الحیاة اإلنسانیة ةـــــمھارتھ اللغوی

ة التي ــــــفضل اللغوذلك ب في  كل  مرحلة یمر بھا بتكوین شخصیتھ وتنمیة قدراتھ ،

ل اإلعالمیة، ومن ھنا تمكن أھمیة ـــــسبھا من المحیط الذي یعیش فیھ، ومن الوسائتیك

ألنھ یكون فیھا . التلفزیون في التربیة والتعلیم، وخاصة في السنوات األولى من عمر الطفل

.بالعوامل المحیطة بھ رأكثر قابلیة للتأث  

المتحركة في تقدیم اللغة العربیة لفئة األطفال بأسلوب وم ــالرس و منتجقد سعى  و      

م توظیفھا، ومن شروط االستیعاب والتواصل أن یكون ـمسر حتى یتسنى لھم فھمھا ومن ث

.منتجي ھذه الرسوم على درایة بمحیط ھذه الفئة واإلطار الداللي لھا  

ة أي مستوى ـوى اللغاة مستــــمراع المبدعین ال عليـــــابة لألطفـــــفقبل الكت     

ة تقدم لھم ینبوعا معرفیا یستطیع بھ الرد على كثیر من ـــــاإلدراك، فالرسوم المتحرك

اج ــــا من اندمــــأثرھا واضحـــرى تـاؤالت التي تتعلق بطبیعة األمور من حولھ، ونــــالتس

.الشدید الذي یبدونھ حیال المشاھدة  
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وتتمیز نصوص الرسوم المتحركة بالوضوح والجمال واإلبداع وتعتمد على الجمل      

لیسھل فھمھا لدى األطفال ،فاللغة الوسیطة ھي لغة ھذه البرامج ویشكل -المختصرة-القصیرة

كل من اإلیجاز والتكرار شرطین أساسیین في عملیة اكتساب ھذه اللغة، ویؤدي حسن 

یزھا ، كما أن طریقة اإللقاء الجیدة تعود بالنفع على اللغة توظیف التركیب إلى تنمیتھا وتعز

والتي  تأثر على الطفل ، وھذا أمر ال یمكن إنكاره وتجاھلھ ، وعلیھ استخلصنا جملة من 

:نوردھا فیما یلي- خالل مرحة البحث–النتائج    

 

 مرحلة ما قبل التمدرس فترة خصبة لتحضیر الطفل لغویا،فالتلفزیون موجھ ألطفال 

.ما قبل التمدرس وما بعدھا      

على الحركة، فاألصوات المنبعث تجدب الطفل منذ سنواتھ   ةتعتمد الرسوم المتحرك   

: ياألولى خاصة إذا صاحبتھا رسوم مثیرة بألوان براقة، ومن ھنا فھي تؤثر ف      

.زیادة الحصیلة المعرفیة واللغویة   

. الطفل یمیل إلى تطبیق ما شاھده في التلفزیون أن   

.یتعلم القیم االجتماعیة   

 یختار الطفل اتجاھات معینة في قصصھ وھو یحبذ نوعا معین منھا ولھذا فھو یتأثر

. ویركز بإمعان على الرسوم التي اختار مشاھدتھا وسماعھا     

كل من صوت والصورة  قطابتساھم الصورة بشكل كبیر في عملیة الفھم لدى الطفل، وت  

.یؤثر على نموه اللغوي ) كلمة ومدلولھا(    

.تساعد على تنمیة ملكات الطفل العقلیة وتنشیط مداركھ وتنمیة حواسھ   

.كما تساھم في تدریب الذاكرة وقوة االنتباه عند الطفل  

.تساعد الرسوم المتحركة على تنمیة قدراتھ االتصالیة   

.ض األشكال والصور وإدراك األلوان ومعرفة المسمیات وحفظھاالقدرة على تصمیم بع  

على تعلیم مفردات لغویة لذا نالحظ الطفل یردد أغاني   -جینیریك–تساعد األغاني   

.جینیریك الرسوم المتحركة      

كامیرا،: توظیف بعض المصطلحات باللغة األجنبیة یؤثر على عملیة االكتساب لدیھ مثل   
...ة، مودل، وكنتروركومبیوتمیكروفون،      
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وفي األخیر ھناك قنوات تعلیمیة مثیرة وجذابة ، یلھث وراءھا الطفل ألنھا ترضي       
میولھ ورغباتھ وتلبي حاجیاتھ ودوافعھ ،الن لھا أسلوبا ممیزا یسھل على الطفل تلقیھ ، وإذ 

 .ة الفصحىما حسن استغاللھا، كانت الوسیلة األنجع لدیھ لتعلم اللغة العربی
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:ألیس في بالد العجائب  

 

ام الربیع الجمیلة، كانت الفتاة الصغیرة، ألیس، جالسة في الحدیقة، بین األزھار، ـــفي أحد أی

ى ساعتھ، ـــر إلــــا، وھو ینظــــب أبیض مسا خفیفــــأة، مسھا أرنــو فج. و ھي تقرأ حكایة

".ال أرید أن أتأخر:"قائال  

الم، فانطلقت وراء األرنب، فدخل األرنب في سیاج ـــــلكمعنى ھذا ا أرادت ألیس أن تعرف

.من نبات  

ا، أحست ألیس أنھا تسقط في بئر شدیدة العمق، زینت جدرانھا برفوف كتب ـــوأثناء ركضھ

.وحاولت، في أول األمر، أن ترى ما یوجد تحتھا، لكن الظالم منعھا. و أدوات مطبخ  

یا، ففتحت ذلك الباب، فكان ضیقا و لم تستطع ـــذھباحا ــو مع ذلك، فقد رأت ألیس بابا ومفت

 :فأخذت تبكي، ثم رأت طاولة صغیرة وضعت علیھا قارورة كتب علیھا. المرور

ف محتوى القارورة، فأخذت تصغر، حتى لم یعد طولھا أكثر ــ، فشربت ألیس نص"اشربني"

لمكونة من الدموع التي ا، فغطست، الى ذقنھا، في البحیرة اــو زلت قدمھ. من سنتیمتر اثنین

.ذرفتھا، حین كانت كبیرة  
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ثم أخذت تركض لتجفف ثیابھا، فوجدت . ا، في صحبة بطة، وفأرةـوخرجت ألیس من مكانھ

.نفسھا في حدیقة جمیلة  

إنھ األرنب األبیض الذي طلب منھا أن تأتیھ الطعام من داخل : دام خفیفاـــــــوسمعت وقع أق

.بیتھ  

ت الصغیر ألرنب األبیض، وكانت عطشانة، فشربت محتوى قارورة ــــدخلت ألیس في البی

البیت الصغیر، و خاف األرنب  نوافذت یداھا وقدمھا من ــــــر، فخرجـــــرأتھا، فأخذت تكب

ورأت ألیس قطعا صغیرة من الحلوى، . ات، فھربت جمیعھا مسرعةــاألبیض و كل الحیوان

.حجمھا الطبیعي إلىفأكلت منھا،فعادت   

ض، فوجدت نفسھا في غابة كثیفة، والتقت ـــب األبیــــت األرنــسرعان ما تركت ألیس بی و

م رأت ألیس طاولة جلس إلیھا األرنب ث. ت طریقھاـــن بغلیون طویل، لكنھا تابعــسرفة تدخ

لكن أدوات . اي، فدعواھا إلى شرب الشاي معھماـــان الشــــاألبیض وأحد المھرجین، یشرب

  .انت وسخة، ففضلت ألیس االبتعاد، و تابعت سیرھا في الغابةالمائدة ك

ا باب، فاجتازت الباب، ودخلت في حدیقة جمیلة ــصغیرة إلى شجرة یخرقھووصلت الفتاة ال

وكانت الحدیقة مغطاة بورود بیضاء یسرع البستانیون إلى صبغھا . ةـــار بھیـــــمزینو بأزھ

  .باللون األحمر

م مثبتة في الزوایا األربع ألجسادھم ـرأت أیدیھم وأرجلھـــــالبستانیین، فى ــــنظرت ألیس إل

.وكانوا یشبھون أوراق اللعب. المسطحة المستطیلة  

. معھا" الكروكي"ت ألیس طریقھا، فالتقت ملك و ملكة الكبة، فدعتھا الملكة إلى لعب ــــتابع

المطارق من طیور النحام، والجنود  افذ، وـرات كانت قنــــــالك! ولكن، ما أعجب ھذه اللعبة

وكانوا كلھم یلعبون في الوقت نفسھ، . وس لیشكلوا القناطر الصغیرةـــــل قـــــون بشكــمنحن

وأمرت جنودھا فساقوا . ف، فضحكت ألیس مقھقھة، فغضبت الملكةـــویتخاصمون دون توق

یجب قطع عنق :"الحكم الفوريو نطقت الملكة الغاضبة ب. ةـــــرة إلى المحكمــــالفتاة الصغی
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: رة الحكم، أطلقت صوتھا، بلھجة ساخرة، قائلةــــت الفتاة الصغیــــــن سمعـــــو حی". الفتاة

".من یبالي بك؟ ما أنت إال لعبة ورق"  

وجدت نفسھا مستلقیة ... ورق على ألیس، فھربت ألیس، بكل سرعتھا و ـحینئذ قفزت لعبة ال

. استیقظي، یا صغیرتي: "، بالقرب منھا، و ھي تقول لھا، بلطففي الحدیقة، وأمھا راكعة

ثم أخذت تروي، ألمھا " آه، لو تعلمین أي حلم حلمت: "فأجابت ألیس". الـلقد نمت وقتا طوی

. مغامراتھا الغریبة  

 

:من حكایات كلیلة ودمنة  

– حكایة الحمامة المطوقة -  

 

:الفئران و الحدید  

لقد ضاعت األمانة ): "كلیلة ودمنة(اب ـب كتــــوف صاحـــــالفیلسالملك لبیدبا " دبشلیم"قال 

ون لألمانة قدرھا و مقدارھا و اآلن ـاس، ال یعرفــــوف بالدي، ضیعھا نفر من النـــــیا فیلس

فحاتھ إلى أن تصل إلى حكایة تكره ــأریدك أیھا الفیلسوف أن تفتح كتابك ھذا، وتقلب في ص

".إلى قلوبھم التخلق باألمانة الناس في الخیانة، وتحبب  
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وبدأ ) الفئران و الحدید(ل إلى حكایة ــــالفیلسوف یقلب في صفحاتھ إلى أن وص" بیدبا"وبدأ 

ان عنده كتجار على السفر، ولكن دى البالد عزم أحد الـــــیحكى أنھ في إح: "الفیلسوف یقرأ

ذھب التاجر إلى . لھ عندما یعودكمیة من الحدید، أراد أن یتركھا عند أحد األصدقاء، یردھا 

.أحد األصدقاء، وأودع عنده الحدید أمانة  

ن الصدیق الذي كان الحدید في أمانتھ أن ــر ظـــــالسفوغاب التاجر في سفرتھ ھذه، و أثناء 

وق و باعھ، وقبض الثمن، وبعد أیام عاد ــــد إلى الســــفحمل الحدی: التاجر المسافر لن یعود

فقال . ھ لیسترد منھ الحدید الذي أودعھ أمانة عندهــــرع إلى صاحبــــره، وأسـالتاجر من سف

إن األسف و الحزن یمألن قلبي یا صاحبي لضیاع : "د من السفرــــھ العائــــالصدیق لصاحب

".الحدید، لقد أكلت الفئران حدیدك یا صاحبي و ما أنت بمصدق لي و لو كنت صدیقا  

ر كفا یكف حزنا على ضیاع حدیده، ومضى في طریقھ إلى ـــــفضرب التاجر العائد من الس

فقد أعطى التاجر العائد  ل مع ھذا الصدیق الخائن لألمانة؟ــــره، ماذا یفعــداره واأللم یعتص

، ولم یعطھ الحدید أمام أحد من الناس لیكون شاھد إذا إیصالاحبھ الحدید دون صك أو ــــص

وبینما كان التاجر العائد من السفر راجعا إلى بیتھ، . ى القاضيما رفع التاجر العائد األمر إل

ق الخائن یلعب مع بعض أصحابھ، فطلب منھ أن یأتي معھ إلى منزلھ ـــــوجد أن ابن الصدی

وفي منزل التاجر العائد تسلم  ي كان قد سافر إلیھا،ـالت لیأخذ ھدیتھ التي أحضرھا من البالد

ن ھدیتھ، وجلس في بیت التاجر یلعب مع أبنائھ ببعض الھدایا، التي ائــــاجر الخــــــــابن الت

.جاء بھا التاجر من رحلتھ  

ر إلى الشارع، و مازال موضوع الحدید و الفئران یشغل بالھ، ـــخرج التاجر العائد من السف

خرج منذ ساعات ولم یعد، ! ولدي لقد ضاع ولدي: "رخ قائالـوفجأة وجد صدیقھ الخائن یص

، ووجھ الكالم إلى "فلم أجد ولدي الوحید ھ وأعمامھ وعماتھ،ـــنھ عند أخوالھ وخاالتبحثت ع

نعم لقد رأیت ولدك بعیني ھاتین، رأیتھ وأحد الصقور : رـــــد من السفــــصدیقھ التاجر العائ

یا قوم ھل ھناك صقر یحمل :"صاح الرجل. ھ و یطیر بھ إلى قمة الجبل العالیةـیحملھ بمخالب

قورھا صإن األرض التي یأكل فئرانھا الحدید تحمل :"اجر العائد من السفرـــقال الت. !صبیا؟

.وبسرعة أسرع التاجر الخائن لیرد الحدید لصاحبھ". الصبیان و الفیلة  
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-...وفي لقاء جدید -الحمامة المطوقة  

 

لسوف بالدي أبعدنا یا فی): كلیلة ودمنة(وف صاحب كتاب ــــالملك لبیدبا الفیلس" دبشلیم"قال 

إلى دنیا األذكیاء  –من فضلك  – اـأدخلنة و ــــالء و الخوانــــــاء و الجھــــــعن دنیا األغبی

.و األصدقاء بصدق  

في ھذا الكتاب ": كلیلة ودمنة"رب برفق غالف كتابھ الكبیر ــالفیلسوف وھو یض" بیدبا"قال 

ھیا : الملك" دبشلیم"قال . بالذات" المطوقةالحمامة "ة ـــــــــد و في حكایـــــیا موالي ما تری

.یا فیلسوف البالد ، اسمعني حكایة الحمامة المطوقة لتمأل المكان ذكاء وصداقة وتعاونا  

ة الحمامة المطوقة بدأ بیدبا ـــو عند حكای) كلیلة ودمنة(اب ـــــوف كتــــــالفیلس" بیدبا"وفتح 

رى كانت تعیش جماعة من ــــى أنھ في إحدى القیحك: "الـــــالفیلسوف یقرأ في سطورھا قائ

ھ حنان و حب، وعقل كلھ ذكاء وفطنة، عاشت جماعة ــــالحمام، ترأسھا حمامة ذات قلب كل

و لسوء . یحمل شبكتھ، و ینثر حبات القمح" ة إلى أن أتى القریة صیادــــــة طیبـالحمام عیش

  .لشبكةالحظ سقطت الحمامة المطوقة ومجموعة الحمام داخل ا

أسرع .. ة، وقد وقع وقع بداخلھا سرب الحمام و بینھا الحمامة المطوقةــــرأى الصیاد الشبك

علینا أن : "ة، وقبل أن یتحرك الصیاد صاحت الحمامة تصدر أوامرھاـــالصیاد لیحمل الشبك

ص الشبكة من أغصان الشجرة ثم ننطق و نطیر كطائر واحد فینجو ــــا، ونخلـنتعاون جمیع

: و انطلقت الحمامات داخل الشبكة، وأثناء الطیران قالت الحمامة المطوقة".. ضـعضنا ببعب

ل، فھناك فأر یسكن جحرا بیني وبینھ صداقة قویة، سأطلب منھ أن ـــــاحیة الجبـــــأسرعن ن

..بقرض الشبكة، و یصنع فتحة تسمح بخروجنا  

وصاحت المطوقة تنادي الفأر فقابلھا ت الشبكة وبداخلھا الحمام، ــوعند باب جحر الفأر حط

ة في الشبكة ناحیة الحمام اآلخر وال یبدأ بھا إال في ــــع فتحــــبترحاب، فطلبت منھ أن یصن

ا الفأر قبل الحمامات الباقیة فربما ــا لو أخرجھـــــالنھایة، وكانت المطوقة تقصد من ذلك أنھ
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لجمع الفأر ة ھي الباقیة في الشبكة، ـالمطوق تكاسل أو تباطأ في إنقاذ اآلخرین ولكن لو كانت

.. من ضعف قوة، وعمل بكل جھده على إنقاذھا، وھذا قائم بالفعل  

أر إلى ــــفتح الفأر بأسنانھ الحادة فتحة في الشبكة سمحت بإخراج الحمام جمیعھ، وأسرع الف

در ھدیال ـــویص ھ،ــام یرفرف بأجنحتــــالجانب الذي یضم الحمامة المطوقة، وأخذ كل الحم

ة و االمتنان للفأر الذي تمكن من إنقاذ ــجمیال یعبر بھ عن شكر اهللا على نجاتھ، ویلقي بالتحی

.كل الحمام، و الحمامة المطوقة  

:علي بابا و اللصوص األربعون  

ن كوخا متواضعا بمدینة بغداد، وكان یكسب قوت یومھ من ــــكان علي بابا رجال فقیرا یسك

ا كان أخوه قاسم رجال ثریا یتمیز بالبخل و الشح، ــــلذي یجمعھ من الغابة، بینمبیع الحطب ا

..فھوى یرى أخاه كل یوم یمر علیھ یجر حماره إلى الغابة و ال یشفق علیھ او یقدم لھ عونا  

ذات یوم و بینما علي بابا في الغابة كعادتھ یجمع الحطب، سمع صوت ركض خیول یقترب 

ان ــــة فرســــــفى بین أغصانھا و بقي یراقب المكان، وإذا بمجموعمنھ، صعد شجرة و اخت

عدھم علي " أربعون.... واحد، اثنان " وب صخرة ـــمتجھین صیحملون أكیاسا و صنادیق 

".افتح یا سمسم: "بابا و ھم یدخلون مغارة فتحت لھم عندما خاطبھا زعیمھم  

ارة تاركین ـــــون من المغــــــــال یخرجتعجب علي بابا مما حدث و بقي ساكنا، وإذا بالرج

م علي بابا أن الرجال ـــــعل". اغلق یا سمسم"رة بأمر الزعیم ــما حملوه، و قد أغلقت الصخ

 إلىاح رافعا یدیھ ـر في دخول المغارة، فوقف أمام الصخرة وصـــــــعصابة لصوص، وفك

ما رأى، إن الصخرة تتدحرج عن مكانھا لم یصدق علي بابا !" افتح یا سمسم: "اءـــــــــالسم

!!و تفتح المغارة  
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دخل علي بابا الكھف، و ما إن خطا بعض الخطوات حتى عادت الصخرة كما كانت، فخاف 

الرجل لكنھ تمالك نفسھ لما وجد أمامھ صنادیق من الجواھر و أكیاسا من الدراھم، لم یضیع 

" افتح یا سمسم: "و عاد إلى الصخرة فخاطبھا اع منھاــــــــعلي بابا الفرصة فحمل ما استط

.ففتحت، ولما خرج رجعت إلى مكانھا فغلقت المغارة  

عاد علي بابا إلى كوخھ فرحا، فاستراح قلیال ثم أمر زوجتھ أن تحضر المكیال من دار أخیھ 

كانت زوجة قاسم فضولیة فوضعت مادة الصقة في . ال الذي حملھـــــة المـقاسم لیعرف قیم

رف ما سیكیلھ علي بابا، وفعال، لقد علقت إحدى القطع الذھبیة بقعر المكیال ـــاإلناء لتع قعر

!"یا ویلي، لقد أصبح أخوك غنیا، علیك أن تسألھ عن السبب في ذلك: "فصاحت المرأة  

اسم إلى علي بابا وألح علیھ حتى أقر لھ بحكایة المغارة، وحذره من نسیان كلمة ــــق قــانطل

لقد أعمى الطمع قاسما فجھز عشرة بغال و اقتادھا باكرا صوب المغارة التي دخلھا  .رـــالس
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اس دراھم ومجوھرات، ولكنھ لما أراد الخروج نسي كلمة المرور فراح ـــــوراح یمأل األكی

.فلم تتحرك الصخرة وبقي سجینا داخل المغارة" افتح یا شعیر، افتح یا حمص: "یحاول  

وت زحزحة الصخرة ورأى النور نبعث من الخارج فحمد اهللا وھم ـوبینما ھو كذلك سمع ص

كیف تجرؤ على دخول ھذا : ھ أمام رجل شرس، صاح فیھ قائالــــــبالخروج، لكنھ وجد نفس

ولم یمھلھ لحظة واحدة إذ ضربھ بسیفھ " ح غن مصیرك الموتــالمكان أیھا اللص، أیھا الوق

.ھ وطمعھوكھذا مات قاسم نتیجة شجع. قتیال فأرداه  

د إلى البیت فھرعت زوجتھ إلى أخیھ علي بابا ورجتھ أن یلحق بھ ــــطال غیاب قاسم ولم یع

فربما أصابھ مكروه، فانطلق مسرعا إلى المغارة لیجد أخاه قتیال، فحزن لذلك، ثم حملھ على 

مقابل  ن وفاتھ، وقد استعان على دفنھ بإسكاف دفع لھ قطعة ذھبیةــــــت وأعلـحماره إلى البی

  .ذلك، أما زوجتھ فراحت تبكي وقد شعرت بذنبھا إذ دفعت زوجھا إلى الھالك

اء إلى المغارة فلم یجدوا قاسما، فعرفوا أن شخصا آخر یعرف ــــوص في المســـــعاد اللص

ف زعیم العصابة أحد رجالھ بتلك المھمة، فانطلق إلى المدینة ـــــوه كلـــالسر، و حتى یكتشف

ل مات حدیثا، حتى وقف أمام اإلسكاف فأخبره أن التاجر قاسم شارك ــــعن رجوراح یسأل 

.في دفنھ مع أخیھ علي بابا باألمس، فدفع إلیھ الرجل بعض النقود لیدلھ على بیتھ  

كانت مرجانة الخادمة . زل، وضع الرجل عالمة على الباب ثم انصرفـــال ینس المنوحتى 

ھ في أشغال البیت عائدة من السوق فرأت العالمة، ــــد زوجتاعــــــالتي وظفھا علي بابا لتس

. اورةــوأدركت أن أمرا ما یدبر ضد علي بابا، فوضعت عالمات مشابھة على األبواب المح

.وھكذا اختلط األمر على اللص لما عاد لیال لیقتل علي بابا فرجع خائبا  

ق ـــفي الصباح، وضع زعیم العصابة أصحابھ في جرار كبیرة و حملھم على أحمرة و انطل

ذي أحسن ــــا على علي بابا الـــــإلى البلدة متنكرا في تاجر متجول یبیع الزیت، و نزل ضیف

ن إحدى الجرار فسمعت ــــاح فاقتربت مــــادة الزیت إلى المصبـأرادت مرجانة زی. ضیافتھ

" ال، لیس بعد: "، فردت بصوت خشن"ان الوقت أیھا الزعیمـــــھل ح: "اــــداخلھصوتا من 

!ثم راحت تسكب الزیت المغلى على الجرار حتى قضت على من فیھا  
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اعة االستقبال تحمل الشاي، وتخفي في یدھا خنجرا، ولما اقتربت من ــــدخلت مرجانة إلى ق

فھدأت من غضبھ " كیف تقتلین ضیفنا؟: "لي باباط میتا، فصاح بھا عــــــھ فسقــالرجل طعنت

وقصت علیھ حكایتھا مع الزیت و الجرار و أن الذي قتلتھ ما ھو إال زعیم اللصوص، فحمد 

.علي بابا اهللا و شكر مرجانة وقرر أن یعید تلك األموال التي جلبھا إلى أصحابھا  

 

-محمد علیھ الصالة و السالم -األنبیاء  ص  قص

ل یتیم، ـــــــثنین الثاني عشر من شھر ربیع األول من عام الفیل، ولد بمكة طففي الیوم اإل   

.إني أرجو أن یحمده أھل األرض كلھم، فكان لھ ما أراد: سماه جده محمدا، وقال  

ي الھاشمي، الذي ینتھي ـــــذلك الطفل الیتیم ھو محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب، القرش   

.إبراھیم الخلیل علیھما السالمبالنسب إلى إسماعیل بن   

 

بعد والدتھ أرضعتھ حلیمة السعدیة، ولما بلغ السادسة من عمره ماتت أمھ آمنة بنت وھب    

ض سنتان حتى توفي جده عبد المطلب، فكفلھ عمھ ـــــب، ولم تمــــــده عبد المطلــــفكفلھ ج

.أبو طالب، وضمھ إلى أبنائھ وكان عطوفا علیھ  
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هللا صلى اهللا علیھ وسلم بعیدا عن أقذار الجاھلیة وعاداتھا، فكان أحسن الناس شب رسول ا   

م حیاء، وأصدقھم حدیثا، وأعظمھم أمانة، وكان یصل الرحم ویكرم الضیف، ــــخلقا، وأشدھ

.ویعین الناس على البر  

ن من امسة والعشرین من عمره تزوج خدیجة بنت خویلد، ولما أتم األربعیــــــولما بلغ الخ  

.عمره ظھرت تباشیر النبوة، وآن أوان البعثة  

م، وخفتت األصوات التي رفعھا ـــــور والعلــــــكان الظالم سائدا في العالم، حیث غاب الن  

الص، وساءت أخالق العرب ــــــد الخــــاألنبیاء والمرسلون في كل العصور یعلنون بالتوحی

ار، وبلغت بھم القساوة إلى دفن البنات ـــــــم واألحجفأولعوا بالخمر والقمار، وعبدوا األصنا

.وھن أحیاء، وسقطت منزلة المرأة، فكانت تورث مع المتاع والدواب  

 

ان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتعبد اهللا في غار حراء على ـــــاء، كــــــفي ھذه األثن    

ویمكث األیام الطویلة یتفكر وحیدا وبعیدا  ة الحنیفیة، والفطرة السلیمة،ــــالطریقة اإلبراھیمی

.عن الناس في ھذا الكون العجیب، ویتأمل روعة الخلق، وعظمة الخالق  
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ى اهللا ـفیجیبھ صل!... اقرأ: وبینما ھو على ھذه الحال، إذا بجبریل عنده في الغار یقول لھ    

م إلیھ ـــــاهللا علیھ وسل ما أنا بقارئ، فإذا بجبریل یضم النبي صلى: علیھ وسلم خائفا مرتعشا

ارئ، ــما أنا بق: ثالث مرات، ویجیبھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم!... اقرأ: بقوة ثم یقول لھ

اقرأ ) 2(قـــخلق اإلنسان من عل) 1(اقرأ بإسمربك الذي خلق : " إلى أن قال لھ في األخیرة

].5-1: العلق" [علم اإلنسان ما لم یعلم) 4(الذي علم بالقلم) 3(وربك األكرم  

 في بیت خدیجة

ول ــــفزع النبي صلى اهللا علھ وسلم لھول ما رأى وما سمع، فرجع إلى بیتھ خائفا مرتجفا یق

.زملوني، لقد خشیت على نفسي.... زملوني: لزوجتھ خدیجة  

ھ ـــلما سمعت خدیجة ما أخبرھا بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ھدأت من روعھ، وطمأنت    

 ال یخزیك اهللا أبدا، إنك لتصل الرحم، وتعین الضعیف، وتطعم الجائع، وتقف إلى واهللا: قائلة

.جانب الحق  

) ورقة بن نوفل(م إلى ابن عم لھا اسمھ ـــذھبت خدیجة مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل   

رقة ل التوراة واإلنجیل، فأخبراه الخبر، فقال وـــــع من أھـــــوكان عالما قد قرأ الكتب وسم

والذي نفسي بیده إنك لنبي ھذه األمة، ولم یأت رجل بمثل : مــلرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل

.ما جئت بھ، إال عاداه الناس وحاربوه، ولو طالت بي الحیاة ألنصرنك نصرا قویا  

.ثم ما لبث ورقة أن توفي بعد ذلك     

 بدایة الدعوة

نزل بالقرآن على قلب رسول اهللا صلى اهللا علیھ ل یـــفتر الوحي قلیال ثم تتابع، وبدأ جبری   

ا أول من آمن بالنبي صلى اهللا علیھ وسلم ثم أسلم بعد ـــخدیجة رضي اهللا عنھ وكانتوسلم، 

الب الذي كان یعیش مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم في بیتھ ولم یتجاوز ــذلك علي بن أبي ط

ثة مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ر سنین، وأسلم كذلك زید بن حارـــــعمره بعد عش

ة وھم أھل بیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أول من آمن بھ وصدق ـــفكان ھؤالء الثالث

.برسالتھ، لما یعلمون من صدقھ وإخالصھ وحسن سیرتھ صلى اهللا علیھ وسلم  
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ق رسول اهللا ـــصدیثم تتابعت أعداد الناس المنضمین تحت لواء التوحید، فأسلم أبو بكر ال   

ن بن عوف ـــــصلى اهللا علیھ وسلم، والزبیر بن العواء وطلحة بن عبید اهللا، وعبد الرحم   

م مصدقین ـــسلھ ـــن محمد صلى اهللا علیــــــاس في دیـلنوعثمان بن عفان، ثم تتابع دخول ا

.بدعوتھ ومجاھدین في سبیل نصرتھ  

 أذى المشركین وعدواتھم للمؤمنین

ة، مات سمعوه عن دعوة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ــر في مكــــــم یعجب رؤوس الكفل    

وأرسلوا إلى عم النبي صلى اهللا علیھ وسلم أبي طالب، یطلبون منھ أن یأمر ابن أخیھ بالكف 

م أبو طالب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال ــعن دعوة الناس إلى ھذا الدین الجدید، فكل

ك، ـــــق علي وعلى نفســـــكذا وكذا، فأب: الوا ليـــــــإن قومك جاؤوني، فق! بن أخيیا ا: لھ

:وال تحملني من األمر ماال أطیق، فأجابھ صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ  

ى أن أترك ھذا األمر، ـــر في شمالي، علـــواهللا لو وضعوا الشمس في یمیني، والقم! یا عم 

.أو أھلك دونھما تركتھ حتى یظھره اهللا،   

.وكانوا قد عرضوا علیھ ماال ورئاسة وغیر ذلك     

ھ بالترغیب، بدأت ـــــــن دعوتـــــفلما یئست قریش من صد النبي صلى اهللا علیھ وسلم ع   

اس عن دینھم، ویعیدوھم إلى ـــــــبالترھیب والتعذیب وإلحاق األذى بمن أسلم حتى یردوا الن

اھھم، إن اتبع الناس ھذا ــــم وجــــخشي الكفار أن یذھب عزھ الكفر والشرك والضالل، فقد

.النبي، فتغرب سیادتھم، ویذل جاھھم  

ان أمیة بن خلف المشرك، یخرج ـــــوة، فكــلم یسلم أحد من أذى المشركین في بدایة الدع   

أمر ره في حر الظھیرة ببطحاء مكة، ثم یــــفیطرحھ على ظھ -وكان قد أسلم–بالال الحبشي 

أكفر برب محمد، أو تموت وأنت على : ھــــول لـبصخرة كبیرة فیضعھا على صدره،  ثم یق

.أحد... أحد: ، فكان بالل یقول...ھذا  
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ة، حتى قتلت ـوكان بنو مخزوم یعذبون عمار بن یاسر وأمھ وأباه في حر الظھیرة في مك   

صبرا : ول لھمـــــر بھم فیقــــــان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یمـــأم عمار تحت التعذیب، وك

....فإن موعدكم الجنة! یا آل یاسر  

اٍن صلى اهللا علیھ وسلم ــــــا كــوحتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یسلم من األذى، فبینم   

ح من ــــل إذا ذبــن الجمـــــساجدا یصلي في الكعبة، أمر أبو جھل أن یلقى ما یخرج من بط

د على رفعھ عن ــــرؤ أحــــول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فلم یجـھر رسفضالت ودم على ظ

.رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى جاءت ابنتھ فاطمة فرفعتھ عن ظھر أبیھا  

 الھجرة إلى المدینة

أھل المدینة فآمنوا ) األنصار(ى اهللا علیھ وسلم فیمن دعاھم إلى اإلسالم ـــدعا النبي صل     

ل معھم مصعب بن عمیر، لیعلمھم اإلسالم، ویقرئھم القرآن، ـــــھ، وأرســـــعوتوا بدـوصدق

ویفقھھم بالدین، حتى انتشر اإلسالم في كل بیوت األنصار، وفي الوقت الذي كان یتآمر فیھ 

ش على قتل النبي صلى اهللا علیھ وسلم لیتخلصوا منھ، أذن اهللا لنبیھ ومن معھ من ـــكفار قری

أكثرھم سرا خوفا من بطش المشركین  رـفھاجة المنورة، ــــــرة إلى المدینــــجالمسلمین بالھ

اع، إال عمر بن الخطاب، لما أراد الھجرة، ـــــوال والمتـوأذاھم، وتركوا خلفھم في مكة األم

من : ذھب إلى الكعبة وصلى ركعتین ثم أمسك سیفھ، ورفع صوتھ مخاطبا كفار قریش وقال

...فما تبعھ أحد! وییتم ولده، وترمل زوجتھ، فلیلحق بي خلف ھذا الوادي أراد أن تثكلھ أمھ،  

أما النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقد ھاجر بصحبة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ،    

م یعثروا علیھ، بعد أن نجاه اهللا وحفظھ في الغار مع ـــــاق بھ، فلـــــــوحاول المشركون اللح

.صاحبھ  

ة، خرجوا إلى ـــــروج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من مكـــار بخــــنصلما سمعت األ   

ھ صلى اهللا علیھ وسلم، فلما رأوه كبروا فرحا بقدومھ، ولم تكن ـــــة الستقبالـــمشارف المدین

.المدینة أحسن وال أضوأ من یوم دخل علیھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  
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 بناء المسجد

 ليى اهللا علیھ وسلم عند وصولھ  عند وصولھ ـــول اهللا صلـــــھ رســــفعلكان أول شيء    

د، فمنذ وصولھ صلى اهللا علیھ وسلم على ناقتھ، كان كل واحد من ــــالمدینة، ھو بناء المسج

م رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في بیتھ، فیمسكوا زمام الناقة، ــــة یتمنى أن یقیــأھل المدین

خلو : خلو سبیلھا، ف كان یقول لھم: ان یقول لھمـول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كـــــولكن رس

ار فبركت الناقة، وكانت الدار لغالمین ــــسبیلھا، فإنھا مأمورة، حتى أتت على دار بني النج

ا الدار، وشرع ببناء المسجد، وكان ــــــیتیمین، فشترى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم منھم

ھ الشریفتین، یعین أصحابھ على العمل، ویقتدي بھ ـــن بیدیــل اللبـــهللا علیھ وسلم ینقى اــصل

: صحابتھ الكرام، ویعملون معا فرحین مبتھجین، والرسول صلى اهللا علیھ وسلم ینشد ویقول

....)).اللھم ال عیش إال عیش اآلخرة، فارحم األنصار والمھاجرة((  

ار إخوانھم ـھ وسلم بین المھاجرین واألنصار، وتعھد األنصآخى رسول اهللا صلى اهللا علی    

ان ھذا المجتمع ـــــالمھاجرین، واستضافوھم وأكرموھم، وبدؤوا بالعمل معا على توطید أرك

.اإلسالمي الفتي  

دخل الناس في ھذا الدین فرادى وجماعات، وازداد عدد المسلمین وقویت شوكتھم واشتد     

ار ـى أعدائھم وخصومھم، ودب الرعب في قلوب جیرانھم من الكفجناحھم، ونصرھم اهللا عل

.والمشركین وبدأ النبي بتجھیز أصحابھ للفتح المبین، والعودة إلى مكة ظافرین منتصرین  

 فتح مكة

 -مــــقبلة المسلمین، وبناء سیدنا إبراھی–أراد النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یطھر الكعبة     

اس موحدین ملبین ــــا النــــا آمنة یقصدھـویعید مكة إلى سابق عھدھمن األوثان واألصنام، 

... لبیك ال شریك لك لبیك... لیك اللھم لبیك: (ونـــشاكرین، استجابة لنداء أبیھم إبراھیم یقول

...).إن الحمد والنعمة لك والملك ال شریك لك  

م في ـآالف مقاتل، وخرج بھ ف من عشرةــــم جیشا یتألــــجھز النبي صلى اهللا علیھ وسل   

ارف ـــإلى مش - وكأنھا بحر یموج–رمضان من السنة الثامنة للھجرة، ووصلت كتائب الفتح 
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ھ ــــم بكتیبتــــمكة، وكانت القبائل تمر على رایاتھا، حتى مر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسل

ان واقفا ـــھیب، وكالخضراء ومعھ المھاجرین واألنصار، ورأى أبو سفیان ذلك الموقف الم

ح ملك ــسبحان اهللا، لقد أصب: إلى جانب العباس عم النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقال للعباس

.إنھا النبوة! یا أبا سفیان: ابن أخیل الغداة عظیما، فأجابھ العباس  

ھ اهللا ــدخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مكة وھو واضع رأسھ تواضعا هللا بعدما أكرم   

.حھا زكان قد خرج منھا خائفا یترقب، والقى من أھلھا ما القاه من البطش واألذىبفت  

اء البیت، فطاف ـــولما نزل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم واطمأن الناس، خرج حتى ج   

جاء : (بھ، وفي یده قوس، وحول البیت ثالثمئة وستون صنما، فجعل یطعنھا بالقوس، ویقول

...).ن الباطل كان زھوقاالحق وزھق الباطل، إ  

.ورأى في الكعبة صورا وتماثیل، فأمر بالصور فمزقت، وبالتماثیل فكسرت     

ا وأصبح قادرا ــلما تمكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من مكة بعد أن أظفره اهللا علیھ   

: علیھ وسلم  ول اهللا صلى اهللاـــــال لھم رســعلى أھلھا الذین فعلوا بھ وبأصحابھ ما فعلوا، ق

 یا معشر قریش، ما ترون أني فاعل بكم؟

.خیرا، أخ كریم وابن أخ كریم: قالوا     

ال تثریب علیكم : (ف لإلخوتھــــال یوســـإني أقول لكم كما ق: : فقال صلى اهللا علیھ وسلم   

)...!الیوم، اذھبوا فأنتم الطلقاء  

والحمد هللا رب العالمین                 
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یصدر عن لجنة الوطنیة القطریة لتربیة  والتقافة  1996 .سبتمبر 25س. 118التربیة ع

 والعلوم

أثرھا في المجتمع العربي المعاصر، المجلة الجزائریة اب وسائل اإلعالم وعزت حج -11

1992. ربیع 9لإلتصال ع  

-الكویت-عماد زكي، أفالم الرسوم المتحركة ودورھا في حیاة الطفل، مجلة العربي -12

.313ع  2002  

 6، سدمشق-سوریا-عفاف لطف اهللا، دور وسائل اإلعالم التربوي مجلة بناة األجیال -13

1997. 23ع  

 السعودیة شریف قاسم، اللغة والثقافة مجلة ثقافیة شھریة تصدر عن دار فیصل عون -14

.260الثقافیة ع  

-تونس– فؤاد شویكار، واقع الرسوم المتحركة في مصر مجلة اإلذاعات العربیة -15

2003 3مھرجان اإلذاعة والتلفزیون ع  

 242ع  - لكویتا-فاطمة اللواتي، طفل الروضة بین التكلم والتفكیر مجلة العربي -16

1995.  

4تونس   1998سنة   فھیم مصطفى محمد میول األطفال القرائیة مجلة التربیة ع -17  

 149ع -تونس– 2004 فھیم مصطفى، التكنولوجیا وثقافة الطفل المسلم مجلة التربیة -18

2004.س  

أجریت دراسة تحلیلیة التي –لیلى عبد المجید العالقة بین األطفال العرب والتلفزیون  -19

الدقي ،  -المكتبة األكادیمیة  - مجلة الطفولة والتنمیة -1960/2000على الطفل العربي  -  6ع 

.2002 2مج   -مصر–القاھرة         
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من اإلعالمیین؟ آفاق جدیدة من أجل التنمیة في البلدان العربیة من  ونماذا یرید التربوی -20

في الدول  االقتصاديین عن التخطیط أعمال مؤتمر وزارة التربیة العرب ووزارة المسئول

1974 3ج -المملكة العربیة السعودیة–،مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج الریاض العربیة  

محمد سعید الكردي، اإلعالم وتنمیة الملكة اللغویة بین الواقع والمطموح مجلة مجمع  -21

1999-دمشق - ربیع األول  74مج 3اللغة العربیة ج  

المعاییر التربویة والثقافة والفنیة في البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى  ،يمحمد مرس -22

2003 5األطفال مجلة اإلذاعات العربیة ع  

منال أبو الحسن، الرسوم المتحركة في التلفزیون وعالقتھا بالجوانب المعرفیة للطفل  -23

2001 1مج 3ع-مصر–،المكتبة األكادیمیة ،الدقي،القاھرة مجلة الطفولة والتنمیة   

مھران حسین الحلواني، المھارات التي تعكسھا برامج األطفال في التلفزیون المصري  -24

 2مج 6ع-مصر–،المكتبة االكادیمیة ،الدقي ،القاھرة ما قبل المدرسة مجلة الطفولة والتنمیة 

2002 

تفافة والعلوم ،المنظمة العربیة لتربیة وال ناول عبد الھادي الطفل واإلعالم مجلة التربیة -25

1996 25س. 119ع - تونس–  

ولید أبو بكر، بین لغة األدب ولغة اإلعالم، مجلة الثقافة تصدرھا وزارة الثقافة  -26

1984ماي  81والسیاحة بالجزائر عدد   

.2006سنة  287/  5احصائیات من جریدة الجمھوریة ع -27  

 

 

:مراجع باللغة الفرنسیةال - 2  

- Alain Rey, le robert, dictionnaire d’aujourd’hui Paris 1991. 
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- Francis Vanoy, expression et communication, Armand colin, Paris 

1973. 

- Jean Dubois, dictionnaire de linguistique. Larousse 1973. 

- Judith Lazar, la science de la communication. Dahlab 2edition Paris 

1993. 

- Patrice Pavise, dictionnaire de théâtre, Armand colin Paris 2002. 

- Robert Escarpit, théorie، générale de l’information et de la 

communication Paris 1996.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

:مصادر الدراسة التطبیقیة  

: قصص مكتوبة  

.2006، 1ر طألیس في بالد العجائب، قصص عالمیة دار الشمال لطباعة والنش*   

.علي بابا واللصوص األربعون، الكنوز للطباعة والنشر والتوزیع*   

قصص األنبیاء بأسلوب مبسط محمد صلى اهللا عیھ وسلم، إعداد خالد خادم السروجي، * 

.مكتبة ابن القیم، دمشق  

بقلم محمد حسن أبو دنیا، منشورات عشاش  -ابن المقفع -الحمامة المطوقة–كلیلة ودمنة * 

.ریعة الجزائربوز  

:-المصورة–قصص الرسوم المتحركة   

محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قصص األنبیاء تألیف زكي یاسین ناصیف، تعلیق، * 

. مأمون الرفاعي، إنتاج، ھیثم حافظ  

ألیس في بالد العجائب، ترجمة، عاطف نجم، إنتاج، جود تایمز العربیة لإلنتاج الفني ألبیر * 

.حداد  

بابا واللصوص األربعون، إعداد، بھیج مالحیوش األشراف اللغوي، عبد المنعم علي * 

.المملكة العربیة السعودیة. خطاوي، الزاد لإلنتاج والتوزیع جدة  

المحقق كونان، إعداد، توفیق حسن، اإلشراف العام، مناع حجازي، إنتاج وتوزیع، ماھر * 

.حاج ویس  

أكرم المؤمني توزیع، مؤسسة العنوء لإلنتاج  ماركو، ترجمة محمد الخزعلي، المنتج،* 

.طوكیو Animation Nipponوالتوزیع الغنى عمان األردن الحقوق العالمیة   
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.نصر عناني –إیمان ھایل : سالي*   

 لإلنتاجانتاج المركز العربي للخدمات السمعیة البصریة، مؤسسة بسام حجاوي العالمیة 

.بسام حجاوي: نفداألردن، المنتج الم –والتوزیع عمان   

شفیق بیطار   : مغامرات مارتن*     

 
      ماھر الحاج ویس       

:بسام أحمد: طارق أبو السعد ، سیناریو وحوار عالء ثابت ، مساعد مخرج: أبطال دیجتال*   

 

  

.صفاء سلطاني، تیسر العاتقي: أمي*   

.رمضان أیوب، مأمون الرفاعي: التدقیق اللغوي  

.رضوان حجازي، مخرج لیلى منصور: ادارة االنتاج  

Young Futur 
Weiss bros 
 Animation International 

Young Futur 

Animation International 
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