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المقدمة:

من خالل �لكتاب  ي�شافر ��لفرد �إلى عو�مل بعيدة، فيتعرف عليها ويج�شد نف�شه يف ثناياها ويقارن 
�ل�شنو�ت  من  تبد�أ  قّر�ء  ثقافة  تعزيز  �إن   . غنية يف �خلربة  ب�شخ�شية  وينطلق من جديد  ويقيم، 
�لأولى من عمر �لفرد، بل قبل ولدته، وحتى ن�شتطيع �أن نعزز ذلك ل بد من �لعمل مع �لأهايل ودعم 
�لقائمني على تعليم �لأطفال ورعايتهم لمتالك �ملهار�ت و�لكفايات �لالزمة لدعم �لأطفال وتطوير 
قدر�تهم، ولهذ� �شعينا �شمن برنامج �أدب �لأطفال �لذي �أعّد بناء على �لتجربة �لفل�شطينة -و�لتي 
مدربني  تدريب  �إلى  تطورها-  يف  و��شتمرت  دياكونيا  موؤ�ش�شة  من  بدعم  ١٩٩7م  �لعام  من  بد�أت 
من �لطو�قم �لعاملة مع �لأطفال يف كل من دولة م�شر ولبنان و�لأردن وفل�شطني، وتوج عملنا معًا 
باإعد�د دليل م�شرتك ت�شمن فعاليات و�أن�شطة من �لدول �لأربعة ميكن ��شتخد�مها من قبل �لعاملني 
مع �لأطفال ب�شكل مبا�شر من معلمني وم�شوؤويل مكتبات، وموؤ�ش�شات تربوية وجمتمعية تعنى باأدب 
�لطفل وتطويره، كما ميكن تطويع �لدليل لال�شتعمال يف �جلامعات ويف كليات �إعد�د �ملعلمني، �أو 

�لكليات �لأخرى كالآد�ب، �أو مع �آخرين من نا�شرين ور�شامني مبا ي�شهم يف:

تطوير �أدب �لطفل يف قطاع �لتعليم .. ١

تفعيل ن�شاطات م�شاندة لأدب �لأطفال يف �ملد�ر�ش و�ملكتبات ومع �لأهايل.. ٢

خلق ثقافة قر�ء.. ٣

تنمية مهار�ت �لتحليل و�لتفكري �لناقد.. ٤

تعزيز �لقر�ءة و�لكتابة �لإبد�عية.. ٥

تنمية مهار�ت �حلياة.. ٦

تعزيز �ملو�طنة.. 7

تعزيز حقوق �لطفل.. ٨

تعزيز �حل�ش �جلمايل عند �لطفل.. ٩

توعية �ملجتمع ب�شكل عام، و�لأهل و�شانعي �لقر�ر ب�شكل خا�ش. ١٠

ويتكون �لدليل من �أربعة �أبو�ب رئي�شة تربط بني �لإطارين �لنظري و�لتطبيقي، وهي:

ت�شنيف �أدب �لأطفال وحتليله ونقده.- 
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�أدب �لأطفال و�ملهار�ت �حلياتية.- 

مهار�ت تفعيل �لقر�ءة و�لكتابة �لإبد�عية وربطها باملنهاج.- 

�أدب �لأطفال و�ملو�طنة وحقوق �لطفل.- 

ويتكون كل باب من عدة ف�شول، وينتهي كل ف�شل مبهمات ينفذها �مل�شاركون من �لفئات �ملختلفة 
�ملتدربة يف فعاليات هذ� �لدليل.

اإن هذا التبويب ال يعترب حدا فا�شال بني الن�شاطات التي تعزز كل باب اأو ف�شل، فالن�شاط الواحد 
القراءة والكتابة، ويعزز حقوق  الواحد يخدم  الن�شاط  قد يعزز كل هذه اجلوانب معا، فقد جند 
�لطفل �أو �ملو�طنة، �أو ينمي مهارة حياتية، وعليه فاإن هذ� �لتق�شيم ما هو �إل لرتكيز �لهتمام على 

جانب معني من هذه �لعناوين.

ويجدر التنويه باأن الن�شاط ما هو اإال مثال ميكن للمي�شر تنفيذه مع االأطفال اإذا ارتاأى باأنه يتنا�شب 
مع �لفئة �لتي يعمل معها، وله �أن يغري �أو ي�شيف �أو يحذف، و�لتاأقلم ح�شب �لبيئة �ملحيطة، وطبيعة 
�ملي�شر وجتربته. فمن حق �ملي�شر �أن يلتزم بالدليل لو �أحب، لكن ذلك لي�شت غاية �لدليل �لنهائية.

وننوه اأي�شا باأن كل ن�شاط ميكن تطويره وا�شتقاق اأن�شطة منه والبناء عليه، كما اأن الزمن لي�س قيدا 
على املي�شر يف تنفيذ اأن�شطته بل هو مقرتح ميكن اإطالته اأو تق�شريه ح�شب الغاية من الن�شاط.
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تقوم دياكونيا منذ عقدين من �لزمن بدعم برنامج �أدب �لأطفال يف فل�شطني و �ل�شر�ف عليه، و 
قد متكنت عرب هذه �ل�شنو�ت من �إر�شاء دعائم برنامج �أدب �أطفال على �أكرث من م�شتوى و ذلك 
من خالل تدريب كو�در �ملعلمني، و ن�شر حمالت �لقر�ءة، و �إثر�ء �ملكتبات بكتب �أطفال ذ�ت جوده 
عاليه، و �إدخال م�شاقات جامعية يف �أدب �لأطفال حيث �إنطلقنا من فل�شطني و تو�شعنا �لى حميطنا 

�لأقليمي يف هذ� �لربنامج.

و ياأتي �لدليل �لأقليمي لتفعيل �أدب �لأطفال نتيجًة للجهود �لتي بذلت على مد�ر �أربع �شنو�ت حيث 
عقدت خاللها عدة ور�ش عمل و لقاء�ت على �مل�شتويني �ملحلي و �لأقليمي مب�شاركت نخبة من رو�د 
�أدب �لأطفال من دور ن�شر، و كتاب، و ر�شامني، ومعلمني، و مكتبيني، ومي�شرين، وموؤ�ش�شات لها 

عالقة مبا�شرة يف �أدب �لأطفال يف كل من م�شر و �لأردن و لبنان و فل�شطني و �لعر�ق.

و تو�شلنا �لى هذ� �لدليل �لأقليمي لتفعيل �أدب �لأطفال ليكون مرجعًا ملهمًا للمهتمني و �لعاملني 
�ملعايري  من  كثري  على  �لدليل  يحتوي  و  �لبع�ش.  بع�شنا  جتارب  من  لال�شتفادة  و  �ملجال  هذ�  يف 
�لتي �شت�شاعد جميع �لعاملني يف �ملجال على تفعيل �أدب �لأطفال و تطويرة على �مل�شتويني �ملحلي و 

�لقليمي وعلى خمتلف �لأ�شعده و �ملحافل.

مت �إعد�د �لدليل وتطبيقة و مر�جعتة من قبل �أخ�شائيني يف �أدب �لأطفال و فيما يلي �أ�شمائهم و 
�أ�شماء �ملوؤ�ش�شات �لتي ميثلونها. 

خز�مى  و  بركات  رو�ن  و  بركات  لينا   ، �لقر�ءة  نحب  نحن  مبادرة  من  طر�ونة  �إميان  الأردن: 

التمهيد و كلمة إدارة 
برنامج دياكونيا االقليمي 

ألدب األطفال: 

الدكتورة صفاء أبو عصب
مديرة برنامج �أدب �لأطفال �لقليمي، وبرنامج تطوير �ملجتمع �ملدين �لفل�شطيني

موؤ�ش�شة دياكونيا
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�لر�شيد من موؤ�ش�شة رنني، تغريد �لناجي و خلود �لطيبي من موؤ�ش�شة رو�د �لتنمية، ريتا زيادة  من 
موؤ�ش�شة عبد �حلميد �شومان و هناء �لرملي من مبادرة كتابي كتابك.

العراق: كارول ملكي من مركز ريجني يف �إربيل.
لبنان: �أحمد طي من د�ر �أ�شالة، غوى عالم و �شامي مو�شى من جمعية �ل�شبيل.

م�شر: �إميان عناين و �لدكتورة �شفية عرفات من د�ر ن�شر نه�شة م�شر، �لدكتورة غادة �لزيات 
فنانة ت�شكيلية و باحثة.

فل�شطني: لبنى �أبو �شرحان من وز�رة �لرتبية و �لتعليم �لفل�شطينية،  ليلى مينى �لبطر�ن خمت�شة 
يف �أدب �لأطفال، حنان حجازي من موؤ�ش�شة �لأ�شو�ر يف عكا، رناد قبج و ربا طوطح من موؤ�ش�شة 
تامر، هيام عليان و رو�ن غنيم من مركز �ل�شر�يا، روز �شوملي من د�ر ن�شر كان يا ما كان، �لدكتورة 
جامعة  من  �لعط�شان  حممود  �لدكتور  �لأطفال،  �أدب  و  �ملكتبات  علم  يف  خمت�شة  بدو�ن  فاطمه 

بريزيت. 

ومي�شرون يف  و مدربون  »�إ�شت�شاريون  �إح�شي�ش  وليد  و  �لفار  �شهناز  �لدكتورة  اإعداد:  و  جتميع 
جمال �أدب �لأطفال خالل فرتة �مل�شروع لدى موؤ�ش�شة دياكونيا من خالل مركز �ل�شر�يا«.

تدقيق لغوي: وليد �إح�شي�ش.
تن�شيق و اإ�شراف: �لدكتورة �شفاء �أبو ع�شب من موؤ�ش�شة دياكونيا.

مع �شكري اجلزيل لكل من �شاهم و �شارك باأفكارة وتطبيقاته العملية يف اإثراء 
هذا الدليل. متمنية اأن يكون هذا الدليل م�شاهمة متوا�شعة يجد فية كل مهتم 

باأدب الأطفال ما ياأمله خلدمة اأبنائنا و اأجيالنا و اهلل ويل التوفيق.



11تفعيل أدب األطفال: الباب األول

الباب األول:
تصنيف أدب وتحليله ونقده
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الباب األول

تصنيف أدب األطفال وتحليله ونقده

يتكون الباب من ثالثة ف�شول رئي�شة وهي:
فل�شفة �أدب �لأطفال.- 

مر�حل تطور �أدب �لأطفال وت�شنيفاته، مع �لرتكيز على �حلكاية �ل�شعبية- 

حتليل �أدب �لأطفال ونقده مع �لرتكيز على �لكال�شيكيات.- 

وخمرجات الباب الرئي�شة هي:
يتوقع بعد نهاية �لوحدة �أن يكون �مل�شاركون قادرين على:

كتابة فل�شفتهم حول �أدب �لأطفال.- 

متييز �لق�ش�ش �ل�شعبية من غريها من �لأدب.- 

جمع ق�ش�ش �شعبية وتدوينها.- 

متييز �لكال�شيكيات من غريها من �لأدب.- 

جمع ق�ش�ش من �لكال�شيكيات.- 

جمع ق�ش�ش وت�شنيفها.- 

املهمات والواجبات:
نهاية  وبعد  غالبًا،  �لعمل  ميد�ن  يف  تطبق  �لتي  �لو�جبات  �أو  �ملهمات  من  مبجموعة  �لباب  ينتهي 
تدريبات ��لباب يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة �ملهمات) �لو�جبات( �لتي نفذها �مل�شاركون، حيث 
يعر�ش كل م�شارك و�جباته وي�شتمع للتغذية �لر�جعة من �ملي�شر و�لزمالء، ويتاأملها ومن ثم يعدلها 

يف �شوء ذلك وي�شعها يف ملف االإجناز)حقيبة املمار�شة املهنية(.
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م�شفوفة الباب الأول:»ت�شنيف اأدب الأطفال وحتليله ونقده«
الباب االف�شلخمرجاتالف�شلالإطار النظريفل�شفة اأدب الأطفال

 ١. ت�شور لحتياجات �مل�شاركني�لأن�شطة /�لفعالية�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات
وتوقعاتهم من �لربنامج.

 ٢. خمرجات �لربنامج وحمتو�ه
حمددة.

 ٢.  �آليات تنفيذ �لربنامج،
وم�شوؤولياتهم �جتاهه  و��شحة.

�لأول :
فل�شفة �أدب �لأطفال

�لأولى

ورق بعدد �مل�شاركني.
 �شندوق.

- �لتاأ�شي�ش جمتمعات تعلمية،٠٦ د.-ن�شاط تعارفمالحظة تفاعل �مل�شاركني
- �لتعرف �لى برنامج �أدب �لأطفال

تعارف

لوح قالب اأو ال�شبورة
 عر�ش بوربوينت حول حماور
 �لدليل ميكن �حل�شول عليها

من �ملقدمة

 جتميع �لتوقعات ملقارنتها
 بالربنامج ومو�ءمته يف

�شوئها.

كتابة �مل�شاركني لتوقعاتهم.
وت�شنيفها

 مو�ءمة �لتوقعات مع �أهد�ف �لربنامج
وخمرجاته

 حتديد توقعات �مل�شاركني من برنامج٠٦ د.
�أدب �لأطفال

توقعات �مل�شاركني

 -عر�ش بوربوينت حول مكونات
�لفل�شفة.

 - ورقة عمل بعنو�ن »فل�شفتي يف
�أدب �لأطفال«.

مالحظة تفاعل �مل�شاركني.
تقييم �لأقر�ن.

 - ع�شف ذهني حول  مفهوم فل�شفة �أدب
�لأطفال ومكوناتها.
- عر�ش بور بوينت.

  - كتابة �مل�شاركني لفل�شفتهم ب�شكل فردي ثم
مناق�شتها من خالل �أزو�ج.

قر�ءة بع�ش �لفل�شفات.

 - تعّرف مفهوم فل�شفة �أدب٥7 د.
�لأطفال.

 - كتابة �مل�شاركني لفل�شفتهم حول
�أدب �لأطفال.

 مفهوم �لفل�شفة و��شح.مفهوم �لفل�شفة ومكوناتها
فل�شفة �مل�شاركني مكتوبة.

عمل فردي ثم جمموعاتتقييم �لأقر�نورقة فل�شفتي نحو �أدب �لأطفال.
نقا�ش وحو�ر.

 -تقييم فل�شفة نحو �أدب �لأطفال٠٣ د.
معطاة.

تقييم فل�شفة معطاةفل�شفتي حول  �أدب �لأطفال

 مر�جعة فل�شفتهم �ملكتوبة وتطويرها
 وو�شعها يف ملف حقيبة �ملمار�شة

املهنية) ملف االإجناز(

.مقالة نتايل بابت.
 ورقة عمل تبلور حتليل فل�شفة

نتايل بابت

 �لتاأمل �لذ�تي وتقييم
�لأقر�ن.

عمل فردي ثم جمموعات
نقا�ش وحو�ر.

تاأمل وتطوير �لفل�شفة.

 ��شتخر�ج فل�شفة كاتبة من مقالة٥٤ د.
لها.

��شتخر�ج فل�شفة كاتبة

�لف�شلخمرجاتالف�شل�لطار �لنظريمر�حل تطور �أدب �لأطفال وت�شنيفاته

�لأن�شطة /�لفعالية�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 دعوة �لأهايل وعمل نقا�ش معهم
 حول �همية �حلكاية �ل�شعبية و�ختيار
 بع�ش �ملتربعني منهم و�لقادرين على

 رو�ية �حلكايات �ل�شعبية وتطبيقها
بن�شاطات مع �لأطفال

 - �ل�شتماع و�حل�شول على حكايات �شعبية
تغذية ر�جعة

- 

- تاأمل
 - رو�ية حكاية �شعبية

- مناق�شة �حلكاية من حيث �لنوع و�لأهمية
- جمموعات عمل .

- حو�ر ونقا�ش

 -�لتعّرف �إلى �حلكاية �ل�شعبية٥٤ د.
وطريقة رو�يتها.

 ١. �حلكاية �ل�شعبية وخ�شائ�شهارو�ية �حلكاية �ل�شعبية
و��شحة

 ٢. حكايات �شعبية مكتوبة
 ٣. م�شاركون قادرون على توظيف

�حلكايات �ل�شعبية مع �لأطفال.
٤. ت�شنيف �أدب �لأطفال

�لثاين:
 مر�حل تطور �أدب

�لأطفال وت�شنيفاته

- �أقالم ماركر
- ورق

 - مقارنة خ�شائ�ش
�حلكايات للخ�شائ�ش

- تقدمي مقرتحات للتعديل

- تاأمل
 - جمموعات عمل ورو�ية حكايات

 - حو�ر ونقا�ش.

 - ��شتنتاج خ�شائ�ش �حلكاية٥٤ د.
�ل�شعبية.

�لأولخ�شائ�ش �حلكاية �ل�شعبية

 - �شندوق من �لكرتون فيه
موتيفات جاهزة

A3 �أ و A4- �أور�ق 

- جمموعات عمل.تقييم �لأقر�ن
- نقا�ش.

- كتابة حكايات ورو�يتها.

 - كتابة حكايات حتاكي �حلكايات٠٩ د.
�ل�شعبية با�شتخد�م موتيفات

 كتابة حكايات �شعبية

- نقا�ش جماعي.تقييم �لأقر�ن- ورق عري�س اأو اللوح القالب
- عمل فردي وجمموعات عمل.

- عرو�ش تقدميية ونقا�ش

 - اقرتاح اأن�شطة حول احلكايات ٠٦ د.
�ل�شعبية

 ن�شاطات حول �حلكايات
�ل�شعبية

 جمع بع�ش �لق�ش�ش وحتديد �أنو�ع
 �لأدب فيها

٤ ق�ش�ش
بوربوينت

ن�شرة �دب �لأطفال

 - متابعة �لعمل د�خل
�ملجموعات

 - مالحظة قدرة �ملجموعات
 على ��شتخال�ش نوع �لأدب

�لذي بني �أياديهم

ع�شف ذهني عن �نو�ع �لأدب
- مناق�شة �لفرق بني �أدب �لكبار و�ل�شغار
 - جمموعات م�شرتكة وقر�ءة كل جمموعة

ق�شة حتدد نوع �لأدب �لذي قر�أته وملاذ�

 تعرف �مل�شاركني على بع�ش ت�شناف٠٦ د.
�لأدب

 -مقارنة بني �أدب �ل�شغار و�دب
�لكبار.

 �مل�شاركون ي�شتطيعون ت�شنيف �أدبت�شنيفات �أدب �لأطفال.
�لطفل
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م�شفوفة الباب الأول:»ت�شنيف اأدب الأطفال وحتليله ونقده«
الباب االف�شلخمرجاتالف�شلالإطار النظريفل�شفة اأدب الأطفال

 ١. ت�شور لحتياجات �مل�شاركني�لأن�شطة /�لفعالية�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات
وتوقعاتهم من �لربنامج.

 ٢. خمرجات �لربنامج وحمتو�ه
حمددة.

 ٢.  �آليات تنفيذ �لربنامج،
وم�شوؤولياتهم �جتاهه  و��شحة.

�لأول :
فل�شفة �أدب �لأطفال

�لأولى

ورق بعدد �مل�شاركني.
 �شندوق.

- �لتاأ�شي�ش جمتمعات تعلمية،٠٦ د.-ن�شاط تعارفمالحظة تفاعل �مل�شاركني
- �لتعرف �لى برنامج �أدب �لأطفال

تعارف

لوح قالب اأو ال�شبورة
 عر�ش بوربوينت حول حماور
 �لدليل ميكن �حل�شول عليها

من �ملقدمة

 جتميع �لتوقعات ملقارنتها
 بالربنامج ومو�ءمته يف

�شوئها.

كتابة �مل�شاركني لتوقعاتهم.
وت�شنيفها

 مو�ءمة �لتوقعات مع �أهد�ف �لربنامج
وخمرجاته

 حتديد توقعات �مل�شاركني من برنامج٠٦ د.
�أدب �لأطفال

توقعات �مل�شاركني

 -عر�ش بوربوينت حول مكونات
�لفل�شفة.

 - ورقة عمل بعنو�ن »فل�شفتي يف
�أدب �لأطفال«.

مالحظة تفاعل �مل�شاركني.
تقييم �لأقر�ن.

 - ع�شف ذهني حول  مفهوم فل�شفة �أدب
�لأطفال ومكوناتها.
- عر�ش بور بوينت.

  - كتابة �مل�شاركني لفل�شفتهم ب�شكل فردي ثم
مناق�شتها من خالل �أزو�ج.

قر�ءة بع�ش �لفل�شفات.

 - تعّرف مفهوم فل�شفة �أدب٥7 د.
�لأطفال.

 - كتابة �مل�شاركني لفل�شفتهم حول
�أدب �لأطفال.

 مفهوم �لفل�شفة و��شح.مفهوم �لفل�شفة ومكوناتها
فل�شفة �مل�شاركني مكتوبة.

عمل فردي ثم جمموعاتتقييم �لأقر�نورقة فل�شفتي نحو �أدب �لأطفال.
نقا�ش وحو�ر.

 -تقييم فل�شفة نحو �أدب �لأطفال٠٣ د.
معطاة.

تقييم فل�شفة معطاةفل�شفتي حول  �أدب �لأطفال

 مر�جعة فل�شفتهم �ملكتوبة وتطويرها
 وو�شعها يف ملف حقيبة �ملمار�شة

املهنية) ملف االإجناز(

.مقالة نتايل بابت.
 ورقة عمل تبلور حتليل فل�شفة

نتايل بابت

 �لتاأمل �لذ�تي وتقييم
�لأقر�ن.

عمل فردي ثم جمموعات
نقا�ش وحو�ر.

تاأمل وتطوير �لفل�شفة.

 ��شتخر�ج فل�شفة كاتبة من مقالة٥٤ د.
لها.

��شتخر�ج فل�شفة كاتبة

�لف�شلخمرجاتالف�شل�لطار �لنظريمر�حل تطور �أدب �لأطفال وت�شنيفاته

�لأن�شطة /�لفعالية�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 دعوة �لأهايل وعمل نقا�ش معهم
 حول �همية �حلكاية �ل�شعبية و�ختيار
 بع�ش �ملتربعني منهم و�لقادرين على

 رو�ية �حلكايات �ل�شعبية وتطبيقها
بن�شاطات مع �لأطفال

 - �ل�شتماع و�حل�شول على حكايات �شعبية
تغذية ر�جعة

- 

- تاأمل
 - رو�ية حكاية �شعبية

- مناق�شة �حلكاية من حيث �لنوع و�لأهمية
- جمموعات عمل .

- حو�ر ونقا�ش

 -�لتعّرف �إلى �حلكاية �ل�شعبية٥٤ د.
وطريقة رو�يتها.

 ١. �حلكاية �ل�شعبية وخ�شائ�شهارو�ية �حلكاية �ل�شعبية
و��شحة

 ٢. حكايات �شعبية مكتوبة
 ٣. م�شاركون قادرون على توظيف

�حلكايات �ل�شعبية مع �لأطفال.
٤. ت�شنيف �أدب �لأطفال

�لثاين:
 مر�حل تطور �أدب

�لأطفال وت�شنيفاته

- �أقالم ماركر
- ورق

 - مقارنة خ�شائ�ش
�حلكايات للخ�شائ�ش

- تقدمي مقرتحات للتعديل

- تاأمل
 - جمموعات عمل ورو�ية حكايات

 - حو�ر ونقا�ش.

 - ��شتنتاج خ�شائ�ش �حلكاية٥٤ د.
�ل�شعبية.

�لأولخ�شائ�ش �حلكاية �ل�شعبية

 - �شندوق من �لكرتون فيه
موتيفات جاهزة

A3 �أ و A4- �أور�ق 

- جمموعات عمل.تقييم �لأقر�ن
- نقا�ش.

- كتابة حكايات ورو�يتها.

 - كتابة حكايات حتاكي �حلكايات٠٩ د.
�ل�شعبية با�شتخد�م موتيفات

 كتابة حكايات �شعبية

- نقا�ش جماعي.تقييم �لأقر�ن- ورق عري�س اأو اللوح القالب
- عمل فردي وجمموعات عمل.

- عرو�ش تقدميية ونقا�ش

 - اقرتاح اأن�شطة حول احلكايات ٠٦ د.
�ل�شعبية

 ن�شاطات حول �حلكايات
�ل�شعبية

 جمع بع�ش �لق�ش�ش وحتديد �أنو�ع
 �لأدب فيها

٤ ق�ش�ش
بوربوينت

ن�شرة �دب �لأطفال

 - متابعة �لعمل د�خل
�ملجموعات

 - مالحظة قدرة �ملجموعات
 على ��شتخال�ش نوع �لأدب

�لذي بني �أياديهم

ع�شف ذهني عن �نو�ع �لأدب
- مناق�شة �لفرق بني �أدب �لكبار و�ل�شغار
 - جمموعات م�شرتكة وقر�ءة كل جمموعة

ق�شة حتدد نوع �لأدب �لذي قر�أته وملاذ�

 تعرف �مل�شاركني على بع�ش ت�شناف٠٦ د.
�لأدب

 -مقارنة بني �أدب �ل�شغار و�دب
�لكبار.

 �مل�شاركون ي�شتطيعون ت�شنيف �أدبت�شنيفات �أدب �لأطفال.
�لطفل
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 الطارحتليل اأدب الأطفال ونقده
الف�شلخمرجات الف�شلالنظري

اب
الب

 

�لأن�شطة /�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات
�لفعالية

�لأول

 جمع بع�ش �لق�ش�ش
 �لكال�شيكية مع

مربر�ت لختيارها

ورق عري�س اأو لوح قالب
 فيديو لق�ش�ش كال�شيكية

 مثل: �ألي�ش يف بلد
 �لعجائب، ن�شاء �شغري�ت،

 مغامر�ت نيلز، جزيرة
 �لكنز، جنان ذ�ت

 �جلورب �لطويل،...

 مالحظة قدرة
 �مل�شاركني على �لتمييز

 بني �لكال�شيكيات
و�ملدر�شة �لكال�شيكية

تفاعل �مل�شاركني
 ��شتح�شار

 �أمثلة عربية من
�لكال�شيكيات

- تقدمي
 - عر�ش فيديو لق�شة

كال�شيكية.
- نقا�ش.

- تلخي�ش و�إجمال.

 - �لتعرف٠٦ د.
 �لى مفهوم

 �لكال�شيكية
 يف �أدب �لطفل

 ��شتنتاج خائ�ش
 �لكال�شيكيات

-

 - مفهوم �لكال�شيكيات �لكال�شيكيات
وخ�شائ�شها و��شح.

 - حتليل ق�ش�ش
معطاة..

 - مفهوم �لعرب
و�أنو�عها و��شح.

 - ت�شنيفات �أدب
�لطفال معروفة.

 - معايري تقييم �أدب
 �لأطفال و��شح.

  �لثالث: حتليل
 �أدب �لأطفال

ونقده

ورق عري�س اأو لوح قالب.
 عر�ش بوربوينت لق�شة

  �لأرنب �أو �لق�شة نف�شها

 �ملالحظة �أثناء
 �ل�شتجابة لالأ�شئلة

 - قر�ءة �لن�ش ب�شكل
معرب مع عر�ش �ل�شور.
 - طرح االأ�شئلة ونقا�س

�ل�شتجابات.

 - تعّرف٠٩ د.
عنا�شر �لق�شة

 عنا�شر ق�شة
معطاة

 ق�ش�ش متنوعة
 )ن�شختني من كل

ق�شة(

- عمل جمموعات.
- عرو�ش ونقا�ش.

 - متييز �أنو�ع٠٦ د.
 �لعرب يف �أدب

�لأطفال

 �لعربة
 يف ق�ش�ش

�لأطفال
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 الطارحتليل اأدب الأطفال ونقده
الف�شلخمرجات الف�شلالنظري

اب
الب

 

�لأن�شطة /�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات
�لفعالية

�لأول

 جمع بع�ش �لق�ش�ش
 �لكال�شيكية مع

مربر�ت لختيارها

ورق عري�س اأو لوح قالب
 فيديو لق�ش�ش كال�شيكية

 مثل: �ألي�ش يف بلد
 �لعجائب، ن�شاء �شغري�ت،

 مغامر�ت نيلز، جزيرة
 �لكنز، جنان ذ�ت

 �جلورب �لطويل،...

 مالحظة قدرة
 �مل�شاركني على �لتمييز

 بني �لكال�شيكيات
و�ملدر�شة �لكال�شيكية

تفاعل �مل�شاركني
 ��شتح�شار

 �أمثلة عربية من
�لكال�شيكيات

- تقدمي
 - عر�ش فيديو لق�شة

كال�شيكية.
- نقا�ش.

- تلخي�ش و�إجمال.

 - �لتعرف٠٦ د.
 �لى مفهوم

 �لكال�شيكية
 يف �أدب �لطفل

 ��شتنتاج خائ�ش
 �لكال�شيكيات

-

 - مفهوم �لكال�شيكيات �لكال�شيكيات
وخ�شائ�شها و��شح.

 - حتليل ق�ش�ش
معطاة..

 - مفهوم �لعرب
و�أنو�عها و��شح.

 - ت�شنيفات �أدب
�لطفال معروفة.

 - معايري تقييم �أدب
 �لأطفال و��شح.

  �لثالث: حتليل
 �أدب �لأطفال

ونقده

ورق عري�س اأو لوح قالب.
 عر�ش بوربوينت لق�شة

  �لأرنب �أو �لق�شة نف�شها

 �ملالحظة �أثناء
 �ل�شتجابة لالأ�شئلة

 - قر�ءة �لن�ش ب�شكل
معرب مع عر�ش �ل�شور.
 - طرح االأ�شئلة ونقا�س

�ل�شتجابات.

 - تعّرف٠٩ د.
عنا�شر �لق�شة

 عنا�شر ق�شة
معطاة

 ق�ش�ش متنوعة
 )ن�شختني من كل

ق�شة(

- عمل جمموعات.
- عرو�ش ونقا�ش.

 - متييز �أنو�ع٠٦ د.
 �لعرب يف �أدب

�لأطفال

 �لعربة
 يف ق�ش�ش

�لأطفال



تفعيل أدب األطفال: الباب األول 18

الف�شل الأول
»فل�شفة اأدب الأطفال«

يهدف هذ� �لف�شل �إلى تعميق فهم �مل�شاركني باأدب �لأطفال وفل�شفته و�أهميته ودوره يف بناء �شخ�شية 
ملجتمعات  توؤ�ش�ش  ممتعة  وممار�شات  تطبيقات  خالل  من  ذلك  وممار�شة  و�لبالغني،  �لأطفال 
تعّلمية تتقبل �لتغذية �لر�جعة من �لأقر�ن، وحتقق �لتاأمل يف �ملمار�شات �لذ�تية، ومر�جعة �لأفكار 

و�ملعتقد�ت وتطوير فل�شفتهم يف �شوء ذلك.

يتكون الف�شل من:
�إطار نظري يركز على فل�شفة �أدب �لأطفال.- 

)٥( �أن�شطة متنوعة وملدة )٥( �شاعات تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها ��شرت�تيجيات تت�شاوق - 
�لتعارف  فمن  و�لتمّثل،  �ملمار�شة  �إلى  �لنظري  �لإطار  يتعدى  ب�شكل  �لأطفال  �أدب  فل�شفة  مع 
و�للعب نحلل ونر�شم ونكتب ون�شتمع لبع�شنا ونت�شارك �لأ�شياء �لتي نحبها، ونحدد توقعاتنا يف 
�شوء �حتياجاتنا ثم ننتقل �إلى ميثاق للعمل يجمعنا خالل فرتة �لتدريب لتكون نهجا نتبناه يف 

ممار�شاتنا، ونروي �حلكايات �ل�شعبية، ونناق�ش خ�شائ�شها و�أهميتها ونحاكيها يف �لكتابة.

و�ملجتمع  - و�لأهل  �لأطفال  مع  �ملمار�شة  حتقيق  �إلى  طبيعتها  يف  تهدف  عمل:  مهمات   )٣(
لزيادة فر�شة �لتعّلم وتعميقه.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل،  مهامهم يف  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظاتهم ما يوفر فر�شة جديدة للتعلم، وتطوير �لعمل و�إثر�ئه. 
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الباب الأول/الف�شل الأول: فل�شفة اأدب الطفل، الإطار النظري

فل�شفة اأدب الأطفال:
�لتنمية  من  تت�شمنه  �حلديثة مبا  �لرتبية  من  فل�شفتهم  �لدليل  هذ�  �إعد�د  على  �لقائمون  ��شتمد 
�ل�شمولية للطفل كاجلو�نب �لجتماعية و�لنف�شية و�لعاطفية،  و�لرتكيز على مهار�ت �لقرن �لو�حد 
 ، و�لإبد�ع  �لت�شال،  ومهار�ت  �لتكّيف،  على  و�لقدرة  �مل�شوؤولية  حتمل  من  تتطلبه  مبا  و�لع�شرين 
�إهمال لفل�شفة �ملجتمع وعاد�ته  و�لتفكري �لنقدي، وحتديد �مل�شكلة وحلها، و�لتوجيه �لذ�تي، دون 
�لفر�شة  وتتيح  �ملو�شوعي  �لتفكري  على  وحتفزه  عقله  وتتحدى  �لطفل  تثري  فن�شاطاته  وتقاليده، 
للتحري �لعقلي ومناق�شة �لأفكار و�ختبارها وتدفعه للبحث عن خرب�ت جديدة، وتعمل على تدريب 
�لر�أي،  باإبد�ء  و�لرتحيب  �لناقدة،  و�مل�شاهدة  و�لقر�ءة  �لناقد،  �ل�شتماع  مهار�ت  على  �لطفل 
�لآر�ء و�حلقائق، وتنمية �شخ�شية �لطفل من خالل  و�لتعليل و�ملو�زنة بني  �لتف�شري  و�لقدرة على 
�إيقاظ مو�هبه و��شتعد�د�ته مبا ي�شاعده على �لبتكار و�لإبد�ع. و�لإ�شهام يف �إعد�د �لطفل �إعد�دً� 
�إيجابيًا يف �ملجتمع ما ي�شاعد على تكيفه، و�لعمل على �إحد�ث تغيري �إيجابي فيه، وتعزيز �لجتاهات 
واخلري  وامل�شاواة  والعدل  احلب  على  املبنية  ال�شلوكية  االأمناط  واّتباع  بالنظام،  كااللتزام  والقيم 

للجميع، وتنمية روح املواطنة واالنتماء للوطن.

وجمالت �أهد�ف �أدب �لأطفال تنطلق من �لأهد�ف �للغوية وتتعد�ها �إلى �لأهد�ف �لرتبوية وتلك 
�خلا�شة بالجتاهات �لقيمية و�لجتماعية و�لأهد�ف �ملعرفية و�لوجد�نية. ولهذ� فاإن �أهميته تعود 
لكونه يلعب دورًا كبريًا يف منو الطفل منوًا متكاماًل يف خمتلف اجلوانب اللغوية، والعقلية، والنف�شية، 

و�لجتماعية ، ويعّلم �لطفل فن �حلياة.

ولأدب الأطفال تاأثري كبري يف تنمية �شخ�شيات الأطفال كونه: 
يحقق �لت�شلية و�ملتعة .- 

يعرفهم  بالبيئة �لتي يعي�شون فيها .- 

ي�شاعدهم على �أن يعي�شو�  - مرة �أخرى  - خرب�ت �لآخرين ومن ثم تت�شع خرب�تهم �ل�شخ�شية - 
وتتعمق.

 يتيح لهم �لفر�شة لي�شاركو�  - بتعاطف �شديد - وجهات �لنظر �لأخرى و�مل�شكالت و�شعوبات - 
�حلياة �لتي يو�جهها �لآخرون .
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ميّكن  من فهم اأمناط الثقافات االأخرى ، واأ�شاليب احلياة فيها ما كان منها معا�شرًا، وما - 
ي�شرب يف �أعماق �لتاريخ .

ينمي دقة �ملالحظة و�لرتكيز و�لنتباه.- 

ي�شهم يف تنمية �لذوق �جلمايل.- 

يعزز �لثقة يف �لنف�ش.- 

يو�شع �آفاق �لأطفال ويجعل منهم �شخ�شيات مت�شاحمة تتعامل مع �لآخرين، وتتفهم ثقافتهم، - 
وت�شعر �أن �أ�شلوبهم يف �حلياة لي�ش هو �لأ�شلوب �لوحيد، و�أن ثقافتهم لي�شت �لثقافة �لوحيدة .

�لأخرى، -  و�ملهن  �لأخرى،  و�لعقائد  �لأخرى  �لكائنات  نحو  �لطيبة  �لجتاهات  عندهم  ينمي 
و�ملوؤ�ش�شات �لأخرى ... �إلى غري ذلك من جمالت تتفاوت فيها �أ�شاليب �حلياة .

فل�شفة الفرد املعني باأدب الأطفال:
هي عبارة عن ن�ش يكتبه �ملعني، ويت�شمن ما ياأتي:

تاأمله ونظرته �إلى تعليم �أدب �لأطفال.- 

�أهد�فه و�إجر�ء�ت حتقيقها.- 

�ملعتقد�ت �لتي يحملها عن �أدب �لأطفال.- 

و�شف للكيفية �لتي يعّلم بها.- 

مربر�ت �لطريقة �لتي يعّلم بها.- 

وباخت�شار فاإن �لفل�شفة تت�شمن عبار�ت تتناول: �ملعتقد�ت، و�شببها، مع �أمثلة تو�شحية عن كيفية 
تطبيق هذه �ملعتقد�ت.

اإر�شادات عامة حول الفل�شفة 
ل توجد �شيغة موحدة لكتابة �لفل�شفة، فيمكن ت�شمينها بع�ش �لأقو�ل �مل�شهورة و�لر�شومات، - 

�أو كتابتها على �شكل �شوؤ�ل وجو�ب.

على -  �شفحتني  �أو  �شفحة  تتعدى  ول  �مل�شارع،  �لفعل  وب�شيغة  �ملتكلم  ب�شمري  �لفل�شفة  تكتب 
�لأكرث.

تت�شمن �ل�شرت�تيجيات و�لأ�شاليب �لتي يعتمدها �لفرد يف تطبيق معتقد�ته و�أهد�فه.- 
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�لفاظها ب�شيطة ت�شاعد على تذكرها.- 

تكتب �لفل�شفة �لتعليمية بحيث ت�شعر �لفرد مبلكيته لها.- 

يف�شل ت�شمني �لفل�شفة �لتعليمية �أمثلة تو�شح ما يوؤمن به �لفرد، فمثاًل �إذ� ذكر فيها �أنه ي�شجع - 
�لتعلم �لتعاوين، �أو �أنه يتبنى نهج �لتعلم �ملتمركز حول �ملتعلم، فعليه �أن يتَّبع ذلك.

يغلب عليها �جلانب �لتطبيقي.- 

الأ�شئلة التي تطرحها على نف�شك عندما تريد كتابة فل�شفتك:
ما �لذي �أحمله من �أفكار ومعتقد�ت حول �أهد�ف �أدب �لأطفال؟- 

ما �لذي �أحمله من �أفكار ومعتقد�ت حول عملية �لتعلم؟- 

كيف ميكنني تطبيق هذه �لأفكار و�ملعتقد�ت مع �لأطفال؟- 

�أو يف �ملجتمع و�أفر�ده عامة؟ وما �حللول -  ما �لذي �أو�جهه من م�شكالت يف �لتعليم و�لتعّلم؟ 
�لتي �أرى �أنها تعد منا�شبة؟

ما  �ل�شورة �لتي �أرغب �أن �أكون عليها؟ وملاذ�؟ - 
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الباب الأول: الف�شل الأول/فل�شفة اأدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط:)١:١:١(

ا�شم الن�شاط: تعارف                                                                الزمن: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتاأ�شي�ش ملجتمعات تعّلمية.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�شندوق فارغ.- 

�أور�ق بعدد �مل�شاركني لها نف�ش �حلجم.- 

اآلية التنفيذ:
توزيع �أور�ق بنف�ش �حلجم على �مل�شاركني، و�لطلب من  كل و�حد منهم �أن ي�شف �شكلهاخلارجي - 

�إما من خالل �لر�شم �أو �لتعبري بجمل.

يتم ثني كل ورقة من �لأور�ق بنف�ش �لطريقة وتو�شع يف �شندوق.- 

عند جتميع كل �لأور�ق ياأخذ كل �شخ�ش ورقة �شريطة �أن ل تكون ورقته ويبحث عن �شاحبها.- 

يرفع �لورقة لعله يجد �شاحبها وعند �إيجاده ي�شاأله جمموعة من �لأ�شئلة)٢-٣(  ليتعرف عليه، - 
وهكذ� ت�شتمر �لعملية حتى يجد كل �شخ�ش �شالته.

ميكن اإعطاء مناذج من امل�شاركني الذين تعرفوا على زمالئهم، والتعريف بهم من قبل بع�شهم - 
�لبع�ش مثاًل: من وجدو� �شعوبة يف �لتعرف على بع�شهم �أو تو�شلو� لبع�شهم بي�شر.

الإر�شادات:
ميكن ��شتخد�م ن�شاطات �أخرى للتعارف.- 
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الباب الأول: الف�شل الأول/فل�شفة اأدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط )١/١/2(

ا�شم الن�شاط: توقعات امل�شاركني من التدريب            زمن الن�شاط: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعرف حماور دليل �أدب �لأطفال.- 

تعرف �حتياجات �مل�شاركني وتوقعاتهم من �أهد�ف �لدليل.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
جهاز عر�س اأو لوح قالب.- 

عر�ش بوربوينت حول حماور �لدليل يعده �ملي�شر من �ملقدمة.- 

�أور�ق ملونة بح�شب عدد حماور �لدليل لها نف�ش �حلجم كافية ليح�شل كل فرد ورقتني من - 
كل لون.

اآلية التنفيذ:
مقدمة حول حماور الدليل ومو�شوعاته وعر�شها على جهاز عر�س اأو كتابتها على لوح قالب.- 

�حتياجاته من كل حمور من حماور -  توقعني حول  فيها كل منهم  يكتب  ملونة  بطاقات  توزيع 
�لدليل.

قبل -  من  للعمل  جمالت  �إلى  ت�شابهها  وفق  وت�شنف  حمور  كل  يف  �ملت�شابهة  �لبطاقات  جتمع 
متطوعني.

�أخذ توقعاتهم بعني -  �مل�شاركني، مع  بينها وبني توقعات  �لدليل ويقارن  �أهد�ف  �ملي�شر  يعر�ش 
�لعتبار �أثناء �لتدريب.

ار�شادات:
يتم حت�شري عر�ش �لبور بوينت عن حماور �لدليل و�أهد�فه من �ملقدمة.- 

�إعطاء وقت كاف ملو�ءمة �أهد�ف �لدليل مع ت�شنيفات �ملتطوعني لتوقعات �مل�شاركني.- 
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الباب الأول/ الف�شل الأول: فل�شفة اأدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط )٣/١/١(

ا�شم الن�شاط: مفهوم الفل�شفة  ومكوناتها                           الزمن: ٧5 دقيقة
الأهداف:

تعّرف مفهوم فل�شفة �أدب �لأطفال ومكوناتها.- 

كتابة �مل�شاركني لفل�شفتهم حول �أدب �لأطفال.- 

�لحتياجات و�مل�شادر �لالزمة:- 

 -Data Show جهاز حا�شوب، وجهاز

عر�ش بوربوينت حول مفهوم �لفل�شفة ومكوناتها. - 

اآلية التنفيذ:
ع�شف ذهني حول مفهوم �لفل�شفة ومكوناتها وتلقي �ل�شتجابات ب�شكل فردي.- 

عر�ش تقدميي)PP( حول مفهوم �لفل�شفة ومكوناتها.- 

�لطلب من �مل�شاركني كتابة فقرة )٤-٥( �أ�شطر تعرب عن فل�شفتهم حول تعليم �أدب  �لأطفال.- 

�لعمل ب�شكل �أزو�ج ملناق�شة فل�شفتهم.- 

�لطلب من بع�ش �ملتطوعني قر�ءة فل�شفتهم �أمام �مل�شاركني )١-٢( م�شارك.- 

يتحتفظ �مل�شاركون بفل�شفتهم مبلف خا�ش لتكون حمل نقا�ش يف نهاية �لتدريب.- 

اإر�شادات:
من �ل�شروري عدم �نتقاد فل�شفة �مل�شاركني �أو �لتعليق عليها فهي �شتتطور من خالل �لتدريبات.- 
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الباب الأول/ الف�شل الأول: فل�شفة اأدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط ) ٤/١/١(

ا�شم الن�شاط: فل�شفتي يف اأدب الأطفال                              الزمن: ٣٠  دقيقة
الأهداف:

تقييم فل�شفة معطاة.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ورقة عمل )١( بعنو�ن »فل�شفتي يف تعليم �أدب �لأطفال« بح�شب عدد �مل�شاركني.- 

اآلية التنفيذ:
توزيع ورقة �لعمل« رقم )١( بعنو�ن فل�شفتي يف تعليم �أدب �لأطفال« وقر�ءتها.- 

�لعمل من خالل جمموعات )٤-٥( لالإجابة عن �أ�شئلة �لورقة.- 

حيث -  من  �ملجموعات  بني  بالتناوب  �لفل�شفة  مناق�شة  خاللها  من  يتم  د�ئرية  ن�شف  جل�شة 
�مل�شمون و�شموليتها ملكونات �لفل�شفة.

اإر�شادات:
ينوه �ملي�شر باأنه ل توجد طريقة و�حدة لكتابة �لفل�شفة بل ميكن �أن تكون ن�شًا �شرديًا �أو تو�شع - 

مبحاور....، وتعتمد على طالقة �لكاتب/ة وروؤيته لها.



تفعيل أدب األطفال: الباب األول 26

الباب الأول/ الف�شل الأول: فل�شفة اأدب الأطفال
الأن�شطة رقم الن�شاط: )١/١/5(

ا�شم الن�شاط: ا�شتخال�ش فل�شفة كاتبة                          الزمن: ٤5 د دقيقة
الأهداف:

��شتخال�ش فل�شفة نتايل بابت من خالل مقالتها.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�لتي -  �مل�شاركني  فل�شفة  �مل�شاركني،  عدد  ح�شب  كاتبة«  بعنو�ن«فل�شفة   )٢( رقم  �لعمل«  ورقة 

كتبوها �شابقًا.

اآلية التنفيذ:
توزيع ورقة �لعمل« رقم )٢( بعنو�ن »فل�شفة كاتبة« وقر�ءتها ب�شكل فردي.- 

�لعمل يف جمموعات ل�شتخال�ش فل�شفة نتايل بابت وكتابتها.- 

جل�شة ن�شف د�ئرية ملناق�شة روؤية �ملجموعات حول فل�شفة نتايل بابت.- 

�لطلب من �مل�شاركني �لرجوع �إلى ما كتبوه حول فل�شفتهم و�لتاأمل بها، وعمل �إ�شافات �أو تعديل - 
يف �شوء �لأن�شطة �لفل�شفة.

اإر�شادات:
يوؤكد �ملي�شر على �أهمية �لتاأمل �لذ�تي و�لتعمق يف �لنقا�ش فقد يوؤدي �إلى تغيري بع�ش �لأفكار - 

و�ملعتقد�ت و�لجتاهات وبالتايل ممار�شاتهم يف �لتعامل مع �لأطفال و�أدبهم وحتى نظرتهم 
للحياة.

يف�شل �إعطاء �لفر�شة لكل جمموعة نقا�ش �ل�شوؤ�ل �لأول �لتايل لفل�شفة �لكاتبة و�إ�شباع �لنقا�ش - 
قبل �لنتقال �إلى �ل�شوؤ�ل �لذي يليه.

�إد�رة �لوقت ب�شكل فاعل.- 
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ورقة عمل )١(
�مل�شاركني �لأعز�ء،،

برجاء قر�ءة �لفل�شفة �ملعطاة و�لإجابة عن �لأ�شئلة �لتي تليها.

فل�شفتي يف تعليم اأدب الأطفال
مل �أتوقع �أن �أكون مدر�شة لالأطفال، ولكن �شاء �لقدر و�أ�شبحت كذلك، وكنت �أنظر �إليهم و�أ�شعر 
بالعجز لإنني ل �أ�شتطيع �شبطهم، فكيف �شاأعلمهم �لعلوم وهم ل ي�شتطيعون �لثبات يف مقاعدهم، 
ول ي�شتطيعون �لرتكيز معي لأكرث من خم�ش دقائق؟ �أ�شابني �لأرق �لليلي، و�أمل يف �لر�أ�ش ب�شورة 
ي�شعب �لتغلب عليهما �إن مل �أجد طريقة لأد�ء ر�شالتي نحوهم، و�إن مل �أ�شتطيع جذبهم. مل �أترك 
كتابًا وقع بني يدي يف تعليم �لأطفال دون �أن �أقر�أه، ولكن �مل�شكلة مل تنته بعد. ثم جاءت �لفر�شة عند 
ح�شوري لإحدى �ملعلمات ت�شبقني باأعو�م يف تعليم �لأطفال يف مدر�شة جماورة، وهكذ� �كت�شفت 
باأن �لق�شة هي حموري، ورو�يتها بطريقة م�شوقة ت�شبط �لأطفال فوجدتهم م�شتمعني جيدين بل 
كانو� جزءً� منها؛ ي�شاركون ويعربون وير�شمون بالألو�ن حتى �أنهم كانو� يتوقعون نهايات للق�شة، 
ورويدً� رويدً� �كت�شفت �شالتي فاملتعة هي �لهدف، وم�شاركة �لطلبة باأ�شاليب متنوعة وباأن�شطة تثري 
لديهم �لتفكري هي غايتي وغاية طلبتي، فهم حمور �أن�شطتي وهم منفذوها، فكانو� ي�شاركونني يف 
عمل التجارب ويتنبوؤون بالنتيجة، وير�شمون النباتات يف مراحل منوها، ويعربون عنها. وعرفت اأن 
هذه �ل�شرت�تيجيات جعلتهم  يتعلمون فعاًل، ويقروؤون قر�ءة تتعدى �لقر�ءة �مليكانيكية، بل يناق�شون 

ما يقروؤونه ويعربون عنه بلغتهم.

��شتغرب زمالئي يف �ملدر�شة يف كيفية تعاملي مع �لطلبة، و�شرعة تاأقلمي معهم، وكيف �أن �لأطفال 
ل يدر�شون �لعلوم فح�شب، بل تعد�ه �إلى �للغة قر�ءة وكتابة، فز�دت ثقتي بنف�شي وهذ� ما جعلني 
�أثر يف تعزيز مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة، ويف  �أدب �لأطفال ملا له من  ��شتمر يف تطوير قدر�تي يف 

ت�شويقهم �إلى �لكتاب، �لذي ميثل �حلياة بكل ما فيها من خري و�شر وخيال وتاأمل وطريقة حياة.

د. �شهناز الفار

الأ�شئلة:
ما مكونات فل�شفة �شاحبة �ملقالة؟

ما هو هدف �أدب �لأطفال من وجهة نظرها؟
هل تتطور �لفل�شفة مع مرور �لزمن؟ كيف؟ �أعط دلياًل من �ملقالة �ملعطاة)فل�شفتي يف تعليم �أدب 

�لأطفال(.
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ورقة عمل )2(
فل�شفة كاتبة

مقالة نتايل بابت
�ل�شائعة  �لأطفال  تكتب عن م�شكالت  ملاذ� ل  لل�شغار -  كاتبة  بابت مرة - ب�شفتها  ناتلي  �شئلت 
ذ�ت �لطابع �لجتماعي مثل �إ�شاءة �ملعاملة، �لفقر...... فاأجابت »لي�ش هذ� هو هدف �لأدب، وكلما 
قر�أت مقالت تت�شمن هذ� �ملعنى، وكل مرة �أُ�شاأَل فيها �أجيب بنف�ش �لطريقة: لي�ش هذ� هو هدف 

�لأدب«. 

لي�شت غاية �لعمل �لأدبي �إذن �أن يعطينا حقائق عقلية، كما �أنه لي�ش من غايته �أن يحقق لنا �أغر��شًا 
�أخرى جتعله حم�شورً� يف نطاقها، فهو لي�ش مكلفًا �أن يتحدث مثاًل عن �شر�ع �لطبقات، ول عن 
�لنه�شات �ل�شناعية، كما �أنه لي�ش مكلفًا �أن يتحول �إلى خطب وعظية عن �لف�شيلة و�لرذيلة، ول 
عن الكفاح ال�شيا�شي واالجتماعي يف �شورة معينة من ال�شور الوقتية الزائلة. فما الغر�س منه اإذن؟ 

يف �لغالب ل يطلب �أحد من كاتب/ة للكبار �أن يكتب يف هذ� �ملو�شوع �أو ذ�ك، و�أن ما يتعلق على 
�أن يفعله د�ئمًا هو �لكتابة عما يعرفه حقًا ��شتجابة لدو�فع  �أو �لكبار  �أكان لل�شغار  �لكاتب �شو�ء 
د�خلية نتيجة لتجربة �شعورية تنفعل بها نف�شه فيعرب عنها تعبريً� موحيا، وعليه �أل ين�شاق ور�ء هذه 

�حلاجة �أو تلك من حاجات جمهور �لقر�ء. 

�لعم  )كوخ  مثل  خلقية  �أو  �شيا�شية  �أو  �جتماعية  ق�شايا  حول  كتبًا  �ألفو�  كتابًا  هناك  �أن  �شحيح 
اأن �شارلز ديكنز كتب عن الفقر يف اإجنلرتا املعا�شرة، غري  توم، عناقيد الغ�شب، وغريها( كما 
�أنهم جميعًا كتبو� عما يعرفونه ويدركونه وي�شعرون به، مل يكتبو� ما كتبوه ليقر�أ �لعبيد، �أو �لعمال 
تغيري  �إحد�ث  بهدف  كتب  عما  يختلف  وهذ�  �لبوؤ�ش.  يف  يعي�شون  �لذين  �لأطفال  �أو  �ملهاجرون، 
�جتماعي وحقق �لغر�ش منه يف حينه فقد طوى �لن�شيان �لكثري منها، �أّما �لكتب �لأدبية �ل�شالفة 

�لذكر فال ز�لت تقر�أ لأن غايتها خمتلفة. 

�إذً�، هل يعني ذلك �أن �لأدب حمظور عليه �أن يق�شد �إلى �أي غر�ش من �أغر��ش �حلياة �لعملية، و�أن 
ل تكون هناك كتب لالأطفال ت�شعرهم بالتعاطف و�لتفهم؛ وباأنهم لي�شو� وحيدين؟ بالتاأكيد ل، فهذ� 
ما ميكن �أن تقدمه �لق�شة للقر�ء من كافة �لأعمار؛ �إذ� كانت جيدة و�ألفها �أديب يتمتع بالتجارب 

�ل�شعورية ومعرفة و��شعة باحلياة. 

فالأدب ينتقل من �لتجربة �ل�شخ�شية �إلى �لعمومية، ول ميكن كتابة ق�شة �أو كتاب �إذ� كان مو�شوعه 
من م�شدر خارجي، كما �أن �لكتاب يجب �أن يكون ممتعًا لقارئه بغ�ش �لنظر عن فائدته لأنه لن 
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يجد من يقر�أه �إن مل يكن ممتعًا. 

لالأدب مئات �لأهد�ف، غري �أنه ل ميكن �عتبار �أي منها ذ�ت قيمة ثابتة لأن �لقيمة �لثابتة م�شطلح 
ينطوي على مغزى ملتب�ش، و�لزمن وحده هو �لذي يحدد مدى ثبات قيمته ولي�ش �لكاتب �أو �لناقد. 

�إلى  �ملتعة  �إدخال  هو  �لأول  هدفهم  وليكن  يكتبون،  ما  �جتاه  كبرية  م�شوؤولية  يتحملون  فالكَتاب 
�لنفو�ش لتبقى كتبهم خالدة يقروؤها �لنا�ش مرة ومرة. فال ي�شتبدل �لكتاب بغريه و�إن كتب غريه يف 

نف�ش �ملو�شوع. 

بناء على قراءتك للمقالة:
ما �أهمية �أدب �لأطفال من وجهة ر�أي �لكاتبة؟- 

ما �لأ�شياء �لتي تتفق معه فيها وترغب/ي يف تبنيها؟ مع ذكر �لأ�شباب؟- 

��شتخل�ش فل�شفة نتايل بابت كما وردت من حتليلك للمقالة.- 

مهام الف�شل الأول من الباب الأول:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل من �لباب �لأول على �أن تكون حمورً� للنقا�ش يف 

حلقة �لنقا�ش: 

طور فل�شفتك يف �شوء ما تعلمته يف �للقاء �لأول؟ . ١

ما �أكرث �شيء �أحببته من فعاليات �لف�شل �لأول مع ذكر �ل�شبب؟. ٢

�بحث يف �ل�شبكة �لعنكبوتية عن فل�شفة �أحد �لكتاب وحاول حتليلها يف �شوء ما تعلمته؟. ٣
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الف�شل الثاين
»مراحل تطور اأدب الأطفال وت�شنيفاته«

�أدب �لأطفال، يتبعها  �إلى تزويد �مل�شاركني بقر�ءة معمقة حول مر�حل تطور  يهدف هذ� �لف�شل 
�لرتكيز على �حلكاية �ل�شعبية برو�يتها وخ�شائ�شها، وكتابة حكايات حتاكي �حلكايات �ل�شعبية، 
و�أدب  �لأطفال  �أدب  بني  �لتمييز  ثم  ومن  �ل�شعبية،  �حلكايات  حول  �لأطفال  مع  �أن�شطة  وتطوير 

�لبالغني، وت�شنيفات يف �أدب �لأطفال.

يتكون الف�شل من:
مر�حل  - �لنظري  �لإطار  ي�شم  الأطفال:  اأدب  تطور  مراحل  على  يركز  نظري  اإطار 

تطور �أدب �لأطفال �بتد�ًء  من كون �لق�شة و�شيلة لالت�شال �لثقايف �نطالقا �إلى ن�شاأة تر�ث 
�لق�ش�ش �لعربية يف �لع�شور �ملختلفة و�شول �إلى ق�ش�ش �لأطفال يف �لع�شر �حلديث.

�أن�شطة متنوعة وملدة )٥( �شاعات تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها ��شرت�تيجيات تركز -   )٦(
على �لعمل �لتعاوين، و�لت�شاركية، و�لع�شف �لذهني، و�حلو�ر و�لنقا�ش، و��شتنتاج خ�شائ�ش 

�حلكاية �ل�شعبية ورو�يتها و�أهميتها ومكانتها بكتابات من خالل �مل�شاركني.

)٣( مهمات عمل: تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق �ملمار�شة مع �لأطفال وزيادة فر�شة �لتعّلم  -
وتعميقة.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل،  مهامهم يف  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظاتهم، ما يوفر فر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه. 
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وت�شنيفاته                   الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الإطار النظري

حتتوي هذه املقالة على:
مقدمة عن �أهمية �لق�ش�ش وكيف �أنها تعك�ش  ثقافة �ملجتمع �لذى ن�شاأت فيه.- 

بد�يات تطور ق�ش�ش �لأطفال فى �ملجتمعات �ملختلفة.- 

ق�ش�ش الأطفال وثقافة املجتمع:
يعد �لأدب �لق�ش�شى هو �أول و�أهم و�شائل �لت�شال �لثقافى منذ بدء �خلليقة ممثال فى ق�شة �آدم 
و�إبلي�ش، وتاأتي �لق�شة فى �ملقام �لأول من  �أدب �لأطفال ، حيث يحبها �لأطفال وي�شتمتعون بها، 
و�أقدرها على  �أكرثها جاذبية لالأطفال،  �أفكار و�أخيلة وحو�دث، و �لق�شة  وجتذبهم مبا فيها من 

�إمتاعهم، و�إثارة م�شاعرهم ، وتنمي �لقدرة على �لإبد�ع لديهم )١(
كما اأنها من اأهم االأجنا�س االأدبية التى تعرب عن روح االأمم وعقليتها، حتى اأنه فى اأحيان كثرية 
تكون �لق�شة هى �ملر�دف ملعنى �أدب �لأطفال، ملا بها من حيوية وت�شخي�شا للمو�قف �حلية، ولكن 
�لق�شة ت�شكل �لوعاء �لذى يحتوي على ثقافة �ملجتمع كاإحدى �لو�شائل �لهامة لنقلها لالأطفال ي�شبح 
من �ل�شعوبة �إغفال �لدور �لثقايف للق�شة فى جمال تنمية وتن�شئة �لطفل لذلك فاإن �لباحثني فى 
�لثقافة و�ل�شخ�شية يعتربون حتليل �لق�ش�ش �ل�شائعة عملية تقود �إلى حتديد بع�ش �شمات �ملجتمع 
�لذى كتبت فيه، كما �أنها توؤدى �إلى �لوقوف على �شمات عديدة ، من بينها حتديد ما يريده �لكبار 

لأطفالهم )٢(

ن�شاأة تراث الق�ش�ش العربية وتطورها: 
بد�أت �لق�شة وتطورت عندما كان �لإن�شان �لأول يوؤدي �أعمال حمددة  مما �أدى �إلى ر�شيد و�فر 
من �خلربة �لإن�شانية ، ومنذ �أن �أخذت �لب�شرية تتذكر �خلربة و�لتجربة �أ�شبح �لإن�شان مييز بني 
�لفعل ورد �لفعل، فى هذ� �لوقت ظهرت �لق�شة كاأد�ة لالإعالن لتو��شل حكاية كل �إن�شان مع خربة 
�حلياة فى �ل�شيد و�لقن�ش وي�شميها �إيز�ك دن�شني (Isake  Dinesean) �لفن �ملقد�ش �لذى ظهر 
�أول بدء �خلليقة . ويف هذ� �لزمن �لقدمي للحياة �لب�شرية كانت �ملحاولت �لأولى �لتى جرت بني 
�لزوج و�لزوجة، عندما يعود من �ل�شيد ويحكى عن �لطرق �لتي ��شطاد بها �حليو�ن �أو �أ�شاليب  
للنجاة بحياته ثم بني �لأم و�بنها ل�شياغة حديث ت�شلي به �لطفل �جلائع حتى يعود �لأب بالطعام 

ح�شن �شحاته فى �أدب �لأطفال فى �لوطن �لعربى : در��شات وبحوث ) �لقاهرة ، �لد�ر �مل�شرية �للبنانية ، ١٩٩٤( �ش ٦7   ١
هادى نعمان �لهينى : ثقافة �لأطفال ، مرجع �شابق ، �ش ٥٨   ٢
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من  حكايات �ملغامرة مع �ل�شيد، كانت هذه �ملغامر�ت حتر�ش خيالتهم حتى ت�شتطيع �لإجابة عن 
�أ�شئلة �ل�شغار، وبذلك بد�أ نوع من �أنو�ع �لأت�شال �لثقافى بانتقال �لق�ش�ش من �أ�شرة �إلى �أخرى، 
�حلياة  مطالب  كانت  حيث  لالأقوى،  �لبقاء  ثقافة  هى  �ملجتمع  هذ�  فى  �ل�شائدة  �لثقافة  وكانت 
�لجتماعية �لأ�شا�شية تتمثل فى �لأكل و�ل�شرب و�لأمن. وعلى م�شرية �لدرب �لطويل من �لق�ش�ش، 
�أول  باأنو�عها، وكان  �إلى �شرد �لق�ش�ش  �ل�شرد من �حلقيقة �ملجردة حول �لطبيعة و�ملوت،  تطور 

�شكل للق�شة ظهر فى جمتمع �لكبار)٣(

�إثر�ء �لرت�ث �لق�ش�شى و�نت�شاره ، و�ختلف �شكل  �أ�شهمت �حل�شار�ت �لقدمية و�شعوبها فى  وقد 
�لتعبري �لق�ش�شي من �شعب لآخر من حيث �لهتمام بنوع معني من �أنو�ع �لق�شة. 

فاهتم �مل�شريون �لقدماء و�لفر�ش و�لعرب بحكايات �جلن و�خلو�رق وبرزت موهبتهم فيها.- 

�أما �شعوب �ل�شرق �لأو�شط و�لهند فاهتمت بحكايات �حليو�ن- 

و�هتم �لإغريق   ب�شياغة �لأ�شاطري و�لفابيولت و�ملالحم و�حلكايات �لهزلية .- 

ومل ي�شتقر �لرت�ث �لق�ش�شى لكل �شعب فى بلده، بل �نتقل من بلد لآخر فاأثر فى تلك �لبالد وتاأثر 
بها، ومبرور �لوقت قد ي�شيع �ملغزى �لأ�شا�شى لدو�فع �شياغته و�لنو�زع و�ملعتقد�ت �لتى كانت �شبًبا 
فى خلقه، ومل يبق منه �شوى �لتعبري �لأدبي و�خليال حتى �أ�شبح بع�شه ق�ش�شا �شعبيا غايته �لإمتاع 
و�ملوؤ�ن�شة، و�شلك �لرت�ث �لق�ش�شي عدة طر�ئق فى هجرته و�نتقاله من �شعب �إلى �آخر  و�أهمها : 

�لعثور على �لق�شة �مل�شرية �لقدمية و�أثرها فى �لبالد �ملجاورة . ١

�حلروب يف �لعامل �لقدمي، و�أهمها خروج �لرومان لغزو �لعامل. ٢
خروج �لعرب للفتح �لإ�شالمى للعامل . ٣
�حلركات �لتجارية يف �لعامل �لقدمي �أ�شهمت يف نقل �لق�ش�ش وتطويرها.. ٤

�لغار�ت �ل�شليبية على بالد �ل�شرق )٤ (. ٥

الق�شة امل�شرية القدمية : 
�أظهرت �لدر��شات �لتى قام بها �لباحثون فى �أدب �لأطفال �أن �ملنقبني عرثو� على ت�شجيل مدون 
لتاريخ �لب�شرية لق�ش�ش �لأطفال وحلياة �لطفولة ومر�حلها فى م�شر �لقدمية )٥( �لتى �شجلت 

حنان �لعنانى : �أدب �لأطفال ، )د�ر �لفكر �لعربى ، عمان ، ١٩٩7( ، �ش ٣٥، ٤٠   ٣
على �حلديدى : �أدب �لأطفال ، مرجع �شابق ، �ش ٢١٠-٢١٥   ٤

 Children Literature in Encyclopedia of library science edited by : Allen Kent, Harland lancer voL  ٥
 4N.Y Marcel Dekker. 1976. p 571.
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ق�ش�ش �لأطفال وحياتهم من خالل نق�شها على جدر�ن �ملعابد و�لق�شور، ودونتها فى �أور�ق �لربدى 
)٦( �لتى ظلت لآلف �ل�شنني، �لتى تو�شح �أن خ�شائ�ش �لأطفال و�حدة على �ختالف  �لع�شور

 وات�شم الأدب امل�شرى القدمي بالآتي : 
�ملالمح �لتهذيبية . ١

التعبري عن حياة ال�شعب امل�شرى )مثل ق�شة خوفو والفالح الف�شيح(.. ٢

توجد ق�ش�ش قدمية لكنها غري معروفة، و�أن �لق�ش�ش �شجلت وعرفت فى �لع�شر �لذهبى للغة 
و�لكتابة �مل�شرية �لقدمية فى ع�شر �لدولتني �لو�شطى و�حلديثة )7( 

وقد �شلك �لرت�ث �لق�ش�شي فى م�شر طر�ئق متعددة ، حيث �نت�شر مع �جلنود �إلى �ل�شعوب �ملجاورة 
عن طريق �لتجار و�ملالحني عرب �لبحرين �لأبي�ش و�لأحمر، وقد بلغ تاأثري هذه �لق�ش�ش مد�ه حتى 
�أمثال �شليمان �حلكيم ومز�مري د�ود،  ومن مظاهر هذ�  �أ�شبحت من �حلقائق �لثابتة �ملمثلة يف 
�ليونان فظهر يف �لأودي�شه با�شم يولي�شي�ش ثم عاد  �إلى  �نتقلت ق�شة �لبحار �لغريق  �أن  �لنت�شار 
�إلينا باإ�شم �ل�شندباد )٨( ، ودللة ذلك �أن �لأطفال فى م�شر �لقدمية ��شتمتعو� بالق�ش�ش على 
مرحلتني مرحلة لالأدب �مل�شور، ومرحلة لالأدب �ملكتوب، وقد �نت�شر �لأدب �مل�شرى �لقدمي بجر�أة 
وهاجر �إلى �حلكايات �لهندية و�لعربية وحكايات �ألف ليلة وليلة و�إلى �أوروبا ، ومن �أقدم �لق�ش�ش 

�ملكتوبة �لتى عرفتها �لب�شرية ق�شة �إيزي�ش و�أوزوري�ش 

خروج الرومان لغزو العامل : 
�أعترب خروج �لرومان للعامل �أعظم و�شيلة لنت�شار �لرت�ث �لق�ش�شي لكثري من �ل�شعوب ، فعندما 
كانو� ي�شنون �لغار�ت و�لزحف على �لبالد �لتى فتحوها كانو� ي�شمعون �حلكايات ويتناقلونها من 
خالل �لأ�شرى و�جلو�رى و�لعبيد �لذين يحكون �لق�ش�ش للرتفيه عن �شاد�تهم ومالكيهم  وكما فعلو� 
فى �لرت�ث �لغربي فعلو� ذلك فى �لرت�ث �ليوناين ون�شروه يف �أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط و�لأق�شى )٩( 

تطور الرتاث الق�ش�شى عند العرب 
مما ل �شك فيه �أن �لعرب عرفو� فن �لق�شة من قدمي �لع�شور على �شكل مالحم وق�ش�ش �شعبى 
ومقامات �أثرت يف فن �لق�ش�ش �لغربى، حيث �أكد موؤرخو �لإ�شبان �أن �ملقامات �لعربية  �أثرت فى 

�أحمد يو�شف : �لق�شة �مل�شرية فى �لأدب �مل�شرى �لقدمي ، �لأهر�م ، عدد ١٩٩٩/٨/٩   ٦
�أحمد زلط : �أدب �لطفل �لعربى ، در��شة معا�شرة فى �لتاأ�شيل و�لتحليل �لإ�شكندرية ،د�ر �لوفاء لدنيا �لطباعة و�لن�شر ، �لإ�شكندرية ،   7

ط٢ ، ١٩٩٨ ، �ش ٩ 
�أحمد يو�شف : �ملرجع �ل�شابق   ٨

بول ديودر�نت : ق�شة �حل�شارة : ترجمة حممد بدر�ن ) �لقاهرة ، جـ ٣ �ملجلد �خلام�ش ، ١٩٦٤( ، �ش ٤٤٦ - ٤٤٩   ٩



تفعيل أدب األطفال: الباب األول 34

مولد �شكل جديد من �لأدب �لإ�شباين �ملعروف بفن ) �لبيكار�شيك ( و�أقرب معنى لهذه  �لكلمة هو 
�أدب �ل�شطار )١٠( وقد مر �لرت�ث �لق�ش�شي �لعربى بعدة ع�شور هى : 

١. ق�ش�ش الأطفال فى الع�شر اجلاهلي: 
و�هتمو�  �لقبيلة  ليحمو�  �لأطفال  برتبية  فاهتمو�  قبلية،  حياة  �جلاهلية  يف  يعي�شون  �لعرب  كان 
بالفرو�شية و�لأمومة، ولكن كانت �ملكانة �لأولى للرجل، �أما �ملر�أة فمكانتها �ل�شعر و�لغزل، و�لأطفال 

مكانتهم �ل�شفقة و�لرثاء)١١(

ومنحت  �لعقلية �لعربية حًظا موفورً� من �خليال و�لقدرة على �شياغة �ملادة �ملحيطة بها وحتويلها 
�إلى ق�ش�ش �شعرية جميلة تروى فى م�شارب �خليام، وكانت �ملر�أة حتكي لالأطفال ق�ش�شًا عن 
�ملعارك و�لفرو�شية لالأمم �ل�شابقة، وهدفها تعزيز �ل�شلوك �لقبلي و�لنتماء للقبيلة عند �لأطفال. 

كانو� -  ثقايف، حيث  و�ت�شال  �إعالم  �أد�ة  كانت  �أنها  �لعرب يف  عند  �لق�ش�ش  �أهمية  وظهرت 
ميثل  كان  �لذى  �لر�وي  ويتو�شطهم  حولها،  ويتحلقون  �لنار  ويوقدون  ويت�شامرون  يتجمعون، 
و�شيلة �لت�شال، حيث ينقل �إليهم حكايات من �شبقهم من �لأ�شالف و�لأبطال، ويق�ش عليهم 
ق�ش�ش �لقيا�شرة و�مللوك و�ل�شعوب، ويحكي تاريخ �لقبائل فى �لأيام �لتي خا�شوها و�حلروب 
حتويل  فى  هام  دور  للر�وي  وكان  فرو�شيتهم،  حمك  فهى  �ل�شجاعة،  ومو�طن  �أ�شعلوها  �لتى 

عو�طفهم فاإذ� �أر�دو� �حلرب ، كانت �لق�ش�ش ت�شحذ هممهم )١٢(

ثم �هتمو� بحكايات �خلري و�ل�شر و�حلكايات �خلر�فية و�خليالية �لتى كانت تقال على ل�شان - 
�لطري و�حليو�ن، ثم حكايات �لآلهة حيث �أخذت كل قبيلة توؤمن باإله حتكي حوله �حلكايات، 
ثم ي�شري بعد ذلك و�شفا �أ�شطوريًّا �شور ما �آمن به �لإن�شان �لأول وقد�شه من �آلهة ، وقد عرف 
�إلى  لتقربهم  �لعباد�ت  �لوثنية ثم تطورت هذه  بعد  �ل�شالم  �إبر�هيم عليه  �لنبى  �لعرب دين 

�هلل) ١٣(

يكن -  ومل  �حلكي  قبل  من  �شفهيا  �أدبًا  يعد  كان  لأنه  �شاع  �لق�ش�ش  هذه  من  �لكثري  ولكن 
مدونًا ولكن ما بقي منه يوؤكد �أن �لفن �لق�ش�شي قد تناول حياة �لعرب قبل �لإ�شالم فى كل 
مظاهرها. ومن �لكتب �لتى دونت جانبًا من هذ� �لفن كتاب » �لتيجان فى ملوك حمري » لوهب 
بن منبه ولقد رو�ه حممد عبد �ملطلب بن ه�شام، وكتاب » �أخبار �ليمن و�شعر�ئها و�أن�شابها » يف 

�شيز� قا�شم : بناء �لرو�ية �لعربية ، ) �لقاهرة ، مكتبة �لأ�شرة �لهيئة �لعامة للكتاب ٢٠٠٤( ، �ش ٢٨   ١٠
عبد �لعزيز �لقالج : �لوجه �ل�شائع و�أدب �لأطفال ، ) بريوت ، د�ر �ملي�شرة ، ١٩٨٥( ، �ش ٣٥   ١١

فريدر�ش فون دير لين : �حلكاية �خلر�فية ، ترجمة نبيلة �إبر�هيم ) �لقاهرة �مل�شرية �للبنانية ١٩٦٥( ، �ش ١٩٦-١٩٩   ١٢
فاروق خور�شيد : فى �لرو�ية �لعربية ) �لقاهرة ، ١٩٦٢ �لهيئة �لعامة للكتاب ، ١٩٦٢( ، �ش ٤٩   ١٣
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عهد معاوية بن �أبي �شفيان وقد رو�ه عبيد بن �شريه �جلرهمي ويعد ملحمة من �أجمل �ملالحم 
�لعربية �لنرثية �لتى يتناولها تاريخ �لعرب �ملجندين ويلعب فيها �خليال دور� كبري� ، وكتاب 
» تاريخ �لأمم و�مللوك » لبن جرير �لطربي و�ل�شرية لبن �إ�شحاق �بن ه�شام، و�لأغانى لأبى 
فرج �لأ�شفهانى، و »�لعقد �لفريد » لبن عبد ربه، »و�حليو�ن« »و�لبيان و�لتبني« للجاحظ  ومل 
يقت�شر �لق�ش�ش �لعربي على �أحد�ث �جلزيرة فقط، بل �شمل ما حولها من �لثقافات و�لبلد�ن 

كبالد �ل�شام، وبالد ما بني �لنهرين �لتى توؤثر فى �لعقل �لعربي ووجد�نه. 
وفى مو�ز�ة هذ� �لفي�ش من �لرت�ث �لق�ش�شي وجد �لعديد من ق�ش�ش �لأطفال، و�لتى �أثر - 

عليها  ما تعر�ش له �لأطفال فى �جلاهلية، حيث كانت ُتو�أد �لبنات وينف�شل �لأولد عن �لأ�شرة، 
ويعي�شون فى �ل�شحر�ء ليتعلمو� �خل�شونة و�ل�شتقالل و�لغلظة، وكانت �لق�ش�ش �لهامة فى 
و�لكهنة،  و�ل�شحرة  �لأ�شنام  �لفر�شان، وحكايات  وبطولت  �لأجماد  �لوقت هى حكايات  هذ� 
وتو�رث �أطفال �جلاهلية هذ� �لرت�ث �لق�ش�شى غري �أن �جلانب �لر�شمى من �ملجتمع كان ل 

يلقي باًل للون �لق�ش�شى �ملاألوف حاليًّا )١٤( ومل يقدره �لكبار. 

2. ق�ش�ش الأطفال فى الإ�شالم: 
بع�شها  �لكرمي فكان  �لقر�آن  ي�شتقي مادته من  �لإ�شالمي  �لع�شر  الع�شر الإ�شالمي: جاء  اأ. 
�أح�شن  عليك  نق�ش  »نحن  تعالى:  فقال  �ل�شابقني،  جتربة  منها  وي�شتخرج  وعربة  تذكرة 
تعالى:  وقال   )١٥( �لغافلني«  ملن  قبله  من  كنتم  و�إن  �لقر�آن  هذ�  �إليك  �أوحينا  مبا  �لق�ش�ش 
�لقر�ن �لكرمي بالق�ش�ش باعتبارها  »فاق�ش�ش �لق�ش�ش لعلهم يتفكرون« )١٦(، وقد �هتم 
�أوتي �لعقل �ملتفتح، و�عتمد �لقر�أن �لكرمي على �لق�ش�ش كاإحدى و�شائل �لهد�ية  و�شيلة ملن 
و�إعالم �مل�شملني باأخبار �ل�شابقني و�لتذكرة و�ملعرفة، ملا له  فى نفو�شهم �أثر� ل ميحى)١7(، 
وبعد �أن �أنت�شر �لإ�شالم   و�أ�شدل �لتعليم �ل�شتار على �لكثري من حكايات لعتبارها من �أ�شاطري 
�لأولني و�لع�شبية و�لقبلية)١٨(،  مل  تظهر �لق�ش�ش �إل فى عهد عمر بن �خلطاب �لذى �شمح 
بها فى جل�شة و�حدة كل يوم جمعة .وكانت �لق�ش�ش تقت�شر على �أخبار �لر�شول عليه �ل�شالة 
و�ل�شالم و�لغزو�ت ، وقد �أدت �لفتوحات �لإ�شالمية �إلى ظهور عدد من �لق�شا�شني مثل » متيم 
�لد�ري »وهو �أول  �شخ�ش ق�ش فى جمل�ش �لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم و »�أبو �إ�شحاق بن 
كعب »�لذى لقب بعد ذلك بكعب �لأحبار فقد كان يهوديًّا مينيًّا له معرفة كبرية بالتور�ة و�أخبار 

فاروق خور�شيد : فى �لرو�ية �لعربية ، مرجع �شابق ، �ش ١٤٨- ١٨١   ١٤
�شورة : يو�شف ، �لأية ٣٢  ١٥

�شورة �لأعر�ف ، �لأية ١7٦   ١٦
فاروق خور�شيد : فى �لرو�ية �لعربية ، مرجع �شابق ،�ش ١٩٠.   ١7

على �حلديدى : �أدب �لأطفال ، مرجع �شابق ، �ش ٢٢٣   ١٨
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�لكربى،  �لفتنة  �إلى  �أدت  �لتى  وبعد �خلالفات   )١٩( لق�ش�شه  فجعلها م�شدر�  �ليمن  ملوك 
بعد �شالة  �مل�شاجد  �لق�ش�ش فى  ر�شميني يحكون  و��شتخدمها  معاوية فقد عني ق�شا�شني 

�لفجر و�ملغرب 
ب.  الع�شر الأموى: ��شتغل »معاوية بن �أبى �شفيان« �لق�ش�ش فى بث �لدعوة �ل�شيا�شية وقيام 
�لدولة �لأموية ليربر ما فعله مع »على بن �أبى طالب« كرم �هلل وجهه من خالل �مل�شاجد، وكانت 
ا دينية وتاريخية و�شيا�شية، ومن �أبرز من نبغ فى ذلك »وهب بن منبه« وكان فار�شي  ق�ش�شً
�لأ�شل، ثم �أتخذت �لفرق �لإ�شالمية �لق�ش�ش لتاأييد �جتاهاتها وعلى هام�ش نه�شة ق�ش�ش 

�لكبار ن�شطت ق�ش�ش �لأطفال �إل �أنها مل تدم فى ذلك �لوقت 
�لفتح  �لعربي  �لطفل  �أدب  �إثر�ء  فى  �شاهمت  �لتى  �لعو�مل  �أهم  من  العبا�شية:  الدولة  ج. 
الثقافة  امتزاج  اإلى  االختالط  اأدى  االإ�شالمي  الفتح  مت  فعندما  املجاورة،  للدول  االإ�شالمى 
�لإ�شالمية بثقافة �لبالد �ملفتوحة كالفار�شية و�لرومانية و�ليونانية و�مل�شرية، و�متالأت �لبيوت 
)٢٠( �لرتجمة  ون�شطت  �لثقافات  و�أمتزجت  لالأطفال  ق�ش�شا  يحكني  كن  �للو�تي  باجلو�ري 
�أفن�شان« و�لذى عرف فيما بعد  وترجمت ق�ش�ش »كليلة ودمنة« وكانت ترجمة كتاب »هز�ر 
باألف ليلة وليلة �شيد م�شنفات �لت�شلية لقرون عديدة وكذلك كتب �بن طفيل ومنها ق�شة »حي 
بن يقظان« و�شرية »�شيف بن يزن« و »عنرتة بن �شد�د« وق�ش�ش �خللفاء �لر��شدين و�ل�شرية 
�لهاللية و�لأمرية ذ�ت �لهمة وعلى �لزئبق وكانت هذه هى �أهم �مل�شادر لأدب �لطفل، ي�شتمد 
منها خيالته �لتى �أمتعت �أطفال �لعرب على مر �ل�شنني ورغم �أن هذه �لق�ش�ش كتبت للكبار 
فقط �أ�شبحت من �أغنى م�شادر �أدب �لأطفال فى ع�شرنا �حلالى )٢١( وب�شكل عام كان �أدب 
االأطفال عند العرب وامل�شلمني يهدف اإلى تقدمي منوذج اأخالقي ح�شن للطفل، وتعويده على 

�ل�شلوك �جليد  وتنمية خياله، وتقدمي �لقدوة �حل�شنة ، و�ملتعة  و�لت�شلية )٢٢(

ق�ش�ش الأطفال عند العرب فى الع�شر احلديث:  تطور �لرت�ث �لق�ش�شى فى �لع�شر  د. 
�حلديث وظهر فى هذ� �لع�شر م�شطلح �أدب �لأطفال كمر�دف لق�ش�ش �لأطفال، ثم �أ�شيفت 
�أهم  �لتى �عتربت  �أ�شمل من �لق�ش�ش  �أ�شبح �لأدب  �لوقت  �أخرى ، ومبرور  �أدبية  �إليه مو�د 
فروع �لأدب و�أكرثها �إنت�شارً�)٢٣(. وقد ظل �أدب �لأطفال غري مدون حتى ع�شر �لنه�شة، ويف 
�أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية توقف �إنتاج �لكتب مل�شاكل �لطباعة ب�شبب �حلرب وندرة �لورق، 

اأحمد اأمني : فجر االإ�شالم ن ) بريوت ، دار الكتاب العربى ، ط ١٠، ١٩٩٦( ، �ش ١٥٨- ١٦٠   ١٩
فاروق خور�شيد : فى �لرو�ية �لعربية ، مرجع �شابق ، �ش 7٩   ٢٠

مفتاح دياب :مقدمة فى ثقافة و�أدب �لطفل ، ) القاهرة ، الدار الدولية للن�شر والتوزيع ط٢ ، ٢١٩٩٥( ، �ش ٥٠   ٢١
حنان عبد �حلميد : �أدب �لأطفال مرجع �شابق ، �ش ١٤   ٢٢

حممد غنيمى هالل :�لأدب �ملقارن ) �لقاهرة ، د�ر �ملعارف ، ١٩7٩( ، �ش ١٥٠   ٢٣
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وفى مطلع �خلم�شينيات �أزدهرت �لكتابة لالأطفال، و مل يحتل �أدب �لأطفال مكانته �إل يف �أو�ئل 
�لعقد �ل�شابع من �لقرن �لع�شرين، وذلك لعدة �أ�شباب منها:

زيادة �لهتمام بتاأ�شي�ش �ملكتبات فى �ملد�ر�ش.  .١

�رتفاع �مل�شتوى �لتعليمى و�لثقافى وزيادة وعى �لأمهات و�لأباء باأهمية �ملكتبة .  .٢

�لزيادة �مل�شتمرة فى عدد �ل�شكان و�رتفاع م�شتوى �ملعي�شة نتيجة زيادة �لدخل مما �أدى �إلى   .٣
زيادة �لطلب على ق�ش�ش �لأطفال.

تعدد �لتعليم �لنوعي وذلك لوجود �لعديد من مد�ر�ش �للغات �لتى �أدخلت نظام �لق�ش�ش فى   .٤
�ملد�ر�ش �لبتد�ئية �أدت هذه �لعو�مل �إلى �لرغبة فى �لقر�ءة لدى �لأطفال ووجدت دور �لن�شر 

�أن هذ� �ملجال يدر عليها �أرباحا كثرية )٢٤(.

هيفاء �شريخة : �أدب �لأطفال ومكانتهم ، �ملطبعة �لوطنية ، عمان ١٩٨٣ ، �ش ٣٦   ٢٤
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وت�شنيفاته     الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الأن�شطة                        رقم الن�شاط:)١/2/١(

ا�شم الن�شاط: رواية حكايات �شعبية                                   الزمن: ٤5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعّرف �إلى �حلكاية �ل�شعبية وطريقة رو�يتها.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
حكايات �شعبية.

اآلية التنفيذ:
حلظات تاأمل يف �لق�ش�ش �لتي كانت ترويها لنا جد�تنا، �أمهاتنا،.... ونحن �أطفال، و��شتذكار - 

بع�ش م�شمياتها وتاثريها علينا.

رو�ية حكاية �شعبية من قبل �ملي�شر، وميكن تقدميها بال�شوت �مل�شجل �أو عرب فيديو من يو تيوب - 
يتم �ختياره بعناية.

مناق�شة �مل�شاركني يف نوعية هذ� �لأدب.- 

تق�شيم �مل�شاركني �إلى جمموعات و�ختيار حكاية حملية متهيد� لرو�يتها من قبل �أحد �لأفر�د - 
وتقدمي �لتغذية �لر�جعة له.

كل جمموعة تختار م�شاركا منها لريوي �حلكاية �لتي �ختاروها.- 

نقا�ش حول �أهمية �حلكايات �ل�شعبية لهم ولالأطفال.- 

اإر�شادات:
ميكن ��شتخد�م �حلكاية �لأكرث �شيوعا يف منطقتكم ورو�يتها بلهجة �ملنطقة.- 

��شتخد�م �لرو�ية �ملحفزة مبا تت�شمنه من لغة �جل�شد وتغيري نرب�ت �ل�شوت وموؤثر�ته �لتي - 
تتالءم مع �لأحد�ث.

ميكن �لعتماد على �أ�شخا�ش �آخرين يف �ملجموعة لرو�ية �حلكاية �ل�شعبية.- 
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وت�شنيفاته     الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الأن�شطة                        رقم الن�شاط:)١/2/2(

ا�شم الن�شاط: خ�شائ�ش احلكاية ال�شعبية                        الزمن: ٤5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

��شتنتاج خ�شائ�ش �حلكاية �ل�شعبية.- 

كتابة حكايات حتاكي �حلكايات �ل�شعبية.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ورق عري�ش، �أقالم ماركر

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني تذكر بع�ش �حلكايات �ل�شعبية  �لتي  يعرفونها، وتقدمي بع�شهم - 

ملخت�شر�ت عنها.

�أفر�د مثاًل، ليناق�شو� بع�ش �حلكايات �ل�شعبية -  �إلى جمموعات من)٦-٨(  تق�شيم �مل�شاركني 
�لتي �شمعوها �أو عرفوها، وي�شتنتجون بع�ش �خل�شائ�ش �لتي ت�شرتك فيها هذه �حلكايات.

عر�ش �ملل�شقات ومناق�شة �لأ�شياء �مل�شرتكة بينها، مع �إعطاء �أدلة من بع�ش �حلكايات.- 

اإر�شادات:
ميكن �ل�شتفادة من خ�شائ�ش �حلكايات �ل�شعبية �لآتية:- 

نتاج �شعبي ل يعرف له موؤلف.- 

لي�شت من �بتكار حلظة �أو موقف معروفني.- 

تنتقل �شفويًا من �شخ�ش لآخر )قابلة للتعديل و�لتغيري(.- 

تت�شم بتكر�ر �لعبار�ت و�لأحد�ث �لتي يغلب عليها �لثالثيات و�ل�شباعيات )جمل بثالثة �أفعال، - 
٣�إيام، 7 �أ�شهر، ٣ �و 7 �ألغاز يجب �أن حتل...(.

وفيها -  �لأ�شغر(  �لإبن  �لأمرية،  �مللك،  بنت  )�حلطاب،  �خلرية  فيها  �شخ�شيات  حول  تدور 
�ل�شريرة)�لغول، وزوجة �لأب، �جلن(. يكافاأ فيها �لطيبون ويعاقب �لأ�شر�ر.
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�لعربة فيها مدموجة.- 

ل تركز على �لو�شف �أو �إعطاء �أو�شاف دقيقة ب�شبب �عتمادها على �لذ�كرة و�لتذكر.- 

�لزمان و�ملكان مبهمان.- 

�إلى جو �لق�شة �خليايل مثل )كان يا مكان يا م�شتمعني -  تتميز ببد�ية هدفها نقل �ل�شامعني 
�لكالم وما يطيب �لكالم �إل بذكر �لعزيز �لرحمن وحدو� �هلل ل �إله �إل �هلل(.

تتميز بنهاية �شعيدة وخامتة مميزة مثل )طار �لطري �هلل مي�شي �حلا�شرين باخلري( حيث - 
ترجع �مل�شتمع �إلى و�قع �حلقيقة.

تتميز �حلكاية �ل�شعبية باللهجة �ملحكية.- 

ال يوجد فيها �شارد واإمنا هنالك راو.- 

اأ�شل جغرايف، بل جند له �شيغا مت�شابهة يف العديد من -  نتاج �شعبي، يف الغالب ال يعرف له 
�لبلد�ن.

�حلكاية �ل�شعبية مكونة من عدد من �ملوتيفات )وحد�ت �شردية( ت�شكل لزمة ميكن �أن تكرر - 
حكايات  يف  نف�شها  جندها  اأن  ميكن  كما  الواحدة،  احلكاية  من  خمتلفة  �شيغ  يف  حتذف  اأو 

خمتلفة.

ال ي�شرتط يف احلكاية ال�شعبية اأن تت�شمن جميع اخل�شا�س املذكورة.- 

من �ملالحظ باأن بع�ش �حلكايات حتمل مفاهيم وم�شامني غري من�شجمة مع معايرينا �حلديثة، - 
فعلى �ملي�شر �أن يختار بني �أن يطور �حلكاية، �أو يبقيها كما �شمعها من جدته،  ولكن عليه �أن 

يناق�شها بتاأن مع �لأطفال، ل �أن يكر�شها من دون �أي نقا�ش.
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وت�شنيفاته     الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الأن�شطة                        رقم الن�شاط:)١/2/٣(

ا�شم الن�شاط: كتابة حكايات �شعبية                                   الزمن:٩٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

كتابة حكايات حتاكي �حلكايات �ل�شعبية.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
»موتيفات« وهي عبارة عن: هي عبارة عن وحد�ت �شردية تعك�ش �شورة من �حلكايات �ل�شعبية - 

وميكن كتابتها على �أور�ق �شغرية مت�شاوية �حلجم يكتب فيها) كلمة �أو جملة �أو عبارة،....(.

�شندوق من �لكرتون تو�شع فيه �ملوتيفات.- 

�أور�ق A4 �أو A3 توزع على �ملجموعات لكتابة حكاياتهم.- 

�أقالم تلوين.

اآلية التنفيذ:
تق�شيم �مل�شاركني �إلى جمموعات )٦-٨( �أفر�د، كل فرد من د�خل �ملجموعة ي�شحب ورقة من - 

�شندوق �ملوتيفات.

�أن -  وميكن  فيها  مكتوب  هو  مما  �أفكار  على  وتتفق  معها  �لتي  �ملوتيفات  جمموعة  كل  تناق�ش 
ت�شتخدمها حلكايتهم.

 - ،A4 أو�  A3 كل جمموعة تكتب حكاية �شعبية م�شتندة على تلك �ملوتيفات �لتي معها على ورقة
وميكن للمجموعة �إ�شافة ر�شومات على حكاياتهم.

كل جمموعة تعر�ش عملها.- 

يروي �أحد �أفر�د كل جمموعة حكاية جمموعته.- 

وطريقة -  فيها،  �لأفكار  �أو  �ل�شعبية،  �حلكاية  خ�شائ�ش  �شوء  يف  �ملروية  للحكايات  نقا�ش 
�لرو�ية،....

اإر�شادات:
الفكرة من الن�شاط ا�شتخدام بع�س خ�شائ�س احلكايات ال�شعبية يف كتابتهم.- 
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جديدة -  لأفكار  و�لبتكار  �لتخيل  على  ت�شاعد  �أحيانا  وغريبة  متنوعة  عبار�ت  ��شتخد�م  �إن 
وغريبة.

ل مانع من وجود بع�ش �ملوتيفات �ملت�شابهة يف بع�ش �لأور�ق،- 

يف�شل ��شتخد�م كل �ملوتيفات �لتي مع �أفر�د �ملجموعة لكتابة حكايتهم.- 

بئر -  ، غابة،  �مللك ،غول، مغارة،  �لأمرية،  �شاحرة،   ، �ملوتيفات: طري، جنية  �لأمثلة على  من 
م�شحور، بنت مت�شط �شعرها جنب �لبئر، زوجة �أب لئيمة، خامت �شاع.......
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وت�شنيفاته     الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الأن�شطة                        رقم الن�شاط:)١/2/٤(

ا�شم الن�شاط: ن�شاطات حول احلكايات ال�شعبية               الزمن:6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

اقرتاح اأن�شطة حول احلكايات ال�شعبية لالأطفال.
الحتياجات وامل�شادر الالزمة:

ورق عري�س اأو لوح قالب

اآلية التنفيذ:
يطرح املي�شر االأ�شئلة االآتية: 

من �شمن ن�شاطات �ليوم ، ما �لن�شاطات  حول �حلكايات �ل�شعبية �لتي ميكنك �أن توظفها - - 
ب�شكل م�شابه متاما �أو مع بع�ش �لتعديالت - مع �لأطفال ؟ 

ما هي �قرت�حاتك لأن�شطة �إ�شافية ميكن ��شتخد�مها مع �لأطفال؟ - 
يدون املي�شر االأفكار املطروحة على اللوح القالب.- 
االأقل -  على  واحد  ن�شاط  على  االتفاق  منهم  ويطلب  جمموعات  اإلى  امل�شاركني  املي�شر  يق�شم 

وكتابته بالتف�شيل لي�شمل:
اأهداف الن�شاط.- 
زمن الن�شاط- 
االحتياجات اأو امل�شادر املطلوبة لتنفيذ الن�شاط.- 
اآلية تنفيذ الن�شاط.- 
�إر�شاد�ت للمي�شر.- 
تعر�ش �ملجموعة ن�شاطها وتناق�ش .- 

اإر�شادات: 
يف�شل ت�شوير �لن�شاطات وتوزعها على �مل�شاركني لال�شتفادة منها.- 
احرتام الوقت والرتكيز على هدف الن�شاط.- 
تعزيز تقبل �لآر�ء ومهارة �لتاأمل.- 
ميكن تنفيذ �شاط اأو اثنني  ويف هذه احلالة يجب زيادة زمن الن�شاط- 
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من فتحة في السقف 

أر� ألف نجمٍة 
دفعًة واحدة. 

تلك نجمتَك أنَت، تقول أمي 
ولَدْت يوم وِلْدَت 

وتكبر مثلما أنت تكبر 
تأكل مثلك تأكل مثلك 

تشرب مثلك 
وتحّدث نفسها وٕاخوتها النجمات الصغيرات،  

مثلك 
�ي تز�ح عن نفسها  

خوفها من الظالم. 

التمر�ن: أرسم نجمتي الخاصة، وأعطيها اللون الذ� أحب،  
وأعلقها فوق رأسي حين أنام.       

وت�شنيفاته     الأطفال  اأدب  تطور  مراحل  الثاين:  الف�شل  الأول/  الباب 
الأن�شطة                        رقم الن�شاط:)١/5/2(

ا�شم الن�شاط: ت�شنيفات يف اأدب الأطفال                            الزمن:6٠ دقيقة
الأهداف:

�أن ي�شتنتج �مل�شاركون �لفرق بني �لأدب �ملوجه للبالغني و�ملوجه لل�شغار .- 

�أن يتعرف �مل�شاركون بع�ش �لت�شنيفات يف �أدب �لأطفال.- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
�أدب �لأطفال،  �أدب �لأطفال و�لبالغني، ن�شرة)٢( ت�شنيفات يف  ن�شرة )١( حول �لفرق بني كتب 

ق�ش�ش متنوعة، ورق عري�ش.

اآلية التنفيذ: 
اأ�شلوبك يف -  ي�شبه  العمل  اأ�شلوب احلديث مع مديرك يف  االآتية: هل  الت�شاوؤالت  املي�شر  يطرح 

احلديث مع جنار ا�شطحبته للعمل يف البيت، وهل اأ�شلوب احلديث مع زوجَك زوجِك يختلف 
�أو ي�شبه حديثك مع طفلك ؟ وهل يحدث ذلك بتخطيط م�شبق �أم ل ؟ 

ي�شتنتج املي�شر مع امل�شاركني اأن هناك فروقًا جوهرية يف اأ�شلوب احلديث مع االأمناط املختلفة - 
من �لنا�ش ويحدث ذلك تلقائيًا دون تخطيط م�شبق .

يطرح املي�شر الت�شاوؤل االآتي : - 

هل هناك فرق بني �لكتب �ملوجهة لالأطفال و�ملوجه للبالغني ؟ وفيم يكون ذلك ؟ - 

�لأ�شئلة �ملطروحة -  �لبالغني لقر�ءتها ومناق�شة  و�أدب  �لأطفال  �أدب  توزيع ن�شرة)١( بعنو�ن:« 
فيها .

ع�شف ذهني حول �أنو�ع �لأدب وي�شجل �ملي�شر ذلك على �ل�شبورة؟- 

توزيع ن�شرة)٢( بعنو�ن: »ت�شنيفات يف �أدب �لأطفال« لقر�ءتها ومناق�شتها مع �مل�شاركني.- 

عمل جمموعات بحيث تختار كل جمموعة ق�شة لقر�ءتها وحتديد نوعها من �لأدب مع �إعطاء - 
�ملربر�ت لذلك.

نقا�ش عمل �ملجموعات.- 
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من فتحة في السقف 

أر� ألف نجمٍة 
دفعًة واحدة. 

تلك نجمتَك أنَت، تقول أمي 
ولَدْت يوم وِلْدَت 

وتكبر مثلما أنت تكبر 
تأكل مثلك تأكل مثلك 

تشرب مثلك 
وتحّدث نفسها وٕاخوتها النجمات الصغيرات،  

مثلك 
�ي تز�ح عن نفسها  

خوفها من الظالم. 

التمر�ن: أرسم نجمتي الخاصة، وأعطيها اللون الذ� أحب،  
وأعلقها فوق رأسي حين أنام.       

الإر�شادات: 
�لى -  تدريجيًا  للتو�شل  �مل�شاركني  قبل  �لذهني من  �لع�شف  �لت�شاوؤلت هدفه  من  �لنمط  هذ� 

هدف الن�شاط . 

يف�شل �أن تختار �ملجموعة ق�شة ل تعرفها.- 

�شبط �لنقا�ش حر�شًا على �لوقت .- 

�لنتباه �إلى �ن معظم �لدب �لقدمي و�لذي نعتربه �ليوم لل�شغار ُكتب يف �أ�شله للكبار وينطبق - 
ذلك على �حلكايات �ل�شعبية.
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ن�شرة )١(
اأدب الأطفال 

هل ميكن �عتبار �لأطفال بالغني حجمهم �شغري؟ ما �لفرق بني �لبالغني و�لأطفال؟ - 

كيف يح�شل �لأطفال على �ملعارف �لتي ت�شاعدهم على �لتعرف على �حلياة ؟- 

يختلف �لأطفال �ل�شغار عن �لبالغني يف �خلربة، ولهذ� فاإن �أدب �ل�شغار يختلف عن �أدب �لبالغني 
يف �لدرجة ولي�ش بالنوع: 

ويف �لغالب يكون �لأطفال �أكرث �نفتاحًا من �لبالغني على �لتجريب وتقبل �لتنوع .

�لكبار ي�شتطيعون �لتعرف على �حلياة من خالل علم �لنف�ش، وعلم �لجتماع، وعلم �لإن�شان بينما 
�لأطفال ي�شتطيعون �لتعرف على �حلياة من خالل كتب �لأطفال �جليدة لأنهاتعالج �ملو��شيع �لآتية:

كيف هم النا�ش ؟
ملاذا هم هكذا ؟

ما هي احتياجاتهم ؟
ما هي دوافعهم لفعل ما يفعلونه ؟
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ن�شرة رقم )2(
ت�شنيفات يف اأدب الأطفال

ي�شنف �أدب �لأطفال �إلى نوعني : 

�لو�قعي ويعني �أن �لق�شة ممكنة �حلدوث يف �لو�قع ول يعني هذ� �أن حدوثها �شيكون حتميا . . ١
�ملعيار �لرئي�ش للو�قعية هو �أنها ل تت�شمن عنا�شر من �ل�شحر �أو خارقة لنو�مي�ش �لطبيعة .

�خليايل  وهو �إما يكون:. ٢

اأ- اخليايل احلديث:
وهو �لمتناع �لو�عي عن عدم �لت�شديق، وفيه يتم خلق عامل �آخر حيث يطلب �لكاتب من �لقارىء 

ت�شديق وجود هذ� �لعامل وما يحدث فيه . 

وهذ� �لنوع يق�شم �لى �أنو�ع فرعية منها: 

�لق�شة �خليالية يف بع�ش عنا�شرها:- مثل �لبطة �لقبيحة، وجنان ذ�ت �جلورب �لطويل.  -

�لفل�شطيني  للكاتب  �شامح(  )جدي  �شل�شلة  من  فق�شو�شة  حكاية  مثل   - فيه  �ملبالغ  �خليال   -
)�شلمان ناطور (، وق�شتي ميو يا ولدي، و�لأخو�ن .

�خليال �لعلمي: يكون د�ئمًا يف �إطار �لقو�نني �لعلمية و�ملبتكر�ت �لتكنولوجية، ولذلك فهو غري   -
�شائع يف �أدب �شغار �لأطفال ومنها كتب »جول فرين« مثل »٢٠ �ألف فر�شخا حتت �لبحار« . 

ب - اخليايل التقليدي: 
املق�شود بالتقليدي: منط من االأدب ابتدعه رواة ق�ش�س جمهولون وتناقلته �شفويًا االأجيال   -

�ملتعاقبة عرب �لقرون قبل �أن ياأتي جامعو �لق�ش�ش و�لنا�شرون، ويعملون على ن�شره .

�ل�شريرة،  ومنها  منها �خلرّية  �شخ�شيات  وهي عبارة عن ق�ش�ش حول  �ل�شعبية:  �حلكايات   -
)زوجة �لأب �ل�شريرة(، و�لعر�بة �خلبيثة، �ل�شغري �لبارع  ........... �لخ .

حكايات حيو�نات: وهي ق�ش�ش �شغرية تت�شمن درو�شًا �أخالقية د�ئمًا ما تكون �شخ�شياتها   -
من �حليو�نات. 

�لأ�شاطري: يعود �أ�شلها �لى �ملعتقد�ت �ل�شعبية عند �لأمم و�جلماعات �لإثنية وهي عبارة عن   -
�أحد�ث تتدخل فيها قوى خارقة للطبيعة مثل »هرقل«
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�ملالحم و�لأ�شعار �ل�شعبية: ق�شائد مروية طويلة �أو ق�شرية موؤلفوها غري معروفني ومنها: »تغريبة 
بني هالل«.

�ملزج بني �لأ�شناف �لأدبية: كثري من كتب �لأطفال ميزج بني �لأ�شناف �لأدبية و�ن كان بحدود،   .٣
مثلما يحدث بني �لأ�شناف �لأدبية �لغنية و�لهامه كالكتب �مل�شورة و�لكال�شيكيات .

الكتب امل�شورة: وهي �أولى �لكتب �لهامة �لتي يتعرف �لطفل من خاللها على �لأدب . تختلف  اأ. 
هو  بينها  امل�شرتك  االأ�شا�شي  العن�شر  ولكن  نواٍح عديدة،  البع�س يف  بع�شها  الكتب عن  هذه 
�لن�ش و�ل�شور فاإن �لقارىء يثمن عاليًا �لأ�شالة يف �ل�شور �لتي تتحا�شى مثاًل تكر�ر كلي�شيهات 

�لر�شوم �ملتحركة وبطاقات �ملعايدة . ل يجب �أن نقلل من �أهمية �لن�ش ملجرد �أنه ق�شري .

الكال�شيكي: وهو كتاب �شمد مع مرور �لزمن وهو ميزج بني �لأ�شناف �لأدبية كلها فيمكن �أن  ب. 
يكون تاريخيًا خياًل بالغا، �أدبا �إقليميًا. 
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مهام الف�شل الثاين
للنقا�ش يف  تكون حمورً�  �أن  على  �لثاين  �لف�شل  فعاليات  لتقان  �لآتية مقرتحة  �لن�شاطات 

حلقة �لنقا�ش �لتالية:
�حلكايات . ١ بع�ش  وحاول جتميع  منك،  �لقريب  �حلي  �لرجال يف  �أو  �لن�شاء  بع�ش  قابل 

�ل�شعبية منهم و�كتبها؟
اأو �شور ملحور . ٢ فيديو  اأو عر�س  تقريرا  اكتب  ثم  ومن  االأطفال  مع  اأكرث  اأو  ن�شاط  طبق 

�لنقا�ش؟
�بحث عن بع�ش ق�ش�ش �لأطفال تتناول بع�ش �لت�شنيفات �لتي ناق�شتموها يف �لتدريب . ٣

مع حتديد �أنو�عها؟ مع حتديد �لأ�شباب

الباب الأول الف�شل الثالث
»حتليل اأدب الأطفال ونقده«

ونقده،وما  �لأطفال  �أدب  حتليل  حول  معمقة  بقر�ءة  �مل�شاركني  تزويد  �إلى  �لف�شل  هذ�  يهدف 
نق�شده بالنقد لي�س اإعطاء احكام فقط واإمنا هو طريقة للفهم والتحليل، وللتفكري العميق.  يتبعها 
�لرتكيز على �لق�ش�ش �لكال�شيكية برو�يتها و�شماعها �أو م�شاهدتها من خالل فيديو وخ�شائ�شها 

وعنا�شرها �ملختلفة وحتليلها يف �شوئها ومناق�شتها وتقيمها و��شتخال�ش �لعرب ومتييزها.

يتكون الف�شل من:
اإطار نظري يركز على حتليل اأدب الأطفال ونقده: ي�شم �لإطار �لنظري �جتاهات  -

حتليل  خالل  من  �أو  �مل�شمون،  حتليل  فيها  مبا  وحتليله  �لدبي  �لنتاج  يف  معا�شرة  فكرية 
�أو  �أو �لتحليل �لنقدي �لتاأملي، وحتليل �لأ�شلوب  �أو �لتحليل �ل�شلوكي �لتتبعي للقيم،  �ملعايري، 

�جتاه �لثقافة �للكرتونية.
�أربعة �أن�شطة متنوعة وملدة )٥( �شاعات تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها ��شرت�تيجيات تركز - 

و��شتنتاج  و�لنقا�ش  و�حلو�ر  �لذهني  و�لع�شف  �لتعاوين  و�لعمل  �لتقدميية  �لعرو�ش  على 
خ�شائ�ش �لكال�شيكيات ورو�يتها و�أهميتها.

فر�شة  - وزيادة  �لأطفال  مع  �ملمار�شة  حتقيق  �إلى  طبيعتها  يف  تهدف  عمل:  مهمات  ثالث 
�لتعّلم وتعميقة.

لزمالئهم -  وي�شتمعون  �لف�شل  يف  مهامهم  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظاتهم، ما يوفر فر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه. 
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الباب الأول/ الف�شل الثالث: حتليل اأدب الأطفال ونقده        الإطار النظري

تتناول هذه املقالة الجتاهات الفكرية يف حتليل اأدب الأطفال ونقدة بال�شكل الآتي:
الجتاهات النقدية املعا�شرة فى تف�شري الإنتاج الأدبي: 

�إن �أدب �لأطفال جزء من �لأدب �لعام، ولذلك فاإن �لنقد فى �أدب �لأطفال هو جزء من نقد �أدب 
�لأدبي  �لعمل  و�شياغة  �لأ�شلوب  على  يركز  �لذى  و�لنقد  �ل�شكلى،  بالنقد  �لنقد  و�هتم  �لكبار،  
و�شالمة �لكتابة. وقد �هتم �لنقد �حلديث بالرتكيز على فنية �لعمل �لأدبي و�ل�شكل و�لتو�زن )٢٥(، 
�أو  �ل�شكل  �شو�ء على م�شتوى  �لأطفال  �أدب  �لفكرية على  �أن تطبق �لجتاهات   ن�شيطيع  ومن هنا 
�مل�شمون وعلى ذلك فاإن جميع �ل�شور و�لتمثيالت �ملر�شومة للطفل فى �لأدب �لق�ش�شى لميكن 

فهمها ما مل ترتبط بالبنية �لثقافية و�لجتماعية و�لتاريخية �لتى عا�ش فيها �لأديب. 

و�أ�شلوب جديدين فى  �لأدبي كطريقة  �لنقد  �لأدب مبيالد  �لع�شرون على �شعيد  �لقرن  وقد متيز 
التعامل مع االإنتاج االأدبي، هذا النقد الذي اكت�شب اأهمية متزايدة فى االأو�شاط االأدبية الفرن�شية 
طو�ل �لقرن �لتا�شع ع�شر ، مما جعله فرعا من �لفروع �لإن�شانية وكان �لنقد قدميا يكتفي بالتعليق 
�أما �لنزعة �لنقدية �حلديثة فت�شعى للقيام ببحث كلي عن �لإن�شان و�لقوى �لنف�شية  على �لن�ش، 
و�لجتماعية و�لتاريخية و�لثقافية �لتي ينبع منها �إنتاجه �لفني وبذلك يعمل �لناقد على ��شتيحاء 
ظهر  وعندما   )٢٦( �لأدبي  �لعمل  مع  للتعامل  �جلديدة  �لفكرية  �لتيار�ت  وكل   �لإن�شانية  �لعلوم 
ظهرت  ثم  و�لثقافية،  �لفكرية  ولالأ�شكال  للثقافة  عامة  مبادئ  ظهرت  �جلديد  �ملارك�شي  �لإجتاه 
باملجتمع  وعالقتها  و�لثقافية  �لفكرية  �لأعمال  �شو�شيولوجيا  تاأ�شي�ش  على  عملت  �لتى  �لجتاهات 

ومن هذه �لجتاهات �لآتي: 

١. البنيوية التكوينية وتف�شري الأدب: 
ملارك�ش  تلميذً�  �لتكوينية  بالبنيوية  ��شمه  يرتبط  �لذي  �لنقدي  منهجه  فى  جولد  لو�شيان  بعترب 
وخا�شة  �ملارك�شية  و�لفل�شفة  للعامل،  �ملحركة  �لقلة  من  مفهومه  فى  �أفاد  وقد  لوكات�ش  وجلورج 
، ولكنه ذهب بعيدً� عنهم  �لتاريخية ودور �لقت�شاد فى �ملتغري�ت �لجتماعية فى �حلياة  �ملادية 

هادى نعمان �لهيتى : �أدب �لأطفال فل�شفته وفنونه ، مرجع �شابق ، �ش 7٥.   ٢٥
�أحمد عبد �لرحمن �زى : �مل�شمون �لنف�شى و�لجتماعى فى �شورة �لطفل فى �لق�ش�ش �ملغربية ، مرجع �شابق ، �ش ٥٠   ٢٦

جولد مان : ولد جولد مان فى بوخار�شت عام ١٩١٣، ثم �إنتقل �إلى فينا فى ١٩٢٣ حيث تعرف على �لأعمال �لأدبية جلورج لوكات�ش ، وفى عام 
١٩٣٤اإنتقل اإلى باري�س حيث اأجنز درا�شته العليا فى الفل�شفة واحلقوق واأنتقل اإلى جنيف عام ١٩٤٤ فى فينا حيث �إلتقى بجان بياجيه 
و�عد ر��شالة دكتور�ه فى زيورخ وعني م�شاعد� لبياجيه فى جامعة جنيف وهنا تاأثر باإعماله حول �لبنيوية ومن موؤلفاته » لأله �ملختفى » 
)١٩٥٩( » و�لعلوم �لإن�شانية و�لفل�شفة  )١٩٥٢( و�أبحاث جدلية » » ١٩٦٤( من �جل علم �إجتماع �لرو�ية » )١٩٦٤( �لبينات �لذهبية 

و�لإبد�ع �لثقافى » �ملارك�شية و�لعلوم �لإن�شانية . 
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فى تفكريه وحتليله لالإنتاج االأدبي، ب�شورة جعلت ملنهجه واأ�شلوبه فى البحث وطرح امل�شاكل ميزة 
ليفي �شرت�و�ش  �ملتعارف عليها مثل  �لبنيوية  �أ�شحاب  �أن  �ملارك�شي، كما  �ملنهج  خا�شة ميزته عن 
ورولن بارت يرف�شون بنيويته. وتختلف �لبنيوية �لتكوينية عن �لبنيوية �ل�شكلية فى كون �لأخرية 
ترى فى �لل�شانيات �لقطاع �جلوهري، ولكنها ترتك جانبا ما يرتبط بالو�شعية �لتاريخية �أو ما هو 
مرتبط ب�شرية ذ�تية فى �إحدى مر�حلها لتتحول �إلى ق�شية كلية مع �مل�شمون، وبالعك�ش فاإن �لبنيوية 
�أن ذلك هو  �لتاريخي و�لفردي معتربة  �لتكوينية ت�شتهدف �لفو�شى كاأق�شى ما ميكن فى �ملعنى 
�ملنهج �لإيجابى وجوهر در��شة �لتاريخ )٢7( وتختلف �لبنيوية �لتكوينية عن �لجتاه �ملارك�شي فى 
تف�شري �لإنتاج �لأدبي على �عتبار �أنها تدخل فى �عتبارها �جلانب �لتاريخي و�لجتماعي لالإن�شان 

فى �لتعامل مع �لإنتاج �لأدبي ولها فى ذلك منطلقان، هما: 

�ملنطلق �لأول: وهو �أنها تنطلق من �لفر�ش �لقائل باأن كل �شلوك ب�شرى لي�ش �شوى حماولة لإعطاء 
�إجابة ذ�ت دللة ملوقف معني وهي بذلك حتاول خلق تو�زن بني �ل�شخ�ش �لذى �شدر عنه �ل�شلوك 
وبني �ملو�شوع �لذى ��شتهدفه هذ� �ل�شلوك فى عامل ح�شي وهذ� �لنزوع يحتفظ بخا�شية �لتغري �لذى 

له طابع وقتي)٢٨(.

وهو على �عتبار �لتكوينية منهًجا �شو�شيولوجيًّا جدليًّا فاإن �ل�شلوك �لإن�شانى  واملنطلق الثانى: 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لو�قع  فاإن  لذلك  �لجتماعية  �جلماعة  �شلوك  هو  بالدر��شة  �جلدير 
�لعالقات  �شبكة  بنية  يلزم حتديد  �ملجتمع  وملعرفة  فردًيا  �شلوًكا  ولي�ش  �جتماعي  و�قع  و�ل�شيا�شي 
�لتى ي�شغلها �لفرد، ولكن هذه عملية معقدة فقد ل يكون بع�ش �لأفر�د على قيد �حلياة  و�ملكانة 
لذلك ففى �ملجال �لأدبي ل ت�شتطيع �أن تدر�ش �لدر��شة �ل�شيكولوجية �لتى تف�شر لنا مثال ملاذ� كتب 

ر��شني جمموع كل هذه �ملاآ�شي و�لرت�جيديا؟ 

�أدبي. وبقدر  �إلى �لإقتناع بح�شور �ملجتمع فى كل عمل  ويريد جولد مان من هذ� �ملعنى �لو�شول 
ما نكون �أمام �لإنتاجات �لكربى بقدر ما ي�شهل على �لباحث ��شتخال�ش �لبنيات �لذهنية �ملماثلة 
�لفرد  �إلغاء  هذ�  يعني  ول  �ملبدعة،  هي  �لجتماعية  �جلماعة  �أن  �أي  �لأدبية،  �جلماعات  لبنيات 

باعتباره مبدعا بل يعني �أنه متوحد مع �جلماعة �لجتماعية. 

�لرو�ية  �شو�شيولوجيا  » نحو  �لفنى فى كتابه  �لر�وي وعمله  �لعالقة بني  ويعالج جولد مان م�شاألة 
و�أن  عنها،  ت�شدر  �لتى  �لجتماعية  و�لبيئة  �لرو�ية  بني  �لعالقة  مل�شكلة  كبرية  �أهمية  �أولى  »حيث 
من  عال  م�شتوى  على  تتوج  �لرو�ية  باأن  �لت�شليم  من  تنطلق  �لفني  �لنوع  لهذ�  �لتحليلية  مقارنتها 

�أحمد عبد �لرحمن �أزى : �مل�شمون �لنف�شى و�لجتماعى �لق�ش�شى �ملغربى ، مرجع �شابق ، �ش ٦٦   ٢7
 Goldman, I : Pour Une Sociology di Roman. Paries  gallinord, 1964. P. 338  ٢٨
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�لتما�شك و�مل�شروعية للوعي �جلمعي للجماعة �لذى يظهر ب�شورة غري مبا�شرة فى �شلوك �لأفر�د 
من خالل �حلياة �لجتماعية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية ب�شورة ي�شبح معها �لوعي �جلمعي مر�دف 

لالأفكار)٢٩(.

وهذه �لرو�ية �لعلمية �جلدلية للبنية �لتكوينية باعتبارها تنظر للعمل �لرو�ئي �لفني كاإنتاج ل يختلف 
عن بقية �أنو�ع �ل�شلوك �لب�شري، يخ�شع للتحليل و�لتف�شري �لعلمي وهو ما يجعله كمنهج فكري يتعامل 
مع �لجتاه �لنف�شي و�ملارك�شي باعتبارهما �جتاهني يدجمان �لإنتاج �لأدبي يف �لبنيات �لجتماعية 
و�لطبيعة �لفردية ولذلك فاإن �لجتاهات �لثالثة تتعامل فيما بينها وتقوى بع�شها �لبع�ش، و�مل�شار 
�لتاريخي و�لجتماعي عن نف�شه بو��شطة �حل�شا�شية �لفردية  �لو�قع  �حلقيقى هو �لذى يعرب فيه 

للمبدع فى �لنتاج �لأدبي �ملدرو�ش )٣٠(.

2. البنوية ال�شكلية وتف�شري الأدب: 
�إن �لتحليل �لبنيوي لالإنتاج �لأدبي ي�شتمد �أ�شوله من �لل�شانيات ومن �ل�شو�شيولوجيا و�لإنثولوجيا ، 
ما د�م يرتبط برولن بارت وجرميا�شوجينت وتدوروف من جهة. وليفى �شرت�و�ش �لذى �أدخل �إلى 
�لأنرثوبولوجيا �لتحليل �لبنيوي لالأ�شاطري من جهة �أخرى )٣١( و�أ�شحاب �لتحليل �لبنيوي للق�شة 
فى فرن�شا و�لذين جمعتهم مناظرة ن�شرت �أعمالها فى جملة Communications �لعدد رقم )٨( 
وهما  و�ملالحظة  بالتاأمل  يحيطان  م�شتويني  �لأدبى بني  �لن�ش  فى  �لتميز  يجمعون على   )١٩٦٦(

Discourse وم�شتوى �خلطاب  Histoire م�شتوى �لن�ش

�أن  �أي  و�لأ�شخا�ش  �لوقائع  بتق�شي  للق�شة  �لبنيوي  �لتحليل  ويذكر  �لن�ش:  وهو  �لأول،  �مل�شتوى 
�أو �لد�ر�ش  م�شتوى �لن�ش يتمثل فى ن�شق �لأ�شخا�ش و�حلو�دث، وفى هذ� �مل�شتوى ميكن للمحلل 
�لت�شاوؤل حول �لكيفية �لتى تتقدم بها وقائع �لق�شة �إلى �أن و�شلت �إلى هذه �حلبكة، و�لأ�شخا�ش، 
ففى �لتحليل �لبنيوي ل ينظر �إليهم كما يو�شي »جرميا�ش« كما لو كانو� ماهيات �أو كائنات ثابتة، 
واإمنا ينظر اإليهم ككائنات فاعلة ومتحركة فال يعرف االأ�شخا�س مبا هم عليه، واإمنا مبا يفعلون فى 

عالقتهم �لتفاعلية فيما بينهم وبني �لعامل)٣٢(

به  نقدم  �لذى  �ل�شرد  �و  �لق�ش  بطريقة  بالهتمام  �لتحليل  يقوم  وهو �خلطاب:  �لثانى،  �مل�شتوى 
�أ�شلوب �لتو��شل �لذى ي�شطنعه �ملبدع  وقائع و�أحد�ث �لق�شة فهو �مل�شتوى �لذى عن طريقه يتم 
�شربى حافظ : �لرو�ية �شكال �أدبيا وموؤ�ش�شة �إجتماعية ، ) �لقاهرة ، �لهيئة �لعامة للكتاب ، جملة ف�شول ) عدد ١١( ، ١٩٨٣( �ش ٨٠-   ٢٩

 ٨٢
لو�شبان جولدن وبكاى بون : �لبنيوية �لتكوينية ، ترجمة حممد �شبيال ، ) �لريا�ش ، من�شور�ت �ملوؤ�ش�شة �لعربية ، ١٩٨٢(   ٣٠

�شالح ف�شل : البنائية فى النقد االدبى ، ) القاهرة ، االأجنلو امل�شرية ، ١٩٨٦( ، �ش ١٥٠   ٣١
�أحمد عبد �لرحمن �إزى : �مل�شمون �لنف�شى و�لإجتماعى ل�شورة �لطفل ، فى �لأدب �ملغربى ، مرجع �شابق ، �ش 7٨   ٣٢
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مع �جلمهور �لقارئ �مل�شتقبل للخطاب، ويرى تودروف �أن �لق�ش ميكن مالحظته فى �أ�شكال �أخرى 
كثرية من �لإنتاجات �لفنية مثل �ل�شرد و�لتمثيل �لدر�مي فى �ل�شريط �ل�شينمائي وهذ� �لذى ي�شمح 
�لأبطال  وترتيب  �لأفعال  ملنطق  يخ�شع  �لذى  �لبطل  كمثال  �لأ�شكال  فى جميع  قوية  بنية  بح�شور 
�لكالم  للبنيوين  يتيح  ما  وهو  �ل�شردية  يف  �لبنايات  بني  �لت�شابه  وهذ�  �لق�شة،  فى  و�لأ�شخا�ش 
عن بنية �أو بنيات موحدة م�شرتكة بني جميع �أنو�ع �لق�ش�ش فى �لعامل. وفى هذ� يرى »�شرت�و�ش 
وبروب« �أن �لق�شة �إما �أن تكون جمرد تكدي�ش ع�شو�ئى لالأحد�ث و�لو�قائع، وفى هذه �حلالة نبحث 
عن �لنو�حى �لفنية وعبقرية �ل�شرد، و�إما �أن تكون للق�شة بنيات م�شرتكة مع ق�ش�ش �أخرى، وهذه 
ة ما مل يلجاأ �إلى ن�شق �لقو�عد  �لبنية قابلة للتحليل ول ميكن تبعا لذلك لأي قا�ش �أن ين�شئ  ق�شً

�لتى ل تبدو ظاهرة للعيان )٣٣(

ولذلك فاإن در��شة �لإنتاج �لأدبى يتم على م�شتويني مرتبطني بع�شهما �لبع�ش وهما: 

�لبحث فى تقنية �ل�شرد �مل�شتعملة لدى �ملبدع. ١

و�لبحث عن �لقو�نني �ملنظمة للعامل �ملحكى عنه . ٢

ومن هنا يت�شح �أن منهج �لبنيوية فى حتليل �لأدب ��شتمد �لكثري من جذوره يف �لأل�شنية لدرجة �أنهم 
�لق�ش�شي عندهم  �لأدبى كو�قع لغوى فالعلم  و�لإنتاج  �لن�ش  ل�شانيني من حيث  �أحيانا ي�شبحو� 
دون  ذ�ته  فى  �لأدبي  �لن�ش  قيمة  تعترب  �لبنيوية  �أن  �إلى  ذلك  من  ونخل�ش  �لكلمات.  على  مبنى 
�لرجوع لعو�مل نف�شية و�جتماعية فهى تنظر �إليه باعتباره بنية مغلقة، بغ�ش �لنظر عن �نتمائه �إلى 
جمتمع ما �أو ثقافة معينة، وهى بذلك تف�شل بني �لعمل �لإبد�عي ومبدعه فاملعاين �لأدبية عندهم 
تتحدد با�شتقالليته �لتامة، فزمان �لق�شة ومكانها لي�ش له عالقة بزمان ومكان �لكاتب، لأن مبادئ 
�لعمل �لأدبي هى مبادئ �للغة )٣٤( وترى �لبنيوية �لتكوينية عند جولدمان، ويو�شحه بارت بقوله: 
�أى  �لعام،  �ملعنى  ولكن فى  تت�شمنه،  فيما  يتجلى  �لرو�ية ل  �لذى نح�شه خالل قر�ءة  �ل�شوق  »�إن 
فى �لنظام �لعلوي للعالقات، �لتى متلك بدورها �نفعالت �لكاتب و�أماله ووعيه و�نت�شار�ته، لإن 
�لق�شة هى مغامرة لغوية )٣٥( �أما �لبنيوية عند »كلود رميون »فرتى �أن �ل�شرد �لق�ش�شي و�حلكائي 
لها  تخ�شع  �أن  ينبغي  �لتى  �ملنطقية  لل�شرورة  يخ�شع  فهومن جهة  �لتنظيم.  مل�شتويني من  يخ�شع 
جميع �لأحد�ث و�لوقائع فى ت�شل�شلها �ملنطقى، ومن جهة ثانية يخ�شع لل�شرورة �لتى تفر�ش على 
كل �شنف من �أ�شناف �جلن�ش �لأدبي �لذي ينتمي لهذ� �ل�شرد كالأعر�ف �لتى تخ�شع لها �لرو�ية �أو 

 Barthe . R : L analyses structural des recites in L analyses structure du Paris, Point, 1981, p.11  ٣٣
موري�س اأبو نا�شر : الفكر العربى املعا�شر ، ) بريوت مركز االمناء العربى ، عدد ٢٣، ١٩٨٣( ، �ش ٩٣   ٣٤

بارت : درجة ال�شفر للكتابة. ترجمة حممد براده ، ) بريوت ، دار الطليعة ، ط ٢ ١٩٨٢( ، �ش ٩   ٣٥
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�مل�شرحية فى ثقافة ما)٣٦(

٣. �شو�شيولوجيا الأدب: )علم اجتماع الدب(
ي�شعى هذ� �لجتاه فى حتليل �لإبد�ع �لأدبى لتعميق �ل�شلة و�جلذور بني �لن�ش و�لو�شيط �لثقايف 
و�لجتماعي �لتى يتحدد بنيانه و�أ�شكاله من خالل �لتمثيالت �ملحيطة و�ملرتبطة بالطبقة �لجتماعية 
و�لتاريخية، و�لو�شيلة �لإعالمية �لتى تناولته، ولذلك ل بد  من ��شتح�شار �ملجتمع وظروفه �لثقافية 

و�لتاريخية �أثناء معاجلة �لن�ش �لأدبي.

وظهر هذا االجتاه فى اأمريكا واإجنلرتا ثم فرن�شا مع اأعمال روبري و »اإ�شكاربيه«)٣7( �لذى ن�شر عام 
�إنطالقا  �لأدب،  �شو�شيولوجيا  و�أطلق عليه  قيام هذ� �لجتاه،  فيه مربر�ت  يو�شح  كتابا   )١٩٥٨(
من �إميانه ب�شرورة قيام علم يدر�ش �لإنتاج �لأدبي من خمتلف �أبعاده يف �لكتاب و�لقارئ و�لأديب 
�ملبدع ومادة �لإبد�ع و�جلمهور �أي�شا، بل �إنه �عترب �أن مع ما يطرحه كل مو�شوع من �ملو�شوعات 
من امل�شاكل النف�شية واالجتماعية واالقت�شادية والتاريخية واللغوية، يجب اأن تطرح م�شكلة تعريفه 
وطبعه ) �مل�شاكل �لتكنولوجية و�لتجارية و�للغوية و�لإعالمية ( من حيث و�شائل عر�شه، و�جلمهور 

�لذى يتعر�ش له وكل هذه تلعب دورً� تاأثرييًّا فى هذ� �ملو�شوع جمال �لنقا�ش

فرن�شا،  فى  �لعلمية  �لدو�ئر  و�شجعتها  �لعلم،  هذ�  قيام  �إلى  �شكاربيه  بها  قام  �لتى  �لدعوة  و�أدت 
ا يدعى مركز »�شو�شيولوجيا �لوقائع �لأدبية« فى عام )١٩٥٩(  فاأن�شاأت فى مدينة بوردو مركز� خا�شً
، ثم تطورت �إلى معهد �لأدب وتقنيات �لفنون �جلماهريية  »I.L.A.M  و�شو�شيولوجيا �لأدب تعنى 
مبظاهر �لعالة  بني �لفن و�ملجتمع و�لتعبري عنها من خالل و�شائل �لت�شال �ملختلفة ، ولذلك من 
�لأدبي،  �لناجت  على  �لجتماعي  �لتاأثري  عن  فقط  �لبحث  فى  �خت�شا�شها  جمال  حتديد  �ل�شعب 
وي�شغل  ويدر�ش  ويباع  يقر�أ  وموجودة حيث  كائنة  �لأدب ظاهرة  »�إن  �إ�شكاربيه:  يقول  كما  فالأدب 
و�لتليفزيون،  �ل�شحف  مثال  �لت�شال  و�شائل  عنه  وتتحدث  �لتعليم،  وبر�مج   ... �ملكتبات  رفوف 

و�شر�عاته و�أبطاله .. �إنه �شئ معا�ش يوميا من قبل �لإن�شان �ملعا�شر لتجربة نوع خا�ش«. 

وقد �هتمت �لتيار�ت �لفكرية فى معهد بوردو بتعزيز فكرة عدم حتديد �أ�شحاب تيار �شو�شيولوجيا 
�لأدب ، و�أن ي�شم �ملعهد �ملو�شوعات �لآتية: 

 - writing & Reading in the Developing Countries  لكتابة و�لقر�ءة فى �لدول �لنامية�

 -                       Reader’s Psycho – sociology شيكو�ش�شيولوجيا �لقارئ�

�أحمد عبد �لرحمن �إزى : مرجع �شابق ، �ش ٥٥- ٦٠   ٣٦
 Escarpit, R : Sociologies de la literature paris. Que Sais – je ? p.u,f5, eme ed (1973. p.p 5-12)  ٣7
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 - Literature Siymea شيمانية �لأدب�

 -General Sociology of Literature     ل�شو�شيولوجيا �لعامة لالأدب�

 - Folkloric Novel in 19th Century لرو�ية �ل�شعبية فى �لقرن �لتا�شع ع�شر�

 -Child Books كتب �لطفل

 -  Literature Terminology)علم م�شطلحات �لأدب)٣٨

وقد �ختلف �لعديد من �ملفكرين و�لنقاد حول مفهوم هذ� �مل�شطلح، و�إ�شافة تخ�ش�شات لها طابع 
�أعماله  بعيد� فى  �أن يذهب  بوردو�  �إلى معهد  ينتمي  وهو  يو�زي�ش  ما دفع جورج  �جتماعي، وهذ� 

ودر��شاته ويبحث عن بنيات �لن�ش �لأدبي وهو بذلك يتجاوز حدود �لتجربة �لأدبية 

�لبنيوية  عن  وتختلف  �جتماعي  طابع  ذ�ت  در��شة  كانت  �لأدب  �شو�شيولوجيا  �أن  نالحظ  وهكذ� 
�لتكوينية، �إذ �أن �لأخرية تهتم بعالقة �لإنتاج �لأدبي باملجتمع، ولكن من ز�وية �أخرى تختلف عن 
�شو�شيولوجيا االأدب، كما لو كان جمعا لوقائع اجتماعية اأو تاريخية تعك�شها هذه الن�شو�س واإمنا 

تنظر �إليها كوحدة مركبة من عنا�شر دللية.

٤. نظرية القراءة اأو نظرية التلقي: 
ومن �لجتاهات �حلديثة نظرية �لتلقي، و�ملق�شود بتلقي �لأدب �لعملي �ملقابلة لالإبد�ع وقد يختلط 
بالعمل،  و�لفاعلية  بالقارئ  �لتلقي  يرتبط  حيث  �لفاعلية،  مفهوم  مع  �لتلقي  مفهوم  �لبع�ش  على 
وبالتايل يختلف تاريخ قر�ءة �لقارئ وتاأثره بالعمل �لأدبي و�لفني كليهما، كما تختلف جماليات كل 
منهما وهذه �لنظرية ل متثل �جتاها قائما بذ�ته فى �لنقد �لأدبي، ذلك لأن معظم مقولتها هي فى 
حقيقتها ما هي  �إل تاأكيًد� على بع�ش �لجتاهات �ل�شابقة، �أو بع�ش جو�نبها. وترى هذه �لنظرية �أن 
�لقارئ هو �لذى مينح �ملعنى للن�ش �لو�حد ، و�أنه فى كل مرة يقر�أ فيها �لن�ش ياأخذ معنى جديد� 

وبذلك تكون له عدة معان نظر� لختالف �لقر�ء)٣٩(

�لتلقي ونوعيته،  للتاأكيد على هدف  باأدب �لأطفال  �إطار �لهتمام  �لنظرية فى  �نت�شرت هذه  وقد 
وتعد نظرية �لقر�ءة و�لتاأكيد على ��شتجابة �لقارئ و�حدة من �لنظريات �لتى و�كبت تقدم �أدب 

�لأطفال )٤٠(

وهذه �لنظرية تعد حتوًل فى �لهتمام من �لن�ش �إلى �لقارئ و��شتجابة �جلمهور، وقدمت نظرية 
�أحمد عبد �لرحمن �أزى : �مل�شمون �لنف�شى و�لإجتماعى ل�شورة �لطفل فى �لأدب �لق�ش�شى ، مرجع �شابق ذكره : �ش ٨٥- ٨٨   ٣٨

يو�شف نور عو�ش : نظرية �لنقد �لأدبى �حلديث ، ) �لقاهرة  :د�ر �لأمني للن�شر ، ١٩٩٤( ، �ش ٤٤- ٦٣   ٣٩
 Petter Hunt ‘’ Gritivism and children literature, in Robert Op. P12  ٤٠
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�لتلقي لدر��شة �لأدب �لعالمي و�لأدب �ل�شعبي �لذى جرى �لتقليد على ��شتبعادهما، على �أن نقطة 
�لنطالق فى هذه �لنظرية هي كيف يكون للن�ش معنى لدى �لقارئ وهذ� �ملعنى هو �ملعنى �ملختبئ 
فى �لن�ش، بل �ملعنى �لذى ين�شاأ نتيجة للتفاعل بني �لقارئ و�لن�ش �أي بو�شفه �أثر� ميكن ممار�شته 

ولي�ش مو�شوعا ميكن حتديده )٤١(

و�أخري� : فمن خالل هذه �لنظرية �ل�شريعة و�ملتاحة حول �لجتاهات و�ملد�ر�ش �لفكرية و�لنقدية 
�ملختلفة باختالف تف�شريها وتاأويلها للعمل �لفنى �لأدبي طبقا ملنطلقاتها �لفكرية و�ل�شيكولوجية، 
و�ل�شو�شيولوجية و�لأل�شنية، فاإن هذ� �لختالف �أثرى �لإنتاج �لأدبي وخ�شو�شيته و�حتمال تناوله 
من عدة جو�نب، ويوؤكد �إ�شكاربيه » �إن �نتماء �لأدب �إلى عدة جمالت و��شتحالة ربطه و�حدً� دون 
�لأخر يعود �إلى �لغمو�ش �لذى يكتنف عامله �لتعبريي، هذ� على خالف  �لفنون �لتعبريية �لتي تعد 
�إبد�عيًا  عماًل  باعتباره  �لأدبي  و�لعمل    ،« و�لوعى  �ل�شعور  ويف�شرها  باحلو��ش  تدرك  مو�شوعات 
�ل�شعب  يكاد يكون من  ب�شكل  وتاريخية  نف�شية وموؤثر�ت �جتماعية  تتدخل فيه عدة ميكانيزمات 
فهمه عن طريق �ملقاربة �لفكرية �لو�حدة �لتى ت�شتند �إلى �جلانب �لنف�شي �أو �لجتماعي �أو �للغوي.

5. الجتاهات النظرية احلديثة فى حتليل اأدب الأطفال: 
ثمة م�شاألة عامة تو�جه �أدب �لأطفال فى �لعديد من �لأماكن وت�شكل فى �لوقت نف�شه �أحدث م�شاكل 
�لكتابة لالأطفال ، وهى �أدب �لأطفال كنوع فني، فهو ل يز�ل حديثا ولذلك  مل يكت�شب تقاليد عامة 
بعد)٤٢(، وقد �أدى ذلك للكثري من �لجتهاد�ت ، لذ� كان من �ملهم �حلديث عن �لجتاهات �لتحليلية 
فى �أدب �لأطفال، �إن �لإجتاهات �ملوؤثرة فى م�شمون �أدب �لأطفال متعددة ح�شب �لفل�شفات �لتى 
تنبثق منها، وفى �لو�قع مل يكن هناك فل�شفة قائمة بذ�تها لأدب �لأطفال)٤٣(�أما �أكرث �لفل�شفات 
�لتى تاأثر بها �مل�شمون فهي �لفل�شفة �حلديثة �لتى تعنى مبعطيات �لعامل �حلديث �ملتغري با�شتمر�ر 
من خالل تركيزها على �لطفولة باعتبارها بناء لل�شخ�شية، فهى تهتم بجميع �لأبعاد فى �لنمو، 
وقد �تفقت �لجتاهات �حلديثة على �أن حتتوي كتب �لأطفال على م�شامني مثل �لأحد�ث �لدر�مية، 

و�ملو�قف و�ملو�شوعات �لتى تت�شل مع �مل�شتوى �لإدر�كي لالأطفال �لذين كتبت لهم �لق�شة )٤٤(

الجتاه الأول هو حتليل امل�شمون فى اأدب الأطفال : 
يعرف »�شمري ح�شني« �مل�شمون باأنه »�لأ�شلوب �أو �لأد�ة �مل�شتخدمة فى جمالت علمية عديدة خا�شة 

عز �لدين �إ�شماعيل : نظرية �لتلقى لروبرت هو�ب ، ) �لقاهرة ، �ملكتبة �لأكادميية ، ٢٠٠٠( ، �ش ٩: ١٦   ٤١
هادى �لهيتى : ثقافة �لأطفال ، مرجع �شابق ١٥7   ٤٢

على �حلديدى : فى �أدب �لأطفال ، مرجع �شابق ، �ش ٢7٥   ٤٣
حنان عبد �حلميد �لعنانى : �أدب �لأطفال ) عمان ، د�ر �لفكر �لعربى ، ١٩٩٩( ، �ش ٢٣ ، ٢٤   ٤٤
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فى �ملو�د �لإعالمية �ملر�د حتليلها من حيث �ل�شكل و�مل�شمون )٤٥( ويعرف » اأحمد جنيب » حتليل 
�مل�شمون باأنه كلمة حتوي فى طياتها كل ما يقدمه �لكاتب للطفل من فكر وعلم ومعرفة وفن وخيال 
وقيم وانطباعات ومناذج لل�شلوك ، ومن اأ�شهر تعريفات حتليل امل�شمون اأنه يهدف اإلى الت�شنيف 
�لكمي مل�شمون معني، وذلك فى �شوء نظام �لفئات وهو �أحد �لأدو�ت �لتى ت�شتخدم فى �لدر��شات 
�مل�شمون  حتليل  وبرز  ومطابقة)٤٦(.  �شحية  و��شتدللت  ��شتنتاجات  �إلى  للتو�شل  �لإعالمية 
)�ملحتوى( فى �لدر��شات �لأدبية على م�شتوى �لعامل كاأهم �لأ�شاليب �لتحليلية ولكنه ماز�ل قا�شر� 
، و�أهم ما تطرحه در��شات حتليل �مل�شمون هو �لوقوف على �لقيم،  بالن�شبةلأدب �لطفل �لعربى 

بتق�شيماتها �لأخالقية و�لجتماعية و�لرتويحية و�ملعرفية وقيم تكامل �ل�شخ�شية)٤7(.

حتمل  �لتى  �ملتعاقية  �لأجيال  بناء  فى  وخطري�  ا  مهمًّ دور�  �لأطفال  كتب  فى  �مل�شمون  يلعب  كما 
م�شئولية ت�شكيل �حلياة يف جمتمعاتها، لأن ما يكت�شبه �لطفل فى �شنو�ت عمره �لأولى من معلومات 
وعاد�ت و�جتاهات وقيم يوؤثر فى تكوين �شخ�شيته و�أفكاره، وتتحقق من خالل �لنو�حي �لثقافية 
�لأطفال،  �أدب  فى  �لأكرب  بالت�شنيف  �لأطفال  ق�ش�ش  حظيت  وقد  له)٤٨(.  �لروحية  و  و�خللقية 
�أن  �لعلمي و�لطبي و�لريا�شي قليل مبا ل يتنا�شب مع �لع�شر �حلالى ويجب  �أن �مل�شمون  و�ت�شح 

نتحرى ت�شنيف �لق�ش�ش وحدها لأنها حتمل م�شامني خمتلفة )٤٩(

الجتاه الثانى هو حتليل املعايري 
�لتفكري  على  يعتمد  لأنه  �لأطفال  �أدب  حتليل  فى  حاليًّا  �مل�شتخدمة  �لجتاهات  �أحدث  من  ويعد 
�لنقدي، �أي �لذى يتطلب �أفكار �ملوؤلفني، ومعرفة �مل�شائل �لأخالقية �لتى يعاجلها �لكتاب، و�كت�شاب 
عدم الدقة والو�شوح فى التعبري عن اأفكار املوؤلفني وتناق�س تفكريهم ومدى اهتماماتهم باحلقائق 
العلمية. ومنوذج حتليل املعايري هو التحليل امل�شتمر الأدب االأطفال، واملعايري هى االأ�شا�س الذى تقوم 
عليه اأحكامنا التى نرجع اإليها عندما نقوم بتقدير الكفاءة ومن خاللها نحكم بنجاح اأو ف�شل العمل 
�لإبد�عي مبو�شوعية، ومبفاهيم و��شحة تقوم على �أ�شا�ش �ل�شلوك، و�لقيم و�خليار�ت، ويركز حتليل 
�ملعايري على �ل�شفات �ملميزة �أى على �خل�شو�شيات �أكرث من �لعموميات من خالل حتديد �ملقايي�ش 
�خلا�شة و�لأحكام و�لأحد�ث �خلا�شة وحتديد ما نريد قيا�شه )٥٠(. وقد بني حتليل �ملعايري على 
مبادئ �لت�شاوؤل �لنقدى �لذى ميكن من خالله �إظهار �مل�شلمات �ملتاأ�شلة و�ملجددة لأفكارنا و�شلوكنا 

٤٥  �شمري ح�شني : حتليل امل�شون بحوث االعالم ، ) القاهرة ، عامل الكتب ، ط٢ ، ١٩٩٥( ، �ش ١٠ 
اأحمد جنيب : امل�شمون فى كتب االأطفال ، ) القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩7٩( ، �ش ١١   ٤٦

عبد �لبا�شط عبد �ملعطى : بحوث در��شات فى �لطفولة �لعربية ، قر�ءة ، �ملجل�ش �لعربى للطفولة و�لتنمية ( ، �ش ١٨٥-١٩٦   ٤7
اإ�شماعيل عبد الفتاح : اأدب الطفل املعا�شر ، مرجع �شابق ، �س ١٢٣   ٤٨

اأحمد جنيب : فن الكتابة لالأطفال ، مرجع �شابق ، �س ٢٨   ٤٩
اإ�شماعيل عبد الفتاح : اأدب االأطفال املعا�شر ، مرجع �شابق ، �س ٩٥، ٩٦   ٥٠
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وت�شمل هذه �ملعايري خمتلف جو�نب �أدب �لأطفال، وهذه �ملعايري هي: 

املعيار الأول: هل هذ� �ملعيار يتفق مع �أهد�ف �أدب �لأطفال �لرتبوية �أم ل ؟ 
فيه  �لتفكري  وطر�ئق  �ملجتمع  ملعايري  و�أ�شاليبه  م�شمونه  فى  يخ�شع  �لأدب  هل  الثانى:  املعيار 
باعتباره  وظيفة من وظائف �ملجتمع ، مبعنى هل ي�شلح هذ� �لأدب لذلك �ملجتمع ؟ وهل يتو�فق مع 

�أهد�ف و�آمال هذ� �ملجتمع ؟ وهل ي�شاعد فى بناء �شخ�شية �لأطفال ؟)٥١(

املعيار الثالث: ما هى معايري �لنمو �لتى ت�شاعد على �لقر�ءة ؟ يعترب �لتعرف على �أبعاد �لنمو 
على  �لتعرف  فى  حيوية  �شرورة  و�لجتماعي  و�لعقلي،  �جل�شدي،  �لنمو  من  �ملختلفة  بعنا�شره 
�لطفولة  و�أنه قد مت �لعرت�ف مبرحلة  �أخرى، خا�شة  ناحية  �لأطفال من  �لقر�ءة عند  �جتاهات 
كمرحلة متميزة و�لنظر �إليهم لي�ش على �أنهم كبار فى �شورة م�شغرة، ولكنهم �أفر�د متميزون لهم 

حقوقهم و�حتياجاتهم وقدر�تهم �خلا�شة)٥٢(

؟ وما هى  �لكتاب  �إليها  يتوجه  �لتى  �لعمرية  �ملرحلة  �لعمرية،  ما هى  �ملرحلة  الرابع:   املعيار 
�ملعايري �لتى تخ�شع لها �ملرحلة ؟ ويف �شوء �لدر��شات �خلا�شة بنمو �لأطفال قدم علماء �لنف�ش 

و�لرتبية تق�شيمات خا�شة وعديدة لكل مرحلة، منها تق�شيمات خمتلفة وهي : 

املرحلة الأوىل: �لطفولة �ملبكرة : من �شن ) ٣-٥( �ملحدود بالبيئة وتتميز هذه �ملرحلة ببطء 
�لنمو �جل�شمى بع�ش �ل�شئ بعد �أن كان مميز� بال�شرعة فى �لأعو�م �لأولى من حياة �لطفل ويف�شح 
�ملجال للنمو �لعقلى، ولأن خيال �لطفل فى هذه �ملرحلة يكون ن�شطا و��شعا و�إن كان حمدوًد� فى 
�لبيئة، تكون طبيعة �لق�ش�ش �ملقدمة �إليه فى هذه �ل�شن هى �لق�ش�ش و�لدر�ما �لتى يتكلم فيها 

�حليو�ن و�لطيور، و�لق�ش�ش �خلر�فية و�خليالية حيث يغلب عليه نوعان من �لتفكري: 

التفكري احلي: �أو �لتفكري �ملتعلق باأ�شياء حم�شو�شة وملمو�شة.. ١
�لت�شل�شل . 2 يدرك  ل  �أنه  كما  �ملختلفة،  �حل�شية  بال�شور  ي�شبقه  �لذى  �أى  بال�شور:  التفكري 

ق�شرية  �لق�شة  تكون  و�أن  بد  ل  لذلك  طويلة  فرتة  �نتباهه  يركز  �أن  ي�شتطيع  ول  �لتاريخي 
و�شريعة �حلو�دث ومليئة بالت�شويق. وي�شتطيع كتاب �لأطفال �لربط بني �لق�ش�ش و�لو�قع دون 

�أن يف�شدو� على �لطفل ��شتمتاعه بخيال �لطفولة)٥٣(.

املرحلة الثانية: �لطفولة �ملتو�شطة : من �شن ) ٦-٩ �شنو�ت ( وتتميز هذه �ملرحلة ب�شرعة �لنمو 
 Stiphanic Thornton : Children Solving problem, The Developing child USA the presented and  ٥١

   fellows of Harvard collage, 1995, p 5.6
�شهري حمفوظ : كتب �لأطفال فى م�شر من ١٩٥٥ ـ ١٩٨٠ ، ) �لقاهرة : زهر�ء �ل�شرق ، ٢٠٠١( ، �ش ١٣   ٥٢

اأحمد جنيب : فن الكتابة لالأطفال ، مرجع �شابق ، �س ٣7-٣٨   ٥٣
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�لعقلي و�ملعريف، وزيادة �حلرية و�لتحكم و�لتفكري. ويكون �لطفل قد �أمل بكثري من �خلرب�ت �ملتعلقة 
بالبيئة �ملحدودة �لذى يعي�ش فيها)٥٤( ول يكون �لأطفال قد عرفو� �ملعنى ويبد�أ عنده طور �ملغامرة 

و�لبطولة)٥٥(.

املرحلة الثالثة: �لطفولة �ملتاأخرة: من �شن )١٠- ١٢(: تعد هذه هي �آخر �ملر�حل بالن�شبة للنمو 
�لإدر�كي للطفل، وو�شفها بياجيه باأنها مرحلة �ملفاهيم �لأ�شا�شية و�ملنهجية، وكما تنتهى �لطفولة 
قدرة  �أكرث  �لأطفال  ي�شبح  وفيها  �ملر�هقة  من  مبكرة  مرحلة  تعد  فاإنها  �ل�شن  هذه  فى  �ملتاأخرة 
على تكوين �ملفاهيم �لتى تزد�د فى درجة جتريدها. ومن بني �ملفاهيم �لأ�شا�شية مفاهيم �لوزن 
و�لأعد�د و�لكتلة و�لنقود و�لزمن و�حلياة و�ملوت و�ملفاهيم �لجتماعية و�ل�شيا�شية)٥٦( و�لق�ش�ش 
�لتى  حتكي حياة �لأبطال �حلقيقيني و�لرحالة �ملكت�شفني ، وتبد�أ �شمات هامة فى �شخ�شية �لأطفال 
مثل �مليل لال�شتو�ء، وهو تقبل �آر�ء �لأخرين ممن يعجبونهم وتقليدهم ويظهر لديهم حب �لظهور، 
�ل�شن  هذه  فى  �لأطفال  وي�شتطيع   ، لهم  �لثقافة  توجيه  فى  �ل�شمات  هذه  ��شتغالل  ميكن  ولذلك 
و�حلبكة  �لأدب،  وفهم  �ملنطقي،  و�لتفكري  بناء�لفرو�ش  وكذلك  �لنظرية  �لأفكار  بع�ش  تلخي�ش 
�لنقد  �أ�شول  لتقدمي  �لأن�شب  �لفرتة هى  وتعد هذه  �لرمزية.  �ملعاين  وتف�شري وحتليل  �لق�ش�شية، 

�لأدبي لهم و�إ�شر�كهم فى �لتحليل و�لدر��شة �لنقدية مبا يقرءون)٥7(

املعيار اخلام�ش: ويجيب هذ� �ملعيار على �ل�شوؤ�ل �لآتي: هل هذ� �لأدب يحقق �ل�شالم �لنف�شي 
للطفل �أم ل ؟ �أى �إ�شباع حاجات �لأطفال �لأ�شا�شية ، ويعد هذ� من �ملعايري �لنف�شية حيث يحدد 
�لحتياجات �أول، ثم ير�شد مدى حتققها فى �لأدب. ومن هذه �حلاجات �حلاجة لالأمن، و�حلب 
�لنف�شية  توؤدى لال�شطر�بات  �لتى  �ملو�شوعات  ويتجنب   ، و�لفهم  و�ملعرفة  �لذ�ت  و�لنتماء تقدير 

و�ل�شلوكية و�لجتماعية)٥٨(

املعيار ال�شاد�ش: هل يتفق �لإنتاج �لأدبى مع لغة �لطفل ؟ �إذ� كان من �ل�شرورى �أن يتفق �لإنتاج 
االأدبى املقدم لالأطفال مع منوهم النف�شي فاإن اللغة التى يكتب بها يجب اأن تتفق بدورها مع درجة 
منوهم اللغوى حيث تعد اللغة هى اأهم و�شائل التعبري املعروفة ، ولغة الطفل يق�شد بها القامو�س 
�للغوي للطفل، وهذه �للغة يجب �أن تكون مفهومة وم�شبوطة طبقا لكل مرحلة عمرية، وهل �جلملة 
�أم متعددة ؟ وما  �لفكرة و�حدة  �أم �حلو�ر؟ على  �ل�شرد  �لكاتب  �أم مركبة؟ هل ي�شتخدم  ب�شيطة 

�شعدية بهادر : علم �لنف�ش �لنمو ، ) �لكويت ، د�ر �لبحوث �لعلمية ، ١٩٨١( ، �ش ٢٨٠   ٥٤
على �حلديد : �ملرجع �ل�شابق ، �ش ١٠٠- ١٠٣   ٥٥

�شعدية بهادر : علم نف�ش �لنمو ، مرجع �شابق ، �ش ٣٠٠  ٥٦
 Huck. Charlates. Child’s littrature in the elementary school. P-24  ٥7

ر�شدى طعيمة : �أدب �لأطفال فى �ملرحلة �لبتد�ئية بني �لطفولة و�لتطبيق ) د�ر �لفكر �لعربى ١٩٨٨( �ش ٣٠-٣٢   ٥٨
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هى �مل�شطلحات �مل�شتخدمة ؟ وهل هى منا�شبة وتعرب عن لغة �لطفل)٥٩( ؟ وكما �أن �لنمو �لنف�شي 
يق�شم �إلى مر�حل فكذلك �لنمو �للغوي �أي�شا  ينق�شم �إلى نف�ش �ملر�حل، ولكل مرحلة و�شائل �لتعبري 

�خلا�شة و�ملنا�شبة ل�شياغة �لق�ش�ش.

فمثال مرحلة ما قبل �لكتابة �أى �شن )٣-٦( تقريبا و�لتى ت�شبق تعلم �لكتابة متيل �لق�ش�ش فيها 
�إلى �لأ�شاطري و�حليو�نات و�حلكايات �خلر�فية ولأن �لطفل ل ي�شتطيع �أن يقر�أ فى هذه �ل�شن يجب 

�أن تكون �لق�ش�ش م�شحوبة بال�شور �أو ب�شريط كا�شيت)٦٠(

�ملعيار �ل�شابع : وهو خا�ش بالت�شاوؤلت �ملتعلقة بالت�شال باعتبار �أن �لأدب �أحد و�شائل �لت�شال 
وهو ملن تكتب ؟ وكيف تكتب وماذ� تكتب 

خا�شة -   ، املختلفة  النواحي  من  النمو  ومراحل  الطفل  منو  بخ�شائ�س  املعرفة  اأى  تكتب:  ملن 
يهتم  �أن  �ملهم  من  يكون  �لأولى  �ملر�حل  وفى   ، �ملعريف  بالتح�شيل  خا�ش  لأنه  �للغوي  �لنمو 
�لكاتب بالنو�حى �لرتبوية، وقدرة �لكاتب تكمن فى حتقيق هذه �لنو�حي من خالل عمل �أدبى 

جيد)٦١(

وماذا تكتب: اأى حتقيق �شروط االإجادة من حيث ال�شكل وامل�شمون واالأ�شلوب وحتقيق احلاجات - 
�خلا�شة باملرحلة �لعمرية للطفل وو�قع �لطفل 

وكيف تكتب: هي تو�فر �جلو�نب �لرتبوية و�لفنية و�لأدبية )٦٢(.- 

الجتاه الثالث التحليل ال�شلوكي التتبعي للقيم فى اأدب الطفل: 
�ل�شنو�ت  �إل فى  �لأطفال  �أدب  ولكنه مل يربز فى  �لع�شرين،  �لقرن  �شاند منذ منت�شف  هو �جتاه 
�لأخرية، وذلك لتعدد نظريات علم �لنف�ش �ل�شلوكية وتدخلها فى تقييم �جلو�نب �حلياتية �ملختلفة، 
وترى هذه النظرية اأن القدرات اجل�شمية ناجتة عن اأثر التدريب اجليد، ويهتم هذا االجتاه بالنقاط 

�لآتية: 

هل يوؤثر �ملو�شوع على قيمة �إح�شا�ش �لطفل بالقيم بطريقة مبا�شرة ؟ و�لإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل - 
تعني مدى �أهمية كتاب �لطفل 

كما يهتم �لتحليل �ل�شلوكي �لتتبعى بالك�شف عن منظومة تكامل �لقيم فى �لق�ش�ش و�لأدب - 

ر�شدى طعيمة : �أدب �لأطفال فى �ملرحلة �لبتد�ئية ، مرجع �شابق ، �ش ٣١-٣٢   ٥٩
اأحمد جنيب : فن الكتابة لالأطفال ، مرجع �شابق ، �س ٤٥   ٦٠
هدى قناوى : �لطفل و�أدب �لطفل ، مرجع �شابق ، �ش ٦٠   ٦١

اأحمد جنيب : اأدب االأطفال علم وفن ، ) القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٩١( ، مرجع �شابق ، �ش ٣٠-٤٥   ٦٢
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باأ�شلوب  �لأطفال  وتعميقها فى عقول  �لإيجابية  �لقيم  �أنه يجب تر�شيخ  و�عتبار  ب�شفة عامة 
لل�شغار،  �لكبار  يريدها  �لتى  و�لقيم  �لأدب  فى  �لقيم  بني  و�ملقارنة  �إدر�كهم،  مع  يتالءم 

ومالحظة �أن جميع �لظو�هر �ل�شلوكية تتم با�شتخد�م �ملثري و�ل�شتجابة)٦٣(.

ويركز هذ� �لجتاه على �ملالحظة و�ل�شبط، من خالل �ملثري و�ل�شتجابة، ماد�مت �ملفاهيم فى - 
�لق�شة تكون خا�شعة للقيا�ش، مثل �لقيم �لقت�شادية �لتى  تدل على م�شتوى للطفل، وجمتمعه، 

وبذلك يكون �لأدب خا�شًعا  للتحليل)٦٤(.

ويك�شف �لتحليل �ل�شلوكي �لتتبعي عن �شل�شلة �لقيم �لنابعة من قيم �ملجتمع حا�شره وما�شيه وتر�ثه 
، وقد نوه عبد �لتو�ب يو�شف على �أن كتب �لرت�ث متثل خم�شة و�شبعني فى �ملائة من �لق�ش�ش طبقا 
للدر��شات �لأمريكية �حلديثة)٦٥(، و�أن �أهمية �لكتب �لرت�ثية و�لقيم �ل�شعبية فى �ملجتمع تكمن فى 
�أنها تخلق �لتو��شل �لثقايف بني �لأجيال، كما �أن �لطفل يقلد �لأبطال فى هذه �لق�ش�ش فيكت�شب 

�شفات �ل�شجاعة و�لقوة و�لتو��شع.

ويركز �لتحليل �ل�شلوكي على �لهتمام بالر�شوم و�ملثري�ت د�خل �لن�ش �ملكتوب و�لإخر�ج و�لهتمام 
بال�شلوكيات �ملختلفة، لأن معظمها ياأتي للطفل عن طريق �لكت�شاب و�لتعليم، وق�ش�ش �لأطفال من 

�أهم �أدو�ت �كت�شاب �ل�شلوك)٦٦(.

ومن خالل �ملالحظة يحلل �لناقد �ل�شلوكي مدى قيام �أدب �لطفال باإعالء قيمة �لجتاهات �لطبية 
لالأطفال، نحو �لعقائد و�ملهن �لأخرى، ومدى م�شاعدة �أدب �لأطفال ب�شكل عالجي فى �لتخفيف 
من حدة �مل�شكالت  �لتى يو�جهها �لأطفال، ومدى قيامه بتو�شيع �أفاق ومد�رك �لأطفال و�لرتقاء 

بفكرهم �ل�شلوكي)٦7(.

الجتاه الرابع: التحليل النقدى التاأملي: 
نقده  فى  ويهتم  �لتاأثريي،  للمنهج  تابع  وهو  �لعربي،  �لأدب  نقد  فى  �ملوجودة  �لجتاهات  �أحد  هو 

بالذوق �لأ�شيل و�لب�شرية �لناقدة، 

ويهدف هذ� �لجتاه �إلى �لنقد �لو�شفي لظاهر وم�شمون �لأبعاد �لأدبية و�شكل �لق�شة و�لعمل �لأدبي 
�خلا�ش بالطفل، ويقول عنه د. �شوقى �شيف » �إن �أهم مبادئه، �لهتمام بقيمة �لأدب �أي مو��شفات 

اإ�شماعيل عبد الفتاح : اأدب االأطفال املعا�شر مرجع �شابق ، �س ١١٤   ٦٣
اإ�شماعيل عبد الفتاح : مرجع �شابق ، �س ١١٢   ٦٤

عبد �لتو�ب يو�شف : �لأدب �ل�شعبى �لعربى ، ) �لقاهرة : �لد�ر �ملعرفية �للبنانية ١٩٩٢( ، �ش ٤٢   ٦٥
Obidas subrt /1997.2 Internet children and young adult, htt : // www. Amazon.com/exex/  ٦٦

ر�شدى طعيمة : �أدب �لأطفال �لأطفال فى �ملرحلة �لبتد�ئية ، مرجع �شابق ، �ش ٢٨   ٦7
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�لأدب �لتى تختلف عن ع�شر لع�شر، ليوؤكد بذلك �أن �لقيمة �حلقيقية لالأدب هي مدى تاأثريه فى 
نف�ش �لقارئ » وقد مت ��شتخد�مه بكرثة فى �أدب �لأطفال فى �لفرتة �لأخرية ، وي�شع هذ� �لجتاه 
والعنوان واخلطوط فى  وال�شور  الن�س  تاأمل  يتم  الذى  وهو  االأطفال،  لكتب  االأدبي  للنقد  اأ�شا�شا 
�شوئه؛ لتعرف مدى منا�شبة هذ� �لعمل للطفل؟ وماهى �شلبياته و�إيجابياته ؟ كما يختلف �لتحليل 

�لنقدى �لتاأملي باختالف �لو�شيط فى �أدب �لأطفال.

ومن منطلقات الكتابة لالأطفال: 
تقدمي خرب�ت يتفاعل معها �لطفل، ويجد نف�شه فيها ب�شكل جيد . ١

ت�شمني الن�س املتاح الدعوة اإلى ا�شتخدام العقل والنقد والتفكري . ٢

مر�عاة �شمات �لإبد�ع فى كتب �لأطفال، مثل �خليال و�لروؤى �مل�شتقبلية . ٣

بالكتب . ٤ واالهتمام  امل�شتقبل  فى  للحياة  خطوط  بو�شع  االجتماعى  ال�شلوك  بتنمية  االهتمام 
�لعلمية 

�ملكتوب . ٥ �لن�ش  بني  �لتو��شل  وحتقيق  �لوقت،  نف�ش  فى  �ملي�شرة  �لف�شحى  �للغة  ��شتخد�م 
و�لطفل �لقارئ و�إدخال �شور جمالية )٦٨(.

و�لتحليل �لنقدي هو �أحد �إفر�ز�ت �جلو �للغوي �ل�شائد على �ل�شاحة �لنقدية فى حتليل �لأدب، وقد 
باختالف  و�ختالفها  �لأدبية  �لن�شو�ش  مقارنة  فى  به  و�أقر  ليو�شبيتز«   « �لنم�شاوي  �لعامل  �أ�ش�شه 

�لو�شيط، وقد �أقام على عدة م�شلمات هى: 

�أن نقد �لن�ش يكون د�خليًّا وباأخذه نقطة �إرتقاء من بحور �لعمل �لأدبي.. ١

اأن جوهر الن�س يوجد فى مرح املوؤلف واللغة تظهر ثقافة املوؤلف.. ٢

�إن �لعمل �لأدبي ميدنا مبعايريه �خلا�شة فى �لتحليل)٦٩(.. ٣

وهذ� �ملنهج يهتم مبختلف �لتقنيات �حلديثة �لتى ز�دت على �أدب �لأطفال، مثل تنمية عادة �لقر�ءة 
و�للغة �مل�شتخدمة فى �لأ�شكال �حلديثة للكتب، مثل �لكتب �لبال�شتيك و�لقما�ش و�ملج�شمات)7٠(.

الجتاه اخلام�ش: حتليل الأ�شلوب فى اأدب الأطفال: 
وهو حتليل ��شتخدم حديثا فى �أدب �لأطفال حيث ي�شتهدف �لك�شف عن �خلو��ش �للغوية لالأ�شلوب 

اإ�شماعيل عبد الفتاح : اأدب االأطفال فى العامل املعا�شر ، مرجع �شابق ، �س ١٢٠   ٦٨
�أحمد دروي�ش : �لأ�شلوب و�لأ�شلوبية ، ) �لقاهرة ، �لهيئة �لعامة للكتاب ، جملة ف�شول ، ١٩٨٤( ، �ش ٦7   ٦٩

 Internet, Classics for older Readelers (ages 9 to 12) op.cit  7٠
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ومقارنتها من خالل جتزئة �لن�ش �إلى وحد�ت ت�شمل �لكلمة و�لفقرة، و�لتعرف على �خل�شائ�ش 
�لدللية فى �لر�شالة، و�لتعرف على �شخ�شية �لكاتب ، ويهتم �لأ�شلوب ب�شفة عامة بالقيا�ش �لكمي 
�لكبار  كتبها  �لتى  �لأدبية  �لأعمال  تقدمي  �إلى  �لأ�شلوب  ويهدف  ومقارنتها)7١(.  �للغوية  للخو��ش 
باأ�شلوب و�شكل وم�شمون ينا�شب �لأطفال ومعايري كتبهم ، ويعد تب�شيط �لأدب لالأطفال من �لأعمال 
�لهامة ، لأنه ي�شيق �لفجوة بني �لأجيال يف �لوطن �لو�حد)7٢( وعند تب�شيط �لأدب يجب �لهتمام 
باالحتفاظ بروح الرواية واإظهار ما يتميز به اأ�شلوب الكاتب من مقومات، خا�شة واأن ي�شتمل على 

م�شمون �لق�شة و�لأفكار و�للغة و�لأ�شلوب فى �ل�شكل و�لإخر�ج �لفني �لذي ينا�شب �لطفل)7٣(.

الجتاه ال�شاد�ش: اجتاه الثقافة الإلكرتونية : 
بالقر�ءة  معرفتهم  وبزيادة  �لأطفال  �أدب  بت�شميم  تهتم  �لتى  �لكتب  فى  �لجتاهات  �أحدث  وهو 
و�لكتابة، ولذلك فهناك �أكرث من)٣٠٠٠ كتاب ( جديد يتم طبعه �شنًويا من د�ر ن�شر و�حدة، بتوفري 

�أف�شل طريقة لتعريف �لطفل بكل ما يدور حوله)7٤(. 

وتت�شمن �أحدث �لجتاهات �إلى جانب �لكتب �لإلكرتونية، وو�شائل �لإعالم �ملتعددة، و�لعر�ش - 
�خلا�ش باملوؤلفني �لبارزين، وتقدمي قو�عد �ملعلومات و�لهد�يا �ملوجودة مع �لكتب.

وتوجد �لكتب �لتى يكتبها �لأطفال باأنف�شهم من خالل �مل�شابقات �لعامة �ألكرتونيا.- 

وت�شمل �لكتب �حلديثة �لق�شايا �ل�شاخنة فى �لعامل لالأطفال، بجانب �لكتب �لثقافية �ملتنوعة - 
و�لكتب �لتقليدية عن �حليو�نات و�لن�شاء �ل�شهري�ت و�خلر�فة)7٥(.

�ملرجع �ل�شابق : �ش ١٢١.   7١
عبد �لتو�ب يو�شف : ندوة �أدب �لطفل �لعربى و�فاق �مل�شتقبل ، مرجع �شابق ، �ش ٢١٠  7٢

�شهري حمفوظ : تب�شيط �أدب �لكبار لالأطفال ، در��شة نظرية ) �لقاهرة ،مركز توثيق �أدب �لطفل : �لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب ( ، �ش   7٣
7٣ ـ 7٤  

اإ�شماعيل عبد الفتاح : اأدب االأطفال فى العامل املعا�شر ، مرجع �شابق ، �س ١٦٨   7٤
Internet. Children literature hom: page: http://perentsplace.com/readroom/childrennew/  7٥
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الأن�شطة                ونقده         الأطفال  اأدب  الثالث: حتليل  الف�شل  الأول/  الباب 
رقم الن�شاط: )١/٣/١(

ا�شم الن�شاط: الكال�شيكيات                                                         الزمن: ٧5 دقيقة 
اأهداف الن�شاط:

�لتعّرف �إلى مفهوم �لكال�شيكيات يف �أدب �لطفل.- 

��شتنتاج خ�شائ�ش �لكال�شيكيات.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ورق عري�س اأو لوح قالب، فيديو لق�شة كال�شيكية اأو ق�ش�س كال�شيكية: مثل ق�شة األي�س يف بالد 

�لعجائب ق�شة ن�شاء �شغري�ت، مغامر�ت نيلز، جزيرة �لكنز، جنان ذ�ت �جلورب �لطويل، ...

اآلية التنفيذ:
مقدمة حول بع�س االألب�شة التي ال تتغري مو�شتها من خالل منوذج  موجود اأو بع�س ال�شور.- 

لها -  �ليوتيوب  خالل  من  لها  فيديو  �أو  �لكال�شيكية،  �لعاملية  �لق�ش�ش  �إحدى  �ملي�شر  يختار 
ويعر�شه �أمام �مل�شاركني.

يطرح نقا �شا حول الق�شة مثل: 
�حلقبة �لزمنية �لتي كتبت فيها.- 

مكان �شدور �لق�شة.- 

درجة �ل�شتمتاع، درجة �لإعجاب، و�أ�شباب ذلك.- 

ماذ� ميكن �أن نطلق على هذ� �لنوع من �لأدب؟ وملاذ�؟- 

يجمل �ملي�شر �شبب �إطالق ��شم �لكال�شيكيات على مثل هذه �لق�ش�ش.- 

ي�شجل خ�شائ�ش هذ� �لنوع من �لأدب من خالل نقا�شه مع �مل�شاركني.- 

يف�شح �ملجال لت�شمية بع�ش �لق�ش�ش �لكال�شيكية من قبل �مل�شاركني مع مناق�شة �أ�شباب ذلك.- 

الإر�شادات: 
معه -  ويتفاعل  �لثقافات،  خمتلف  قبل  من  يقر�أ  عمل  باأنه:   �لكال�شيكي  �لأدب  تعريف  ميكن 
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�لقر�ء من خمتلف �لأعمار ويف كل زمان ومكان، فهو يفتح للقاريء نافذة يطل بها على �ملا�شي 
فريى من خاللها جانبا من حياته وحياة �لآخرين، فت�شيف �إلى معرفته، وتو�شع �آفاق تفكريه، 
�لإ�شاءة على �جلانب �ملعتم من حياته  و�إلى  و�لتعاطف و�لرتقاء بوعيه،  �لتاأمل  �إلى  وتدفعه 
وعامله فتنك�شف عنده �لأمور �خلافية يف منظومة حياته وجمتمعه، كما �أنه ي�شتنه�ش م�شاعره 
�لتي تغرب �لإن�شان  ، و�ملفاهيم �ملادية �ل�شتهالكية  �لنبيلة ويحرر روحه من �شو�ئب �حلياة 

عن حميطه ونف�شه.

طر�ق البيت  

"أنا أعرف الطر�ق، وأر�د أن أذهب"، أقول ألمي 
أمي تقول: ال. 

والعصفورة على �تفي تنتظرني، تنتظر جواب أمي. 
أجر� وراء القطة في حّينا 
و�سقط في الطر�ق اسمي 
تسألني الجارة ما اسمك؟ تسألني الجارة ما اسمك؟ 

أ��ي، أنا ال أعرف اسمي. 
من حسن حظي أن الجارة تعرفني 

تحملني إلى حضن أمي. 
أمي تقبل عصافير �تفي  

التمر�ن:  أصمم مع ماما و�ا�ا �طاقة تحمل اسمي وعنوان بيتي. 
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الأن�شطة                          ونقده         الأطفال  اأدب  الثالث: حتليل  الف�شل  الأول/  الباب 
رقم الن�شاط: )٣/١/2(

ا�شم الن�شاط: عنا�شر ق�شة معطاة                                      الزمن: ٩٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعّرف عنا�شر �لق�شة.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ورق عري�س اأو لوح قالب، ق�شة االأرنب بيرت

اآلية التنفيذ:
يقر�أ �ملي�شر ق�شة �لأرنب بيرت من خالل عر�ش �شورها على جهاز �لعر�ش.

ي�شاأل املي�شر جمموعة من الأ�شئلة حول �شخ�شيات الق�شة مثل:
من هي �شخ�شيات �لق�شة ) �لأرنب بيرت (

ما �شفات �لرنب بيرت ؟

ما �شفات �أخوة بيرت ؟

هل ت�شعر �أنك تعرف بيرت جيدً� ؟

هل تعرف �شخ�شية �أخوة بيرت بنف�ش �لدقة ؟

يدخل �ملي�شر مفهوم �ل�شخ�شية �مل�شتديرة)بيرت( و�ل�شخ�شية �مل�شطحة) �لأخوة(

يعدد �ملي�شر �ل�شخ�شيات مع بيان نوعها هل هي م�شتديرة �أم م�شطحة؟

يتابع املي�شر طرح ال�شوؤال االآتي:

هل �كت�شب بيرت جتربة جديدة من خالل مغامرته؟

يدخل �ملي�شر مفهوم �ل�شخ�شية �لديناميكية و�جلامدة .

ي�شتكمل �ملي�شر باقي �ل�شخ�شيات يف �لق�شة وي�شاأل: هل تغريت �أم ل؟

ي�شري �ملي�شر �إلى �أن جميع �ل�شخ�شيات جامدة ما عد� بيرت) وهذ� حكم قابل للنقا�ش(.

يلخ�ش �ملي�شر �أنو�ع �ل�شخ�شيات �ملختلفة.
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يو�شح �ملي�شر مفهوم �إطار �لق�شة من خالل ق�شة بيرت: �ملكان: �لغابة ، �حلديقة ثم �لغابة.�لزمان: 
غري حمدد. وي�شري �إلى �أن �لإطار هو »�لزمان و�ملكان« ثم ي�شاأل:

لناأخذ ق�شة حول �لنتفا�شة،�أو ثور�ت ما ي�شمى بالربيع �لعربي، هل ميكن �أن يكون زمانها �لقرن 
�ملا�شي ومكانها�ل�شني؟

��حلكايات  ويف  متمما،  �لإطار  يكون  ومهمني  حمددين  و�لزمان  �ملكان  يكون  عدندما  مالحظة 
�ل�شعبية �ملكان و�لزمان غري حمددين »كان يامكان يف قدمي �لزمان: فالإطار هنا خلفية.

وي�شتكمل �ملي�شر نقا�شًا حول �لإطار يف  ق�شة �لأرنب بيرت: وي�شاأل: هل �لزمان مهم يف ق�شة بيرت؟ 
)ل(

هل �ملكان مهم يف ق�شة بيرت؟ )نعم(

- ي�شري �ملي�شر �إلى �أن �لطار يف هذه �لق�شة مزيج بني �ملتمم و�خللفية.

�إلى �حلديقة  �مل�شاركني تلخي�ش ق�شة بيرت بثالث جمل: )مثال: يدخل بيرت  �ملي�شر من  - يطلب 
�لق�شة.�أما  �أحد�ث  ت�شكل  �أن هذه �جلمل  �إلى  وي�شري  �لبيت مري�شا(  �إلى  يعود  �ملحرمة، يطارد، 

�حلبكة فهي جملة يطارد ) �جلملة �لو�شطى (. 

- لتو�شيح عن�شر مهم يف �لق�شة وهو�ل�شارد:- يوّجه �ملي�شر �لأ�شئلة �لآتية:

من هو �ملتكلم؟ )�ل�شارد( . 

هل �لكاتب حا�شر �أم غائب؟ )حا�شر( 

هل يعلق؟ )نعم(. و�شح �أين �لن�ش �لذي يوؤيد ذلك؟

هل يعطي �أحكاما؟ )ل(.

لتو�شيح �ملق�شود بالت�شل�شل:- يبني �ملي�شر �أن �لت�شل�شل يف ق�شة بيرت زمني.

ويف �للغة و�لأ�شلوب:- يناق�ش �ملي�شر �لعنا�شر �لآتية:

�ل�شور �لبيانية، �لألفاظ و�لرت�كيب، �لتاأثري�ت �ل�شمعية و�لب�شرية، طول �جلمل و�لرمز.

�لأ�شلوب  مع  �ل�شخ�شيات  )تنا�شب  �لعنا�شر  بني  �لعالقة  �ملي�شر  يناق�ش  �لق�شة:-  بناء  يف  �أما 
و�لأحد�ث(.

ويف �لتجربة:-ي�شاأل �ملي�شر �مل�شاركني:
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ما م�شمون �لق�شة من وجهة نظرك؟

يتقبل �ملي�شر �لإجابات ثم ي�شاأل: 

هل ميكن �لقول باأن �أحد مو��شيع �لق�شة هو �لدفاع عن �لأر�ش ومنتجاتها؟ يف هذه �حلالة يكون 
لتوجه �لقارئ: توجه �قت�شادي.

هل ميكن �لقول �أن �أحد مو��شيع �لق�شة هو خروج بيرت من مرحلة �لطفولة �إلى �لن�شج؟ ويعترب 
هذ� �لتوجه )�شيوكولوجي(.

�أما �لذين يدر�شون علم �لنف�ش فقد يكون توجههم »فرويدي« ويرون �أن �ملو�شوع هو حماولة ولد يقلد 
و�لده ليحظى بحب �أمه.

وي�شاأل �ملي�شر: �أنتم كعرب �أل تتعاطفو� مع ماك غيغور �لذي يد�فع عن �أر�شه؟ هذ� �لتوجه وطني 
�أو �شيا�شي 

يف�شر �ملي�شر باأن �لذي يرى �أنها جمرد ق�شة حيو�نات، فتوجهه �شطحي ومبا�شر، وي�شري �ملي�شر �أنه 
ل ميكن �إعطاء تف�شري ما �إل بذكر �لأدلة �ملطابقة للن�ش.

ويبني �ملي�شر �أن لكل قارئ له تف�شري خا�ش ح�شب جتربته وثقافته.

ي�شري �ملي�شر �إلى �أن هذه �لعنا�شر ت�شتخدم يف حتليل �أي ق�شة.

الإر�شادات:  
ميكن للمي�شر �ختيار �أي ق�شة كال�شيكية �أخرى.- 

ميكن للمي�شر عمل عر�س بوربوينت لعنا�شر الق�شة اأو تلخي�شها على اللوح القالب وت�شمل:- 

�ل�شخ�شيات:  ميكن �لتعرف على �ل�شخ�شية من خالل: )�لأفعال، و�لتدث، و�ملظهر، وتعليقات - 
�لآخرين، وتعليقات �ل�شارد..( و�ل�شخ�شية  �إما �أن تكون م�شتديرة �أو م�شطحةوكل �شخ�شية 

ميكن �أن تكون ديناميكية �أو جامدة بغ�ش �لنظر عن كونها م�شتديرة �أو م�شطحة.

�لإطار: )�لزمان و�ملكان( وقد يكون �لإطار متمما �أو خلفية، �أو مزيجا بني �ملتمم و�خللفية- 

�حلبكة: هي �لعقدة �أو ذروة �لأحد�ث/ �حلدث.- 

�ل�شارد: وقد يكون �ل�شارد �إحدى �شخ�شيات �لق�شة �أو �ملتكلم ب�شيغة �ل�شمري �لغائب.- 

�لأ�شلوب: ومتثل �ل�شور و�لرت�كيب و�ملو�شيقى و...- 
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�لت�شل�شل: ومتثل ت�شل�شل �لأحد�ث زمانيًا.- 

�لبناء: وميثل تنا�شب �ل�شخ�شيات مع �لأحد�ث و�لأ�شلوب.- 

�مل�شمون.- 

�لنهاية: ومتثل خامتة مفتوحة �أو مغلقة.- 

و�ملناق�شة هي مرحلة من مر�حل -  �لتحليل  �عتبار عملية  �ل�شابقة ميكننا  �لقر�ء�ت  بناء على 
�لتقد �لأدبي.
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الأن�شطة                 ونقده         الأطفال  اأدب  الثالث: حتليل  الف�شل  الأول/  الباب 
رقم الن�شاط: )٣/٣/١(

ا�شم الن�شاط: العربة يف اأدب الأطفال                                        الزمن: ٧5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

متييز �أنو�ع �لعرب يف �أدب �لأطفال.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�أن يكون من كل ق�شة ن�شختني ، ومن �لق�ش�ش  ق�ش�ش متنوعة ح�شب عدد �ملجموعات �شريطة 
�ملقرتحًة: ق�شة �لنملة و�ل�شر�شار، ق�شة �شعرية« �لثعلب و�لديك«، �ملغامر و�لفاأر �لعجيب، ثياب 
�لأمرب�طور �لعجيبة ، ماليني �لقطط، �أخي �لكبري، وجنان ذ�ت �جلورب �لطويل، و�لأرنب بيرت، 

و�لقطة �ل�شائمة.

اآلية التنفيذ:
يوزع �ملي�شر بع�ش �لق�ش�ش على جمموعات بحيث تاأخذ كل جمموعتني نف�ش �لق�شة.- 

تناق�ش كل جمموعة �لق�شة �لتي معها وت�شجل كل مقرتحاتها حول م�شمون �لق�شة �أو �أهد�فها - 
�أو �لعرب منها.

تعر�ش �ملجموعات �لتي �أخذت نف�ش �لق�شة ما تو�شلت �إليه.- 

نقا�ش جماعي حول �أنو�ع �لعرب. - 

�لتدريب -  �لتي مرت خالل  �لكال�شيكية  و�لق�ش�ش  �ل�شعبية  �حلكايات  بع�ش  �ملي�شر  ي�شرتجع 
ويناق�ش �لعرب فيها و�أنو�عها.

نقا�ش حول �لكتب �لتي تختارها لأطفالك بناء على �لعرب �ملوجودة فيها.- 

الإر�شادات:  
ثياب -  ق�ش�ش  يف  �أما  �شريحة،  و�لديك  و�لثعلب  و�ل�شر�شار،  �لنملة  ق�شتي  يف  �لعربة 

�لمبار�طور �لعجيبة، و�أخي �لكبري ، وماليني �لقطط فهي �شمنية، �أما ق�شتي �لأرنب بيرت، 
وجنان ذ�ت �جلورب �لطويل فهي ن�شبية.

�أو -  �ل�شمنية  �لعرب  �أن  �إل  �لعرب  �أنو�ع  �شوء  يف  �أف�شل  �لق�ش�ش  من  �أي  نقرر  �أن  ن�شتطيع  ل 



71تفعيل أدب األطفال: الباب األول

�لن�شبية تعطي جمال �أكرب للتو�شع يف �إعمال �لفكر و�لتخيل و�لإثارة لدى �لأطفال.

 -YOU TUBE ميكن �لبحث عن �لق�ش�ش عرب �ل�شبكة �لعنكبوتية يف بند �ليو تيوب
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الأن�شطة                    ونقده         الأطفال  اأدب  الثالث: حتليل  الف�شل  الأول/  الباب 
رقم الن�شاط: )٤/٣/١(

ا�شم الن�شاط: نقد اأدب الأطفال                                          الزمن: 6٠  دقيقة
الأهداف:

تقييم ق�ش�ش �لأطفال يف �شوء معايري معطاة.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�ش�ش متنوعة ح�شب عدد �ملجموعات. مقالة » حتليل �أدب �لأطفال ونقده«، ورق عري�ش.

اآلية التنفيذ:
تق�شيم �مل�شاركني �إلى جمموعات من) ٤-٦( �أفر�د يف كل جمموعة.- 

قر�ءة �ملجموعات لجتاهات ومعايري تقييم كتب �لأطفال.- 

�ختيار كل جمموعة لق�شة و�حدة وتقييمها يف �شوء �أحد �لجتاهات �أو �ملعايري، و�إعد�د مل�شق - 
يف ذلك.

�لق�شة -  بعر�ش ملخ�ش عن  �أع�شاء�ملجموعات  يقوم ممثلي  �ملجموعات بحيث  مناق�شة عمل 
ومن ثم �لجتاه �أو معايري �لتقييم �مل�شتخدمة وتقييمهم لها.   

تقييم �ملجموعات للعمل و��شتف�شار�تهم لهم - 

الإر�شادات:  
باختيار -  �أو  �ملعايري  �أو  �لجتاه  بنف�ش  جمموعتني  من  وتقييمها  بن�شختني  ق�شة  �ختيار  ميكن 

معايري خمتلفة.

يف�شل �لطلب من �ملجموعات قر�ءة �ملقالة قبل �حل�شور �إلى �لور�شة �لتدريبية لتوفري �لوقت - 
و��شتغالله للنقا�ش.

�حرت�م �لوقت و�شبط �لنقا�ش.- 

�شرورة تقبل �لنقد �لبناء من �مل�شاركني وتعزيز �ل�شورة �ليجابية يف ذلك.- 
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ملحق)١(
�لثعلب و�لديك

 َبَرَز �لَثعَلُب َيومًا 
                    يف �ِشعاِر �لو�ِعظينا

 َفَم�شى يف �لأَر�ِش َيهذي 
                    َوَي�ُشبُّ �ملاِكرينا

 َوَيقوُل �حَلمُد ِلل 
                    ِه �إَِلِه �لعامَلينا

 يا ِعباَد �هلَلِ توبو� 
                    َفهَو َكهُف �لتاِئبينا

 َوِ�زَهدو� يف �لَطرِي �إِنَّ �ل 
                    َعي�َش َعي�ُش �لز�ِهدينا

ن   َو�طُلبو� �لديَك ُيوؤَذِّ
بِح فينا الِة �ل�شُ                     ِل�شَ

 َفاأَتى �لديَك َر�شوٌل 
                    ِمن �إِماِم �لنا�ِشكينا

 َعَر�َش �لأَمَر َعَليِه 
                    َوهَو َيرجو �أَن َيلينا

 َفاأَجاَب �لديُك ُعذرً� 
لَّ �ملُهَتدينا                     يا �أَ�شَ

 َبلِِّغ �لَثعَلَب َعّني 
                    َعن جدودي �ل�شاحِلينا

ن   َعن َذوي �لتيجاِن مِمَّ
                    َدَخَل �لَبطَن �لَلعينا

ُهم قالو� َوَخرُي �ل   �أَنَّ
                    َقوِل َقوُل �لعاِرفينا

خُمِطٌئ َمن َظنَّ َيوما

�أَنَّ ِللَثعَلِب دينا
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الباب الثاني:
المهارات الحياتية وعالقتها بأدب األطفال
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 حين نجر� 

الحرب مثل الص�اد 
ونحن مثل الغزالة نجر�.  

الحرب ص�اٌد  
ينصب الفخ لنا  

نراه �ضحُك 
نتر�ه ونجر� �عيدًا. نتر�ه ونجر� �عيدًا. 

التمر�ن: لو أنني �ائن آخر ماذا سأكون، ماذا سأفعل؟  
لو �نت مثًال عصفورًا، لو �نت ف�ًال أو قطة؟ 

الباب الثاين

املهارات احلياتية وعالقتها باأدب الأطفال
يتكون �لباب من ف�شلني رئي�شيني، وهما:

�ملهار�ت �حلياتية وعالقتها باأدب �لطفل.- 

ن�شاطات من �أدب �لأطفال تنمي �ملهار�ت �حلياتية. - 

وخمرجات الوحدة الرئي�شة هي:
يتوقع بعد نهاية �لوحدة �أن يكون �مل�شاركون قادرين على:

حتديد �ملهار�ت �حلياتية �لأ�شا�شية ومكوناتها.- 

�ختيار كتب لالإطفال تعزز �ملهار�ت �حلياتية- 

عمل �أن�شطة تعزز �ملهار�ت �حلياتية، وتنفيذها.- 

املهمات والواجبات:
�أو �لو�جبات �لتي تطبق يف ميد�ن �لعمل غالبًا، وبعد نهاية  تنتهي �لوحدة مبجموعة من �ملهمات 
تدريبات �لوحدة يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة �ملهمات )�لو�جبات( �لتي نفذها �مل�شاركون، حيث 
يعر�ش كل م�شارك و�جباته، وي�شتمع للتغذية �لر�جعة من �ملي�شر و�لزمالء، ويتاأملها ومن ثم يعدلها 

يف �شوء ذلك، وي�شعها يف ملف االإجناز )حقيبة املمار�شة املهنية(.



 حين نجر� 

الحرب مثل الص�اد 
ونحن مثل الغزالة نجر�.  

الحرب ص�اٌد  
ينصب الفخ لنا  

نراه �ضحُك 
نتر�ه ونجر� �عيدًا. نتر�ه ونجر� �عيدًا. 

التمر�ن: لو أنني �ائن آخر ماذا سأكون، ماذا سأفعل؟  
لو �نت مثًال عصفورًا، لو �نت ف�ًال أو قطة؟ 
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م�شفوفة الباب الثاين:»اأدب الأطفال واملهارات احلياتية«
 الإطاراأدب الأطفال وعالقته باملهارات احلياتية

البابالف�شلخمرجاتالف�شلالنظري
�لأهد�ف�لزمن منهجية �لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 الن�شاط/
�لفعالية

مر�آة

�ملالحظة
 �ل�شتجابات عن

�لأ�شئلة

 - تعّلم باللعب
- نقا�ش.

٠٣ د.
 - تعميق �لعالقة بني �ملجتمع

ن�شاط اإحمائي�لتعّلمي
 ١.�ملهار�ت �حلياتية

 وعالقتها باأدب �لأطفال
و��شحة.

�لف�شل �لأول
 �أدب �لأطفال

 وعالقته
 باملهار�ت

�حلياتية)١(

نية
لثا

�

عر�ش بور بوينت.
ورق عري�س اأو لوح قالب

 ورقة عمل »�ملهار�ت
�حلياتية و�أدب �لطفال«.

ن�شرة مهار�ت �حلياة.

 مالحظة تفاعل
�مل�شاركني.

تقييم �لأقر�ن

- ع�شف ذهني.
- عر�ش تقدميي.

- جمموعات عمل.
٠٦ د.

 - حتديد مفهوم �ملهار�ت
�حلياتية

 مفهوم
 �ملهار�ت
�حلياتية

- كر�ت)٢-٤(

 مالحظة تفاعل
�مل�شاركني.

 �ل�شتجابة عن
�ل�شئلة.

- تعّلم باللعب
- نقا�ش.

٠٦ د.
 -  تعرف مكونات �لتو��شل

�لفعال.
لعبة تو��شل

 1. اأمناط التوا�شل غري
�للفظي و��شحة
 ٢. �أن�شطة تعزز

  فهم مهار�ت �حلياة
 �لتو��شل، حل

 �مل�شكالت، �لثقة
بالنف�ش،...

 بطاقات تعبريية
 تقييم �لأقر�ن.

�ملالحظة
- �لتمثيل �لدر�مي �ل�شامت

- نقا�ش.
٠٠٩د.

 - تعرف امناط االت�شال
 و�لتو��شل) �لتو��شل غري

�للفظي(
 - تنمية مهار�ت �لتحليل

و�لتعبري غري �للفظي.

 اأمناط
 �لت�شال

و�لتو��شل)١(

 بطاقات بر�شوم) ٣
 مناذج اأو اأكرث ح�شب عدد

�ملجموعات(.

تقييم �لأقر�ن
�ملالحظة

- �لتمثيل �لدر�مي �ل�شامت.
- �لتعبري بالر�شم.

- نقا�ش.
٠٦ د.

 - تعرف امناط االت�شال
 و�لتو��شل) �لتو��شل غري

�للفظي(
 - تنمية مهار�ت �لتحليل

و�لتخيل و�لتعبري غري �للفظي.

 اأمناط
 �لت�شال

و�لتو��شل)٢(
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م�شفوفة الباب الثاين:»اأدب الأطفال واملهارات احلياتية«
 الإطاراأدب الأطفال وعالقته باملهارات احلياتية

البابالف�شلخمرجاتالف�شلالنظري
�لأهد�ف�لزمن منهجية �لعمل�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 الن�شاط/
�لفعالية

مر�آة

�ملالحظة
 �ل�شتجابات عن

�لأ�شئلة

 - تعّلم باللعب
- نقا�ش.

٠٣ د.
 - تعميق �لعالقة بني �ملجتمع

ن�شاط اإحمائي�لتعّلمي
 ١.�ملهار�ت �حلياتية

 وعالقتها باأدب �لأطفال
و��شحة.

�لف�شل �لأول
 �أدب �لأطفال

 وعالقته
 باملهار�ت

�حلياتية)١(

نية
لثا

�

عر�ش بور بوينت.
ورق عري�س اأو لوح قالب

 ورقة عمل »�ملهار�ت
�حلياتية و�أدب �لطفال«.

ن�شرة مهار�ت �حلياة.

 مالحظة تفاعل
�مل�شاركني.

تقييم �لأقر�ن

- ع�شف ذهني.
- عر�ش تقدميي.

- جمموعات عمل.
٠٦ د.

 - حتديد مفهوم �ملهار�ت
�حلياتية

 مفهوم
 �ملهار�ت
�حلياتية

- كر�ت)٢-٤(

 مالحظة تفاعل
�مل�شاركني.

 �ل�شتجابة عن
�ل�شئلة.

- تعّلم باللعب
- نقا�ش.

٠٦ د.
 -  تعرف مكونات �لتو��شل

�لفعال.
لعبة تو��شل

 1. اأمناط التوا�شل غري
�للفظي و��شحة
 ٢. �أن�شطة تعزز

  فهم مهار�ت �حلياة
 �لتو��شل، حل

 �مل�شكالت، �لثقة
بالنف�ش،...

 بطاقات تعبريية
 تقييم �لأقر�ن.

�ملالحظة
- �لتمثيل �لدر�مي �ل�شامت

- نقا�ش.
٠٠٩د.

 - تعرف امناط االت�شال
 و�لتو��شل) �لتو��شل غري

�للفظي(
 - تنمية مهار�ت �لتحليل

و�لتعبري غري �للفظي.

 اأمناط
 �لت�شال

و�لتو��شل)١(

 بطاقات بر�شوم) ٣
 مناذج اأو اأكرث ح�شب عدد

�ملجموعات(.

تقييم �لأقر�ن
�ملالحظة

- �لتمثيل �لدر�مي �ل�شامت.
- �لتعبري بالر�شم.

- نقا�ش.
٠٦ د.

 - تعرف امناط االت�شال
 و�لتو��شل) �لتو��شل غري

�للفظي(
 - تنمية مهار�ت �لتحليل

و�لتخيل و�لتعبري غري �للفظي.

 اأمناط
 �لت�شال

و�لتو��شل)٢(
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ا�شم الأهدافالزمنمنهجية العملاأ�شاليب التقييم امل�شادر واملرفقاتاملهمات
البابالف�شلاملخرجات املتوقعةالن�شاط

ق�شتني ق�شريتني �أو ف�شلني 
من ق�شة و�حدة.

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن

- عمل فردي ثم �أزو�ج
- عمل �أزو�ج ثم فردي.

- نقا�ش.
٠٩ د.

- تعرف امناط االت�شال 
و�لتو��شل )�لتو��شل 

�للفظي(.
- تنمية مهار�ت فهم �ملقروء 

و�مل�شموه و�لتعبري �ل�شفوي 
و�لكتابي  �للفظي.

�لتعبري 
�ل�شفوي 
و�لكتابي

- �لتو��شل �ل�شفوي و�لكتابي 
ومهار�تهما حمددة.

�لثاين 
�لف�شل �لأول
�أدب �لأطفال 

وعالقته باملهار�ت 
�حلياتية)٢(

نية
لثا

�

ق�شة �لعملق و�لقنقن �أو 
فيديو من �ليوتيوب للق�شة 

مرتجمة.�أ�شدقاء
ورقة عمل بعنو�ن  »فلنك�شب 

�أ�شدقاء«

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن

�لتاأمل �لذ�تي. 

- �ل�شتماع لرو�ية ق�شة.
- �لعمل �لفردي ثم جماعي.

- نقا�ش وحو�ر.
٠٣ د.

- تعزيز مهارة �لثقة بالنف�ش 
من خالل �لق�شة.

- تنمية مهارة حل �مل�شكالت

�لعملق 
و�لقنقن

- دور �لق�شة يف تعزيز مهارتي 
حل �مل�شكالت و�لثقة بالنف�ش 

و��شحة.

حماور لف�شول ق�شة 
ق�شة �شيء �آخر

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.

�لتاأمل �لذ�تي
تقييم �لق�ش�ش 

�ملكتوبة 

- عمل جماعي لكتابة ق�شة يف �شوء 
ف�شول معطاة.

- �لتعبري بالر�شم.
- نقا�ش وحو�ر.

٠٦ د. 

- تعزيز مهارة تقبل �لآخر 
من خالل �لق�شة.

تنمية مهارة حل �مل�شكالت.
�شيء �آخر

- ق�ش�ش مكتوبة حول مهار�ت 
تقبل �لآخرين 

ق�شة بائعة �لكربيت.
ورقة عمل »دللت علبة 

�لكربيت«
ورقة عمل »�شخ�شيات 

�لق�شة و�لأدلة«
ورقة عمل »مهار�ت �شناعة 

�لقر�ر«.

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.
�لتاأمل �لذ�تي.

- عمل فردي ثم جماعي.
- �ملناظرة.

- �حلو�ر و�لنقا�ش.
٠٩ د. 

- تنمية مهار�ت �حرت�م 
�لر�أي و�لر�أي �لآخر.

- تعزيز مهارة �لتعاطف من 
خالل �لق�شة.

- حتديد خطو�ت �شناعة 
�لقر�ر�ت.

علبة 
�لكربيت

- تطبيقات على �ملناظرة.
- خطو�ت �شناعة �لقر�ر 

و��شحة.
- موؤ�شر�ت للتعاطف مع 

�لآخرين.

ق�ش�ش متنوعة ولأعمار 
خمتلفة.

ورقة  »منوذج ن�شاط«

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.

�لتاأمل �لذ�تي
تقييم �لأن�شطة 

�ملكتوبة

عمل جماعي.

تطبيق عملي.
نقا�ش.

٠٩ د.
- �إعد�د �أن�شطة تعزز مهار�ت 

�حلياة.
�أن�شطة 
للطلبة

- �أن�شطة لالأطفال معدة
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ا�شم الأهدافالزمنمنهجية العملاأ�شاليب التقييم امل�شادر واملرفقاتاملهمات
البابالف�شلاملخرجات املتوقعةالن�شاط

ق�شتني ق�شريتني �أو ف�شلني 
من ق�شة و�حدة.

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن

- عمل فردي ثم �أزو�ج
- عمل �أزو�ج ثم فردي.

- نقا�ش.
٠٩ د.

- تعرف امناط االت�شال 
و�لتو��شل )�لتو��شل 

�للفظي(.
- تنمية مهار�ت فهم �ملقروء 

و�مل�شموه و�لتعبري �ل�شفوي 
و�لكتابي  �للفظي.

�لتعبري 
�ل�شفوي 
و�لكتابي

- �لتو��شل �ل�شفوي و�لكتابي 
ومهار�تهما حمددة.

�لثاين 
�لف�شل �لأول
�أدب �لأطفال 

وعالقته باملهار�ت 
�حلياتية)٢(

نية
لثا

�

ق�شة �لعملق و�لقنقن �أو 
فيديو من �ليوتيوب للق�شة 

مرتجمة.�أ�شدقاء
ورقة عمل بعنو�ن  »فلنك�شب 

�أ�شدقاء«

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن

�لتاأمل �لذ�تي. 

- �ل�شتماع لرو�ية ق�شة.
- �لعمل �لفردي ثم جماعي.

- نقا�ش وحو�ر.
٠٣ د.

- تعزيز مهارة �لثقة بالنف�ش 
من خالل �لق�شة.

- تنمية مهارة حل �مل�شكالت

�لعملق 
و�لقنقن

- دور �لق�شة يف تعزيز مهارتي 
حل �مل�شكالت و�لثقة بالنف�ش 

و��شحة.

حماور لف�شول ق�شة 
ق�شة �شيء �آخر

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.

�لتاأمل �لذ�تي
تقييم �لق�ش�ش 

�ملكتوبة 

- عمل جماعي لكتابة ق�شة يف �شوء 
ف�شول معطاة.

- �لتعبري بالر�شم.
- نقا�ش وحو�ر.

٠٦ د. 

- تعزيز مهارة تقبل �لآخر 
من خالل �لق�شة.

تنمية مهارة حل �مل�شكالت.
�شيء �آخر

- ق�ش�ش مكتوبة حول مهار�ت 
تقبل �لآخرين 

ق�شة بائعة �لكربيت.
ورقة عمل »دللت علبة 

�لكربيت«
ورقة عمل »�شخ�شيات 

�لق�شة و�لأدلة«
ورقة عمل »مهار�ت �شناعة 

�لقر�ر«.

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.
�لتاأمل �لذ�تي.

- عمل فردي ثم جماعي.
- �ملناظرة.

- �حلو�ر و�لنقا�ش.
٠٩ د. 

- تنمية مهار�ت �حرت�م 
�لر�أي و�لر�أي �لآخر.

- تعزيز مهارة �لتعاطف من 
خالل �لق�شة.

- حتديد خطو�ت �شناعة 
�لقر�ر�ت.

علبة 
�لكربيت

- تطبيقات على �ملناظرة.
- خطو�ت �شناعة �لقر�ر 

و��شحة.
- موؤ�شر�ت للتعاطف مع 

�لآخرين.

ق�ش�ش متنوعة ولأعمار 
خمتلفة.

ورقة  »منوذج ن�شاط«

�ملالحظة.
 تقييم �لأقر�ن.

�لتاأمل �لذ�تي
تقييم �لأن�شطة 

�ملكتوبة

عمل جماعي.

تطبيق عملي.
نقا�ش.

٠٩ د.
- �إعد�د �أن�شطة تعزز مهار�ت 

�حلياة.
�أن�شطة 
للطلبة

- �أن�شطة لالأطفال معدة
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الباب الثاني

الفصل األول: »مهارات الحياة وعالقتها بأدب 
األطفال«

يهدف هذ� �لف�شل �إلى تزويد �مل�شاركني بقر�ءة معمقة حول مهار�ت �حلياة ومكوناتها وعالقة �أدب 
�لأطفال فيها، يتبعها �لرتكيز على مهار�ت �لت�شال و�لتو��شل، و�لثقة بالنف�ش و�شناعة �لقر�ر�ت  
وحل امل�شكالت والتعاطف مع االآخرين واحرتامهم وتقبل االآخر، والتعامل مع ال�شغوط، ومهارات 

�لتفكريمبا تت�شمنه من مهار�ت فرعية و�قرت�حات لتعزيزها من خالل �لق�شة.

يتكون الف�شل من:
يت�شمنه  - مبا  فيها:  الأطفال  اأدب  وعالقة  احلياة  مهارات  على  يركز  نظري  اإطار 

من تعريف للمهار�ت �حلياتية وكيفية �كت�شابها ودور �أدب �لأطفال وبالذ�ت �لق�شة يف تنمية 
�ملهار�ت �لذ�تية لالأطفال، وعالقتهم مع �لآخرين وتعاطيهم مع ما ي�شادفونه يف �حلياة مبا 
و�لتعاطف  و�لتو��شل  �مل�شكالت،  وحل  �لقر�ر،  و�تخاذ  بالنف�ش،  �لثقة  مهار�ت  من  تت�شمنه 

وغريها من �ملهار�ت �حلياتية.

)5( اأن�شطة متنوعة وملدة )5( �شاعات تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها ��شرت�تيجيات  -
و�لتمثيل  و�لنقا�ش  و�حلو�ر  �لذهني  و�لع�شف  و�لت�شاركية  �لتعاوين  و�لعمل  �للعب  على  تركز 
�لدر�مي �ل�شامت و�لتعبري بالر�شم و��شتنتاج عالقة �أدب �لأطفال مبهار�ت �حلياة مع �لرتكيز 

على اأمناط مهارة التوا�شل.

)٣( مهمات عمل: تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق �ملمار�شة مع �لأطفال و�ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل  -
�أولياء  وبني  بينها  و�لتكامل  �ملوؤ�ش�شة  عمل  يف  �حلياتية  �ملهار�ت  دمج  بهدف  فيها  �مل�شاركون 

�لأمور وزيادة فر�شة �لتعّلم وتعميقة.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل،  مهامهم يف  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظات مما يوفر لفر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه.
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الطفل                                     باأدب  وعالقتها  احلياة  مهارات  الأول:  الثاين/الف�شل  الباب 
)١(  الإطار النظري

تعريف املهارات احلياتية 
�ملهار�ت �حلياتية هي جمموعة من �ملهار�ت �لتي يتم �كت�شابها من خالل �لرتبية و�لتعليم �أو�خلربة 
�لعملية و�لتي ت�شاعد �لأفر�د على �لتعامل مع �لق�شايا �ليومية كافة، و�مل�شاكل و�لتحديات بكفاءة 
وفعالية. وح�شب تعريف منظمة �ل�شحة �لعاملية WHO و�ليوني�شيف هي) قدرة �لأفر�د على �لتعامل 
على  و�لقدرة  �لآخرين  مع  �لتو��شل  مثل  �ليومية  متطلبات وحتديات �حلياة  مع  و�إيجابية  بفعالية 
هي  �أخرى  تعريفات  �لذ�تية(.ويف  و�لإد�رة  �مل�شاكل  مع  و�لتعامل  �لناقد  و�لتفكري  �لقر�ر  �تخاذ 
جمموعة �ملهار�ت �ل�شخ�شية �لنف�شية و�لجتماعية �لتي ت�شاعد �لأفر�د على �لتو��شل مع �لآخرين، 
و�تخاد �لقر�ر �ملنا�شب يف جميع �لأمور �ملتعلقة بحياتهم، و�لقدرة على �إد�رة �لذ�ت وهي �لعامل 

�لأ�شا�شي �لتي ت�شكل حياة �لأفر�د.

ما هي املهارات احلياتية ح�شب ما ورد على �شفحة اليوني�شف؟
 ل توجد قائمة حمددة ملهار�ت �حلياة. �أما �لقائمة �أدناه فت�شتمل على �ملهار�ت �لنف�شية �لجتماعية، 
�ملهار�ت  �ختيار  يتباين  و�شوف  عام.  ب�شكل  مهمة  تعترب  �لتي  �لأ�شخا�ش  بني  �لعالقات  ومهار�ت 
نع  �شُ مهارة  فاإن  �ملثال،  �شبيل  )على  �ملحلية  وللظروف  للمو�شوع  وفقًا  عليها،  و�لرتكيز  �ملختلفة، 
�لقر�ر ُيحتمل �أن ترُبز بقوة يف مو�شوع �لوقاية من فريو�ش نق�ش �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�إيدز، 
يف حني �أن مهارة �إد�رة �لنز�عات مُيكن �أن تكون �أكرث بروزً� يف برنامج لثقافة �ل�شالم(. ومع �أن 
زة بع�شها عن �لآخر، فاإن �لعديد من �ملهار�ت ُي�شتخدم يف �آٍن  �لقائمة توحي باأن هذه �لفئات متميِّ
و�حٍد معًا �أثناء �لتطبيق �لعملي. على �شبيل �ملثال، فاإن مهارة �شنع �لقر�ر غالبًا ما تت�شمن مهارة 
�لتفكري �لناقد )»ما هي خيار�تي؟«( ومهارة تو�شيح �لقيم )»ما هو �ل�شيء �ملهم بالن�شبة يل؟«(. 
ويف نهاية �ملطاف، فاإن �لتفاعل بني �ملهار�ت هو �لذي ُينتج �ملُخرجات �ل�شلوكية �لقوية، ول �شيما 
عندما يكون هذ� �لنهج مدعومًا با�شرت�تيجيات �أُخرى مثل و�شائل �لإعالم، و�ل�شيا�شات و�خلدمات 

�ل�شحية.

كيف يتم اكت�شاب املهارات احلياتية : 
يتم �كت�شاب هذه �ملهار�ت من �لو�لدين بطريقة مبا�شرة من خالل ممار�شة �لو�لدية، �أوبطريقة 
�ملدر�شة  هي  فالأ�شرة  جتاربه.  من  �لتعلم  على  �لطفل  وم�شاعدة  �ملتابعة  خالل  من  مبا�شرة  غري 
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نتعلم يف هذ� �ملحيط كيف نتمعن يف م�شاعرنا ونحدد �ختيار�تنا كرد فعل  للتعلم، فنحن  �لأولى 
لهذه �ل�شتجابات«. ويرى جوملان �أن �لرتبية  تتم عن طريق مايقوله �لآباء ويفعلونه ويقدمونه من 
اأبنائهم، وكيف  يتبادلون �مل�شاعر  فيما بينهم. و�أن عدم �كت�شاب  مناذج يف كيفية تعاملهم جتاه 

هذ� �جلانب من �لأ�شرة  يوؤثر على مهار�تهم  وقدر�تهم  �لعاطفية �ملعرفية. 

ت�شد  �أن  �ملفرت�ش  من  �لتي   �ملدر�شة  هي  �حلياتية  �ملهار�ت  �لطفل  تعليم  يف  �ملهم  �لآخر  �لعامل 
�لأ�شرة،  �لناق�شة د�خل  �أو  �لتن�شئة �خلاطئة  �أ�شاليب  �لتي خلفتها  �لعاطفية- �ملعرفية  �لفر�غات 
و�أن تكون �أهم �أهد�فها بناء �أجيال منتجة لديهم م�شوؤولية جمتمعية، �أ�شحاب �خت�شا�شات و�أفر�د 
ن�شطاء ومو�طنني خمل�شني. وهذ� يتم من خالل نهج يت�شمن مهار�ت �لتفكري و�لإبد�ع �لتي ت�شاعد 
وهي  و�لتو��شل،  �لذ�ت  و�إد�رة  �مل�شاكل  وحل  و�لتحليل  �لناقد  �لتفكري  على  �لقدرة  �متالك  على 

�ملهار�ت �لتي عرفت �شابقاعلى �أنها �أ�شا�شية ومهمة للحياة .

اإذا كان هدف التعليم هو ماذكر، ملاذا ن�شبة اخلريجني القادرين على  وال�شوؤال الذي يطرح هنا 
�لتحدي ومو�جهة �حلياة قليلة؟

لقد تبني �أن هناك فجوة كبرية بني ما يتم تعليمه للطالب د�خل �ملد�ر�ش وما يحتاجه �ملجتمع فعال 
من مهار�ت لتمكينهم من �لقيام باأدو�رهم على �ختالفاتها �شو�ء �أكانو� معلمني �أوعاملني �أو �أهل 
املختلفة  التالميذ  يومية يف  اجلمع بني م�شاكل  يواجهون حتديات  املعلمني  اأن  واإمنا يحدث هو   .
قدما  �مل�شي  وبني  و�أد�ئهم  مهار�تهم  على  توؤثر  �شخ�شية  �جتماعية  نف�شية  م�شاكل  عن  �لناجتة 
باخلطة �ملدر�شية للمنهاج �ملقرر، �لذي يركز بالدرجة �لأولى على تدريب �لطالب على �كت�شاب 
�إلى م�شاكل  �لأحيان  �لكثري من  توؤدي يف  �أزمات كبرية  ي�شبب  �لفجوة  عالمات عالية. وجود هذه 

�أكادميية و�شلوكية و�جتماعية.

ففي العديد من الأبحاث التي عملت تبني اأن القلق واخلوف عند الطالب من التعبري 
عن اأنف�شهم اأو من الف�شل يوؤدي اإىل تلف ما ن�شبته ٣٠-٤٠% من الروابط الع�شبية 
التي ت�شاعد الطالب على التعلم. و�أن �لنظام �لتعليمي �لذي لير�عي �ختالف طر�ئق �لتعلم 
عند �لطالب، وليتجاوب �إل مع جمموعة معينة من �لذين يتو�فقون مع هذ� �لنهج، وي�شتثني بالتايل 
ت�شهم  �أخرى  �أحكام  عليهم  �أويطلق  �لتعلم،  بطيئو  �أنهم  على  ت�شنيفهم  يتم  �أخرى  كبرية  �أعد�د� 
بطريقة �أو باأخرى يف زيادة عدد �ملت�شربني يف �لوقت �لذي �أقرت �لعديد من �لدر��شات باأن �لتعليم 
�لتفاعلي �لذي ير�عي �أن يكون فيه نوع من �ملتعة و�لهتمام من قبل �لطالب، ويتبع مبد�أ �مل�شاركة 
و�لتعلم من �خلطاأ �أو �لف�شل ي�شاعد على زيادة ن�شبة �لذكاء �لعاطفي �لذي يعترب �لأ�شا�ش يف �أي 
عملية تعلم ح�شب ما قال �شقراط، وهذا يف املح�شلة ي�شاعد على حت�شيل علمي جيد، ويزيد من 
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�لتفاعل �حلقيقي و�لتعاطف بني �لطالب، ويعزز �لثقة بالنف�ش، ويقلل من �لقلق و�لتوتر، وبالتايل 
يعزز �لعديد من �ملهار�ت �لالزمة مل�شاعدة �لفرد على �لتاأقلم �لإيجابي د�خل �ملجتمع.

 .EmanueleCastano and David Comer Kidd (researchers in the psych department
at the New School for Social Research

عالقة اأدب الأطفال مبهارات احلياة
�لأطفال  ت�شتهدف  �لتي  و�شفاته  خ�شائ�شه  ويحمل  بعمومه،  �لأدب  من  جزء�  �لطفل  �أدب  يعترب 
�أو  �أو �لأن�شودة  باأ�شلوب �لق�شة  �أو  باأ�شلوب �ملقالة  وحتمل يف �لنهاية م�شمونا معينا، و�شو�ء �شيغ 
�حلكاية يعترب �أدب �لأطفال، مبا يحويه من ق�ش�ش و�أ�شعار وحكايات، يف �شيغة كتاب �أو جملة �أو 
�شريط م�شموع �أو م�شاهد، ميد�نًا هامًا لتنمية قدرة �لطفل على �لإبد�ع وتنمية �لقدر�ت �لبتكارية 

لديه.

ولأن �أ�شكال �لأدب تتنوع من �لق�شة �إلى �ل�شعر �إلى �لدر�ما وغريه مع ما يحمله كل نوع من �شفات 
ت�شهم ب�شكل �أو باآخر من �لتجاوب مع �حتياجات �لأطفال �ملختلفة، فمن ناحية تقوم �لق�شة باإ�شباع 
حب �لطفل ورغبته يف �ملعرفة حيث حتتوي  �جلديد من �لأفكار و�لأحد�ث و�ملو�قف و�شور �حلياة 
�ليومية، وتعمل �لق�شة كم�شدر لإثارة �نتباه �لطفل وت�شويقه ملا فيها من تعدد �شخ�شيات وترقب 
للمنطق  تنمية  وفيها  �لنف�شية  و�لر�حة  �ملتعة  من  نوع  فيها  م�شلية  بطريقة  وت�شل�شلها  لالأحد�ث 
معاجلة  �إلى  �إ�شافة  �لآخر  �لر�أي  و�حرت�م  �حلو�ر  على  �لقدرة  وتطوير  و�ملعرفة  للخيال  وتن�شيط 
�لعديد من �مل�شاكل �لجتماعية و�لنف�شية مما ي�شاعد يف �ملح�شلة على تطوير �لعديد من �ملهار�ت 

�حلياتية �لتي حت�شر �لأفر�د للحياة �لعملية.

وهناك �أ�شكال �أخرى من �لأدب  تعزز وتطور �لعديد من �ملهار�ت مثل ��شتعمال �لدر�ما �أو �لأنا�شيد 
اأ�شكال اأخرى، فم�شرح االأطفال اجليد، ميّثل تلك البهجة التي متالأ نفو�س االأطفال باملرح  اأية  اأو 
تاأتي ب�شور  التي  والن�شاط  عند م�شاهدتهم عر�س املواقف احلياتية املختلفة، وال �شيما املواقف 
باأ�شلوب ممتع ومقنع  و�ل�شلبية(  �أو فكاهية، وهي تقدم لالأطفال قيم �ملجتمع )�لإيجابية  در�مية 
معًا. فامل�شرحية �لتي تعر�ش لالأطفال تعّد �أ�شلوبًا ناجحًا لتهذيب �لنفو�ش وتربية �لوجد�ن، و�شقل 
�ملو�قف  جت�شيد  عرب  لهم  تك�شف  وهي  �لأطفال،  عقول  يف  و�حلقائق  �ملعارف  وتثبيت  �لعاطفة، 
و�لأحد�ث، عاد�ت �لنا�ش و�أخالقهم و�أ�شاليب تعاملهم يف �حلياة �إ�شافة �إلى �أنها تدرب �لأطفال 

على �لنطق �ل�شحيح و�لكالم �لو��شح، مما ي�شهم يف تنمية �لرثوة �للغوية، و�لتعبري �ل�شليم

.وتعترب �لأنا�شيد و�لتنغيم من �أهم �لفنون �لتي ي�شتجيب لها �لطفل يف فرتة مبكرة من حياته لأنها 
ت�شاعد �لأطفال على �شرعة �حلفظ، كما ت�شجع �لنغمات �لإيقاعية �لطفل �ملتلعثم يف �لكالم �أثناء 
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االأنا�شيد،  كما وي�شاعد الن�شاط املو�شيقي اجلوانب االأخرى املعرفية والوجدانية واحلركية، اأي اأنه 
لي�ش ن�شاطًا قائمًا بذ�ته، لأن  �لأنا�شيد ت�شتمل على �لغناء و�لت�شفيق و�لألعاب �حلركية �ملختلفة 

وت�شقل مو�هب �لأطفال و�إبد�عاتهم

.�إن تعلم �للغة من خالل ربطها بالأدب يعزز ويطور �ملهار�ت �حلياتية خا�شة عندما ل يقت�شر تعليم 
اللغة على قواعد ومفردات وقراءة، واإمنا يت�شمن ذلك م�شاعدة الفرد على معرفة نف�شه و�شفاته 
وقيمه و�آر�ئه، وبالتايل قدرته  على �لتعبري عن نف�شه يف �ملو�قف �ملختلفة من خالل ��شتعمال �للغة 
بال�شياق �ل�شحيح، وتتطور ب�شكل ملحوظ �لقدرة على �لتفكري �لنقدي وحل �مل�شاكل وربط ما يتم 
تعلمه باحلياه العملية مما ي�شاعد على اكت�شاب خربات عميقة لها مردود اإيجابي على جناح الفرد 

يف �ملجتمع و�حلياة.

�أن ��شتعمال �لأدب يف �لتعليم   يعترب من �أف�شل �لطر�ئق خللق  �أثبتت �لعديد من �لتجارب   وقد 
بيئة فيها نوع من �لتحفيز مل�شاعدة �لطالب على مو�جهة �لتحديات و�مل�شاكل �ليومية، وبناء نوع من 
�لتفاهم،  وتقبل وجهات �لنظر �ملختلفة و�لتعرف على ذو�تهم بطريقة �أف�شل. و�إن �إدخال �لأدب 
مثال  مع ممن كانو� يعتربون من بطيئي �لتعلم قد قلب �ملو�زين بدرجة كبرية، و�أدى �إلى زيادة ن�شبة 

�لذكاء �لتي �عتربت من قبل �لبع�ش �شابقا باأنها ثابتة منذ �لولدة .

�لذي  )�شتان يل(  �لطفل  �أن  تبني  ؟(  ذكاءك  �أن حت�شن  �لقر�ءة  ت�شتطيع  بعنو�ن )هل  مقالة  يف 
�شنف على �أنه من بطيئي �لتعلم عندما كان يف �لثامنه من عمرة، تغريت حياته عندما �بتد�أ بقر�ءة 
�أن �شده هذ� �ملو�شوع مما ح�شن و�شعه ب�شكل ملحوظ لت�شبح  �لنكت ليعر�شها هو و�شديقه بعد 
ن�شبة �لذكاءلديه ١٣٦  وكان يف �حلادية ع�شرة  من عمره. وقد كان للقر�ءة  عالقة مبا�شرة بهذ� 

.(Dan Hurley/ The Guardian) .لتح�شن�

�أقرو� باأن �عتماد �لأدب يف �ملرحلة �لبتد�ئية ي�شاعد �لطفل على �شبط  �إن  �لعديد من �خلرب�ء 
�لنف�ش ويقلل من  �لفجوة يف م�شتوى �ملعرفة �لتي تظهر بني   �لطالب ب�شبب �ختالف �لبيئة �لتي 

توؤثر يف كثري من �لأحيان  على م�شتوى تطور �لطفل  .

ت�شاعد على  �شاملة  تكاملية  للفرد هو عملية  و�لإدر�كي  �لعاطفي  �لجتماعي،  �للغوي  �لتطور  )�إن 
.١٩7٨ ،Vygotsky )تطور �جلانب �ملعريف �ل�شخ�شي باملح�شلة

تدريب  وبالتايل على  و�لعو�طف،  �مل�شاعر  تاأثري مبا�شر وكبري على  باأن لالأدب  �شبق  ن�شتنتج مما 
�أو �ملدر�شة، فالعديد من  �إذ� مت �عتماده من عمر مبكر �شو�ء يف �لبيت  �لدماغ وتن�شيطه، خا�شة 
�ملهار�ت  �لنف�شية مثل �لرتكيز ، �لتعبري، �خليال  و�لإدر�ك وكذلك �لإر�دة يجب �أن يتم �لعمل على 
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تطويرها يف �شن مبكرة، ما يتطلب توعية �لأهل لهذ� �جلانب من خالل ور�شات عمل �أو بر�مج معدة 
لالآباء �ملقبلني على �لزو�ج و�إدخال �لأدب يف هذه �لور�شات ويجب �أن يحتوي �لربنامج �ملدر�شي على 
ح�شة مدر�ش�شية على �لأقل ومن �ملمكن �أن يدخل �لأدب يف تعليم وتو�شيل �لعديد من �ملعلومات 
�لذكاء  م�شتوى  تطوير  على  مبا�شر  تاثر  له  �لأدب  لأن  و�لعلوم،  �لريا�شيات  فيها  مبا  لالأطفال 
�لعاطفي �مل�شوؤول �ملبا�شر عن �أية عملية تعلم خا�شة، و�أن  ذكاء �لإن�شان مرتبط �أ�شا�شا بقدرته على 
فهم م�شاعره و م�شاعر غريه، و ت�شيريها خلدمة �شحته �لنف�شية و تطوير قدر�ته �لعقلية ذ�تيا، و 

النجاح يف عالقاته االجتماعية و تطوير جمتمعه على هذا االأ�شا�س.

هيام عليان
مركز ال�شرايا
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�رة ثلج �حجم منزلنا 

لقد سقطت أول �رة ثلج على رأس منزلنا  
و�ان علينا أن نن�طح أرضًا، �ان علينا أن نجر� 

أن نهرب منها   
أن نحمل معنا أش�اءنا 

لنخبئها في بيت أقر�ائنا، في القر�ة ال�عيدة 
�ان علينا أن نفعل هذا �سرعة  �ان علينا أن نفعل هذا �سرعة  

قبل أن تسقط �رة ثلج أخر� وتدمر أش�اءنا 

التمر�ن: ن�تب قصة حول ماذا س�حدث معنا إذا ما سقطت �رة ثلج �بيرة على منزلنا، ماذا سنحمل معنا؟  

الطفل    باأدب  وعالقتها  احلياة  مهارات  الأول:  الف�شل  الثانية/  الوحدة 
الأن�شطة                  رقم الن�شاط: )2/١/١(

ا�شم الن�شاط: مفهوم مهارات احلياة                                     الزمن: 6٠ دقيقة
الأهداف: 

تعّرف مهار�ت �حلياة �لأ�شا�شية ومكوناتها �لفرعية.- 

�إعطاء �أمثلة و�قعية لتعزيز مهار�ت �حلياتية �ملختلفة من خالل �دب �لأطفال.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
عر�ش بور بوينت عن �ملهار�ت �لأ�شا�شية ومكوناتها، ورق عري�ش، ورقة عمل » �ملهار�ت �حلياتية 

واأدب الطفل«، اللوح القالب اأو ال�شبورة، ن�شرة » ورقة مهارات احلياة«.

اآلية التنفيذ:
�لثقة -  �مل�شكالت،  حل  و�لتو��شل،  )�لت�شال  �حلياتية  �ملهار�ت  ماهية  حول  ذهني  ع�شف 

بالنف�ش، �لتعاطف، �لت�شاركية،...(، وت�شجيل ما يطرحه �مل�شاركون على �ل�شبورة.

مو�جهة -  مثال  قبلهم.  من  �ملطروحة  �ملهار�ت  ت�شتدعي  مو�قف  ذكر  �مل�شاركني  من  ��لطلب 
م�شكلة نق�ش �ملياه، زر�عة حديقة منزلية..

)ميكن -  ونقا�شها  �لفرعية  ومكوناتها  �لرئي�شة  �حلياتية  �ملهار�ت  حول  بوينت  بور  عر�ش 
�ل�شتفادة من �لورقة �ملرفقة حول« �ملهار�ت �حلياتية«(.

الطلب من امل�شاركني طرح اأمثلة من واقعهم وما واجهوه يف كل منها.- 

�لعمل يف جمموعات من)٥-٦( �أفر�د يف كل جمموعة على ورقة عمل »�ملهار�ت �حلياتية«.- 

تعلق �لأور�ق على جو�نب �ملكان وتتجول �ملجموعات على كل ورقة وتكتب مالحظاتها عليها)  - 
.Gallery Walk)

الإر�شادات:
ميكن تق�شيم بنود ورقة �لعمل » �ملهار�ت �حلياتية و�أدب �لطفل«،  بحيث تقوم كل جمموعة - 

باختيار بندين �أو ثالثة منها و�لعمل عليها، ول مانع �أن يتكرر �أحد �لبنود مع �أكرث من جمموعة 
على �أن يتم تغطية جميع بنود �لورقة.
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�رة ثلج �حجم منزلنا 

لقد سقطت أول �رة ثلج على رأس منزلنا  
و�ان علينا أن نن�طح أرضًا، �ان علينا أن نجر� 

أن نهرب منها   
أن نحمل معنا أش�اءنا 

لنخبئها في بيت أقر�ائنا، في القر�ة ال�عيدة 
�ان علينا أن نفعل هذا �سرعة  �ان علينا أن نفعل هذا �سرعة  

قبل أن تسقط �رة ثلج أخر� وتدمر أش�اءنا 

التمر�ن: ن�تب قصة حول ماذا س�حدث معنا إذا ما سقطت �رة ثلج �بيرة على منزلنا، ماذا سنحمل معنا؟  

ل يتوقع من �ملي�شر �أن يعطي مالحظاته على عمل �ملجموعات فالفكرة هنا معرفة توقعاتهم من - 
دور �أدب �لأطفال يف تعزيز مهار�ت �حلياة.

��شتثمار �ملو�قف و�ملثلة �لتي طرحها �مل�شاركون يف تطوير ق�شة- 
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ورقة عمل
مهارات احلياة وعالقتها باأدب الأطفال

�مل�شارك/ة �لأعز�ء

بالت�شارك مع زمالئك، �شجلو� �أفكاركم يف �جلدول �لآتي:
كيفية تعزيزها من خالل الق�شةمهاراتها الفرعيةاملهارة الرئي�شة

�لتو��شل

حل �مل�شكالت

�شنع �لقر�ر

�لتعامل مع �لعو�طف

�لتعاطف

التعامل مع ال�شغوط

مهار�ت وعي �لذ�ت

�لعالقات بني �لأ�شخا�ش

 �لتفكري �لناقد

�لتفكري �لإبد�عي
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»ن�شرة«
»املهارات احلياتية«

عرفت موؤ�ش�شة �ل�شحة �لعاملية �ملهار�ت �حلياتية باأنها �لقدرة على �لقيام ب�شلوك تكيفي و�إيجابي 
ميكن �لفرد من �لتعامل مع متطلبات وحتديات �حلياة �ليومية وتت�شمن �ملهار�ت �حلياتية �لأ�شا�شية 

�لآتية:

�شنع �لقر�ر.- 

حل �مل�شكالت.- 

�لتفكري �لإبد�عي.- 

�لتفكري �لناقد.- 

�لت�شال �لفعال.- 

مهار�ت �لعالقات بني �لأ�شخا�ش.- 

وعي �لذ�ت.- 

�لتعاطف.- 

�لتعامل مع �لعو�طف.- 

التعامل مع ال�شغوط.- 

مهارات اتخاذ القرارات:
تقييم �ملعلومات و�لن�شائح من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت عن معرفة.

تقييم النقاط االإيجابية وال�شلبية يف االآراء املختلفة.- 

تغيري �لقر�ر�ت للتاأقلم مع �لأو�شاع �جلديدة - �لقدرة على �لتوقع-.- 

حتديد �لأهد�ف.- 

�لتخطيط للم�شتقبل.- 

مهارات حل امل�شكالت:
حتديد �مل�شكالت و�أ�شبابها وتقدير �أثر �حللول �ملختلفة و�لبد�ئل )�شو�ء كاأفر�د �أو جمموعات(.- 
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طلب �مل�شاعدة و�لن�شح من بالغني �أهل �لثقة �أو من �خلدمات �ملنا�شبة.- 

حتديد �حللول وتنفيذها بناء على مبد�أ �لت�شوية) من �أجل حل �ل�شر�عات(.- 

مهارات التفكري الإبداعي) اخلالق(:
�لتفكري �لإيجابي.- 

�لبحث عن قنو�ت للتعبري عن �لذ�ت )�إلى ما بعد �لت�شال �للفظي(.- 

�لبحث عن �أفكار مبتكرة حول �لأو�شاع �ملختلفة.- 

�لبحث عن معارف جديدة )من �أجل �لتعّلم �ملوجه ذ�تيًا(.- 

مهارات التفكري النقدي:
حتليل �لتاأثري�ت �لجتماعية و�لثقافية على �ملو�قف و�لقيم و�ل�شلوكيات) تاأثري �لإعالم(.- 

�لت�شكيك يف عدم �مل�شاو�ة و�لظلم و�لأحكام �ملغر�شة �لو�شمة.- 

��شتك�شاف وتقييم �لأدو�ر و�حلقوق و�مل�شوؤوليات) دور �لأ�شرة(.- 

تقييم �ملخاطر.- 

مهارات التوا�شل:
�لت�شال �للفظي �ملنا�شب.- 

�لت�شال غري �للفظي �ملنا�شب.- 

�ل�شتماع.- 

�حلزم )من �أجل مهار�ت �لرف�ش(.- 

�لتفاو�ش.- 

مهارات العالقات بني الأ�شخا�ش:
�إدر�ك �حلدود يف �لعالقات �ل�شلوكية بني �لأ�شخا�ش.- 

بناء عالقات �ل�شد�قة و�ملحافظة على ��شتمر�رها �أو قطعها.- 

�لت�شارك.- 
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�لتعاون و�لعمل كفريق.- 

�إدر�ك ومقاومة �شغط �ملجموعة �أو �شغط �لأقر�ن.- 

�لقيادة.- 

مهارات وعي الذات:
حتديد نقاط القوة ال�شخ�شية )تقدير الذات(.- 

تقدير نقاط ال�شعف واحل�شا�شية ال�شخ�شية.- 

و�شوح القيم واملعتقدات ال�شخ�شية.- 

و�شوح واإدراك اجلدارة ال�شخ�شية )احلقوق(.- 

�إدر�ك �مل�شوؤوليات �ل�شخ�شية.- 

مهارات التعاطف:
�إدر�ك قيمة وجهة نظر �ل�شخ�ش �لآخر) من �أجل �شلوك �أقل عدو�نية بني �لأ�شخا�ش(.- 

�إدر�ك �أن لكل �شخ�ش م�شاعر و�أحا�شي�ش.- 

م�شاعدة �لآخرين و�لهتمام بهم.- 

تقدير قيمة �ملعتقد�ت �ملختلفة )من �أجل �لت�شامح و�لحرت�م(.- 

مهارات التعامل مع العواطف:
�إدر�ك �لعو�طف.- 

�لتعبري �ملنا�شب عن �لعو�طف.- 

ربط �لعو�طف بطريقة تفكرينا وت�شرفنا.- 

القدرة على التعامل مع االأو�شاع امل�شحوبة بال�شغوط.- 

�ملحافظة على �لهدوء حتت �ل�شغط.- 

�إد�رة �لوقت.- 

اإدراك ال�شغوط االإيجابية والتعامل مع التحديات �شكل بناء.- 
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أنا ال أغضب 

أمس �سرت زجاج النافذة 
رميته �الكرة، 

أو ر�ما �الحجر الذ� حملته في الطر�ق إلى البيت 
لم أكن ألعب مع أحد 

�نت فقط أخبر الطر�ق والبيت والنافذة أنني غاضب  
رآني أبي، ناداني أبي رآني أبي، ناداني أبي 

جمعنا الزجاج المحطم معًا، ثم مشينا إلى شاطئ ال�حر 
وهناك، حملني أبي على �تف�ه  

وأخبرني أنه حين �غضب  
يرمي مائة حجر في ال�حر، 

ثم �حمل حجرًا صغيرًا و�عود �ه إلى البيت. 
إذن، ه�ذا صار لدينا مدخل جميل من الحجارة �ا أبي! 

نشا� مقترح: ن�تب رسائل ل�ا�ا وماما نتحدث فيها عن أش�اء تغضبنا،  نشا� مقترح: ن�تب رسائل ل�ا�ا وماما نتحدث فيها عن أش�اء تغضبنا،  
��تب �ا�ا وماما رسائل أخر�، �التأكيد سيخبروننا من خاللها أنهم �حبوننا.  

مهارات التعامل مع ال�شغوط:
اإدراك م�شادر ال�شغوط وا�شتجابات التكيف اخلاطيء مع ال�شغوط.- 

القدرة على التعامل مع االأو�شاع امل�شحوبة بال�شغوط.- 

�ملحافظة على �لهدوء حتت �ل�شغط.- 

�إد�رة �لوقت.- 

اإدراك ال�شغوط االإيجابية والتعامل مع التحديات ب�شكل بناء.- 
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أنا ال أغضب 

أمس �سرت زجاج النافذة 
رميته �الكرة، 

أو ر�ما �الحجر الذ� حملته في الطر�ق إلى البيت 
لم أكن ألعب مع أحد 

�نت فقط أخبر الطر�ق والبيت والنافذة أنني غاضب  
رآني أبي، ناداني أبي رآني أبي، ناداني أبي 

جمعنا الزجاج المحطم معًا، ثم مشينا إلى شاطئ ال�حر 
وهناك، حملني أبي على �تف�ه  

وأخبرني أنه حين �غضب  
يرمي مائة حجر في ال�حر، 

ثم �حمل حجرًا صغيرًا و�عود �ه إلى البيت. 
إذن، ه�ذا صار لدينا مدخل جميل من الحجارة �ا أبي! 

نشا� مقترح: ن�تب رسائل ل�ا�ا وماما نتحدث فيها عن أش�اء تغضبنا،  نشا� مقترح: ن�تب رسائل ل�ا�ا وماما نتحدث فيها عن أش�اء تغضبنا،  
��تب �ا�ا وماما رسائل أخر�، �التأكيد سيخبروننا من خاللها أنهم �حبوننا.  

الباب الثاين/ الف�شل الأول: مهارات احلياة
الأن�شطة                                      رقم الن�شاط:) 2/١/2(

ا�شم الن�شاط: لعبة توا�شل اإحمائي                                    الزمن: ٤5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

زيادة تر�بط �ملجموعات �لتعلمية.- 

�لتهيئة ملهارة �لتو��شل وكوناتها.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
كر�ت متو�شطة �حلجم من)٣-٤( كر�ت.

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �لوقوف على �شكل د�ئرة.- 

يطرح املي�شر فكرة الن�شاط، وهي:
كتلة ملتهبة -  �أنها  �مل�شاركني  فيها كل فرد من  يفكر  �أن  �لتي يجب  �لكر�ت  لديه جمموعة من 

ويجب �أن يتخل�ش منها ب�شرعة.

�أنه �شريمي �لكرة على �شخ�ش بعد ت�شمية ��شمه، وعندما يلتقطها �ل�شخ�ش يجب �أن ل تبقى - 
يف يده )يتخيلها ملتهبة و�شتوؤذيه( ولكن يجب �أن يذكر ��شم �ل�شخ�ش �لذي �شري�شلها �إليه قبل 

�أن يرمي �لكرة �إليه، وهكذ� ت�شتمر �لعملية.

البدء يف تنفيذ الن�شاط.

يرمي �ملي�شر كرة ثانية لتكون جزءً� من �للعبة.- 

بعد فرتة ق�شرية يدخل كرة ثالثة لتكون جزءً� من �للعبة �أي�شًا.- 

يوقف �ملي�شر �للعبة وي�شاأل جمموعة من �لأ�شئلة منها:

هل ا�شتمتعتم يف تنفيذ الن�شاط؟ ما الهدف من الن�شاط؟ اأيها اأ�شهل تنفيذ الن�شاط بوجود كرة - 
�أم �أكرث من كرة؟ وملاذ�؟

ما توقعاتكم حول �لر�شالة �لتي �أريد �إي�شالها �إليكم؟ - 
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اللعبة( -  التوا�شل الرئي�شة وهي وجود ر�شالة)  الكرة يف  الن�شاط ومكونات  يربط املي�شر بني 
و�ملر�شل وهو ) قاذف �لكرة( و�مل�شتقبل وهو) ملتقط �لكرة(.

الإر�شادات:  
ميكن عمل كر�ت من �لورق بدل من �لكر�ت �ملطاطية.- 

لنجاح املر�شل يف اإي�شال ر�شالته يجب اأن يحدد امل�شتقبل بو�شوح وتكون ر�شالته وا�شحة دون - 
ت�شوي�ش خارجي مثاًل
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الوحدة الثانية/ الف�شل الأول: مهارات احلياة
الأن�شطة                                  رقم الن�شاط:) 2/٣/١(

ا�شم الن�شاط: اأمناط الت�شال والتوا�شل)١(                  الزمن: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

التعرف اإلى اأمناط االت�شال والتوا�شل. - 

تنمية مهار�ت �لتحليل و�لتعبري غري �للفظي ل�شرد ق�ش�ش بالإمياء.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
جنار،  حداد،  مثال:)  لق�ش�س  اأ�شماء  اأو  مواقف  اأو  حلرف  م�شميات  اأو  مواقف  عليها  بطاقات 
خياط، العب كرة قدم، اأمني مكتبة، ق�شة ليلى والذئب، اجلميلة والوح�س، �شبوجن بوب، االأرنب 

بيرت،.....(

اآلية التنفيذ:
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جمموعتني مت�شاويتني �إن �أمكن.- 

يو�شح قو�نني �للعبة بحيث تختار كل جمموعة ممثال عنها: ي�شحب ممثل �ملجموعة ورقة من - 
�لبطاقات ويقروؤها بعينيه ومن ثم ي�شتخدم �لمياء�ت فقط دون �لتعبري ول ي�شتخدم �شوته 

على �لإطالق لتمثيل �حلرفة �أو �لتعبري عن �مل�شمى �أو عنو�ن �لق�شة.

تعطى فر�شة للفريق بالتعرف على ما تعرب عنه �لبطاقة مبدة ل تزيد عن ثالث دقائق.- 

تتبادل  �ملجموعتان �لأدو�ر حتى يتم حتديد �ملجموعة �لفائزة.- 

يطرح املي�شر بع�ش الأ�شئلة مثل:
ل ممثل �ملجموعة ر�شالته؟-  ما �لذي �شاعد �لفريق)x( على �لفوز ؟ كيف و�شّ

يركز �ملي�شر على �أن �لتو��شل كان غري لفظي.- 

ي�شجع �ملي�شر �مل�شاركني على قر�ءة بع�ش �لق�ش�ش �ملذكورة �أو ذكر ملخ�شها ملن يعرفها- 

الإر�شادات:  
يتغري ممثل �ملجموعة بعد كل مرة لإعطاء فر�شة لأكرث من �شخ�ش �أن ميثل جمموعته.- 
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يعود ممثل �ملجموعة �إلى مكانه وت�شجل نقطة خ�شارة �إذ� ��شتخدم �لكتابة �أو �للفظ �ل�شوتي - 
للتعبري عن �ملطلوب.

مرة -  �ملهنة  �أو متثيل  �لق�شة  يعرف  ل  �أنه  �ملجموعة  �شعر ممثل  �إذ�  �لبطاقة  ��شتبد�ل  ميكن 
و�حدة فقط لكل �ملجموعة.

ميكن تغيري ما هو مكتوب على �لبطاقات وفقًا خلربة �ملجموعة وطبيعتها و�لق�ش�ش �ملتو�فرة - 
يف مكتبتهم.

ميكن عر�س اللق�ش�س يف نهاية الن�شاط للت�شجيع على قراءته.- 
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الباب الأول/ الف�شل الأول: مهارات احلياة
الأن�شطة رقم الن�شاط:) 2/٤/١(

ا�شم الن�شاط: اأمناط الت�شال والتوا�شل)2(                    الزمن: ٩٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

التعرف على اأمناط االت�شال والتوا�شل.- 

تنمية مهار�ت �لتحليل و�لتخيل و�لتعبري غري �للفظي.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
بطاقات عليها ر�شومات غري مكتملة )ميكن �ل�شرت�شاد بالبطاقات �ملرفقة �لتي �كملها جمموعات 

طلبة وفقًا للر�شمة رقم ١ يف كل منها.

اآلية التنفيذ:
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى ثالث جمموعات �أو �أكرث ح�شب عدد �لر�شمات �ملوزعة.- 

يو�شح �ملي�شر قو�نني �للعبة بحيث تختار كل جمموعة ممثال عنها: ي�شحب ممثل كل جمموعة - 
�آخر من جمموعته جزء� من  A4 مثال، يكمل فرد  ورقة  وير�شمها على  �لبطاقات،  ورقة من 
�إليه  �لتو�شل  يبغي  ما  متثيل  وميكن  �لنهائية،  �ل�شورة  فيها  يتخيل  �لتي  بالطريقة  �لر�شمة 
عن طريق �لإماء�ت فقط، وهكذ� يتناوب �أفر�د �ملجموعة ��شتكمال �لر�شمات بالتدريج حتى 

ت�شتكمل �ل�شور مب�شاركة معظم �أفر�د �ملجموعات.

�لفرق بني ما فكر فيه يف -  بالر�شم يف كل جمموعة بنقا�ش  بد�أ  �لذي  لل�شخ�ش  تعطى فر�شة 
�لبد�ية وبني �لر�شمة �لنهائية.

يطرح املي�شر بع�ش الأ�شئلة مثل:
لنقا�شها -  فر�شة  ويعطي  جمموعة  كل  يف  ر�شمت  �لتي   غري  �أخرى  �أ�شكال  ر�شم  ميكن  هل 

وتطبيقها.

هل ميكن تطبيق هذا الن�شاط مع االأطفال؟ كيف ميكن اأن جنعله يتوافق مع اأعمار)٦-٩( �إو - 
)٩-١٣( مثاًل.

يركز �ملي�شر على �أن �لتو��شل كان غري لفظي.- 
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غري -  التوا�شل  وتعزز  االأطفال  على  تطبيقها  ميكن  اأخرى  مناذج  عمل  على  امل�شاركني  ي�شجع 
�للفظي.

يناق�ش �ملي�شر  �ل�شخ�شية �أو �ملوقف �ملر�شوم بعد عر�شه، ويعطيهم فر�شة لكتابة ق�شة حول . - 

الإر�شادات:  
�أي بد�ية ر�شمة تتالءم مع طبيعة �لفئة  �لر�شومات �ملعطاة هي لال�شرت�شاد فقط، وميكن �ختيار 

�مل�شتهدفة و�أعمارهم.

يعود ممثل �ملجموعة �إلى مكانه وت�شجل نقطة خ�شارة �إذ� ��شتخدم �لكتابة �أو �للفظ �ل�شوتي للتعبري 
عن �ملطلوب.

اختيار مناذج للقراءة ح�شب الوقت من كتابابت االأطفال.

مناذج للر�شم ميكن اال�شرت�شاد بها

منوذج )٣(                                    منوذج)2(    منوذج)١(   
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مهام الف�شل الأول من الباب الثاين:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل �لأول من �لباب �لثاين على �أن تكون حمورً� للنقا�ش 

يف حلقة �لنقا�ش: 

�لتوثيق . ١ مع  بوربوبنت  عر�ش  �أو  تقرير  وكتابة  �لأطفال  مع  �ملقرتحة  �لأن�شطة  تطبيق 
بال�شور �أو عمل فيديو عن ذلك.

كتابة ت�شورك لكيفية دمج �ملهار�ت �حلياتية يف: . ٢

طريقة �لتعامل مع �لأطفال يف �ملوؤ�ش�شة �لتي تعمل فيها.- 

تفعيل �أولياء �لأمور يف دعمهم لتعزيز مهار�ت �حلياة.- 

عمل لقاء مع زمالئك يف �ملوؤ�ش�شة )�ملعنيني يف �أدب �لطفل( ونقا�ش كيفية دمج �ملهار�ت . ٣
�حلياة �أو �لرتكيز عليها يف ن�شاطاتهم وكتابة مقرتحاتهم.
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الباب الثاين / الف�شل الثاين
»مهارات احلياة وعالقتها باأدب الأطفال)2(«

مبا  �حلياة،  مهار�ت  لتعزيز  �لق�شة  ��شتثمار  مبهار�ت  �مل�شاركني  تزويد  �إلى  �لف�شل  هذ�  يهدف 
و�شناعة  �مل�شكالت  وحل  و�لتفكري  �لتحليل  ومهار�ت  �ل�شفوي  و�لتعبري  �لكتابي  �لتو��شل  يحقق 
�لقر�ر�ت و�تخاذها وتعزيز فر�شة �ملناظرة و�لقدرة على �لإقناع دون �إهمال لتقبل �لآر�ء و�لتاأمل 

فيها و�لتعاطف مع �لآخرين و�لتعامل معهم.

يتكون الف�شل من:
)6( اأن�شطة متنوعة وملدة )6( �شاعات تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها ��شرت�تيجيات  -

تركز �لعمل �لفردي و�جلماعي يف �ل�شتماع للق�ش�ش وقر�ءتها وكتابتها و�لتعبري يف �لر�شم  
و�ملناظرة و�حلو�ر و�لنقا�ش وتطوير �لأن�شطة وتطبيقها.

)٣( مهمات عمل: تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق �ملمار�شة مع �لأطفال و�ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل  -
�مل�شاركون فيها بهدف دمج �ملهار�ت �حلياتية يف عمل �ملوؤ�ش�شة، وتطوير �أن�شطة جديدة على 

ق�ش�ش �لأطفال لال�شتفادة منها يف زيادة فر�شة �لتعّلم وتعميقة و�إثر�ءه.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل  يف  مهامهم  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظات ما يوفر لفر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه.
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الباب الثاين/ الف�شل الثاين: مهارات احلياة
الأن�شطة                                      رقم الن�شاط:) 2/2/١(

ا�شم الن�شاط: التعبري ال�شفوي والكتابي                           الزمن: ٩٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

التعرف اإلى اأمناط االت�شال والتوا�شل )ال�شفوي والكتابي( من خالل االأدب.- 

تنمية مهار�ت فهم �ملقروء و�مل�شموع و�لتعبري �ل�شفوي و�لكتابي.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شتني ق�شريتني ن�شبيًا �أو ن�شخ لف�شلني من ق�شة �أو ق�شتني خمتلفتني مت�شاويني يف �مل�شتوى - 

و�حلجم بح�شب عدد �مل�شاركني. 

اآلية التنفيذ:
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جمموعتني.- 

يوزع �لن�ش �أو ق�شة على كل جمموعة  بحيث تختلف يف �لف�شل من جمموعة لأخر، ويطلب - 
منهم عدم �لبدء يف �لقر�ءة �إل عند �لنتهاء من �إعطاء �لتعليمات.

يطرح املي�شر التعليمات وت�شمل: -
يقر�أ كل فرد من �أفر�د �ملجموعتني �لن�ش �لذي معه قر�ءة �شامتة وميكن �أن يدون )٥( - 

كلمات مفتاحية على �لأكرث من �لن�ش على ورقة خارجية ت�شاعدة على �لتذكر.

�أول �شخ�ش ينتهي من قر�ءة �لن�ش يف �ملجموعة �لأولى يلتقي مع �ل�شخ�ش �لأول �لذي - 
ينتهي من قر�ءة �لن�ش �لثاين يف �ملجموعة �لثانية، و�ل�شخ�ش �لثاين من �ملجموعة �لأولى 
�لنتهاء من قر�ءة ن�شيهما، وهكذ�  بعد  �لثانية  �ملجموعة  �لثاين يف  �ل�شخ�ش  يلتقي مع 
بحيث تتكون جمموعات ثنائية كل منهما قر�أ ن�شا خمتلفا عن �لآخر موزعني ح�شب �شرعة 

قر�ءتهما.

يجل�ش كل �أفر�د �ملجموعة �لثنائية باملكان �لذي يريدون بحيث يبد�أ �ل�شخ�ش �لذي �نتهى - 
�لكلمات  على  معتمدً�  �لثانية  �ملجموعة  يف  لزميله  قر�أ   ما  برو�ية  ن�شه  قر�ءة  من  �أول 
�لتي كتبها، وعندها قد ي�شجل �ل�شخ�ش �مل�شتمع له )٥( كلمات ت�شاعده على  �ملفتاحية 

تذكر ما �شمع.
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يتبادل �أفر�د �ملجموعات �لثنائية �لأدو�ر بحيث ي�شبح �مل�شتمع ر�ٍو للن�ش �لذي �شمعه.- 

وت�شتمر �لعملية حتى تنتهي �ملجموعات من ذلك.- 

يتوجه كل فرد يف �ملجموعات روى ن�شه لزميله و��شتمع لن�ش زميله يف كتابة ما �شمعه من - 
زميله.

يطلب �ملي�شر من بع�ش �ملجموعات �لتحدث عن �لتجربة �لتي مار�شوها من حيث: ما �ملهار�ت - 
التي احتاجوها يف تنفيذ الن�شاط، اأهمية الن�شاط،...

ي�شتمع �ملي�شر من بع�ش �ملتربعني بقر�ءة ما كتبوه ومقارنته بالن�ش �لأ�شلي من وجهة نظر - 
�ملجموعة �لتي قر�أت �لن�ش.

يوزع �لن�ش �لثاين على �ملجموعة �لأولى و�لن�ش �لأول على �ملجموعة �لثانية لقر�ءته.- 

يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني يف �إمكانية تطبيقه مع �لأطفال، و�آليات مقرتحة لذلك.- 

الإر�شادات:  
�لن�شو�ش �ملعطاة لالأطفال يجب �أن يتم �ختيارهاح�شب طبيعة �لفئة �مل�شتهدفة و�أعمارهم.- 

مثل هذه �لأن�شطة ت�شهل �لتعامل مع �لفروق �لفردية بني �لطلبة و�شرعتهم يف �لقر�ءة وفهم - 
�ملقروء.

يعزز هذا الن�شاط مهارات فهم املقروء وامل�شموع وحتديد االأفكار الرئي�شة والتلخي�س اجليد - 
وكتابته.

ميكن ا�شتخدام هذا الن�شاط للت�شجيع على القراءة والكتابة- 
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الباب الثاين/ الف�شل االثاين: مهارات احلياة
الأن�شطة                                    رقم الن�شاط:) 2/2/2(

ا�شم الن�شاط: العملق والقنقن                                               الزمن: ٤5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعزيز مهارة �لثقة بالنف�ش من خالل �لق�شة. - 

تنمية مهارة تقبل �لختالف.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شة �لعملق و�لقنقن �أو فيديو من �ليوتيوب للق�شة مرتجمة.

اآلية التنفيذ:
�أ�شئلة ع�شف ذهني مثاًل:- 

تاأمل يف �أحد �أ�شدقاءك وتذكر كيف بد�أت وتوطدت �شد�قتكما )ملاذ� �خرتته �شديقا؟(- 

ما وجه �لت�شابه بينك وبني �شديقك؟- 

�لق�شة -  �إلى  فلن�شتمع  �ل�شوؤ�ل  عن  �لإجابة  قبل  خمتلفني؟  �لأ�شدقاء  يكون  �أن  ميكن  هل 
�لعملق و�لقنقن.

�ل�شتماع �إلى رو�ية ق�شة �لعملق و�لقنقن )جورج بدلن�شكي( ترجمة �شادية �حللو ن�شر وتوزيع - 
موؤ�ش�شة تامر.

توزيع ورقة �لعمل بعنو�ن« فلنك�شب �أ�شدقاء« و�لعمل ب�شكل فردي ومن ثم جمموعات.- 

جل�شة ن�شف د�ئرية ملناق�شة ��شتجابة �مل�شاركني لورقة �لعمل.- 

نقا�ش جماعي حول كيفية تعزيز ثقة �لأطفال باأنف�شهم، ودور �لق�شة يف ذلك.- 

ا�شئلة ت�شاعد على التاأمل الذاتي مثل: -
ما هي معتقد�تك و�أفكارك عن �ل�شديق ؟- 

هل تغريت معارفك؟ متعتقد�تك؟ �جتاهاتك؟ كيف؟- 

كيف ميكن �أن تكون �شديقًا جيدً�؟- 



تفعيل أدب األطفال: الباب الثاني 106

من أين ينبت الضوء 

في حصة الر�اضة لم أر�ض 
وفي حصة الرسم لم أرسم 

وفي درس الر�اض�ات �ان عقلي نائمًا فلم أستطع العّد 
وفي درس اللغة العر��ة غنى التالميذ عن ال�حار والدالفين 

ولم أغنِّ 
قلبي معتم، قلت لصاحبتي حين قالت: لم تعود� تحبينني قلبي معتم، قلت لصاحبتي حين قالت: لم تعود� تحبينني 
قلبي معتم، قلت ألمي حين المْت: لم تعود� تحضنينني 

قلبي معتم 
من أين أشتر� الضوء لقلبي؟ 

أختي الكبيرة وضعتني في حجرها 
ثُتها عنها  وقالت إن العتمة سوف تختفي إذا حدَّ

قلُت لها: في الشارع الخلفي 
خفُت �ثيرًا من اليد الكبيرة خفُت �ثيرًا من اليد الكبيرة 

اليد التي لحقتني لتمسك بي.  

ر�ضُت، وقعُت، ��يُت  
و�ان الظلُّ ورائي ��بُر 

خفُت �ثيرًا عندما أمس�تني يد الظّل الغر��ة 
ولكنني تذ�رُت صوتي  

صرخُت �ثيرًا، فهرب الظلُّ 
وعدُت إلى البيت 

هل أنا في أمان هنا؟  هل أنا في أمان هنا؟  
أنِت في أمان هنا �ا صغيرتي. 

التمر�ن: نرسم ظالًال لألش�اء التي نحبها،  
ونلونها �ألوان أخر� غير اللون األسود 

الإر�شادات:
ينوه �ملي�شر �إنه لي�ش �شرطا �أن يكون �شديقك �شبيها لك فقد يكون مكمال خل�شائ�شك.- 

�لثقة بالنف�ش مهارة يجب �متالكها فلكل فرد خ�شائ�شه �لذ�تية وقدر�ته �لتي قد تختلف عن - 
�لآخرين.

قد يعود �خلالف بني �لأفر�د لأنهم مل يحاولو� �أن يتعرفو� على �أ�شياء يلتقون فيها دون �لنظر - 
�إلى �لختالف بينهم.

من االأمور التي تعزز ثقة االأطفال باأنف�شهم: اإعطاوؤهم فر�شة لطرح االأ�شئلة وال�شتف�شاراتهم، - 
مكان  يف  ف�شحة  �إعطائهم   ، بهم  �لثقة  و�أفكارهم،  لأر�ئهم  و�ل�شتماع  بالأفكار   م�شاركتهم 
تواجدهم) مدر�شة، بيت، مكتبة،...( لتقدمي اأن�شطتهم وعرو�شهم ، التعرف على نقاط قوتهم 

ودعمها.....
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من أين ينبت الضوء 

في حصة الر�اضة لم أر�ض 
وفي حصة الرسم لم أرسم 

وفي درس الر�اض�ات �ان عقلي نائمًا فلم أستطع العّد 
وفي درس اللغة العر��ة غنى التالميذ عن ال�حار والدالفين 

ولم أغنِّ 
قلبي معتم، قلت لصاحبتي حين قالت: لم تعود� تحبينني قلبي معتم، قلت لصاحبتي حين قالت: لم تعود� تحبينني 
قلبي معتم، قلت ألمي حين المْت: لم تعود� تحضنينني 

قلبي معتم 
من أين أشتر� الضوء لقلبي؟ 

أختي الكبيرة وضعتني في حجرها 
ثُتها عنها  وقالت إن العتمة سوف تختفي إذا حدَّ

قلُت لها: في الشارع الخلفي 
خفُت �ثيرًا من اليد الكبيرة خفُت �ثيرًا من اليد الكبيرة 

اليد التي لحقتني لتمسك بي.  

ر�ضُت، وقعُت، ��يُت  
و�ان الظلُّ ورائي ��بُر 

خفُت �ثيرًا عندما أمس�تني يد الظّل الغر��ة 
ولكنني تذ�رُت صوتي  

صرخُت �ثيرًا، فهرب الظلُّ 
وعدُت إلى البيت 

هل أنا في أمان هنا؟  هل أنا في أمان هنا؟  
أنِت في أمان هنا �ا صغيرتي. 

التمر�ن: نرسم ظالًال لألش�اء التي نحبها،  
ونلونها �ألوان أخر� غير اللون األسود 

ورقة عمل
»فلنك�شب اأ�شدقاء«

بعد ا�شتماعك لق�شة القنقن والعملق حاول الإجابة عن الآتي:
ما �ل�شفات �لتي عرفتها عن قنقن؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

لو كنت مكان �لقنقن كيف تت�شرف عندما ي�شفك �شخ�ش ب�شفات ل حتبها؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

ملاذ� كان �لعملق فظًا مع قنقن يف �لبد�ية؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

ما �لذي جعل �لقنقن و�لعملق �أ�شدقاء يف �لنهاية؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
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الباب الثاين/ الف�شل االثاين: مهارات احلياة
الأن�شطة                                    رقم الن�شاط:) 2/2/٣(

ا�شم الن�شاط:    تقبل الآخر                                                  الزمن: ٤5 دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعزيز مهارة تقبل �لآخر من خالل �لق�شة. - 

تنمية مهارة حل �مل�شكالت.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
عبار�ت تتطلب �أن يكتب عليها �مل�شاركون ق�شة 

اآلية التنفيذ:
ي�شجل املي�شر على اللوح القالب اأو ال�شبورة العبارات االآتية:- 

�شيء �آخر كائن غريب يعي�ش وحيدً�.- 

�شىء �آخر حاول �لندماج مع �لآخرين ولكنهم مل يتقبلوه.- 

فوجىء �شىء �آخر بزيارة كائن غريب.- 

رف�ش �شىء �آخر �لغريب.- 

تقبل �شىء �آخر و�لكائن �لغريب بع�شهم بع�شا. - 

عن -  تعرب  ق�شة  كتابة  يحاولو�  و�أن  �شد��شية  جمموعات  يف  �جللو�ش  �مل�شاركني  من  يطلب 
لهذا  اأ�شباب  واإيجاد  ال�شبورة،  اأو  القالب  اللوح  على  املكتوبة  العبارات  يف  املختلفة  املفا�شل 

�لتقبل �ملفاجئ من وجهة نظره، و��شتخد�م �لر�شم يف �لق�شة. 

يقر�أ ممثل عن كل جمموعة ق�شتها �أمام �مل�شاركني مع عر�ش �لر�شومات �ملر�فقة.- 

تناق�ش �ملجموعات يف كيفية �تفاقها على �أحد�ث �لق�شة و�أهد�فها.- 
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الإر�شادات:
يحدد �ملي�شر طول �لعبار�ت لكل مف�شل من �ملفا�شل وبالتايل طول �لق�شة يف �شوء قدر�ت - 

�لأطفال وخ�شائ�شهم  

ميكن مقارنة �لق�ش�ش �ملكتوبة مع ق�شة �شيء �آخر:- 

تاأليف »كاثرين كيف« - 

ر�شومات »كر�شي ريدل« - 

د�ر هوبو للن�شر و�لتوزيع- �لقاهرة- ٢٠٠٠.- 
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الباب الثاين/ الف�شل الثاين:       مهارات احلياة
الأن�شطة                               رقم الن�شاط:) 2/2/٣(

ا�شم الن�شاط:علبة الكربيت                                                  الزمن: ٩٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعزيز مهارة تقبل �لر�أي و�لر�أي �لآخر.- 

تعزيز مهارة �لتعاطف من خالل �لق�شة. - 

تنمية مهار�ت �تخاذ �لقر�ر وخطو�ته.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
(You Tube) ق�شة علبة �لكربيت )ن�ش معطاة( وميكن �حل�شول على فيديو للق�شة عرب �ليو تيوب

اآلية التنفيذ:
توزيع ورقة �لعمل بعنو�ن« دللت علبة �لكربيت« و�لعمل ب�شكل فردي ثم جمموعات.- 

جمموعة -  كل  من  الورقة  بنود  من  بند  كل  فكرة  طرح  يتم  بحيث  املجموعات  عمل  مناق�شة 
و�ل�شتماع �إلى �آر�ئهم.

توزيع ن�ش ق�شة علبة �لكربيت �أو ح�شور فيديو �لق�شة .- 

توزيع ورقة عمل بعنو�ن« �شخ�شيات �لق�شة و�لأدلة« و�لعمل ب�شكل فردي ثم جمموعات وعمل - 
مل�شق ومناق�شته.

توزيع ورقة عمل بعنو�ن« مهارة �تخاذ �لقر�ر« و�لعمل فيها ب�شكل فردي.- 

يف -  و�لتفكري  �لكربيت  علب  لبيع  لبنته  �لأب  �إر�شال  فكرة  تاأييد  �مل�شاركني  ن�شف  من  يطلب 
مربر�ت لذلك و�ل�شتناد �ليها يف حماججة �لباقي من �مل�شاركني �لر�ف�شني للفكرة.

تقف �ملجموعتان يف �شفني متقابلني، وينظم �ملي�شر �ملناظرة بحيث يبد�أ �ل�شخ�ش �لأول من - 
�أحد �ملجموعتني باإعطاء �شبب للتاأييد ، ويجب �أن يقوم �أحد �لأ�شخا�ش يف �ملجموعة �لثانية 
و�ملجموعة  �لأخرى بحجتها.  �ملجموعة  �إقناع  وعلى كل جمموعة حماولة  عليه وهكذ�،  بالرد 

�لتي تكون �أكرث �إقناعا هي �لفائزة.

وتعزيز -  باأنف�شهم  ثقتهم  لدعم  م�شابهة  �أن�شطة  يف  �لأطفال  دعم  �شرورة  �إلى  �ملي�شر  ينوه 
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�لتعاطف و�لتعامل مع �لآخرين، وتقبل �آر�ء �لآخرين. 

�أ�شئلة دعم �لتاأمل �لذ�تي.- 

الإر�شادات:  
ينوه �ملي�شر �إلى �أن تنوع �لأن�شطة �ملطروحة على �لق�شة ميكن �أن تعمق فهم �لطلبة وتعزز �أكرث - 

من مهارة حياتية.

جمع -  و�لإمكانيات،  �لبد�ئل  كل  يف  �لتفكري  �لهدف،  حتديد  �لقر�ر�ت:  �تخاذ  خطو�ت  من 
�لبيانات و�ملعلومات وفح�شها وتقييمها، تقييم جنيع �لبد�ئل و�لأمكانيات وحتديد �إيجابيات 
�شوء  �لزمة يف  �لتعديالت  وعمل  تاأثرية  مر�جعة  ثم  ومن  �لقر�ر  �تخاذ  منها.  كل  و�شلبيات 

ذلك.
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ورقة عمل )١(
دللت علبة الكربيت

�مل�شاركون �لأعز�ء

و�آخرين  �جلدول  يف  �ملطروحة  لالأ�شخا�ش  �لكربيت  علبة  دللت  �شجلو�  زمالئكم  مع  بالتعاون 
تقرتحهم؟

دللت الكربيت بالن�شبة اإليهال�شخ�ش
�شاحب دكان

�شخ�ش مدخن
طفل يف يده علبة كربيت

ربة بيت

كم�شوؤول يف تفعيل اأدب االأطفال ماذا تتوقع اأن يكون هدف هذا الن�شاط؟ 

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

وما �إر�شادك لزمالئك عند تقدمي ق�شة بائعة �لكربيت يف �شوء ذلك؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
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ورقة عمل )2(
�شخ�شيات الق�شة والأدلة 

�مل�شارك/ة �مل�شاركة �لأعز�ء

يف �شوء قر�ءتك لن�ش �لق�شة ومن خالل جمموعتك �أكملو� يف �جلدول �لآتي:

الدليل من الن�شمعرفتي حول ال�شخ�شيةال�شخ�شية

�لطفلة

�لأب

�جلدة

براأيك ما املهارات التي ميكن اأن يكت�شبها امل�شارك من هذا الن�شاط ؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

هل تعتقد اأن مثل هذا الن�شاط ميكن تطبيقه يف ال�شياق ال�شفي/ املكتبة؟ وملاذا؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
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ورقة عمل )٣(
مهارة �شناعة القرار

�مل�شارك/ة �لأعز�ء

يف �شوء قر�ءتك لن�ش �لق�شة لو كنت و�لد �لطفلة، هل كنت �شرت�شلها لبيع �لكربيت؟ وملاذ�؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

لو كنت من �ملارين ور�أيت بائعة �لكربيت حتاول بيع كربيتها، ماذ� تفعل؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

لوكنت م�شوؤول ماذ� ميكن �أن تعمل ملنع عمالة �لأطفال؟

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
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ق�شة
بائعة الكربيت 7٦

جان كري�شتيان اأندر�شون
كان �لربد �شديدً�، و�لثلج يت�شاقط يف تلك �لأم�شية، �آخر �أم�شية لآخر يوم من �ل�شنة.

حافية  �لر�أ�ش،  مك�شوفة  �ل�شو�رع  جتوب  طفلة  كانت  �ل�شديد  و�لظالم  �لقار�ش  �لربد  ذلك  ويف 
�لقدمني.  �إنها مل تكن حافية حينما غادرت بيتها.  لقد كان يف قدميها حذ�ء�ن قدميان، ولكنهما 
مل يكونا يفيد�نها كثريً�، فقد كانا كبريين جدً�، كانا يف �لأ�شل حذ�ءين لو�لدتها، وكانا و��شعني 
ممزقني، ولذلك �شقطا من قدمي �لطفلة بينما كانت حتاول �أن تعرب �ل�شارع ب�شرعة لتتفادى �لوقوع 
بني عربتني كادتا تت�شادمان.  وعادت تبحث عنهما فوجدت �أحدهما قد �ختفى، ووجدت �لآخر يف 

يد ولد مت�شرد، و�أبى �أن يعيد �حلذ�ء �إليها.  قال �إنه يريد �أن يتخذ منة �شريرً� لأول طفل يولد له.

�لربد،  �شدة  من  �حمرتا  وقد  �ل�شغريتني  بقدميها  حافية  ت�شري  �أن  �إلى  �لطفلة  ��شطرت  وهكذ� 
وكانت حتمل يف ثوبها عددً� من علب �لكربيت، حملت بيدها علبة منها.  وم�شى �لنهار كله ومل 
تبع علبة و�حدة.  ومل يح�شن �أحد �إليها مبال.  كانت تعاين �جلوع و�لربد وتورم خد�ها، و�لثلج �أخذ 
يت�شاقط على �شعرها �لأ�شقر �لطويل، وقد تناثر على عنقها خ�شاًل جميلة.  ولكنها بالطبع مل تكن 
تفكر يف تلك �خل�شل �جلميلة.  كانت �لأنو�ر ت�شطع من جميع �لنو�فذ �لتي حولها.  ور�ئحة �ل�شو�ء 

... نعم ر�ئحة �ل�شو�ء متالأ �ل�شارع، فت�شطع يف �أنف �ليتيمة �جلائعة.

�إنها ليلة ر�أ�ش �ل�شنة.

ويف ز�وية بني بيتني، �أحدهما يقف يف طرف �ل�شارع، جل�شت �لطفلة منهوكة من �شدة �جلوع و�لربد، 
وثنت �شاقيها حتتها لتدفئهما، ولكن �لربد كان ي�شتد بها �أكرث.  ومل تكن جتروؤ على �لعودة �إلى �لبيت 
بعلب �لكربيت �لتي مل تبع منها طول �لنهار �شيئًا.  �إن و�لدها لن يعفيها من �ل�شرب لو عادت �إليه 
هكذ� فارغة �ليدين.  �إنها كانت تقيم مع �أبويها يف بيت �أ�شبه بالعر�ء، تهب فيه �لريح من كل جانب 
�لثياب  �أو بقطع من  بالق�ش  �لكبرية كانت قد �شدت  و�ل�شقوق  �لفتحات  �أن  ينفعه  دون عائق، ومل 

�لعتيقة.

لقد كادت يد�ها �ل�شغريتان متوتان من �شدة �لربد، وتذكرت �لكربيت، وتذكرت ما كان فيه من 
دفء.  فلو �أنها �أخذت عودً� من �لعلبة �لتي بيدها و�أ�شعلته ل�شتطاعت �أن تبعث يف يديها �شيئًا من 

�لدفء.
*�ملنتخب من �لن�شو�ش �لأدبية )١٩٩٦(. فرع املناهج الدرا�شية - كلية الرتبية - جامعة حيفا، ط١، �ش١١ - ١٥.  7٦
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فرقة الحارة 

الكمبيوتر مات 
لهذا صارت أصواتنا في البيت أعلى 

والفوضى أكثر 
وجلساتنا العائل�ة أحلى 

أما في الحارة 
استبدلنا أنا وأصدقائي الجلوس �القفز على األرصفة استبدلنا أنا وأصدقائي الجلوس �القفز على األرصفة 

من �قفز أعلى �صير طرزان الحارة 
واستبدلنا الس�وت الطو�ل �الن�ت والحزاز�ر 

من �قول ن�تة تضحك الجم�ع 
�صير قائدًا للفرقة 

واستبدلنا ال��اء على الكمبيوتر 
�الغناء للجميز 

من �غني العتا�ا �صوت أجمل من �غني العتا�ا �صوت أجمل 
�صير المغني الرسمي لمناس�اتنا السعيدة 

التمر�ن: أسأل جد� وجدتي عن أغاٍن قد�مة �انوا �غنونها،  
أحفظها وأغنيها في اإلذاعة المدرس�ة، ومع أصدقائي حول البيت.  

وتناولت عودً� فاأ�شعلته.  كان �شوءه جمياًل يبعث �حلر�رة.  كان �أ�شبه ب�شمعة �شغرية.  وبعثت �شعلته 
�أنها  �إلى �لطفلة، و�ل�شوء يرت�ق�ش بني يديها،  �لدفء يف �ليدين �ل�شغريتني �ملتجمدتني.  وخيل 
جال�شة بجانب مدفاأة حديدية كبرية ذ�ت غطاء برونزي لمع، و�لنار ت�شتعل فيها مت�شلة هادئة.  
�حلديدية  �ملدفاأة  و�ختفت  �نطفاأت  �ل�شعلة  ولكن  �أي�شًا،  �لدفء  لينالهما  �شاقيها  �لطفلة  �أخذت 
�لكبرية �لتي تر�ءت يف خيال �لطفلة �ل�شاذج، ووجدت �لطفلة نف�شها ولي�ش يف يدها غري �لكربيت 
�ملحرتق.  فاأ�شعلت عودً� �آخر، فعادت ت�شتاأن�ش ب�شوئه وحر�رته ور�أت على �شوئه �ل�شغري -�أو تر�ءى 
�لتي خلفه مائدة قد مدت  �لغرفة  �لذي بجانبها قد �شف، فر�أت من خالله يف  �أن �حلائط  لها- 
فيها، عليها غطاء جميل نا�شع �لبيا�ش، و�أو�ٍن قي�شانية بديعة، ويف و�شطها بطة حممرة ذ�ت ر�ئحة 
�شهية، ومن حولها ��شطفت �حللوى و�لفاكهة �للذيذة.  و�أجمل ما �شوره للطفلة خيالها �أنها ر�أت 
�لبطة تقفز عن �ملائدة، ويف ظهرها �ل�شكني و�ل�شوكة، ور�أتها ت�شري متجهة نحوها ... .  ولكن عود 

�لكربيت �نطفاأ يف يدها قبل �أن ت�شل �لبطة، فلم تعد ترى غري �حلائط �ل�شفيق �لبارد.

و�أ�شعلت عودً� ثالثًا، وعلى �شوئه تر�ءى لها �أنها جتل�ش حتت �شجرة كبرية من �أ�شجار عيد �مليالد، 
�لغني يف  �لتاجر  بيت  �لزجاج يف  ور�ء  ر�أتها من  قد  �لتي كانت  تلك  زينة من  و�أكرث  و�أجمل  �أكرب 
ليلة عيد �مليالد �لتي �شبقت.  كانت �ألوف �لأ�شو�ء تلمع بني �لأغ�شان �خل�شر�ء، و�أ�شكال ودمى 
عديدة ملونة كانت كاأمنا تنظر اإلى الطفلة.  فمدت الطفلة يديها نحوها، ولكن العود انطفاأ، وتوارت 
�ل�شجرة و�للعب �لعديدة �لتي عليها، �أما �لأ�شو�ء فقد م�شت عنها عالية عالية يف �ل�شماء، وهي 
عت بها قبة �ل�شماء.  و�شقطت  تتابعها بب�شرها.  و�حلق �أنه مل يكن هناك �شوى �لنجوم �لتي تر�شَّ

�إحدى �لنجوم من مكانها �شاحبة خلفها �شريطًا طوياًل من �ل�شوء يف قلب �لظلمة �ل�شائدة.

فقالت �لطفلة: �شيموت �لآن �إن�شان.

كانت جدتها �لعجوز قالت لها ذ�ت مرة -وهي �لإن�شانة �لوحيدة يف �لدنيا �لتي كانت تعاملها بحب 
وحنان وقد توفيت االآن- كانت قد قالت لها: عندما ي�شقط من ال�شماء جنم: ترتفع اإلى اهلل روح 

�إن�شان.

وعادت �لطفلة و�أ�شعلت عودً� �آخر بجانب �حلائط، فاأنار كل ما كان حولها ويف �شوئه تر�ءت لها 
جدتها �لعجوز ت�شع بالنور طيبة عاطفة حنونة، كما كانت د�ئمًا فهتفت �لطفلة:

جدتي، خذيني معك، �أنا �أعلم �أنك �شتختفني حاملا ينطفئ عود �لثقاب، كما �ختفت من قبل - 
�ملدفاأة �حلديدية �لد�فئة، و�ختفت �لبطة �ملحمرة ذ�ت �لر�ئحة، و�ختفت �شجرة عيد �مليالد 

�لكبرية.
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فرقة الحارة 

الكمبيوتر مات 
لهذا صارت أصواتنا في البيت أعلى 

والفوضى أكثر 
وجلساتنا العائل�ة أحلى 

أما في الحارة 
استبدلنا أنا وأصدقائي الجلوس �القفز على األرصفة استبدلنا أنا وأصدقائي الجلوس �القفز على األرصفة 

من �قفز أعلى �صير طرزان الحارة 
واستبدلنا الس�وت الطو�ل �الن�ت والحزاز�ر 

من �قول ن�تة تضحك الجم�ع 
�صير قائدًا للفرقة 

واستبدلنا ال��اء على الكمبيوتر 
�الغناء للجميز 

من �غني العتا�ا �صوت أجمل من �غني العتا�ا �صوت أجمل 
�صير المغني الرسمي لمناس�اتنا السعيدة 

التمر�ن: أسأل جد� وجدتي عن أغاٍن قد�مة �انوا �غنونها،  
أحفظها وأغنيها في اإلذاعة المدرس�ة، ومع أصدقائي حول البيت.  

و�أ�شرعت �لفتاة فاأ�شعلت جميع عيد�ن �لثقاب �لتي كانت يف �لعلبة �لو�حدة.  كانت تريد �أن تبقى 
جدتها لديها وقتًا �أطول.  فاأعطتها عيد�ن �لثقاب �لكثرية نورً� �أكرث.  كانت كاأنها يف و�شح �لنهار.  
وبدت لها جدتها �أجمل مما كانت من قبل ... ومدت �جلدة ذر�عيها فحملت �لطفلة بينهما، وطارتا 

معًا عاليًا عاليًا يف �ل�شماء، حيث ل جوع، ول برد، ول عناء.

وطلع ال�شباح البارد على هذا الركن من ال�شارع، فراأى املارة طفلة موردة اخلدين على �شفتيها 
�بت�شامة وقد ماتت من �شدة �لربد.  ماتت يف هذه �لليلة �لأخرية من �لعام.  وعلب �لكربيت فرغت 

منها و�حدة فقط.

ر�أت  ما  فيهم من عرف  يكن  ولكن مل   ... ت�شتدفئ  �أن  �مل�شكينة حتاول  كانت  لقد  �لعابرون:  وقال 
�لطفلة وهي ت�شعل �لثقاب من بعد �لثقاب.

ة: فرحانة و�شديق خمتلف حّقًا �لق�شّ
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الباب الثاين / الف�شل الثاين: مهارات احلياة
الأن�شطة                                      رقم الن�شاط:) 2/٣/5(

ا�شم الن�شاط: التعاطف مع الآخرين                                   الزمن: ٩٠ دقيقة
الأهداف:

 �لتعاطف مع �لآخرين.

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة: 
ق�شة فرحانة و�شديق خمتلف حّقًا �أو �أي ق�شة ترتبط باأطفال ذوي �حتياجات خا�شة مثل: - 

روكو يرفع �شارة �لن�شر، ماما حتلق،عنرت و�شمري تاأليف: �أحمد طي، �أو �أي ق�شة تر�ها منا�شبة 
وحتقق �لهدف.

�شندوق فيه ق�شا�شات من الورق مكتوب على كل ورقة مهمة مثل: -
�ربط عينيك و�م�ش يف �لقاعة.- 

�ربط يديك ور�ء ظهرك وحاول كتابة �شيء على �ل�شبورة.- 

�قفل �أذنيك وحاول متييز �لأ�شو�ت �لتي ت�شمعها من �خلارج.- 

�جل�ش على �لأر�ش وحاول �أن تتحّرك من مكان �إلى مكان يف �لغرفة باأ�شرع وقت ممكن.- 

�أقالم ماركر، �أور�ق عري�شة.- 

اآلية التنفيذ:
يختار �ملي�شر جمموعة متربعني من �مل�شاركني بحيث ي�شحب كل م�شارك ورقة من �ل�شندوق - 

دون �أن يخرب �أحد� ما فيها ومن ثم يطبق �ملطلوب يف �لورقة �أمام �جلميع.

�شوؤ�ل �ملي�شر �ملتربعني عن �شعورهم �أثناء تنفيذ �ملطلوب.- 

قر�ءة  �إحدى �لق�ش�ش �ملختارة �أو عر�شها على جهاز �لعر�ش.- 

بالق�شة -  �أعجبها  �أن تختار موقفًا  �إلى جمموعات ويطلب من كل جمموعة  �مل�شاركني  تق�شيم 
وتعرب عنه يف موقف در�مي، �أو بالر�شم .

نقا�ش �أعمال �ملجموعات وتقدمي �لتغذية �لر�جعة.- 
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اإر�شادات:
باحرت�م -  معهم  و�لتعامل  �حتياجاتهم  وتقدير  �لآخرين  مع  �لتعاطف  باأهمية  �ملي�شر  ينوه 

قدر�تهم و�إمكانياتهم. 

ت�شور -  اأن  حاول  االآتي:  الت�شاوؤل  طرح  ميكن  االآخرين  باحتياجات  االأطفال  ا�شت�شعار  لزيادة 
نهارك وحياتك لو كنت ل ترى. ما �أكرث �شيئ تفتقده؟
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الباب الثاين / الف�شل الثاين: مهارات احلياة
الأن�شطة                                     رقم الن�شاط:) 2/٣/6(

ا�شم الن�شاط:    تطوير اأن�شطة للطلبة                               الزمن: ٩٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�إعد�د �أن�شطة تعزز مهار�ت �حلياة.

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
-  ق�ش�ش متنوعة ولأعمار خمتلفة.

اآلية التنفيذ:
تق�شيم �مل�شاركني �إلى جمموعات )٥-٦ �أفر�د يف كل جمموعة( .

�أمامهم، وقر�ءتها ومن ثم عمل  يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �ختيار ق�شة من جمموعة يعر�شها 
وفقًا  احلياة،  مهارات  من  اأكرث  اأو  مهارة  ويعزز  للق�شة،  فهمهم  يعمق  لالأطفال  اأكرث   اأو  ن�شاط 

لنموذج »ورقة الن�شاط« بحيث يحدد:

ا�شم الن�شاط.- 

�أعمار �لفئة �مل�شتهدفة.- 

��لزمن.- 

�لأهد�ف- 

�مل�شادر �لالزمة.- 

اآلية تنفيذ الن�شاط.- 

�إر�شاد�ت.- 

تطبق كل جمموعة الن�شاط عمليًا مع املجموعات االأخرى. - 

تقدم املجموعات مالحظاتهم حول الن�شاط واقرتاحاتهم للتطوير.- 

الإر�شادات:
ميكن �لعتماد على ق�ش�ش يعرفها �مل�شاركون �أو بع�شهم لبناء �لأن�شطة عليها.- 
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ميكن ت�شوير �لأن�شطة �لتي مت �إعد�دها وتوزيعها على �مل�شاركني بعد تعديلها من مالحظات - 
�ملجموعات.

ميكن تطبيق هذا الن�شاط مع االأهل.- 
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ورقة منوذج ن�شاط
ا�شم الن�شاط:

عمر الفئة امل�شتهدفة                                                زمن الن�شاط: )   ( دقيقة
�لأهد�ف:

�لحتياجات و�مل�شادر �ملطلوبة:

�آلية �لتنفيذ:

�إر�شاد�ت للمي�شر:

مهام الف�شل الثاين من الباب الثاين:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل �لثاين من �لباب �لثاين على �أن تكون حمورً� للنقا�ش 

يف حلقة �لنقا�ش: 

بوربوبنت مع . ١ �أو عر�ش  �لأطفال وكتابة تقرير  �لأن�شطة �ملقرتحة )�أو بع�شها( مع  تطبيق 
�لتوثيق بال�شور �أو عمل فيديو عن ذلك.

منها . ٢ و�حدة  تكون  بحيث  للحياة  مهارتني  تعزز  �لأقل(  على  )�ثنان  �أن�شطة جديدة  كتابة 
تعزز مهارة من غري �لتي مت �لتطرق �إليها يف �لور�شة.



123تفعيل أدب األطفال: الباب األول

الباب الثالث:
مهارات تفعيل القراءة ومهارات تفعيل 

الكتابة اإلبداعية



ال أر�د أن أر� الحرب 

أنا أعرف الحرب  
وال أر�د أن أراها  

ال في التلفاز  
وال في وجه المذ�ع 

وال في يوم العيد 
وال على لسان �ا�ا  وال على لسان �ا�ا  
وال في عين ماما  

أنا أعرف الحرب، وال أر�د أن أر� وجهها. 

  

التمر�ن: ن�تب ل�ا�ا وماما رسائل عن أش�اء نحبها ونرغب في أن �فعلوها معنا،  
وأخر� ال نحبها، ونرغب في أن يتوقفوا عن الق�ام بها. 
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ال أر�د أن أر� الحرب 

أنا أعرف الحرب  
وال أر�د أن أراها  

ال في التلفاز  
وال في وجه المذ�ع 

وال في يوم العيد 
وال على لسان �ا�ا  وال على لسان �ا�ا  
وال في عين ماما  

أنا أعرف الحرب، وال أر�د أن أر� وجهها. 

  

التمر�ن: ن�تب ل�ا�ا وماما رسائل عن أش�اء نحبها ونرغب في أن �فعلوها معنا،  
وأخر� ال نحبها، ونرغب في أن يتوقفوا عن الق�ام بها. 

الباب الثالث

مهارات تفعيل القراءة ومهارات تفعيل الكتابة 
اإلبداعية

يتكون الباب من ف�شلني هما:
�لقر�ءة  �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها- 

�لكتابة �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها- 

وخمرجات الباب الرئي�شة هي:
يتوقع بعد نهاية �لباب �أن يكون �مل�شاركون قادرين على:

��شتخد�م �أن�شطة ت�شجع �لأطفال على �لقر�ءة- 

تدريب �لأطفال على �لقر�ءة �لإبد�عية- 

ت�شجبع �لأطفال على �لكتابة �لإبد�عية- 

�بتكار �أن�شطة ت�شجع على �لقر�ءة و�لكتابة �لإبد�عية- 

املهمات والواجبات:
نهاية  وبعد  غالبًا،  �لعمل  ميد�ن  يف  تطبق  �لتي  �لو�جبات  �أو  �ملهمات  من  مبجموعة  �لباب  ينتهي 
تدريبات ��لباب يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة �ملهمات) �لو�جبات( �لتي نفذها �مل�شاركون، حيث 
يعر�ش كل م�شارك و�جباته وي�شتمع للتغذية �لر�جعة من �ملي�شر و�لزمالء، ويتاأملها ومن ثم يعدلها 

يف �شوء ذلك وي�شعها يف ملف االإجناز)حقيبة املمار�شة املهنية(.
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م�شفوفة الباب الثالث: مهارات القراءة والكتابة الإبداعية
�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل�لإطار �لنظري�لقر�ءة  �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها

�لأن�شطة/ �لفاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية �لتدريب�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادر و�ملرفقات�لو�جبات

بوربوينت: مهار�ت �لقر�ءة وحو��ش �لقر�ءة
تدوين �لنتائج على 

�ل�شبورة

جل�شة د�ئرية/ وع�شف ذهني، 
وت�شجيل على �ل�شبورة

عر�ش بور بوينت
٤٠د.

�أن يحدد �مل�شاركون مهار� ت �للغة 
مهار�ت �للغة�لعربية

�مل�شاركون يعرفون مهار�ت �للغة
�مل�شاركون يدركون �أهمية تطوير هذه 

�ملهار�ت

�لأول:

مهار�ت 
�للغة

�لثالث

ق�ش�ش �أطفالعدد ٤ على �لأقل
ورقة عمل: تطوير مهار�ت �للغة

مناق�شة نتائج كل 
جمموعة و�ل�شتماع �إلى 
مالحظات �ملجموعات 

حولها

جمموعات عدد)٤(
عمل ن�شاطات تعزز مهار�ت �للغة

٦٠ د.
�أن ي�شتنتج �مل�شاركون �أهمية تنمية 
هذه �ملهار�ت من خالل ��شتخد�م 

�أدب �لطفل
�أهمية تطوير مهار�ت �للغة

عر�ش بوربوينت حول م�شتويات �لقر�ءة.
مالحظة تفاعل 

�مل�شاركني.

- ع�شف ذهني حول  م�شتويات 
�لقر�ءة

- عر�ش بور بوينت.
٤٠د.

تعرف �مل�شاركني �إلى م�شتويات 
�لقر�ءة و�لت�شميات �لتي تطلق 

عليها
-م�شتويات �لقر�ءة  مب�شمياتها م�شتويات �لقر�ءة

معروفة للم�شاركني
-�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 

�لذهنية و��شحة لدى �مل�شاركني
- ميتلك �مل�شاركون �لقدرة على 

�لقر�ءة �لبد�عية

م�شتويات 
�لقر�ءة

-عر�ش بوربوينت
-ن�ش من �ل�شيخ و�لبحر

-ق�شة لي�ش بعد
ورقة عمل: �لعمليات �لذهنية

- مالحظات �مل�شاركني
 )ع�شف ذهني، وعمل فردي، 

قر�ءة فردية(
٦٠د.

�أن يتعرف �مل�شاركون مفهوم 
�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 

�لذهنية.

�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 
�لذهنية

مناق�شة تقيمية�لإطارة �ملجنونة، �أو �ية ق�شة يختارها �ملي�شر
حتليل �لعمليات �لذهنية

عمل �أن�شطة
٦٠د.

�أن ميار�ش �مل�شاركون �لقر�ءة 
�لإبد�عية

تطبيق على �لقر�ءة �لإبد�عية

�لو�جبات
�لقر�ءة  �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها

�لأهد�ف
�لإطار �لنظري

خمرجات �لف�شل
�لف�شل 

�لثاين �لأن�شطة/ �لفاليات�لزمنمنهجية �لتدريب�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادرو�ملرفقات

ق�شة �شباك ر�شا، ق�شة 
عنرت و�شمري

٢٠د. حو�ر ومناق�شة�ل�شتماع �إلى �لنطباعات
�أن يتعرف �مل�شاركون طرقة تقدمي 

�لكتاب من خالل �لغالف
�لتقدمي من خالل �لغالف

-�مل�شاركون قادرون على ت�شجيع 
�لأطفال على �لقر�ءة

-�مل�شاركون قادرون على ��شتعمال 
�أ�شاليب ت�شجع �لأطفال على �لقر�ءة

-�مل�شاركون يعرفون �أنو�ع �لذ�كرة 
�لتي ي�شتخدمها �لأطفال

-�مل�شاركون ميتلكون �لقدرة على 
��شتخد�م �أ�شاليب تنمية �أنو�ع �لذ�كرة

طر�ئق -��شتعمال �أن�شطة تعزز �لفهم
ت�شجع 

�لقر�ءة �أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٢٠دحو�ر ومناق�شةمناق�شة �أثر �لطريقة ق�شة �أخي �لكبري
�لتقدمي من خالل ر�شومات 

د�خلية

من خالل �لقر�ءة �ملقربة للن�ش�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٣٠دحو�ر ومناق�شة�ل�شتماع لآر�ء �مل�شاركني�ل�شبي و�ل�شبية و�جلد�ر

لث
لثا

ب �
لبا

�

٤٠د.جمموعات، وعمل فردي�أ�شئلة تقوميية�خلروف �لر�ق�ش
�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة

�لفم و�لتحليل و�كت�شاف �لرو�بط
�لبحث عن �لر�بط

�لدر�ما�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٦٠د.در�ما، لعب �دو�ر�لتاأمل، ر�أي �مل�شاركني يف �لطريقةجمموعة من �لق�ش�ش 
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م�شفوفة الباب الثالث: مهارات القراءة والكتابة الإبداعية
�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل�لإطار �لنظري�لقر�ءة  �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها

�لأن�شطة/ �لفاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية �لتدريب�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادر و�ملرفقات�لو�جبات

بوربوينت: مهار�ت �لقر�ءة وحو��ش �لقر�ءة
تدوين �لنتائج على 

�ل�شبورة

جل�شة د�ئرية/ وع�شف ذهني، 
وت�شجيل على �ل�شبورة

عر�ش بور بوينت
٤٠د.

�أن يحدد �مل�شاركون مهار� ت �للغة 
مهار�ت �للغة�لعربية

�مل�شاركون يعرفون مهار�ت �للغة
�مل�شاركون يدركون �أهمية تطوير هذه 

�ملهار�ت

�لأول:

مهار�ت 
�للغة

�لثالث

ق�ش�ش �أطفالعدد ٤ على �لأقل
ورقة عمل: تطوير مهار�ت �للغة

مناق�شة نتائج كل 
جمموعة و�ل�شتماع �إلى 
مالحظات �ملجموعات 

حولها

جمموعات عدد)٤(
عمل ن�شاطات تعزز مهار�ت �للغة

٦٠ د.
�أن ي�شتنتج �مل�شاركون �أهمية تنمية 
هذه �ملهار�ت من خالل ��شتخد�م 

�أدب �لطفل
�أهمية تطوير مهار�ت �للغة

عر�ش بوربوينت حول م�شتويات �لقر�ءة.
مالحظة تفاعل 

�مل�شاركني.

- ع�شف ذهني حول  م�شتويات 
�لقر�ءة

- عر�ش بور بوينت.
٤٠د.

تعرف �مل�شاركني �إلى م�شتويات 
�لقر�ءة و�لت�شميات �لتي تطلق 

عليها
-م�شتويات �لقر�ءة  مب�شمياتها م�شتويات �لقر�ءة

معروفة للم�شاركني
-�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 

�لذهنية و��شحة لدى �مل�شاركني
- ميتلك �مل�شاركون �لقدرة على 

�لقر�ءة �لبد�عية

م�شتويات 
�لقر�ءة

-عر�ش بوربوينت
-ن�ش من �ل�شيخ و�لبحر

-ق�شة لي�ش بعد
ورقة عمل: �لعمليات �لذهنية

- مالحظات �مل�شاركني
 )ع�شف ذهني، وعمل فردي، 

قر�ءة فردية(
٦٠د.

�أن يتعرف �مل�شاركون مفهوم 
�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 

�لذهنية.

�لقر�ءة �لإبد�عية و�لعمليات 
�لذهنية

مناق�شة تقيمية�لإطارة �ملجنونة، �أو �ية ق�شة يختارها �ملي�شر
حتليل �لعمليات �لذهنية

عمل �أن�شطة
٦٠د.

�أن ميار�ش �مل�شاركون �لقر�ءة 
�لإبد�عية

تطبيق على �لقر�ءة �لإبد�عية

�لو�جبات
�لقر�ءة  �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع عليها

�لأهد�ف
�لإطار �لنظري

خمرجات �لف�شل
�لف�شل 

�لثاين �لأن�شطة/ �لفاليات�لزمنمنهجية �لتدريب�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادرو�ملرفقات

ق�شة �شباك ر�شا، ق�شة 
عنرت و�شمري

٢٠د. حو�ر ومناق�شة�ل�شتماع �إلى �لنطباعات
�أن يتعرف �مل�شاركون طرقة تقدمي 

�لكتاب من خالل �لغالف
�لتقدمي من خالل �لغالف

-�مل�شاركون قادرون على ت�شجيع 
�لأطفال على �لقر�ءة

-�مل�شاركون قادرون على ��شتعمال 
�أ�شاليب ت�شجع �لأطفال على �لقر�ءة

-�مل�شاركون يعرفون �أنو�ع �لذ�كرة 
�لتي ي�شتخدمها �لأطفال

-�مل�شاركون ميتلكون �لقدرة على 
��شتخد�م �أ�شاليب تنمية �أنو�ع �لذ�كرة

طر�ئق -��شتعمال �أن�شطة تعزز �لفهم
ت�شجع 

�لقر�ءة �أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٢٠دحو�ر ومناق�شةمناق�شة �أثر �لطريقة ق�شة �أخي �لكبري
�لتقدمي من خالل ر�شومات 

د�خلية

من خالل �لقر�ءة �ملقربة للن�ش�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٣٠دحو�ر ومناق�شة�ل�شتماع لآر�ء �مل�شاركني�ل�شبي و�ل�شبية و�جلد�ر

لث
لثا

ب �
لبا

�

٤٠د.جمموعات، وعمل فردي�أ�شئلة تقوميية�خلروف �لر�ق�ش
�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة

�لفم و�لتحليل و�كت�شاف �لرو�بط
�لبحث عن �لر�بط

�لدر�ما�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٦٠د.در�ما، لعب �دو�ر�لتاأمل، ر�أي �مل�شاركني يف �لطريقةجمموعة من �لق�ش�ش 
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هل ت�شطيعني �لفري يا 
جو�نا

�لبديل
مناق�شة كتب�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٦٠د.جمموعات، حو�ر ومناق�شةتلخي�ش �لنتائج

٤٠د.جمموعات�ل�شتماع لر�أي �مل�شاركنيق�شة يختارها �ملي�شر
ت�شجيع �لطفال على �لقر�ءة و�لفهم 

و�لتحليل
ف�شول �لق�شة

٤٠فردي، حو�ر ومناق�شة�أ�شئلة تقومييةجمموعة من �ملو�د
�أن يتعرف �مل�شاركون �نو�ع �لذ�كرة 

�مل�شتخدمة عند �لب�شر
�أنو�ع �لذ�كرة

٨٠جمموعات، لعب �أدو�ر�ل�شتماع لالآر�ءجمموعة من �ملو�د 
�أن ميار�ش �مل�شاركون ن�شاطات على 

تنمية �لذ�كرة بانو�عها
تنمية �لذ�كرة

�لتاأمل يف �لنتائج
تقومي �لأقر�ن

�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٢٠عمل فردي،  جمموعات زوجية
��شتذكار �لق�شة خالل وقت 

حمدد

�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل�لإطار �لنظري�لكتابة �لإبد�عية وطر�ئق للت�شجيع عليها

�لأن�شطة/�لفعاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية �لعمل�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادر و�ملرفقات�لو�جبات

- مفهوم �لكتابة �لإبد�عية و��شح لدى 
�مل�شاركني

- �مل�شاركون قادرون على و�شع �أن�شطة 
ت�شجع �لكتابة �لإبد�عية

- �مل�شاركون مدركون �أن كتابة �ل�شعر 
حتتاج �إلى تدريب

 �لثاين:
 �لكتابة 

�لإبد�عية 
وطر�ئق 
للت�شجيع 

عليها

�لثالث

�ملالحظةن�شرة �لكتابة �لإبد�عية
ع�شف ذهني حول �لإبد�ع، �لكتابة �لإبد�عية

مناق�شة ن�شرة �لكتابة �لإبد�عية
�لكتابة �لإبد�عيةحتديد مفهوم �لكتابة �لإبد�عية٦٠

مقال �أ�شا�شيات �لكتابة 
�لإبد�عية

نتائج عمل 
�ملجموعات

مناق�شة مقا�لحتديد م�شادر �لكتابة �لإبد�عية٣٠جمموعات، حو�ر ومناق�شة

ن�ش �لتخيل
نتائج �لتخيالت 
و�ل�شتماع �إليها

�لتخيل��شتعمال �خليال يف �لكتابة٦٠فردي

و�شع نهاية لق�شةو�شع نهايات جديدة٤٠فردي ومن ثم جمموعات�ل�شتماع للنهاياتق�شة

ق�شة يختارها �ملي�شر
قر�ءة �لأحد�ث 

وتقييم مدى 
منا�شبتها

٤٠فردي وجماعي
بناء �أحد�ث ق�شة بالعتماد علة 

بد�يتها ونهايتها
بناء �حد�ث جديدة

�شور للمو�قع
تغذية ر�جعة 

للنتائج
٥٠فردي ومن ثم جمموعات

تنمية �شرعة �لبديهة 
ربط �لأمور ببع�ش

ع�شف ذهني عن �شورة، 
مدينة،موقع

ر�شومات ق�شة
�ل�شتماع لق�ش�ش 

�جلديدة
٥٠فردي

تنمية �خليال
بناء ق�شة

كتابة ق�شة من خالل 
�شور)�لق�شة جمهولة(

�لت�شخي�شتنية �لإبد�ع٣٠فرديقر�ءة �لن�شو�شقلم وورقة

كتابة ق�شة م�شورةحتويل �حللم �إلى ق�شة٤٠فردي�لتغذية �لر�جعةقلم وورقة
�ل�شتماع �إلى �آر�ء 

�مل�شاركني
كيف �أ�شري حكو�تيا�لت�شجيع على �لكتابة٣٠فردي

بائع �لأحالم�لت�شجيع على �لتعبري٤٠فردي، عمل جم�شمات ورقية�ملالحظة�أور�ق ملونة، �أقالم ملونة

جممع �لأمثال
تقييم �ملجموعات 

لبع�ش
٦٠جمموعات 

�ل�شتفادة من �لرت�ث
�بتكار ق�ش�ش جديدة

ق�شة ومثل

كتابة �ل�شعر١تنمية �لطالقة لدى �مل�شاركني٦٠فردي ثم جمموعات�ل�شتماع للنتائج

ق�شيدة عا�شق من 
فل�شطني

كتابة �ل�شعر٢ممار�شة �ل�شعر٦٠ردي�لتغذية �لر�جعة
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هل ت�شطيعني �لفري يا 
جو�نا

�لبديل
مناق�شة كتب�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٦٠د.جمموعات، حو�ر ومناق�شةتلخي�ش �لنتائج

٤٠د.جمموعات�ل�شتماع لر�أي �مل�شاركنيق�شة يختارها �ملي�شر
ت�شجيع �لطفال على �لقر�ءة و�لفهم 

و�لتحليل
ف�شول �لق�شة

٤٠فردي، حو�ر ومناق�شة�أ�شئلة تقومييةجمموعة من �ملو�د
�أن يتعرف �مل�شاركون �نو�ع �لذ�كرة 

�مل�شتخدمة عند �لب�شر
�أنو�ع �لذ�كرة

٨٠جمموعات، لعب �أدو�ر�ل�شتماع لالآر�ءجمموعة من �ملو�د 
�أن ميار�ش �مل�شاركون ن�شاطات على 

تنمية �لذ�كرة بانو�عها
تنمية �لذ�كرة

�لتاأمل يف �لنتائج
تقومي �لأقر�ن

�أن ي�شجع �لأطفال على �لقر�ءة٢٠عمل فردي،  جمموعات زوجية
��شتذكار �لق�شة خالل وقت 

حمدد

�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل�لإطار �لنظري�لكتابة �لإبد�عية وطر�ئق للت�شجيع عليها

�لأن�شطة/�لفعاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية �لعمل�أ�شاليب �لتقومي�مل�شادر و�ملرفقات�لو�جبات

- مفهوم �لكتابة �لإبد�عية و��شح لدى 
�مل�شاركني

- �مل�شاركون قادرون على و�شع �أن�شطة 
ت�شجع �لكتابة �لإبد�عية

- �مل�شاركون مدركون �أن كتابة �ل�شعر 
حتتاج �إلى تدريب

 �لثاين:
 �لكتابة 

�لإبد�عية 
وطر�ئق 
للت�شجيع 

عليها

�لثالث

�ملالحظةن�شرة �لكتابة �لإبد�عية
ع�شف ذهني حول �لإبد�ع، �لكتابة �لإبد�عية

مناق�شة ن�شرة �لكتابة �لإبد�عية
�لكتابة �لإبد�عيةحتديد مفهوم �لكتابة �لإبد�عية٦٠

مقال �أ�شا�شيات �لكتابة 
�لإبد�عية

نتائج عمل 
�ملجموعات

مناق�شة مقا�لحتديد م�شادر �لكتابة �لإبد�عية٣٠جمموعات، حو�ر ومناق�شة

ن�ش �لتخيل
نتائج �لتخيالت 
و�ل�شتماع �إليها

�لتخيل��شتعمال �خليال يف �لكتابة٦٠فردي

و�شع نهاية لق�شةو�شع نهايات جديدة٤٠فردي ومن ثم جمموعات�ل�شتماع للنهاياتق�شة

ق�شة يختارها �ملي�شر
قر�ءة �لأحد�ث 

وتقييم مدى 
منا�شبتها

٤٠فردي وجماعي
بناء �أحد�ث ق�شة بالعتماد علة 

بد�يتها ونهايتها
بناء �حد�ث جديدة

�شور للمو�قع
تغذية ر�جعة 

للنتائج
٥٠فردي ومن ثم جمموعات

تنمية �شرعة �لبديهة 
ربط �لأمور ببع�ش

ع�شف ذهني عن �شورة، 
مدينة،موقع

ر�شومات ق�شة
�ل�شتماع لق�ش�ش 

�جلديدة
٥٠فردي

تنمية �خليال
بناء ق�شة

كتابة ق�شة من خالل 
�شور)�لق�شة جمهولة(

�لت�شخي�شتنية �لإبد�ع٣٠فرديقر�ءة �لن�شو�شقلم وورقة

كتابة ق�شة م�شورةحتويل �حللم �إلى ق�شة٤٠فردي�لتغذية �لر�جعةقلم وورقة
�ل�شتماع �إلى �آر�ء 

�مل�شاركني
كيف �أ�شري حكو�تيا�لت�شجيع على �لكتابة٣٠فردي

بائع �لأحالم�لت�شجيع على �لتعبري٤٠فردي، عمل جم�شمات ورقية�ملالحظة�أور�ق ملونة، �أقالم ملونة

جممع �لأمثال
تقييم �ملجموعات 

لبع�ش
٦٠جمموعات 

�ل�شتفادة من �لرت�ث
�بتكار ق�ش�ش جديدة

ق�شة ومثل

كتابة �ل�شعر١تنمية �لطالقة لدى �مل�شاركني٦٠فردي ثم جمموعات�ل�شتماع للنتائج

ق�شيدة عا�شق من 
فل�شطني

كتابة �ل�شعر٢ممار�شة �ل�شعر٦٠ردي�لتغذية �لر�جعة
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الباب الثالث: الف�شل الأول
تفعيل القراءة

طريق  عن  تطويرها  و�أهمية  �للغة،  �متالك  مبهار�ت  �مل�شاركني  تعريف  �إلى  �لف�شل  هذ�  يهدف 
�إلى  �لرجوع  �إلى  �لأطفال  ت�شجع  وو�شائل  �أ�شاليب  �بتكار  �إلى  يهدف  كما  �لطفل،  �أدب  ��شتخد�م 
�لكتاب و�لقر�ءة. كما يهدف �إلى تعريف �مل�شاركني مب�شتويات �لقر�ءة، وباآليات ت�شاعد على �لقر�ءة 

�لإبد�عية.

يتكون الف�شل من:
 اإطار نظري خمت�شر عن مهارات اللغة وم�شتويات القراءة . -
��شتخدمت يف  - �شاعة تدريبية  تقريبًا  ن�شاطا متنوعا مبا يزيد عن )١١(   )١5(

والنقا�س  االأدوار  بينها يرتاوح بني لعب  التنقل  القراءة فكان  ا�شرتاتيجيات تفعيل  منهجيتها 
و�لدر�ما و�لعمل يف جمموعات، �إ�شافة �إلى �للعب و�ملتعة. ففي �لبد�ية يحددون معا مهار�ت 
�للغة و�أهميتها وكيف ميكننا �لعمل عليها وتنميتها لدى �لأطفال. ثم ينتقلون معا يف �أن�شطة مع 
كتب �لأطفال لبتكار �أف�شل �لطر�ئق �لتي ميكنها �إعادة �لطفل �إلى �لكتاب وقر�ءته. ومن ثم 
يذهبون �إلى ما هو �أبعد من جمرد �لقر�ءة   للو�شول باأطفالنا للقر�ءة �لإبد�عية، وممار�شة 

جتارب حتقق هذه �لقر�ءة.

)٣( مهمات عمل: تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق �ملمار�شة مع �لأطفال وزيادة فر�شة �لتعّلم  -
وتعميقة.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل  يف  مهامهم  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وللمالحظات ما يوفر لفر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه.
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الباب الثالث/ الف�شل الأول: القراءة                                الإطار النظري
ل �أدب من غري ُقّر�ء، ول كتابة من دون قر�ءة، وقارئنا هو  �لطفل �لذي يتعر�ش مل�شتتات و�إغر�ء�ت 
ل ح�شر لها، فمن تلفاز وحا�شوب و�شبكة عنكبوتية، �إلى �أجهزة �لهو�تف �لذكية، كلها ت�شده بعيد� 

عن �لإم�شاك بالكتاب وقر�ءته �أو حتى ت�شفحه.

مهمتنا، كما نر�ها، هي كيف نعيد �لطفل �إلى �لقر�ءة بكل ما فيها من ماآثر ت�شقل �شخ�شية �أجيالنا 
�حلالية �لتي خطفتها �لتكنولوجيا بعيد� عن �لكتاب، و�لتي من دونها �شيكون �مل�شتقبل �أكرث قتامة 

مما نحن فيه. 

ّيا ميّله �لطفل ويتهرب منه، ول وظيفة بيتية مكروهة، ول طريقة  و�لقر�ءة �لتي نريد لي�شت كتابا �شفِّ
للحفظ واالإلقاء، اإنها قراءة  ممتعة تغذي الروح والعقل، وتربي النفو�س والوجدان، وت�شنع عقوال 

قادرة على حل �مل�شكالت، عقول مفكرة ل �آلية تردد عن غري علم.

و�لنقد  �لإبد�ع  على  �لطفل  فن�شجع  نريد،  �لتي  �لقر�ءة  عن  نبحث  �أن  يف  لنا  بد  ل  كان  هنا  من 
و�لتحليل، نريد للطفل �أن يقر�أ، ويفهم، ويحلل، وينقد ل يقبل  بامل�شلمات دون �إعمال للفكر.

من �ملعروف �أن للغة �أربع مهار�ت �أ�شا�شية ول يتم تعلم �أي لغة من دون �تقانها جميعا، وهي:

�لقر�ءة. ١

�لكتابة. ٢

�ل�شتماع. ٣

�ملحادثة )�لتعبري �ل�شفوي(. ٤

وهذه �ملهارت حتتاج �إلى ممار�شة وتدريب كبريين حتى ي�شتطيع �لطفل �تقانها وحتتاج �أي�شا �إلى 
تنمية �حلو��ش �ل�شروورية وهي �لأذن و�لل�شان و�لعني.ونعتقد �أن �أدب �لطفل بكل �أنو�عه و�حد� من 
�أهم �لأدو�ت �لتي تنمي هذه �ملهار�ت لدى �لأطفال، فالأ�شلوب �لق�ش�شي مهما  وفعال  يف عملية 
�لتعلم، ملا ير�فقه من ��شتمتاع وت�شوق للمزيد من �لقر�ءة، وملا ميكن �أن يت�شمنه من جتارب حياتية 

يتعرفها �لأطفال من خالل �لأدب.

لذلك ل بد من التعرف على اأنواع القراءة  وم�شتوياتها وفق الغر�ش منها:
 -:Scanning لقر�ءة �لنتقائية -�لقر�ءة �ل�شريعة�

يف  فامل�شافر  حمدد.  �شيء  معرفة  �أجل  من  بل  للمتعة،  لي�ش  �لقر�ءة،  تطلب  كثرية  مو�قف  هناك 
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�لقطار، عليه �أن يقر�أ لوحة �لقطار�ت، ليعرف متى ي�شل �لقطار ومتى يغادر، وليعرف �أي ر�شيف 
عليه �أن يقف. و�لذي يبحث عن رقم هاتف يف دليل �لهاتف، ل يحتاج لقر�ءة �أرقام �لهاتف جميعها، 
بل عليه �أن يبحث عن �ل�شيء نف�شه، م�شتخدما ما ي�شاعده �لى �لو�شول ب�شرعة �لى �لهدف، مثل 
��شم �ملدينة و�حلرف �لذي يبد�أ به ��شم �ل�شخ�ش �لذي يبحث عنه، فيجد �لرقم �لذي يريد. كما 
�أن قر�ءة تعليمات على علبة طعام، �شرورية لتح�شري �لطعام، وهذ� ينطبق �أي�شًا على �أمثلة كثرية 

يف حياتنا �ليومية. هذ� �لنوع من �لقر�ءة، هو �لقر�ءة �ل�شريعة للبحث عن �شيء حمدد.

 -  (Skimming) :لقر�ءة لتكوين فكرة �شريعة عن �لن�ش�

�أي�شًا قر�ءة �شريعة من �جل �أخذ فكرة عن �ملعنى �لعام، وهذ� يتم من خالل �لرتكيز على  وهي 
�جلمل �لرئي�شية يف �لن�ش، وهي يف �لعادة �جلمل �لأولى يف �لفقر�ت. وعادة، يفيد هذ� �لنوع من 
�لقر�ءة لتحديد �إن كان �لقارىء يريد �ل�شتمر�ر بالقر�ءة �أم �أنه �شيكتفي بالفكرة �لعامة للمو�شوع.

 -(Thorough Reading) :لقر�ءة للفهم، وهي قر�ءة تف�شيلية تفاعلية�

هذ� �لنوع من �لقر�ءة، يخدم �لطلبة وي�شاعدهم على �ملر�جعة �ل�شريعة للن�ش. وهي بال�شرورة 
قر�ءة تفاعلية. ميكن �أن ي�شع �لقارىء/ة �شطرً� حتت �جلمل �لتي يعتربها �لأكرث �أهمية. كما ين�شح 
باأن يقوم �لقارىء/ة بالبحث عن �لكلمات �لأ�شا�شية يف �لن�ش. ولكي تكون �لقر�ءة �أكرث تفاعلية، 
ميكن اأن يت�شاءل القارىء/ة عن بع�س النقاط التي قد تبدو غري مقنعة، كما ميكن تلخي�س الفقرة 
بكلمة �أو جملة ت�شاعد على �لفهم. ويف�شل مر�جعة �شريعة للن�ش للتحقق من �أن �ملالحظات �لتي 

مت تدوينها دقيقة. 

�لقر�ءة �لإبد�عية: - 

�لنوع  هذ�  و�لتقييم.  و�لرتكيب  �لتحليل  مثل  �أرقى  ذهنية  عمليات  معها  تتم  تفاعلية  قر�ءة  وهي 
�لأفكار مع  يقارن  �لبد�عية  �لقر�ءة  فالقارىء/ة يف  �لفهم.  �أبعد من مرحلة  يرتقي  �لقر�ءة  من 
�لأفكار و�ختالفها مع  �لت�شابه و�لختالف، لي�ش فقط يف �لن�ش، بل ت�شابه  �لبع�ش، يرى  بع�شها 
ن�شو�ش �أخرى، ي�شاعده يف ذلك �خللفية �لثقافية. كما ميكن للقارىء/ة �أن يقوم با�شتنتاجات حول 
�لأفكار �ملطروحة، وي�شكل رمبا فر�شيات، وتامالت، و�إبد�عات.. �أي �أنه/� يقوم بعملية ��شتقر�ء. 
وهناك عملية تقييم للن�ش، �أي �بد�ء وجهة نظر، هل عجبه/� �لن�ش، هل تطابق مع �أفكاره/�، هل 
يو�فق على ما قاله �لكاتب، �أم يعار�شه، وملاذ�... �لى �آخر هذه �لت�شاوؤلت. �أي �أن �لقارىء/ة يخرج 
عن االأفكار املكتوبة، ليعرب عن اأفكار جديدة ويطرح حلول جديدة، م�شرت�شدًا يف ذلك بخرباته/ا 

�ل�شخ�شية ور�شيده/� �ملعريف و�لثقايف. 
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�لقر�ءة لال�شتمتاع و�لتذّوق: - 

�أو  �أو قر�ءة تقرير  �أ�شاليب خمتلفة للقر�ءة، فقر�ءة رو�ية تختلف متامًا عن قر�ءة مقال  وهناك 
قراءة جدول الهبوط واالقالع للطائرة التي تنوي ال�شفر بها. وعليه فاإن اأ�شلوب القراءة ونوعيتها 
تختلف بح�شب الهدف. واإذا ما راقبنا اأنف�شنا ندرك متامًا الفرق بني قراءة واأخرى، وارتباط كيفية 

�لقر�ءة بالهدف، وكيف ي�شاعد �لهدف يف حتديد �أ�شلوب �لقر�ءة. 

�جلمل.  نبتلع  �أن  نريد  وكاأننا  فيها،  كلمة  كل  على  نركز  فاإننا  �أحببناها،  رو�ية  قر�أنا  حال  ففي 
�لتي نحب. ويف كثري من  ت�شتعل وتربد بح�شب �حلدث و�ل�شخ�شية  �لقر�ءة عو�طف  وتر�فقنا يف 
�لأحيان نتقم�ش �ل�شخ�شية �إن �أحببناها، ونعي�ش �لأحد�ث بكل جو�رحنا. قد ن�شحك، وقد نبكي. 
ومن منا مل يبك عندما قر�أ رو�ية �لبوؤ�شاء لفيكتور هوجو، �أو �آنا كار�نينا لتول�شتوي. و�ل�شبب يف ذلك 

�أننا ن�شعر مبتعة �لقر�ءة، ون�شت�شعر �جلو�نب �لن�شانية يف �لرو�ية. 

ومن �أجل �أن تكون �لقر�ءة متعة، على �لقارىء �أن ل ي�شطدم بكلمات ير�ها للمرة �لأولى، خا�شة 
�إذ� كان �ل�شياق ل ي�شاعد يف تف�شري �ملعنى. وهذ� �أي�شًا ما �نتبه �ليه خليل �ل�شكاكيني حني ��شتخدم 
كلمة »م�شجب«، و�لتي هي كلمة غري متد�ولة، لكنه حني ��شتخدمها يف �شياق ي�شاعد على تو�شيح 

�ملعنى، يفهمه �لطفل:  مثل جملة علقت �ملعطف على »�مل�شجب«. 

على كّتاب �أدب �لطفل �أن ل يخ�شو� ��شتخد�م �لكلمات �جلديدة، لكن مهم �لنتباه �لى و�شعها يف 
�شياق ي�شاعد على ��شتنتاج �ملعنى . هكذ� تتطور مفرد�ت �لطفل، وهكذ� ي�شتمتع �لطفل يف �لقر�ءة، 
دون اللجوء بني جملة واأخرى للتوقف كي يبحث عن املعنى يف املنجد ال�شحاح، االأمر الذي قد يفقد 

�لقارىء متعة �لقر�ءة.

و من �ملهم معرفة م�شتويات �لقر�ءة مب�شمياتها �ملختلفة ومنها:

قر�ءة �ل�شطور �أو �حلريف: وهو ي�شمل معرفة �ملكتوب يف �لن�ش.- 

اأو -  الن�س،  حتليل  اأو  ال�شرح  اأو  التف�شري  ي�شمل  وهو  التف�شريي.:  اأو  ال�شطور  مابني  قراءة   
��شتخال�ش نتائج �أو تف�شري �شلوك �أو حتليل �شخ�شيات.

حل -  يف  ��شتخد�مه  �أو  نقده  �أو  �ملقروء  تقييم  يتم  وفيه  �لتطبيقي:  �أو  �ل�شطور  ور�ء  ما  قر�ءة 
م�شكلة خارجية وتوظيفه يف كتابة خرب �أو ق�شة �أوعمل �إبد�عي.

وهناك ت�شميات اأخرى منها:
�حلرفية.- 
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�لتف�شريية.- 

�لإبد�عية.- 

�لناقدة.- 

فعندما ن�شاأل: ماذ� قال؟   فهذه قر�ء حرفية. �أما �إذ� كان �شوؤ�لنا ماذ� ق�شد بقوله ؟ فهذه قر�ءة 
تف�شريية. وعندما يكون ال�شوؤال: كيف حتل م�شكلة بالرجوع اإلى ما قراأت؟  وماذا تقرتح اأو تفعل لو 
كنت مكانه ؟  ففي هذه �حلالة قر�ءة �إبد�عيه. وعندما يحدد �لقارئ موقفه وحكمه على �ملقروء 

فتكون قر�ءة ناقدة.

مما تقدم يجب اأن نفكر يف عدة اأمور وهي:
كيف ندفع �أطفالنا للقر�ءة، و�لرجوع  بهم �إلى �لن�شو�ش �ملكتوبة؟. ١

�لقر�ءة لديهم؟ وذلك من خالل �شوؤ�لنا لأنف�شنا كمن�شطني وعاملني مع . ٢ كيف نطور م�شتوى 
�لأطفال يف هذ� �ملجال، ما نوع �لقر�ءة �لتي نريد؟ 

كيف نطور �أن�شطة من خالل ��شتخد�م كتاب �لطفل يف �لرتقاء مب�شتوى �لقر�ءة عنده، وما . ٣
�أنو�ع �لأن�شطة �لتي تتنا�شب مع م�شتويات �لقر�ءة �لتي نريد؟

كيف نختار �لكتاب �لذي يحقق كل هذه �لغايات �ملن�شودة لدى �لطفل؟، وبطريقة ل ي�شعر فيها . ٤
باأننا جنربه على قراءة كتاب معني.

كيف نطور قدرة �لأطفال على �لكتابة �لإبد�عية؟. ٥

كيف جنعل االأهل و�شناع القرار يدعمون  م�شرية عمليتي تفعيل القراءة والكتابة عند االأطفال؟. ٦

روز �شوملي ووليد �ح�شي�ش. 7



135تفعيل أدب األطفال: الباب الثالث

الباب الثالث الف�شل الأول/ تفعيل القراءة
الأن�شطة           رقم الن�شاط:)١/١/٣(

ا�شم الن�شاط: مهارات اللغة                                                     الزمن:٣٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يحدد �مل�شاركون مهار�ت �متالك �للغة �لعربية- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
بور بوينت )مهار�ت �للغة، وحو��ش �لقر�ءة(

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �جللو�ش على �شكل ن�شف د�ئرة- 

يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني يف مهار�ت �أي عمل مثال: هل قيادة �ل�شيارة حتتاج �إلى �إتقان مهار�ت؟ - 
�خلياطة، لعبة كرة �لقدم.... �للغة

يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني يف مفهوم �ملهارة. ما هي؟- 

ي�شاأل �ملي�شر: ما �لغاية من تعليم �لأطفال للغة �لعربية؟ »نقا�ش« ثم يتابع �لنقا�ش حتى ي�شتطيع - 
�لطفل حتقيق هذه �لغاية ما هي �ملهار�ت �لتي يجب �أن يتقنها؟

يدور نقا�ش بني �مل�شاركني لتحديد مهار�ت �للغة- 

يدون �أحد �مل�شاركني �ملهار�ت على �ل�شبورة- 

يناق�ش �مل�شاركون �أهمية كل مهارة وكيفية �رتباطها جميعا معا.- 

الإر�شادات:
�ملهارة هي: �لتمكن من �أد�ء مهمة بكيفية حمددة وبدقة متناهية، وب�شرعة- 

�لغاية من تعليم �أي لغة هي: �لتعبري �شو�ء كان �شفويا �أو كتابيا- 

مهار�ت �للغة، وحو��ش �لقر�ءة.- 

مهارات اللغة هي:  -
�لقر�ءة �جليدة �خلالية من �لأخطاء- 
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عصا سحر�ة  

حين هوت العصا على يد�، صارت يد� حمراء مثل عصير التوت،  
ومنتفخة �رغيف خبز،  

وضعت أمي الثلج عليها،  
صارت يد� زرقاء، و�اردة �رجل ثلج،  

ليومين وأنا أ�حث عن لون يد�،  
هل رأيتم لون يد�؟ هل رأيتم لون يد�؟ 

التمر�ن: ن�تب عما تشعر �ه يدنا حين تهو� عليها العصا، أو حينما تصافح يد أحد تح�ه،  
حينما تأخذ المصروف من ماما و�ا�ا.  

�لكتابة �جليدة �خلالية من �لأخطاء- 

�لتحدث �جليد بطالقة- 

�ل�شتماع - 

حو��ش �لقر�ءة هي:- 

�لقر�ءة �ل�شامتة »بالعني.«- 

�جلهرية »بالعني و�لل�شان.«- 

قر�ءة �ل�شتماع »بالأذن.«- 
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عصا سحر�ة  

حين هوت العصا على يد�، صارت يد� حمراء مثل عصير التوت،  
ومنتفخة �رغيف خبز،  

وضعت أمي الثلج عليها،  
صارت يد� زرقاء، و�اردة �رجل ثلج،  

ليومين وأنا أ�حث عن لون يد�،  
هل رأيتم لون يد�؟ هل رأيتم لون يد�؟ 

التمر�ن: ن�تب عما تشعر �ه يدنا حين تهو� عليها العصا، أو حينما تصافح يد أحد تح�ه،  
حينما تأخذ المصروف من ماما و�ا�ا.  

الباب الثالث: الف�شل الأول/ تفعيل القراءة
الأن�شطة                    رقم الن�شاط:)١/٣/2(

ا�شم الن�شاط: اأهمية تطوير مهارات اللغة                         الزمن: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن ي�شتنتج �مل�شاركون �أهمية تنمية هذه �ملهار�ت من خالل ��شتخد�م �أدب �لطفل- 

الحتياجات  وامل�شادر الالزمة:
ق�ش�ش عدد٤، ورقة عمل بعنو�ن«�أهمية تطوير مهار�ت �للغة«.- 

اآلية التنفيذ:
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى �أربع جمموعات.- 

يطلب من كل جمموعة قر�ءة ق�شة- 

يعطي �ملي�شر كل جمموعة و�حدة من مهار�ت �للغة �لأربع- 

يطلب من كل جمموعة ت�شميم ن�شاط على الق�شة يعزز هذه املهارة- 

كتابة ما �تفقت عليه كل جمموعة على ورق عري�ش.- 

عر�ش عمل �ملجموعات ومناق�شتها- 

الإر�شادات:
يف�شل اأن تنفذ كل جمموعة الن�شاط ب�شكل عملي على امل�شاركني.- 

يرتك للمجموعة �ختيار �لق�شة �لتي تر�ها منا�شبة للمهارة �لتي تعمل عليها.- 
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ورقة عمل 
اأهمية تطوير مهارات امتالك اللغة

عزيزي امل�شارك 
كما اتفقنا هناك اأربع  مهارات للغة هي:القراءة، الكتابة، التحدث، ال�شتماع

اخرت مع اأفراد جمموعتك ق�شة من ق�ش�ش الأطفال واقرتح ن�شاطا تعزز من خالله 
اإحدى مهارات اللغة عند الأطفال، ثم بني اأهمية هذه املهارة يف تطوير اللغة. 
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الباب الثالث: الف�شل الأول/ تفعيل القراءة
الأن�شطة                     رقم الن�شاط:)٣/١/٣(

ا�شم الن�شاط: م�شتويات القراءة                                                الزمن:5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يتعرف �مل�شاركون م�شتويات �لقر�ءة و�أنو�عها- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
بور بوينت )م�شتويات �لقر�ءة( ن�شرة م�شتويات �لقر�ءة- 

اآلية التنفيذ:
يطرح املي�شر ال�شوؤال االآتي: ما م�شتويات القراءة؟- 
يناق�ش �ملتدربني يف �لإجابة عن هذ� �لت�شاوؤل- 
ي�شنف �مل�شتويات بحيث تكون متدرجة- 
يفرق مع �مل�شاركني بني �أنو�ع �لقر�ءة وم�شتوياتها.- 
يطلب من �مل�شاركني قر�ء ن�شرة م�شتويات �لقر�ءة يف د�خل جمموعات،- 
يدير �ملي�شر نقا�شا بني �ملجموعات حول �لقر�ءة.- 
يعر�ش بوربوينت عن م�شتويات �لقر�ءة.- 

الإر�شادات:
ي�شتعني �ملي�شر مبا ياأتي يف عر�ش �لبور بوينت:

هناك عدة م�شميات للقر�ءة منها:

قر�ءة �ل�شطور، وقر�ءة ما بني �ل�شطور، وقر�ءة ما ور�ء �ل�شطور.- 

ومنها: �حلرفية، و�لتف�شريية، و�لإبد�عية، و�لقر�ءة �لناقدة.- 

ومنها: �لقر�ءة �ل�شريعة، و�لقر�ءة لتكوين فكرة �شريعة، و�لقر�ءة للفهم، و�لقر�ءة �لإبد�عية، - 
و�لقر�ءة لال�شتمتاع.

�لتف�شريية، -  �لقر�ءة  و  �لآلية،  �أو  �لأوتوماتيكية  و�لقر�ءة  �مليكانيكية،  �لقر�ءة  �أي�شا:  ومنها 
و�لقر�ءة �لناقدة، و�لقر�ءة �لإبد�عية. 
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الباب الثالث: الف�شل الأول/ تفعيل القراءة
الأن�شطة                       رقم الن�شاط:)٤/١/٣(

ا�شم الن�شاط: العمليات الذهنية املرافقة للقراءة الإبداعية
الزمن:6٠ دقيقة

اأهداف الن�شاط:
�أن ي�شتنتج �مل�شاركون �لعمليات �لذهنية للقر�ءة �لإبدعية- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شة �أو ن�ش من ق�شة �ل�شيخ و�لبحر«مرفق« �أو ق�شة لي�ش بعد لتغريد �لنجار.- 

�أور�ق بي�شاء- 

ورقة عمل بعنو�ن« �لعمليا �لذهنية للقر�ءة �لإبد�عية- 

اآلية التنفيذ:
يوزع �ملي�شر ن�ش �لق�شة �أو ن�ش« �ل�شيخ و�لبحر« على �مل�شاركني ويعطيهم وقتا لقر�ءتها ب�شكل - 

فردي

يوزع ورقة �لعملبعنو�ن » �لعمليات �لذهنية �ملر�فقة للقر�ءة �لإبد�عية«على �مل�شاركني للعمل - 
ب�شكل فردي

يكتب كل م�شارك �لعمليات �لذهنية �لتي مر بها �أثناء قر�ءة �لن�ش، و�أين، وكيف؟ يكتب �لن�ش - 
�لذي ر�فق �لعملية �لذهنية.

ي�شتنتج امل�شاركون اأنواع العمليات الذهنية التي مير فيها القارئ من خالل طرح االأ�شئلة من - 
�ملي�شر على �لنحو �لآتي:

هل تخيلت �شيئا و�نت تقر�أ؟ هل ربطتك مبوقف �شبق من حياتك �ل�شخ�شية �أو قر�ء�تك - 
�ل�شابقة؟ هل ت�شورت نف�شك مكان �ل�شخ�شية �لتي يف �لق�شة؟ هل ت�شورت �ل�شخ�شية 
يف و�شع �آخر؟ هل �أ�شدرت حكما على �لق�شة ؟ هل وجدتها ممتعة؟ ؟ مل تعجبك؟ ...؟ هل 
طرح الكاتب كان مقنعا؟ هل تخيلت ماذا �شيحدث لو ت�شرفت ال�شخ�شية ب�شكل مغاير؟ 
هل كنت تتوقع �لأحد�ث قبل حدوثها؟ وهل غريت توقعاتك بني �حلني و�لآخر؟ هل حاولت 

�ل�شتف�شار عن �شيء مما قر�ته؟
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يعر�ش �ملي�شر �لعمليات �لذهنية �لتي مير بها �لقارئ �أثناء �لقر�ءة من خالل عر�ش بوربوينت- 

يناق�ش �ملتدربني كيف ن�شتفيد من معرفتنا للعمليات �لذهنية يف تطوير قر�ءة �لأطفال؟ - 

الإر�شادات:
لي�ش �شرطا �ن مير �لقارئ يف جميع �لعمليات �لذهنية- 

هل ميكن عمل �أن�شطة على كل عملية من �لعمليات �لذهنية؟ �أعط �أمثلة.- 

ميكن �ل�شتفادة من عنا�شر �لعملية �لذهنية �لتي تر�فق �لقر�ءة �لإبد�عية يف تطويره لعر�ش - 
�لبوربوينت وهي:

�لتخيل وي�شمل: ماذ� ترى يف د�خل خميلتك؟ �أي �شور ذهنية؟- 

ثغر�ت -  �شابقة؟ هل مالأت  �أو يف قر�ء�ت  �لو�قعية  فيها من �حلياة  تعرفت  �لربط: عالم 
م�شتعينا بتجربتك �أو مبخيلتك؟

�لتقم�ش: ما هي �لعالقة �لتي �قمتها مع �ل�شخ�شيات؟ هل توحدت مع �حد�ها �و ت�شورت - 
نف�شك مكانها؟

�لتاأمل: هل ت�شورت �ل�شخ�شيات يف و�شع �آخر؟ وهل تخيلت »ماذ� �شيحدث لو ...؟- 

�لتنبوؤ: هل توقعت ما �شيحدث تاليا، وتاليا...؟ هل غريت توقعاتك من وقت لآخر؟- 

�لتقييم: هل حكمت على �لق�شة �أثناء قر�ءتك؟ هل وجدتها م�شحكة، م�شلية؟ هل غريت - 
ر�أيك فيما بعد؟

عن -  ماذ�  تنتمي،  �أدبي  نوع  �أي  �ألى  �لق�شة،  مو�شوع  هو  ما  فكرت  هل  �لأدبي:  �لنقد 
�لر�شومات، هل �لكاتب كان  مقنعا؟ هل �أعجبتك؟ مل تعجبك؟ ملاذ�؟

�لتو�شيح: هل ��شتو�شحت �شيئا عما قر�أته؟- 
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ورقة عمل
العمليات الذهنية للقراءة الإبداعية

عزيزي �مل�شارك/ة بعد قر�ءتك للن�ش/�لق�شة �نظر يف �جلدول و�كتب ما تر�ه مو�فقا ملا مررت 
فيه من جتربة �أثناء �لقر�ءة

 الن�ش الذي ي�شري للعمليةال�شوؤال
الذهنية

 ماذا ميكن ت�شمية
هذه العملية الذهنية

 هل تخيلت �شيئا �أثناء
�لقر�ء؟

 هل ذكرك �لن�ش بقر�ءة
 �أخرى �شابقة، بفيلم، �أو

 بتجربة مررت بها �أو مر بها
�شديق؟

 هل ت�شورت نف�شك �إحدى
�ل�شخ�شيات يف �لن�ش؟

 هل تخيلت ماذ� �شيحدث لو
 ت�شرفت �ل�شخ�شية بطريقة

مغايرة؟
 هل كنت تتوقع ماذ� �شيحدث

تاليا وتاليا
 هل وجدت �لن�ش م�شحكا،
 مبكيا، مثري�؟هل كونت ر�أيا

حول �لن�ش؟
 هل فكرت يف نوع �لأدب �لذي

ينتمي �إليه �لن�ش؟
 هل ��شتف�شرت عن �أي �شيء

مما قر�أت؟
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ن�ش مقرتح للن�شاط
ن�ش من ق�شة »اأ�شرار البحر الأحمر، هرني دي مونفريد:

مت، فبانت حتت �شوئه القيعان املرجانية يف و�شوح م�شطرب.  ارتفع املّد تدريجيا؛ وبلغ القمر ال�شَّ
لقد حان وقت �لرحيل. �أبحرنا، م�شتخدمني �ملجاذيف يف �لبد�ية لكي نخرج من بني �ل�شخور، ثم 

دخلنا �لى �ملياه �لقامتة ذ�ت �لقيعان �لعميقة تدفعنا ريح جنوبية لطيفة.

مع طلوع النهار، الح عن ي�شارنا النتوء اال�شفر املميز لراأ�س بري. �شرنا مبحاذاة ال�شاحل الدنقلي 
باب  نحو  م�شرعا  مركبنا  واندفع  املو�شمية  الرياح  هبت  واأخريًا  الياب�شة.  ن�شائم  من  لال�شتفادة 

�ملندب.

عر�ش  يف  جاثمة  �شخمة  �شفدعة  مثل  �لبحر  من  برمي  جزيرة  برزت  �لتا�شعة،  �ل�شاعة  نحو  يف 
�مل�شيق، ومن ور�ئها ظهر جبل �شيخ �شعيد ب�شكله �ملخروطي كاأنه جزيرة.

ت�شطر جزيرة برمي �مل�شيق �لى �شطرين: �شطر و��شع يبلغ عر�شه ١٠ �ميال تقريبًا ويقع من جهة 
�فريقيا، قبالة ر��ش �شيان. و�شطر ��شغر ل يتعدى عر�شه �مليلني ويقع �إز�ء �شيخ �شعيد، من جهة 
�شبه جزيرة �لعرب. متر �ل�شفن �لد�خلة �لى �لبحر �لأحمر و�خلارجة منه عرب �ل�شطر �لو��شع. �أما 
املمر ال�شيق، فال يعرب منه �شوى قوارب ال�شيد و«زوارق« تهريب التبغ. من هذا املمر امنا قررت 

�لعبور لأبلغ �شيخ �شعيد.

قيل يل �أن هذ� �ملمر خطر ب�شبب �لتيار�ت �ملائية �لقوية �لتي تتدفق فيه مّرة يف �جتاه، ومّرة يف 
�لجتاه �لآخر، تبعًا ل�شاعات �ملّد و�جلْزر. مل �أكن �أعرف �جتاه �لتيار يف تلك �للحظة، غري �أن قوة 
�لريح �لتي كانت تدفعنا من �خللف بدت يل كافية للتغلب على هذه �مل�شكلة. ومع ذلك، �شاورتني 

�لهو�ج�ش حني تذكرت �أن باب �ملندب  يعني بالعربية »باب �لندب و�لبكاء«.

�ملدخل �جلنوبي لهذ� �ملمر عري�ش مبا فيه �لكفاية. ترتفع عن ميينه جبال �شيخ �شعيد �ل�شاهقة 
مب�شاّلتها �لربكانية منبثقة من �لبحر مبا�شرة دون �ي �شاطئ  ميكن �ن  يت�شع لقدم.

تاأتي االأمواج التي تدحرجها الرياح املو�شمية من الهند لتتك�شر على هذه ال�شخور ال�شوداء، التي 
ر�حت تثب من حني لآخر من بني جد�ول �لزبد، كاأنها خملوقات كتب عليها �لعذ�ب �لأبدي. ��شتدت 
�لريح، و�نت�شبت قمم �لأمو�ج وبدت كاأنها ت�شارع �شد �لتيار �لذي كان يف تلك �للحظة خارجًا من 

�مل�شيق.

فات االأوان على تغيري اجتاهنا، فرياح بـهذه ال�شّدة ال ت�شمح بالقيام باأية مناورة.
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�دركت �نني �خطاأت �إذ تركت �شر�عي �لكبري من�شورً� على �شاريته �لالتينية �لثقيلة ومتقاطعًا مع 
حمور �ملركب. مل يعد ممكنًا �إنز�ل �أي �شيء مع هذ� �لبحر �لغا�شب �لذي يجري يف نف�ش �جتاهنا. 
و�أي نق�شان يف �ل�شرعة �شوف ي�شعنا حتت رحمة هذه �لأمو�ج �ملرعبة �لتي ترتفع عموديًا وتهدد 

بالنق�شا�ش علينا من �خللف.

ارتاأيت ان من االأف�شل اأن نغامر بكل �شيء لننقذ كل �شيء. فاإن �شمد جهاز املركب، ها نحن جنونا. 
�ندفعنا و�شط ذلك �خل�شم �مل�شطرب على م�شافة ب�شعة قلو�ش77 من �شخور �ل�شاطئ �لتي تتحطم 
عليها �لأمو�ج. فجاأة، هتف عبدي، �لذي كان مت�شبثًا مبقدمة �ملركب، ب�شيء مل �أفهمه ماّدً� ذر�عه 

باجتاه �شرينا.

يف تلك �للحظة، ر�أيت �لبحر ينتفخ على �شكل قباب ترتفع عاليًا ثم تهوي، و�أمو�ج م�شعثة بالزبد 
حتوم يف دو�مات �شريعة: تلك هي �لدو�مات �لعظيمة للتيار حني ت�شّده �لريح �لتي تتحول هنا �إلى 
نوع من �لزو�بع. على بعد ن�شف قل�ش، ما بني هذ� �لإع�شار و�ل�شاطيء، وقع ب�شري على بقعة تبدو 
هادئة، ولكن هيهات، ف�شرعان ما تبينت �جلد�ئل �ملائية للتيار�ت �ل�شريعة تظهر وتغور فيها مثل 

ثعابني خميفة.

قررت �ملجازفة، فوجهت �لقارب نحو هذه �لبقعة �خلطرة �لتي قد تقذف بنا فوق �أ�شنة �ل�شخور.

�أحمد نحو حبل  �لأعماق �خلفية. �شارع  ��شت�شلم لقوى  كاأنه  �أخذ �ملركب يدور على نف�شه،  فجاأة، 
ي�شّد�ن  وعبدي  كان هو  وبينما  للحظة ق�شرية.  �ملركب  �ل�شر�ع، فرتنح  تعطل  دون  ليحول  �لربط 
�حلبل بكل قوتهما، �نقذف �ملركب د�خل �لدو�مة ود�همتنا موجة عاتية من �خللف �كت�شحت معها 
كل �شيء عن �شطح املركب، جارفة معها ال�شراع الذي راح يرفرف يف مهب الريح. انطلقت �شرخة 
من و�شط هذه �ملعمعة، و�أب�شرت �شكاًل �أ�شود مير بني �لزبد مبحاذ�ة �ملركب. كان ذلك �أحمد، فقد 
لّفته �ملوجة بني طياتها. تناولت حبال مكوما بالقرب مني وقذفت به ، فانفرد على طوله يف خط 
�شرينا، ومل �أعد �أفكر �ّل بتوجيه �لدفة بحيث يكون �لكوثل هو �ملعر�ش لالأمو�ج �لرهيبة �لتي تهرول 
ور�ءنا و�شارت ت�شبقنا. حمدت �هلل على �ن �ل�شر�ع �لكبري قد �نتزع. ��شتطاع عبدي �أن يرفع قطعة 
ي�شتخدم يف وقت  كاّلذي  �أمامي  �شر�ع  �لأ�شرعة، فكان مبثابة  ل�شنع  به عادة  من قما�ش نحتفظ 
�لعو��شف. بهذ� �ل�شر�ع �ملرجتل ��شتطعنا توجيه �ملركب و�لتغلب على �لتيار �ملعاك�ش.ومع ذلك كنا 
�أية حلظة ب�شبب �ملياه �لتي متالأ ن�شف �شفينتنا. موجة �أخرى تهبط  ل نز�ل معر�شني للغرق يف 
علينا ونكون يف قاع �لبحر!... �ألتفّت �إلى �خللف، فر�أيت �أحمد مت�شبثًا باحلبل �لذي يجرجر ور�ءنا. 
كان يقب�ش عليه مب�شقة كبرية. �شحبناه �إلى ظهر �ملركب مثلما ُت�شحب �شمكة علقت ب�شنارة. وبدون 

77   �لقل�ش= ٢٠٠ مرت تقريبًا.)�ملرتجم(.
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حتى ان يلتقط انفا�شه، تناول دلوًا و�شرع على الفور بنزح املياه من املركب.

بعد قليل اجتزنا منطقة اخلطر، اأي اجلبهة التي يتالطم فيها التيار واالأمواج والرياح معًا. عاد 
البحر اإلى حالته االعتياديه. وجنونا...
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الباب الثالث/الف�شل الأول:  تفعيل القراءة
الأن�شطة، رقم الن�شاط:)١:٣:5(

ا�شم الن�شاط: تطبيق على القراءة الإبداعية               الزمن:6٠ دقيقة
الأهداف:

�أن يطبق �مل�شاركون ن�شاطا على �لقر�ءة �لإبد�عية   - 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
 ق�شة �لإطارة �ملجنونة، �أو �أي ق�شة يختارها �ملي�شر

اإدارة الن�شاط:
فردي وجماعي، ودر�ما...

اآلية التنفيذ:
يرحب �ملي�شر بامل�شاركني وي�شاأل عن �حلال وي�شتمع ملن يود �مل�شاركة - 
ينفذ �ملي�شر لعبة حركية مع �مل�شاركني- 
يقر�أ �ملي�شر ق�شة �لإطارة �ملجنونة، ويطلب منهم �ل�شتماع �إليها. �أو �لق�شة �لتي �ختارها- 
يف�شل �أن يكون مع �ملي�شرعدد� من �لن�شخ بني �أيدي �مل�شاركني ويقروؤونها ب�شكل فردي يف جو - 

من �لهدوء )ميكنه ت�شوير �لن�ش بعدد �مل�شاركني(
يق�شم �مل�شاركني �إلى جمموعات- 
يطلب من كل جمموعة اقرتاح ن�شاط ميكن تطبيقه مع االأطفال ي�شاعد على ا�شتتعمال العمليات - 

�لذهنية عند �لأطفال
يطلب من امل�شاركني تعزيز الن�شاط باختيار اأ�شئلة على الن�س مثال:- 
»لو مررت بتجربة قريبة من ذلك؟ لو كنت �أنت مكان �لطفل ماذ� �شتفعل؟ مكان �لأب؟« .- 

الإر�شادات:
ي�شتطيع �ملي�شر عن طريق �لأ�شئلة دفع �مل�شاركني �إلى �ملرور بالعمليات �لذهنية.- 

�إعد�د �شامح عبو�شي عن كتاب  �لبئر �لأولى جرب� �بر�هيم جرب�، �لنا�شر -  �لإطارة �ملجنونة 
موؤ�ش�شة تامر للتعليم �ملجتمعي
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الباب الثالث/ الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة             رقم الن�شاط:)١/٣/6(

ا�شم الن�شاط: تقدمي الكتاب)الغالف(                               الزمن:2٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى �إحدى طر�ئق  تقدمي �لكتاب لالأطفال.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
غالف ق�شة )�شباك ر�شا، عبلة �لطوبا�شي( �أو )عنرت و�شمري، �أحمد طي( �أو �أي ق�شة يختارها 

�ملي�شر

اآلية التنفيذ:
�شورة -  حول  �أ�شئلة  وي�شاأل  �لكتاب،  ��شم  ويغطي  ر�شا«   �شباك  ق�شة  »غالف  �ملدرب  يعر�ش 

�لغالف مثل: 

ماذ� ترى يف �ل�شورة؟- 

ملاذ� يجل�ش/ جتل�ش على �ل�شباك؟- 

ماذ� تتوقع �أن تفعل �لأم/ �لأب عند روؤيتها على �ل�شباك؟- 

ماذ� يفعل �لولد �أو �لبنت يف �ل�شورة ؟- 

ماذ� ميكن �أن يكون مو�شوع �لكتاب؟- 

توقع عنو�ناللق�شة ؟- 

يدون �ملي�شر �لعناوين �ملقرتحة على �ل�شبورة- 

هل �أنتم مت�شوقون ملعرفة �لق�شة؟- 

ثم يعطي �ملدرب معلومات خمت�شرة عن:- 

نوع �لكتاب )كتاب م�شور، حكاية �شعبية، رو�ية، مغامر�ت ..(.- 

�ل�شخ�شيات )�ل�شخ�شيات �لرئي�شية، �أعمارهم، وعائالتهم، وعملهم(.- 

�ملكان و�لزمان.- 
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�حلبكة، يك�شف فقط خطوطا عامة حول بد�ية �لق�شة.- 

�ل�شارد يخرب �لقارئ عن وجهة �لنظر.- 

ي�شاأل �ملدرب �مل�شاركني عن �أثر تقدمي �لكتاب بهذه �لطريقة عليهم.- 

الر�شادات:
�ملعلومات �ملخت�شرة عن �لكتاب كالنوع و�ل�شخ�شيات ... تتكرر بعد كل طريقة عر�ش.- 

ال تو جد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب واإمنا الذي يف�شل طريقة عن اأخرى نوع الكتاب ونوعية - 
�لأطفال �ملقدم لهم.

كل مي�شر لالأطفال يختار غالف �لكتاب �لذي يريد ت�شجيع �لأطفال لقر�ءته- 
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الباب الثالث: الف�شل الأول/ تفعيل القراءة
الأن�شطة                            رقم الن�شاط: )٧/١/٣(

ا�شم الن�شاط: تقدمي الكتاب »�شور«                                           الزمن: 2٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى �إحدى طر�ئق  تقدمي �لكتاب لالأطفال- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�شفافية ل�شورتني من ر�شومات من كتاب �أخي �لكبري« �أولف �شتارك«�أو �أي كتاب يختاره �ملي�شر

اآلية التنفيذ:
يغطي �ملي�شر عنو�ن �لكتاب- 

يعر�ش �ملي�شر �شورة �لر�شم �لأول ويف�شل �أن يكون موحيا لفكرة ما تختمر يف روؤو�ش �لأطفال،  - 
ثم ي�شاأل عن توقعاتهم، ومن يف �ل�شورة ؟ وماذ� يدور من حديث بني �لأ�شخا�ش؟

يعر�ش �ملي�شر �شورة �لر�شم �لثاين ثم ي�شاأل هل تتو�فق مع ما فّكرمت به؟ هل جرى تغيري عما - 
ظننتموه؟ ما �لذي ح�شل بر�أيكم، ...

يطرح االأطفال كثريا من االأفكار، وعلى املدرب ت�شجيع كل راأي وطرح اأ�شئلة تثري احلرية.- 

يطلب منهم و�شع عنو�ن للق�شة- 

يعطي املي�شر معلومات خمت�شرة عن: -
نوع �لكتاب )كتاب م�شور، حكاية �شعبية، رو�ية، مغامر�ت ..(.- 

�ل�شخ�شيات )�ل�شخ�شيات �لرئي�شية، �أعمارهم، وعائالتهم، وعملهم(.- 

�ملكان و�لزمان.- 

�حلبكة، يك�شف فقط خطوطا عامة حول بد�ية �لق�شة.- 

�ل�شارد يخرب �لقارئ عن وجهة �لنظر.- 

ي�شاأل �ملدرب �مل�شاركني عن �أثر تقدمي �لكتاب بهذه �لطريقة عليهم.- 
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الر�شادات:
�أي كتاب مقرتح هو منوذج لي�س بال�شرورة املوجود هنا كمثال- 

�ملعلومات �ملخت�شرة عن �لكتاب كالنوع و�ل�شخ�شيات ... تتكرر بعد كل طريقة عر�ش.- 

ل تو جد طريقة مثلى لتقدمي �لكتاب واإمنا �لذي يف�شل طريقة عن �أخرى نوع �لكتاب ونوعية - 
�لأطفال �ملقدم لهم.

كل مي�شر لالأطفال  يختار ر�شومات من �لكتاب �لذي يرغب يف تقدميه- 
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الباب الثالث: الف�شل الأول : تفعيل القراءة
الأن�شطة           رقم الن�شاط:)٨/١/٣(

ا�شم الن�شاط: تقدمي الكتاب   )تقريب الن�ش(                الزمن: ٣٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى �إحدى طر�ئق  تقدمي كتاب �لأطفال.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�شفافية لن�ش من ق�شة )مثال: ق�شة �ل�شبي و�ل�شبية و�جلد�ر(

اآلية التنفيذ:
يعر�ش �ملي�شر �لن�ش جملة جملة وفقرة تثري �لت�شاوؤلت:- 

ملاذ� �ختباأ �أدهم يف �ل�شاحنة؟ من مطرود؟ )توقعات....(- 

ملاذ� يحتاج �ل�شائق �إلى ت�شريح للدخول عند بو�بة �جلد�ر؟- 

ماذ� يعني هذ� �جلد�ر؟ هل يحيط ب�شيء؟- 

ماذ� تتوقع حدوثه بعد �أن عط�ش �أدهم؟ هل قب�ش عليه؟ - 

ماذ� تتوقع �أن يكون م�شمون �لق�شة؟- 

يبقى -  اأن  اإلى  يليه  الذي  الن�س  يف  االإجابة  عن  يك�شف  ثم  ت�شاوؤالت،  طرح  يف  املي�شر  ي�شتمر 
�ل�شوؤ�ل �لأخري من دون �إجابة، و�إلى  من يريد �أن يعرف م�شري �أدهم ومطرود عليه �أن يقر�أ 

�لق�شة.

يعطي املي�شر معلومات خمت�شرة عن الق�شة: -
نوع �لكتاب )كتاب م�شور، حكاية �شعبية، رو�ية، مغامر�ت ..(.- 

�ل�شخ�شيات )�ل�شخ�شيات �لرئي�شة، �أعمارهم، وعائالتهم، وعملهم(.- 

�ملكان و�لزمان.- 

�حلبكة، يك�شف فقط خطوطا عامة حول بد�ية �لق�شة.- 

�ل�شارد يخرب �لقارئ عن وجهة �لنظر.- 
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ي�شاأل �ملدرب �مل�شاركني عن �أثر تقدمي �لكتاب بهذه �لطريقة عليهم.- 

الر�شادات:
�لن�ش من ق�شة �ل�شبي و�ل�شبية و�جلد�ر« �أولف �شتارك«- 

�ملعلومات �ملخت�شرة عن �لكتاب كالنوع و�ل�شخ�شيات .... تتكرر بعد كل طريقة عر�ش- 

ال توجد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب واإمنا الذي يف�شل طريقة عن اأخرى نوع الكتاب ونوعية - 
�لأطفال �ملقدم لهم.

كل مي�شر لالأطفال يختار ن�شا مثري� يتبعه ت�شاوؤلت  من �لكتاب �لذي يرغب يف تقدميه- 
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ن�ش مقرتح لن�شاط تقدمي كتاب
هي �شاحنة قدمية. تتوقف، فقد �عرت�ش �أدهم �لطريق بغ�شن �ألقت به �لريح، ووجب على �ل�شائق 
�أن يزيحه. ذلك �لأمر يعطي �أدهم �لوقت �لكايف كي يرمي بنف�شه �إلى ظهر �ل�شاحنة قبل �أن تعود 

�إلى �مل�شري.

ظهر �ل�شاحنة حممل بالقرنبيط �ملغطى كيفما �تفق بقما�ش م�شمع، وما �أن يكاد �أدهم يزحف حتته 
حتى ياأتي �شيئ ما م�شرعا ويهبط بخبطة ناعمة �إلى جانبه.

�إنه مطرود!

ل، يقول �أدهم . مل �أ�شمح لك مبر�فقتي- 

ولكن مطرود� ل يرد �شوى بلعق �أدهم وحتريك ذيله.

يجب �أن تلزم �ل�شمت متاما �لآن، يقول �أدهم.- 

ثم ي�شع يده على �أنف مطرود، حتى يفهم، �ختباأ خلف روؤو�ش �لقرنبيط حتت �لقما�ش �مل�شمع.

فرملت �ل�شاحنة و�أ�شبحو� �لآن عند بو�بة معرب �جلد�ر، وهناك يتوجب على �ل�شائق �إبر�ز �أور�ق 
�لت�شريح لأحد �حلر��ش.

ماذ� لديك هنا؟ يقول �حلار�ش- 

�ملعتاد، يجيب �ل�شائق- 

كان ي�شلك �لطريق نف�شه كل يوم، وي�شاأله �حلار�ش نف�شه نف�ش �ل�شوؤ�ل.

يت�شفح �حلار�ش �لأور�ق، يخلع قبعته، ي�شعها على ظهر �ل�شاحنة، ويجفف جبهته. نعم نعم يقول 
له.

وعندها متاما يعط�ش �أدهم

من هناك؟ ي�شرخ �حلار�ش- 

ثم ي�شود �شمت مطبق
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الباب الثالث الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة           رقم الن�شاط:)٩:١:٣(

ا�شم الن�شاط: تقدمي الكتاب)البحث عن الرابط(          الزمن:٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى �إحدى طر�ئق  تقدمي كتاب �لأطفال.. ١

�أن يحلل �مل�شاركون �لق�شة. ٢

�أن ميار�ش �مل�شاركون مهارة حل �مل�شكالت. ٣

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
فيها  مو�قف  �ل�شاقي(.  د�ر  جمدللين،  ومايا  �لدين  �شرف  )فاطمة  �لر�ق�ش،  �خلروف  ق�شة 

م�شاكل منوعة حتتاج �إلى حلول

اآلية التنفيذ:
ينفذ �ملي�شر لعبة حركية مع �لطالب.- 

�لتي حتتاج -  �ملو�قف  �لتي حتمل  �لأور�ق  عليهم  ويوزع  �إلى ٤ جمموعات  �ملي�شر�لأطفال  يوزع 
لتفكري وحل. 

يطلب �ملي�شر من �ملجموعات قر�ءة �ملو�قف ومناق�شتها.- 

يتجول �ملي�شر بني �لأطفال ويقدم �مل�شاعدة ملن يحتاجها ويذكر بقرب �نتهاء �لوقت.- 

يطلب �ملي�شر من كل جمموعة باأن تعر�ش �لطريقة �لتي تو�شلت لها من خالل �لنقا�ش حلل - 
�مل�شكلة 

يطلب �ملي�شر من �ملجموعات تقدمي فكرة �أو ن�شيحة �أو حل بديل مل�شاكل �ملجموعات �لأخرى - 
)�ختياري(

يعر�ش �ملي�شر �شورة �لغالف على �لأطفال ويطلب منهم باأن يتوقعو� ��شم �لق�شة - 

يف�شح �ملي�شرلالأطفال عن ��شم �لق�شة  ثم يقول: �شوف �أقر�أ �لق�شة ومن بعد قر�ءتها �أريد - 
من املجموعات البحث عن الرابط بني الق�شة والن�شاط الذي قمتم به داخل املجموعة.

يبد�أ بقر�ءتها ب�شوت و��شح وم�شموع مع مر�عاة طبقات �ل�شوت - 
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وي�شجل -  بالق�شة  االفتتاحي  الن�شاط  بني  العالقة  تف�شري  االأطفال حماولة  من  املي�شر  يطلب   
الكلمات اأو العبارات التي يحكيها االأطفال على اللوح االأبي�س 

يلخ�س املي�شر مع االأطفال ما جاء يف الق�شة ويربط الن�شاط االفتتاحي بها - 

يطلب �ملي�شرمن �لأطفال �لتفكري يف مو�قف م�شابهه ح�شلت معهم - 

يفتح �ملي�شر �ملجال لالأطفال لال�شتف�شار �أو �لتعليق.- 

الإر�شادات: 
يجب اأن تكون املواقف لها ارتباط مبا�شر اأو غري مبا�شر مبو�شوع الق�شة- 

ي�شلح هذا الن�شاط يف باب املهارات احلياتية- 

اأمثلة للمواقف:
�شمري يع�ش �شقيقته با�شتمر�ر ولكن �لأم ل تبدي �أي  ردة فعل. ١

عزيزة ذكية مميزة، واأنهت ال�شنة بنجاح باهر، لكن عندما قرر مدير املدر�شة تكرميها يف . ٢
فماذ�  �شمنتها  ب�شبب  منها  كالعادة  و�لزمالء   �حل�شور  �شحك  من  خافت  �لنهائي  �حلفل 

�شتفعل؟؟ ؟ كيف ت�شاعدها يف �لتغلب على �مل�شكلة؟

عدنان ر�أى �أ�شدقاءه يدخنون مادة غريبة ذ�ت ر�ئحة كريهة، وعندما �شاأل عن �ملو�شوع طلبو� . ٣
منه م�شاركتهم �لتدخني، وهددوه بالتخلي عنه ونبذه يف حال مل يجرب.

عمر ي�شرب �طفال �حلي �ل�شغر منه ويوؤذيهم كيف ميكن لهم �أن يتعاونو� حلل هذه �مل�شكلة؟  . ٤

»ق�شة �خلروف �لر�ق�ش ي�شتطيع فيها �خلروف« رفيق« من حل م�شكلة عزوف �لنا�ش عن - 
�شر�ء �خلرفان من مزرعة �شاحبه �أبي ندمي بطريقة �إبد�عية، وذلك بالرق�ش.«
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الباب الثالث: الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة            رقم الن�شاط:)١٠:١:٣(

ا�شم الن�شاط: تقدمي الكتاب)الدراما(                                             الزمن:6٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى �إحدى طر�ئق ت�شجيع �لأطفال على �لقر�ءة.- 

�لتعرف �إلى �آليات لفهم �أعمق.- 

الحتياجات وامل�شار الالزمة:
عدد من �لق�ش�ش بح�شب عدد �ملجموعات 

اآلية التنفيذ:
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى �أربع �أو خم�ش جمموعات ح�شب �لعدد بحيث ل تتجاوز �أي جمموعة - 

٦ �أفر�د

تختار كل جمموعة ق�شة من �لق�ش�ش �ملتو�فرة - 

يعطيهم �ملي�شر فر�شة لقر�ءتها مر�عيا حجم �لق�شة- 

مثري -  موقف  عند  تتوقف  بحيث  �لق�شة   عن  در�ميا  عمال  توؤدي  �أن  جمموعة  كل  من  يطلب 
)عقدة �أو حبكة �لق�شة( تدفع �لآخرين لقر�ءة �لق�شة

بعد تاأدية �لعرو�ش يتم �لأخذ بالطريقة �لأكرث منا�شبة و�لتي تخلق دو�فع للقر�ءة.- 

تقدم كل جمموعة معلومات خمت�شرة عن كتابها ود�ر �لن�شر وموؤلفه وقليال  عن م�شمونه- 

ي�شاأل �ملي�شر �مل�شاركني عن �أثر تقدمي �لكتاب بهذه �لطريقة عليهم.- 

الر�شادات:
�ملعلومات �ملخت�شرة عن �لكتاب كالنوع و�ل�شخ�شيات ... تتكرر بعد كل طريقة عر�ش.- 

ال توجد طريقة مثلى لتقدمي الكتاب واإمنا الذي يف�شل طريقة عن اأخرى هو نوع الكتاب ونوعية - 
�لأطفال �ملقدم لهم.

كل مي�شر لالأطفال يختار �لكتب �لتي ير�ها ممتعة ومنا�شبة وميكن عمل مو�قف در�مية منها. - 
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بعد -  ولالأدو�ر  لل�شخ�شيات  �لفهم  لتعميق  �لدر�ما  يف  �أخرى  طريقة  ��شتخد�م  للمي�شر  ميكن 
بعملها،  يرغب  �لتي  �ملجموعات  بعدد  �لق�شة  من  مو�قف  يحدد  ومناق�شتها  �لق�شة  قر�ءة 
ويطلب منهم عمل درامي لكل موقف بحيث ال يعتمد على احلفظ، واإمنا ارجتاليا بعد حتليل 

�ل�شخ�شيات يف �ملوقف.
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ماذا ير� القلب 

"لم أعد أر� شيئًا �ا أبي"، قال أحمد 
�ّنا نجلس تحت ز�تونة روم�ة 

"عمرها ألف عام"، قال عن الشجرة 
"وأنا عمر� عشرة". 

حّدثته عن الغيوم التي تحّلق فوقنا 
وعن ب�اضها وعن ب�اضها 

وعن ذ�ر�اتنا مع الضفادع التي  
اصطدناها في الشتاء الماضي 

حّدثتُه عن يومه األول في هذه الح�اة: 
"�نَت صغيرًا، بوجه مالٍك وعيَني قطة" 

وحدثتُه عن خوفي عل�ه 
وأنني، مثله، أحب السماء 

وأنني عيناه إلى عيده األلف. وأنني عيناه إلى عيده األلف. 

التمر�ن: أغمض عيني  
وأطلب من �ا�ا وماما أن يخبراني  
�االتجاهات التي توصلني إليهما.  

الباب الثالث: الف�شل الثالث: تفعيل القراءة
الأن�شطة        رقم الن�شاط:)١١:١:٣(

ا�شم الن�شاط: مناق�شة كتب                                                     الزمن:6٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعّرف �مل�شاركني على طريقة مناق�شة �لكتب مع �لأطفال- 

تعّرف �مل�شاركني �أنو�ع �لأ�شئلة �لتي ترثي �لنقا�ش- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
)٥( ن�شخ من ق�شة هل ت�شتطيعني �ل�شفري يا جو�نا، �أو )٥( ن�شخ من ق�شة �لبديل �أو �أي ق�شة - 

يختارها �ملدرب ويرى �أنها تثري نقا�شا جيد�.

اآلية التنفيذ:
يعطي �ملي�شر كل جمموعة ق�شة- 

يختارو� و�حد� من بينهم ليقر�أ �لق�شة لهم.- 

لي�ش �شرطا �لبقاء يف نف�ش �ملكان ميكن لكل  جمموعة �أن جتل�ش يف مكان خا�ش بها.- 

يطلب منهم و�شع مالحظات للنقا�ش.- 

بعد �لنتهاء من �لقر�ءة يعود �جلميع �إلى �لقاعة ويجل�شون ن�شف د�ئرة.- 

يدير �ملي�شر �لنقا�ش باأ�شئلة عن: �ل�شخو�ش، �أنو�عها، �لتجربة �لتي مرت بها �ل�شخو�ش؟ وكيف - 
ميكن �لتعرف على �شفاتهم؟ �ل�شت�شهاد باأماكن  �لأدلة من �لن�ش. عن �لإطار و�أهميته هل 
هو خلفية �أم متمم؟ وكذلك �ل�شوؤ�ل عن �لعربة ومناق�شتها وت�شارب �لآر�ء وتقبلها..عن �ل�شارد 

ووجهات �لنظر، و�لأ�شلوب..

ي�شاأل �ملدرب هل هذه �لطريقة ت�شجع �لطفل على قر�ءة �لق�شة �أو �إعادة �لقر�ء لفهم �أعمق؟- 

�أن تغريه -  �لذي ميكن  �لق�شة ما  �أنت موؤلف  لو كنت  �ل�شوؤ�ل:  �مل�شاركني بهذ�  �ملي�شر  يناق�ش   
فيها؟

ي�شاأل �ملدرب �مل�شاركني عن �أثر نقا�ش �لكتاب بهذه �لطريقة عليهم.- 
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ماذا ير� القلب 

"لم أعد أر� شيئًا �ا أبي"، قال أحمد 
�ّنا نجلس تحت ز�تونة روم�ة 

"عمرها ألف عام"، قال عن الشجرة 
"وأنا عمر� عشرة". 

حّدثته عن الغيوم التي تحّلق فوقنا 
وعن ب�اضها وعن ب�اضها 

وعن ذ�ر�اتنا مع الضفادع التي  
اصطدناها في الشتاء الماضي 

حّدثتُه عن يومه األول في هذه الح�اة: 
"�نَت صغيرًا، بوجه مالٍك وعيَني قطة" 

وحدثتُه عن خوفي عل�ه 
وأنني، مثله، أحب السماء 

وأنني عيناه إلى عيده األلف. وأنني عيناه إلى عيده األلف. 

التمر�ن: أغمض عيني  
وأطلب من �ا�ا وماما أن يخبراني  
�االتجاهات التي توصلني إليهما.  

الر�شادات:
يف�شل �أن ي�شتخدم �ملي�شر �أ�شئلة متنوعة مثال:- 

�أ�شئلة �لربط نحو: لو كنت �أنت مكان �ل�شخ�شية... كيف كنت �شتت�شرف؟ لو كنت مكان - 
�لكاتب ما �لذي تغريه؟ هل قر�أت ق�شة م�شابهة؟ ما وجه �ل�شبه بينهما؟  هل ذكرتك هذه 

�لق�شة بتجربة �شخ�شية �أو يف د�خل جمتمعك؟ �رو ذلك.

�أ�شئلة �ملحاججة« �لأ�شئلة �لتي تثري نقا�شا وجد�ل وتبحث يف حتليل �لأ�شباب« نحو: ملاذ� - 
ت�شرفت �ل�شخ�شية بهذ� �لأ�شلوب؟ ملاذ� �أ�شر بري�  على تعلم �ل�شفري؟ 

�أ�شئلة �خلال�شة وهي �لأ�شئلة �لتي ت�شري �إلى ��شتخال�ش م�شمون �لق�شة- 

تعجبه -  مل  �أو  �أعجبته  �لق�شة؟  يف  ر�أيه  �مل�شارك  يبدي  �لتي  �لأ�شئلة  وهي  �لتقومي  �أ�شئلة 
وملاذ�؟
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الباب الثالث: الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة            رقم الن�شاط: )١/٣/١2(

ا�شم الن�شاط: )ف�شول الق�شة(                                                الزمن:٤٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يق�شم �مل�شارك �لق�شة �إلى ف�شول- 

�أن يروي �مل�شاركون �لق�شة �شفويا- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
�أكرث من ن�شخة لق�شة يختارها �ملي�شر متو�شطة �لطول

اآلية التنفيذ:
يختار �ملي�شر ق�شة ممتعة وي�شردها على �مل�شاركني �أو يختار �أحد/ى �مل�شاركني/�ت لل�شرد- 

يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جمموعات- 

يعطي كل جمموعة ن�شخة من �لق�شة- 

يطلب من كل جمموعة تق�شيم �لق�شة �إلى ف�شول، وو�شع عناوين للف�شول- 

تعر�ش �ملجموعات عملها ويتم �لتفاق بني �ملجموعات كلها بعد �لنقا�ش �إلى �أ�شماء �لف�شول - 
�ملتفق عليها

يطلب من بع�ش �مل�شاركني رو�ية ف�شل من ف�شول �لق�شة، حتى يتم �شردها �أكرث من مرة- 

الر�شادات:
يختار �ملي�شر ق�شة ميكن تق�شيمها �إلى ف�شول- 

يف�شل �أن ل يزيد عدد �لف�شول عن ثمانية ويف�شل �أن تكون �أقل- 
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الباب الثالث الف�شل الأول : تفعيل القراءة
الأن�شطة             رقم الن�شاط:)١٣/١/٣(

ا�شم الن�شاط: اأنواع الذاكرة                                                  الزمن:٤٠  دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يتعرف �مل�شاركون �أنو�ع �لذ�كرة- 

�أن يتعرف �مل�شاركون �آليات تطوير �لذ�كرة با�شتخد�م �لق�شة.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
جمموعة من �ملو�د يف د�خل �شندوق ل يقل عددهاعن١٥مثل قلم، مق�ش، طب�شور.....

اآلية التنفيذ:
يطلب منهم عدم االإم�شاك باأي �شيء والنظر اإليه برتكيز وي�شرح لهم الن�شاط باأنه �شرييهم كل - 

ما يف �ل�شندوق ثم �شيخفيه بعد ذلك، وعليهم تذكر جميع ما �أر�هم �إياه

بعد �أن �أطلعهم على كل ما يف �ل�شندوق يعيده �إليه- 

يطلب منهم �إخر�ج قلم وورقة وكتابة ما ر�أو�- 

يقر�أ بع�شهم عدد �لأ�شياء �لتي تذكرها ثم ي�شاأل بعد ذلك:- 

كيف ن�شتذكر �لأ�شياء، �لق�شة؟ يعطيهم فر�شة ليعرب كل و�حد عن �لطريقة �لتي ي�شتذكر بها- 

يدون �ملي�شر كل ما ذكره �مل�شاركون.- 

يق�شم �ملي�شر �ل�شبورة �إلى �أربعة جد�ول، وي�شع عنو�نا لكل جدول على �لنحو �لآتي: �لذ�كرة - 
�حلركية، �جل�شدية، �لذ�كرة �للم�شية، �لذ�كرة �لب�شرية، �لذ�كرة �لنطقية »�لكلمة«.

على -  )توزيعها  �جلدول  هذ�  �شمن  للتذكر  دونوها  �لتي  �لطر�ئق  و�شع  �مل�شاركني  من  يطلب 
�جلدول(

يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني يف �أن �لأطفال يتذكرون بطر�ئق خمتلفة. - 
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الر�شادات:
الزمن للن�شاط قد يطول ح�شب روؤية املي�شر اإذا ترك لكل م�شارك ذكر الطريقة التي ي�شتذكر - 

بها.

هذا الن�شاط مقدمة لعمل اأن�شطة على كل نوع من اأنواع الذاكرة.- 

ميكن �أن تكون جميع �لأ�شياء و�ردة يف �إحدى �لق�ش�ش- 
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الباب الثالث الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة                   رقم الن�شاط:)١٤/١/٣(

ا�شم الن�شاط: )تنمية الذاكرة(                                                    الزمن:٨٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يتعرف �مل�شاركون �آليات تطوير �لذ�كرة با�شتخد�م �لق�شة.- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
قطعة  كلكل،  كر�ت  ملونة،  �أقالم  ملون،  كرتون  للف�شول،  �لتق�شيم  يف  ��شتخدموها  �لتي  �لق�شة 
حبل،�أ�شالك، عيون بال�شتيكية، عيد�ن، ل�شق دبابي�ش طبعة، مق�شات،ل�شق.. و�أية مو�د يحتاجها 

�مل�شاركون ت�شاعد على عمل جم�شمات

اآلية التنفيذ:
يذكر �ملي�شر �مل�شاركني بالق�شة �لتي وزعوها �إلى ف�شول- 

يوزعهم �إلى �أربع جمموعات، �أو ثماين ح�شب عدد �مل�شاركني- 

يعطي �ملجموعة �لأولى �لأدو�ت �حلبل، و�لأدو�ت �لأخرى ويعطيهم عناوين ف�شول �لق�شة �لتي - 
�تفقو� عليها يف ن�شاطات �شابقة، ويطلب منهم جت�شيد �لف�شول يف دمى لكل ف�شل، ويربطونها 

باحلبل �لذي �شن�شميه �حلبل �ل�شردي.

�ملجموعة �لثانية يطلب منهم جت�شيد �مل�شاهد باأج�شادهم ب�شكل متتايل من دون كالم، لي�ش - 
متثيال متحركا بل لقطات جامدة )جتميد كل م�شهد( يف لوحات متتالية للف�شول

بر�شومات  وي�شعون -  �لف�شل  لر�شم جزء من  �لفر�شة  �لثالثة  يعطى كل فرد فيها  �ملجموعة 
م�شاعرهم بلون خمتلف حتت كل م�شهد

�لكلمة يف -  ي�شعون  ثم  لكل ف�شل،  مفتاحية  كلمات  �ملجموعة  �أفر�د  يحدد  �لر�بعة:  �ملجموعة 
دائرة تتدلى منها خيوط كاإ�شعاع ال�شم�س، وبلون اآخر ي�شع كلمات تعرب عن م�شاعرهم بكلمات 

مفتاحية للكلمة يف د�خل �لد�ئرة )دو�ئر �ل�شعور(

�أفر�د -  عدد  ح�شب  بالتتابع  �لق�شة  �ملجموعة  �أفر�د  ويروي  ن�شاطاتها  �ملجموعات  تعر�ش  ثم 
�ملجموعة با�شتخد�م �لأدو�ت �لتي عملهو� عليها
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الر�شادات:
الزمن للن�شاط قد يطول ح�شب روؤية املي�شر .- 

يف�شل تق�شيم هذا الن�شاط اإلى اأربعة اأن�شطة اإذا �شمح الوقت للمي�شر بذلك حتى مير جميع - 
�مل�شاركني بالتجارب �لأربعة.
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الباب الثالث الف�شل الأول: تفعيل القراءة
الأن�شطة              رقم الن�شاط:)١/٣/١5(

ا�شم الن�شاط: )ا�شتذكار الق�شة خالل وقت حمدد(                                 الزمن:2٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تنمية �لذ�كرة عند �لأطفال- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
�لق�شة �لتي ق�شموها �إلى ف�شول

اآلية التنفيذ:
يذكر �ملي�شر �مل�شاركني بالق�شة �لتي وزعوها �إلى ف�شول.- 

يقابله -  و�لذي  دقائق  ثالث  يف  �لق�شة  يروي  �لأول  زوجية،  جمموعات  �إلى  �مل�شاركني  يق�شم 
يرويها يف دقيقة ون�شف وهكذ� يتبادلن �لأدو�ر لرو�يتها يف �أقل وقت ممكن.

يعيد �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جل�شة ن�شف د�ئرية ثم ي�شاأل من يروي �لق�شة يف دقيقة؟ ن�شف - 
دقيقة؟ ربع دقيقة....

ي�شاأل �ملي�شر �مل�شاركني عن �أثر هذه �لطريقة عليهم؟ وما �لفائدة و�ملهارة �ملكت�شبة؟.- 

الإر�شادات:
�ل�شرد يجب �أن ل يخل بامل�شمون مهما كان �لزمن �ملعطى.- 
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مهام الف�شل الأول من الباب الثالث:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل من �لباب �لثالث على �أن تكون حمورً� للنقا�ش يف حلقة 

�لنقا�ش: 

تنفيذ ن�شاطني على �لأقل من ن�شاطات تفعيل �لقر�ءة مع �لأطفال وكتابة تقرير عن ذلك ١. 
مع �لتوثيق يف �شور �أو فيديو؟ 

رو�ية ق�شة لالإطفال وت�شجيعهم على تق�شيمها �إلى ف�شول لدعم �لذ�كرة يف رو�ية �لق�شة ٢. 
مع توثيق ذلك؟
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الباب الثالث: الف�شل الثاين
التعبري من خالل الكتابة الإبداعية وطرائق الت�شجيع عليها

يهدف هذ� �لف�شل �إلى تعريف �مل�شاركني باأهمية �لعمل على تنمية قدرة �لأطفال على �لتعبري من 
خالل �لكتابة �لإبد�عية،  و�أهمية تطويرها عن طريق ��شتخد�م �أدب �لطفل، كما يهدف �إلى �بتكار 

�أ�شاليب وو�شائل ت�شجع �لأطفال ممار�شة �لكتابة، وحماولة �لتجريب.

يتكون الف�شل من: 
�إطار نظري خمت�شر عن �لكتابة �لإبد�عية وطر�ئق �لت�شجيع على ممار�شتها.- 

)١5( ن�شاطا متنوعا وملدة )١١( �شاعة تدريبية  تقريبًا ��شتخدمت يف منهجيتها  -
والت�شخي�س  والتقم�س  اخليال  بني  يرتاوح  بينها  التنقل  فكان  الكتابة  تفعيل  ا�شرتاتيجيات 
و�لبتكار  و�لإبد�ع و�لنقا�ش و�لعمل يف جمموعات، �إ�شافة �إلى �للعب و�ملتعة.. ينتقلون معا يف 
�أن�شطة مع كتب �لأطفال لبتكار �أف�شل �لطر�ئق �لتي ميكنها دفع �لطفل �إللى �لكتابة. وبذلك 
�لآخرين  على  كتاباتهم  عر�ش  من  باخلجل  �لإح�شا�ش  وعد  و�لتجريب  �ملمار�شة  لهم  نتيح 

وم�شاركتهم �إياها.

)٣( مهمات عمل: تهدف يف طبيعتها �إلى حتقيق �ملمار�شة مع �لأطفال وزيادة فر�شة �لتعّلم  -
وتعميقة.

لزمالئهم  - وي�شتمعون  �لف�شل  يف  مهامهم  ملناق�شة  �مل�شاركون  يجتمع  وفيها  نقا�ش:  حلقة 
وملالحظات مما يوفر لفر�شة جديدة للتعلم وتطوير �لعمل و�إثر�ئه.
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الأطفال  وت�شجيع  الإبداعية  الكتابة   : الثاين  الثالث/الف�شل  الباب   
على الكتابة         الإطار النظري     

�لكتابة �لإبد�عية هي تعبري عن �لروؤى �ل�شخ�شية، وما حتتويه من �نفعالت، وما تكت�شف عنه من 
ح�شا�شية خا�شة جتاه �لتجارب �لإن�شانية .فالكتابة �لإبد�عية �بتكار ولي�ش تقليد�، وتاأليف ل تكر�ر�، 
تختلف من �شخ�ش لآخر ح�شب ما يتو�فر لكٍل �شخ�ش من مهار�ت خا�شة، وخرب�ت �شابقة، وقدر�ت 

لغوية، ومو�هب �أدبية، وهي تبد�أ بالفطرة، ثم تنمو بالتدريب و�لطالع ) �ملو�شوعة �حلرة ( .

قو�عد  تعليميا عن  علميا�أو  كتابا  نكتب  �أن  نق�شد  ل  فاإننا  �لإبد�عية  �لكتابة  �ملقدمة عن  يف هذه 
ومر�حل �لكتابة �لإبد�عية، فلمن يرغب يف ذلك هناك �لعديد من �مل�شادر �لتي ميكن �لرجوع �إليها 
و�ل�شتز�دة منها. لكننا هنا نرغب يف �لبحث عن �أهمية �لتدريب على ممار�شتها مع �لأطفال، وعن 

�آليات ت�شاعدنا يف ممار�شتها مع �لأطفال �نطالقا من كتب �دب �لأطفال.

�ملوهبة  وهذه  بع�ش خلقه،  و�شعها �هلل يف  موهبة  �لكتابة هي جمرد  �أن  يعتقد  �لنا�ش  �لكثري من 
كافية لنتاج كتاب مبدعني على مر �لع�شور. ولكن �ملوهبة �أو حب �لكتابة كما يحلو للبع�ش ت�شميتها 
كي تتطور فهي بحاجة �إلى تدريب و�شقل، ولعل �أهم تدريب على �لكتابة �لإبد�عية هو �لقر�ءة ثم 
�أنهم  �ل�شلف  روي عن  فكما  و�شقلها  �ملوهبة  تنمية  �ل�شلف يف  �لفهم عن  يغب ذلك  ومل  �لقر�ءة، 
كانو� يطلبون من �ل�شاعر �ملبتدئ حفظ �ألف بيت من �ل�شعر ثم ن�شيانها قبل �لبدء بالكتابة، �أويقال 
للمبتدئ �قر�أ لكل من �شبقوك ثم �ن�ش ما قر�أت لهم و�بد�أ بالكتابة. �أل يدلل ما �شبق  على �أهمية 

�لقر�ءة لتنمية موهبة �لكتابة.

منذ ع�شر�ت �ل�شنني تنبه �ملثقف و�ملرتجم �مل�شري طلعت �ل�شايب �إلى �أن �ملوهبة وحدها ل تكفي 
واإمنا نحتاج اإلى تدريب فدعا اإلى تدري�س الكتابة االإبداعية يف املدار�س مثلها مثل اأي علم من العلوم 
�لتطبيقية، ولكن طرحه مل يحظ بالهتمام �لكايف  يف حينه. لكننا ن�شهد �ليوم �لكثري من �لدعو�ت 
وور�ش �لتدريب على �لكتابة �لإبد�عية يف �لغرب �أو عندنا �أي�شا، وقد بدوؤو� بو�شع قو�عد و�أفكار لها.

�لإن�شان  �تقنها  ما  �إذ�  ودقيقة  عدة  مهار�ت  �إلى  حتتاج  فكرية،  ذهنية  عملية  هي  �إذن  فالكتابة 
�لتفكري  �ملهار�ت �لطالقة، و�ملرونة، و�لأ�شالة، و�حلد�ثة يف  �لإبد�ع. ومن هذه  �إلى مرحلة  و�شل 
�بن خلدون هي �شناعة �شريفة  ر�أي  و�لكتابة يف  و�مل�شكالت �حلياتية.  بالو�قع  �لعايل  و�لإح�شا�ش 

وهي من �خلو��ش �لتي يتميز بها �لإن�شان على �حليو�ن. �إذن هي �شناعة ومتتاز باأنها �شريفة .

و�لكتابة �أنو�ع ح�شب �لغر�ش منها وقد �شنفها  �لكدتور ماهر �شعبان عبد �لباري يف كتابه �لكتابة 
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�لتطبيقية و�لإبد�عية �إلى �أربعة:

كتابة تعبريية. ١

كتابة و�شفية. ٢

كتابة تف�شريية. ٣

كتابة حجاجية  للتعبري عن �لر�أي �أو �لدعاء. ٤

وما يهمنا من هذه �لأغر��ش هو خروجها يف قالب �إبد�عي ولي�ش وظيفيا، بحيث تعرب عن �مل�شاعر 
و�لأحا�شي�ش، وخلجات �لنفو�ش و�لعو�طف، وعن �لتجارب �ل�شعورية �ملوحية.

وحتى يبدع �لطفل يجب �أن تتو�فر عدة ظروف ت�شاعده على �لإبد�ع: )7٨(

تهيئة �جلو �ملنا�شب للكتابة- 

�لتحرر من م�شاعر �خلوف و�لقلق- 

�لت�شال �مل�شتمر باملكتبة وتو�فر �لكتب- 

�عتبار �لتدريب على �لكتابة عملية تعليمية �أكرث منها عملية �ختبارية- 

�لر�شا بكل ما يكتبه �لطفل ل �شيما يف �ملر�حل �لأولى من عمره.- 

)١(�لكتابة �لوظيفية و�لإبد�عية، د. ماهر �شعبان عبد �لباري، د�ر مي�شرة  7٨
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الباب الثالث: الف�شل الثاين /  تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة           رقم الن�شاط: )٣:2:١(

ا�شم الن�شاط: تفعيل الكتابة الإبداعية                                   الزمن: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

حتديد هدف �لكتابة �لإبد�عية.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ورقة عمل بعنو�ن« �لكتابة �لإبد�عية« ، ق�شا�شات ورق ملونة ويف�شل �أن تكون ل�شقة.

اآلية التنفيذ:
كانت -  اإذا  يوما؟  الكتابة  مار�شت  هل  االآتي:  ال�شوؤال  املي�شر  يطرح  ثم  دائرية  ن�شف  جل�شة 

�لإجابات بنعم �أين وهل ن�شرتها؟ و�إن كانت بال فيجب �أن يجيب ملاذ�؟ هل جربت �أو حاولت 
ولو ملرة و�حدة؟

يوزع �ملي�شر ق�شا�شات ورقية ملونة على �مل�شاركني ويطلب من كل و�حد كتابة هدف للكتابة - 
�لإبد�عية

ل�شق �لأهد�ف على �حلائط- 

�لإبد�عية -  �لكتابة  باأهد�ف  م�شرتك  مل�شق  وكتابة  �أفر�د  �شتة  تتعدى  ل  جمموعات  ت�شكيل 
)ي�شمح للمجموعة قر�ءة �ملل�شقات جميعها(

عر�ش �ملل�شقات و�إد�رة حو�ر عن �أهد�ف �لكتابة �لإبد�عية، و�لتفاق على تعريف �شامل متفق - 
عليه

توزيع ورقة �لعمل على �ملجموعات ومناق�شتها د�خل �ملجموعة - 

عر�ش عمل �ملجموعات وتقدمي �لتغذية �لر�جعة حول �لنتائج- 

توزيع �ملادة �لنظرية )�لكتابة �لإبد�عية و�لت�شجيع عليها( وقر�ءتها ومناق�شتها مع �مل�شاركني- 

الر�شادات:
ويو�شح -  يحاول  �أو مل  �لكتابة  �إذ� حاول  نف�شه  لكل فرد �حلديث عن  �ملي�شر  ي�شمح  �أن  يف�شل 

�لأ�شباب
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ورقة عمل
الكتابة الإبداعية

عزيزي امل�شارك

برجاء الإجابة عن الأ�شئلة التية بعد مناق�شتها داخل املجموعة.
١. هل �لكتابة �لإبد�عية موهبة �أم ممار�شة؟ كيف تد�فع عن ر�أيك

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

٢. ما �أنو�ع �لكتابة �لإبد�عية؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

٣. ما �لأ�شباب، من وجهة نظرك، �لتي توؤدي �إلى �شح يف ممار�شة �لكتابة �لإبد�عية؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

٤. ما هدف �لكتابة �لإبد�عية؟

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة                 رقم الن�شاط )٣/2/2(

ا�شم الن�شاط: مناق�شة مقال                                                      الزمن: ٣٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�لتعرف �إلى بع�ش من �أ�شا�شيات �لكتابة �لإبد�عية و�أ�شاليبها- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
مقال )�لكتابة �لإبد�عية(  - 

اآلية التنفيذ:
يوزع ��ملي�شر ن�شرة �أ�شا�شيات �لكتابة �لإبد�عية و�أ�شاليبها على �مل�شاركني- 

يطلب منهم قر�ءتها ب�شكل فردي ويوجهم �إلى كتابة مالحظات للنقا�ش- 

يناق�ش �ملي�شر مع �مل�شاركني �أ�شا�شيات �لكتابة، و�أ�شاليبها، وم�شادرها  و�أهد�فها كما ورد يف - 
�لن�شرة

يطلب منهم بع�ش �لإ�شافات .- 

الإر�شادات:
يف�شل �أن ي�شمح �ملي�شر لكل فرد �حلديث عن جتربته يف �لكتابة و��شتنتاج �أ�شا�شيات وم�شادر - 

قد تكون خمتلفة عما ورد يف �ملقال.

�حرت�م �آر�ء �لآخرين.- 
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مقال
 kristian  Keefer اأ�شا�شيات الكتابة/: كري�شتيان كيفر

ترجمة: ها�شم كاطع لزم
»يتعدى مفهوم �لكتابة �لإبد�عية ما ي�شار �إلى �شخ�ش ما باأنه �إن�شان مبدع، حيث يتعني علينا �أن نعي 

متاما �أ�شا�شيات �لكتابة ومنها �لأ�شاليب �لتي ن�شتخدمها يف تدبيج كتاباتنا على �لورق.

�إذ� كنت تنوي كتابة ق�شة �إبد�عية فباإمكانك �أن جتل�ش عدة �أيام تدون خاللها على �لورق ما يجول  
يف  يخطر  �شيء  �أي  عن  لتكتب  و�لقلم  �لورقة  ��شتخدم  �أو  �حلا�شوب  جهاز  �إلى  �جل�ش  بالك.  يف 
ذهنك،ل ت�شعر بالقلق �إذ� وجدت �أن كتاباتك لي�شت بالكيفية �ملطلوبة �أو �أن �لأفكار �لتي ترد بالك 
غري مرت�بطة يف هذه �لفرتة لأنك بعد عدة جل�شات كتابة يتعني عليك �أن متعن فيما كتبته، و�أن 

تبحث عن �أي م�شدر �إلهام تنطلق منه لكتابة �لق�شة.

�أ�شف �إلى ذلك �أن �لأفكار �لتي و�شعتهاعلى �لورق ميكن �أن تدور حول �أحد�ث ح�شلت لك يف ذلك 
�ليوم، �أو �أنها تتناول �لطق�ش يف �خلارج، �أو �لعر�ش �لذي �شاهدته يف �لتلفاز يف �لليلة �ملا�شية، �أو 

�أية مو��شيع �أخرى. يف هذه �لأثناء رمبا جتد �شيئا ما يعينك على كتابة ق�شتك.

��شتثمر خيالك لتتمكن من ��شتحد�ث �أفكار لق�شتك، لأن مبقدورك �أن جتعل �لأ�شياء �لتي حت�شل 
خالل �ليوم م�شدر� لإلهامك، فلو �أنك، على �شبيل �ملثال، �شاهدت ومي�ش �شوء غريب يف �ل�شماء 
يف �لليلة �ملا�شية فاإنك ت�شتطيع �أن تكتب عدة �شطور عما �شيحدث لو �أن ذلك �لومي�ش قد �شدر 
بالفعل عن �أج�شام طائرة غري معروفة. ولو ح�شل �أنك �شاركت يف �لليلة �ملا�شية بلعبة �ليان�شيب 

وخ�شرت فاإن باإمكانك �أن تكتب عن و�شعك وكاأنك فزت فيه.

يف بع�ش �لأحيان رمبا  تر�ودك �أفكار عن �شخ�شيات يف ق�شة ما دون �أن تعرف �لتوجه �لذي ت�شري 
ن قائمة بال�شخ�شيات �لتي ر�شمتها يف ذهنك من قبل، ثم �شع بع�ش �لتفا�شيل عن  فيه �لق�شة. دوِّ
كل �شخ�شية منها. هل تعي�ش تلك �ل�شخ�شيات يف �شقة �أم يف بيت؟ يف �أي بلد �أو مدينة يقيمون؟ ما 
طبيعة �شخ�شياتهم ونزعاتهم؟ هل يتمتعون باأية مو�هب ؟ هل تت�شم طبائعهم بالطيبة �أم �أن �ل�شوء 
طابعها؟ ما �أن تبد�أ بتحديد معامل �شخ�شياتك حتى ت�شعر �أن �لع�شار�ت �لإبد�عية للق�شة برمتها 

رمبا تتدفق يف ذهنك.

رمبا تكون اأ�شاليب الكتابة االإبداعية �شهلة مي�شورة مثل التقاط االأفكار من واقع حياتنا اليومية، اأو 
�أحد�ث مررت بها يف حياتك �أو حياة �لنا�ش �لذين تعرفهم، �أو ق�ش�ش ت�شمع بها �أو تقر�أ عنها يف 
�لأخبار. فاإن �آثرت �لكتابة عن �شخ�شيات حقيقية فعليك بالطبع �أن حترتم خ�شو�شياتها و�أن ل 
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وأنا قمر 

أنا بنت  
أبي �عرف هذا، وأمي �ذلك  

ولن أص�ح ولدًا لكنني ألعب الكرة 
وأ�ضًا أتسلق الشجرة، وحين أصل أعلى غصٍن أقطف عنها البرتقال لألطفال في األسفل.  

و�المناس�ة عند� دراجٌة حمراء 
أنا بنت، أمي تصفف لي شعر� أنا بنت، أمي تصفف لي شعر� 

وأبي �قول أح�ك �ا قمر�  

نرسم األماكن التي نحب التواجد فيها،  
ن�تب قصصًا عنها.  

ت�شتخدم �أ�شماءها �حلقيقية، �أو �أ�شماء �لأماكن �لتي تعي�ش بها �أو تعمل فيها.

ت�شعر  �شوف  �أنك  يف  �شك  ول  لها.  منطلقا  ذلك  و�جعل  �لو�قعية  باحلياة  مطبوعة  ق�شك  �جعل 
من  و�لعامل  حياتك  يف  �لتمعن  خالل  من  ت�شتقيها  �شوف  �لتي  �لق�ش�ش  طبيعة  من  بالندها�ش 
حولك. فلو �أنك تعرف، على �شبيل �ملثال، �أما �أو �أبا بالتن�شئة فاإن مبقدورك �أن تكتب ق�شة ملهمة 
�أو  بالتن�شئة)  �أما  ب�شفتها  لهم  رعايتها  �أطفال حمرومني من خالل  حياة  تغري  �مر�أة  تدور حول 
�لر�شاعة( وتاأ�شي�شا على ذلك ميكنك �أن تبتدع �شخ�شيات ت�شتلهم �لأم بالتن�شئة وكذلك �أطفالها 
بالتن�شئة. هذه �لق�شة ميكن �أن تتبلور �شيئا ف�شيئا مع �شعيك خللق ق�ش�ش جديدة تتحدث فيها عن 

�لأطفال �لذين يكربون ليكونو� �أ�شخا�شا ر��شدين من�شبطني وناجحني.«

كما ميكنك �ل�شتعانة بالق�ش�ش �لتي تنقلها �لأخبار و�لتي تت�شف بنهاياتها �حلزينة لتعيد �شياغة 
تلك �لنهايات وجتعلها �شعيدة. فلو ح�شل، على �شبيل �ملثال، �أن �أحد �مل�شانع يف �جلو�ر قد �أغلق 
�أبو�يه مما �أدى �إلى ت�شريح �لكثري من �لعمال من وظائفهم، فاإن باإمكانك �أن تكتب ق�شة عن هذ� 

�حلدث لكن بنهاية �شعيدة وم�شرة.

باخت�شار ما دمت ت�شعر باأنك �شائر يف درب �لكتابة �لإبد�عية فاإن �لورقة و�لقلم ل بد �أن يالزمانك، 
فاأنت ل تدري متى ينزل عليك �لإلهام لت�شرع بكتابة ق�شة جديدة �أو تبد�أ بر�شم �شخ�شيات جديدة. 
عليك �أل جتازف باإمكانية ن�شيان �أفكارك لدى و�شولك �لبيت ليت�شنى لك كتابتها �أو طباعتها على 
جهاز �حلا�شوب. �بق على �لدو�م متهياأ للق�ش�ش �جلديدة وو�ظب على �لبحث عنها حيثما �أ�شعفك 

�لوقت«.

امل�شدر
http://www.edubook.com/creative-writing-techniques/3040/
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وأنا قمر 

أنا بنت  
أبي �عرف هذا، وأمي �ذلك  

ولن أص�ح ولدًا لكنني ألعب الكرة 
وأ�ضًا أتسلق الشجرة، وحين أصل أعلى غصٍن أقطف عنها البرتقال لألطفال في األسفل.  

و�المناس�ة عند� دراجٌة حمراء 
أنا بنت، أمي تصفف لي شعر� أنا بنت، أمي تصفف لي شعر� 

وأبي �قول أح�ك �ا قمر�  

نرسم األماكن التي نحب التواجد فيها،  
ن�تب قصصًا عنها.  

الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة              رقم الن�شاط: )٣:2:٣(

ا�شم الن�شاط: تعال جنرب                                                          الزمن: ٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يجرب كل م�شرتك �لكتابة- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�أور�ق و�أقالم - 

اآلية التنفيذ:
يطرح املي�شر اأ�شئلة  للنقا�س؟ هل جربت الكتابة؟ متى كانت اآخر حماولة لك؟ ملاذا ال ت�شتمر؟ - 

من يقر�أ ما تكتب؟ ملاذ� ل تعر�شه على �لآخرين؟

منهم -  طالبا  �لطاولت  على  روؤو�شهم  وو�شع  �أعينهم  �إغما�ش  �مل�شاركني  من  �ملي�شر  يطلب 
الذهاب يف رحلة تذكر يف املا�شي«الأيام الطفولة«، ويطلب منهم تذكر موقف مفرح جدا مروا 

به، �أو موقف موؤمل مرو� به، �أو ق�شة قروؤوها و�أثرت فيهم كثري�.

�أن ي�شفو� -  بل يجب  بال�شرد  �لكتفاء  �ملوقف، مع عدم  كتابة هذ�  و�حد منهم  يطلب من كل 
م�شاعرهم حينها فيه.

يطلب منهم قر�ءة ما كتبو� ويجب �لثناء على ما كتبو� بغ�ش �لنظر عن م�شتو�ه.- 

�لت�شجيع �شروري لأي �إن�شان يف بد�ية كتابابته- 

عدم ال�شماح لالآخرين باال�شتهزاء اأو ال�شحك مما كتب الزمالء- 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة                  رقم الن�شاط: )٣/2/٤(

ا�شم الن�شاط: )اخليال و التخيل(                                               الزمن: 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يتعرف �مل�شاركون �أهمية �خليال و�لتخيل يف �لكتابة �لإبد�عية.- 

تعزيز مهارتي فهم �مل�شموع و�لتخيل.- 

توظيف مهار�ت �لتخيل يف �لكتابة �لإبد�عية.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
مكان و��شع ومريح لي�ش به �أ�شو�ت �أو �شجيج، ويف�شل �أن يكون من دون مقاعد، و�أر�شه مفرو�شة. 

فكرة ملو�شوع �لتخيل 

بع�ش �لأمثلة على �لتخيل )موجودة بالإر�شاد�ت(

اآلية التنفيذ:
ينفذ �ملي�شر مترينا ريا�شيا مع �مل�شاركني، ثم �شهيق وزفري حتى ي�شعرو� بال�شرتخاء- 

يطلب منهم �جللو�ش و�ل�شرتخاء بالطريقة �لتي ي�شرتيحون فيها- 

يطلب منهم �إغما�ش �أعينهم و�ل�شتماع �إليه- 

�لتخيل، -  ح�شب  �لدرجات  متنوع  �إيحاء  فيه  ب�شوت  �لتخيل«�ملرفق«،  فكرة  ب�شرد  �ملي�شر  يبد�أ 
ويالحظ اأماكن التوقف واالأ�شئلة التي تطرح اأثناء عملية ال�شرد التي ت�شتدعي التخيل.

�إعطاء فرت�ت من -  بعد  تخيل ذلك  لهم  بل يرتك  �ألو�نها  �أو  �لأ�شياء  تفا�شيل  يذكر  ل  �ملي�شر 
�ل�شمت �أثناء �إجر�ء عملية �لتخيل.

يطلب منهم اخلروج من رحلة التخيل والعودة اإلى قاعة الن�شاط ) بعقولهم(- 

يطلب  من كل و�حد فيهم كتابة   �لرحلة �ملتخيلة �لتي مرو� بها،�ل�شور و�لأ�شو�ت و�مل�شاعر - 
�لتي مرو� بها.

يقر�أ كلهم �أو بع�ش منهم ما كتب- 
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الر�شادات:
�لفزع لدى -  �أي موقف يثري  �لبتعاد عن  للتخيل، وعليها  �أفكار عديدة  �ملي�شر �ختيار  ي�شتطيع 

�لأطفال

يثني �ملي�شر على ما كتبه �مل�شاركون دون �لرتكيز يف �لبد�ية على �لأخطاء �للغوية- 

ميكنه �أن يطلب منهم تاأمل �لن�شو�ش �لتي كتبوها وحتريرها يف �لبيت لليوم �لتايل.- 

ميكن �لطلب منهم ر�شم تخيالتهم �أي�شا.- 

مو�شوعات مقرتحة للتخيل- 

رحلة تخيلية �إلى �ل�شاطيء، رحلة �إلى غابة، نوم يف مكان منقطع، بيت �لأحالم، دخول مدينة - 
الرعب، ال�شفر اإلى املريخ، رحلة ت�شلق، �شقوط  جنم، العثور على كنز..
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فكرة  مقرتحة للتخيل
ليجل�ش كل و�حد منكم بالطريقة �لتي ي�شرتيح فيها،�أغم�شو� �أعينكم..خذو� نف�شا عميقا.. �أخرجو� 
تخيلو�  فيها مغامرة كبرية.......   لال�شتك�شاف  برحلة  نقوم  �لآن  نحن  كررو� ذلك..  �أنفا�شكم.. 
هو  هل  �ملكان)توقف(  �شف  توقف(  �إليه)  و�شلنا  �لذي  �ملكان  تخيلو�  بها،  و�شلتم  �لتي  �حلافلة 
برفقتك...�ذكر  �لذين  �ملقربني  �لأ�شدقاء  ماء)توقف(   �أ�شجار...فيه  منخف�ش..فيه  مرتفع..  
��شرت�حة  �نتهت  �لآن  معكم)توقف(  �لتي  �ملميزة  �لأ�شياء  بع�ش  �أو�شافهم)توقف(  �أ�شماءهم، 
تبحثون يف   .. �لأقد�م  على  ت�شريون  �أنتم  �لآن  توقف(  �شيئا؟)  �شربتم  �شيئا،  �أكلتم  �لو�شول..هل 
�لتعب..  م�شيتموها...  �لتي  �مل�شافة  �حلر�رة..  درجة  توقف(...  تبحثون)  ماذ�  عن  �ملكان،ترى 
�لعرق.. حالتكم.. وحالة �للبا�ش)توقف(�لآن ت�شمعون �شوتا من �أحدهم، ها هو ... ي�شري بيده) 
توقف(  لقد و�شلتم �إلى باب كهف.. غريب �شكله تخيلو� �لر�شومات على بابه.. �حلو�ر �لذي يدور 
ا�شتطالع.)توقف(  ..خوف..فرح..حب  املرافقة  امل�شاعر   ) توقف  بالدخول)  املغامرة  قبل  بينكم 
�شندوق  هذ�  يا��������������������������������ه..  بع�شكم..�أحدكم)توقف(  �لكهف..كلكم..  تدخلون 
غريب �ل�شكل... �لأ�شو�ت بينكم...من يفتح �ل�شندوق... ماذ� فعلتم به... �لآن نفتح �ل�شندوق.. 
�إلى  م�شرعني  نعود  �أحدكم،  ي�شيح  يجري؟....  ماذ�  توقف(  �إلهي)  يا  و�������������������������ه  
�حلافلة.. ما لونها .. ماذ� قلت لل�شائق؟  هل �أخذمت �ل�شندوق معكم؟�أم تركتموه؟) توقف(....... 
نعود من حيث   .... �إلهي ها نحن نقرتب  يا   .. ب�شرعة كبرية  ت�شري  �لتوجه.. �حلافلة  �أين طلبتم 

�نطلقنا ... �فتحو� عيونكم... خذو� نف�شا عميقا و�أخرجوه... نحن �لآن يف �لقاعة.
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة         رقم الن�شاط: )٣:5:2(

ا�شم الن�شاط: و�شع نهاية ق�شة                                            الزمن: ٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن ي�شع �مل�شاركون نهايات معقولة لق�شة معطاة- 
تنمية �لقدرة على حل �مل�شكالت- 
تنمية �خليال- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
جمموعة من �لق�ش�ش مثال : نز�هة ثعلب لزكريا حممد، و بائع �لأحالم ملهند �لعاقو�ش

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �جللو�ش ن�شف د�ئرة، ويطلب منهم حت�شري قلم وورقة- 
يختار ق�شة فيها حبكة  مثال نز�هة ثعلب، �أو بائع �لأحالم ....- 
يطلب منهم �ل�شرتخاء و�ل�شتماع باإن�شات ..- 
ي�شل يف �ل�شرد حتى �حلبكة- 
�أحد�ث ومعرفته ل�شلوك -  �إلى ما �شمعه من  يطلب من كل و�حد تخيل  نهاية للق�شة م�شتند� 

�ل�شخو�ش يف �لق�شة.
يطلب منهم �لتوزع �إلى جمموعات رباعية- 
يتناق�ش �أفر�د �ملجموعة يف �لنهايات �لتي معهم- 
ت�شع كل جمموعة نهاية و�حدة تتفق عليها- 
تعر�ش كل جمموعة �لنهاية ويتم نقا�شها من حيث منطقيتها، ومدى �رتباطها باأحد�ث �لق�شة، - 

�لأ�شلوب، �لإبد�ع و�خليال.

الر�شادات:
ميكن للمي�شر �أن يبقي �لعمل فرديا �إذ� كان لديه مت�شع من �لوقت

يف هذ� �لنوع من �لتدريب مع �لأطفال يجب �لثناء على �أفكارهم وتقبلها - 
عدم �لرتكيز كثري� على بع�ش �لأخطاء �للغوية ويطلب منهم مر�جعتها لغويا - 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة           رقم الن�شاط: )٣/6/2(

ا�شم الن�شاط: )بناء اأحداث ق�شة(                                           الزمن: ٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يبني �مل�شاركون �أحد�ث ق�شة - 

تنمية �لقدرة على حل �مل�شكالت- 

تنمية �خليال- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شة يختارها �ملي�شر

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �جللو�ش ن�شف د�ئرة، ويطلب منهم حت�شري قلم وورقة- 
يختار ق�شة  ممتعة - 
يطلب �ملي�شر منهم �ل�شرتخاء و�ل�شتماع باإن�شات ..- 
وتت�شح معامل �شخ�شياتهم، ثم -  بال�شخو�ش  �لتعريف  يتم  �لق�شة بحيث  بد�ية  �ملي�شر  ي�شرد  

ينتقل �إلى �لنهاية في�شردها
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى  جمموعات رباعية.- 
كل جمموعة عليها تخيل �لأحد�ث �لتي مرت بها �ل�شخ�شيات حتى �لو�شول للنهاية �لتي �شمعوها.- 
ت�شرد كل جمموعة ما كتبته- 
ي�شمح للمجموعات �لأخرى بنقا�ش �ملجموعة �لتي تعر�ش- 
ميكن للمجموعة �أن تربر وتد�فع عن �ختيارها لالأحد�ث- 

الر�شادات:
ميكن للمدرب �ن يبقي �لعمل فرديا �إذ� كان لديه مت�شع من �لوقت- 
يف هذ� �لنوع من �لتدريب مع �لأطفال يجب �لثناء على �أفكارهم وتقبلها - 
عدم �لرتكيز كثري� على بع�ش �لأخطاء �للغوية و�لطلب منهم مر�جعتها لغويا - 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة           رقم الن�شاط: )٣/2/٧(

ا�شم الن�شاط: ع�شف ذهني                                                    الزمن: 5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

كتابة �مل�شاركني لق�ش�ش عن »مو�قع مهمة«

الحتياجات:
�أو مقالت �أو جمالت حول هذه  �أماكن مهمة ، جمموعة كتب  �أو  �أور�ق و�أقالم و�ألو�ن و�شور ملدن 

�ملو�قع

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �جللو�ش ن�شف د�ئرة، ويطلب منهم حت�شري قلم وورقة- 
يعر�ش �ملي�شر �شورة ملدينة مهمة لتكن مثال )�لقاهرة، �لقد�ش، بريوت، عمان(- 
يطلب من  كل م�شارك �أن يذكر كلمة عن هذ� �ملوقع، ولتكن �أول كلمة تخطر يف باله، تعرب عن - 

�إح�شا�ش، �أو �أثر ديني، �أوتاريخي، �أو ق�شة معينة.، �أوخربة �أو جتربة ذ�تية ......
ي�شاعد �أحد �مل�شاركني  �ملي�شر يف كتابة هذه �لكلمات على �ل�شبورة �أمام �جلميع- 
قد ت�شرتك جميع �ملجموعات يف نف�ش �ملو�شوع �أو يعطي �ملي�شر كل جمموعة عنو�نا خمتلفا عن - 

�لأخريات مثال: جمموعة �لقاهرة، جمموعة بريوت، جمموعة عمان، جمموعة �لقد�ش
�لأ�شخا�ش، -  �أ�شماء  �لكلمات يف جد�ول، مثال  ترتيب هذه  �مل�شاركني  مع  �لتعاون  �ملي�شر  يعيد 

�ملو�قع، �مل�شاعر و�لأحا�شي�ش، �لأفعال �إن وجدت وهكذ�
يق�شم �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جمموعات وكل جمموعة تكتب ق�شة م�شتخدمة �لكلمات �لتي مت - 

�لتفاق عليها. )�لكلمات �لتي وردت يف �لع�شف �لذهني(
ي�شمح للمجموعات بالرجوع �إلى �لكتب و�ملجالت �أو �ملو�قع �لألكرتونية.- 
تقر�أ كل جمموعة ق�شتها، وتناق�شه �ملجموعات �لأخرى- 

الإر�شادات:
لي�ش �شرطا �ن ت�شتخدم �ملجموعة جميع �لكلمات، بل �أكرب عدد ممكن منها- 
ميكن مناق�شة �لأ�شلوب - 
ميكن �لطلب من �ملجموعات كتابته على �شكل مو�شوع تعبري.- 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة                     رقم الن�شاط: )٣/2/٨(

ا�شم الن�شاط:        كتابة ق�شة من خالل �شور                           الزمن: 5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

كتابة ق�شة من خالل �شور �أو ر�شومات - 

تنمية �خليال عند �مل�شاركني- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شة يختارها �ملدرب، جهاز �لعر�ش، �شور  لر�شومات ق�شة، �أقالم و�أور�ق 

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني �جللو�ش ن�شف د�ئرة، ويطلب منهم حت�شري قلم وورقة- 
يو�شح املي�شر هدف الن�شاط ، واأنه عليهم تاأمل كل �شورة يف زمن حمدد، وي�شمح لهم بكتابة - 

جملة و�حدة قبل �لنتقال لل�شورة �لتي تليها
بعد �لنتهاء من �لعر�ش يطلب من كل و�حد فيهم �أن يكتب �لق�شة �لتي ر�آها - 
بعدد �لنتهاء من �لكتابة يطلب من كل و�حد قر�ءة ق�شته، �أو ممن يرغب- 
يعطي �لكاتب تفا�شيل عن �لق�شة �لأ�شلية- 
يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني عن �أثر هذه �لطريقة على �مل�شاركني- 

الر�شادات:
�إلى طريقة لت�شجيع �لقر�ءة فيقول من -  �أن يحوله  ميكن للمي�شر بعد �نتهاء قر�ءة ق�ش�شهم 

يرغب مبعرفة �لق�شة �حلقيقية ميكنه ��شتعارتها وقر�ءتها
كل ق�شة كتبها �مل�شاركون هي �شحيحة- 
�لثناء على �لق�شة �لتي يكون �أ�شلوبها جيد�، وفيها خيال مميز- 
لي�ش �شرطا �أن تكون �لق�شة مطابقة للق�شة �لأ�شلية فالر�شومات هي ن�ش �آخر - 
�أمامهم -  ويبقيها  بناء عليها  تاأليف ق�شة  ويطلب منهم  �لر�شومات على حبل  �ملي�شر  يعلق  قد 

طو�ل فرتة �لكتابة.
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة          رقم الن�شاط: )٩:2:٣(

ا�شم الن�شاط: الت�شخي�ش                                                            الزمن:٣٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط :

�لتعرف �إلى مفهوم �لت�شخي�ش- 
ممار�شة �مل�شاركني للت�شخي�ش- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�أور�ق و�أقالم

اآلية التنفيذ:
يوجه �ملي�شر �شوؤ�ل للم�شاركني: ما هو �لت�شخي�ش؟  ويناق�شهم فيه ويكتب ما مت �لتفاق عليه، - 

وميكن كذلك �شوؤ�لهم عن �لتج�شيم
يناق�ش �ملي�شر �مل�شاركني يف هذ� �لقول) �لبتكار ل ميكن �أن يكون دون �جلر�أة على �لتخيل(- 
يو�شح لهم �أنهم �شيقومون بابتكار بعيد� عن �لو�قع.- 
يطلب من �مل�شاركني �خلروج �إلى �ل�شاحة، �حلديقة ...................- 
يطلب من كل واحد اأن يختار �شيئا مما ي�شاهده لنفرت�س م�شباح كهرباء، حجرا، متثاال،......- 
يطلب منهم �ل�شمت ملدة ٣ دقائق و�لتفكري يف �ل�شيء �لذي �ختاروه ويطلقون خيالهم بعيد�..- 
يطلب منهم تخيله �شيئا حيا متحركا وي�شتطيع �لكالم- 
يخاطبونه ويتحاورون معه ويكتبون  ما يتخيلونه- 
قد يبني �أحدهم ق�شته �خلا�شة من  حتويله �ل�شيء �لذي �شخ�شه �إلى �ل�شخ�شية �لرئي�شة يف - 

�لق�شة
يطلب �ملي�شر من كل م�شارك �لبحث عن ق�شة فيها ت�شخي�ش لريويها يف �للقاء �لتايل.- 

الر�شادات:
�أ�شلوب بالغي ورد يف �لقر�آن -  �إ�شفاء �حلياة على �لأ�شياء �جلامدة وهو  يق�شد بالت�شخي�ش 

حيث قال تعالى: و�ل�شبح �إذ� تنف�ش، و�لتج�شيم حتويل �لكائنات �حلية �إلى �أ�شياء جامدة.
قد يكتفي �ملي�شر باملخاطبة �ل�شفوية، تعبري� �شفويا- 
يتقبل �ملي�شر تخيالت �مل�شاركني مهما كانت.- 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة       رقم الن�شاط: )٣:2:١٠(

ا�شم الن�شاط: كتابة ق�شة م�شورة                                            الزمن: ٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

حتويل �لأحالم �إلى ر�شومات- 

حتويل �لر�شومات �إلى ن�شو�ش، كتابة �إبد�عية- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
يختارها -  ق�شة  �أي  �أو  �لقمر،  �شلطان  ق�شة  �أجز�ء،  �أق�شام  �أربعة  �إلى  مق�شمة  بي�شاء  �أور�ق 

�ملي�شر تتحدث عن حلم.

اآلية التنفيذ:
ي�شرد �ملي�شر �لق�شة- 

يطلب من من كل م�شارك ��شتذكار حلم مر عليه وير�شم يف كل جزء مرحلة من مر�حل هذ� - 
�حللم

بعد �أن ير�شم مر�حل حلمه، يطلب �ملي�شر من كل م�شارك كتابة ن�ش ق�شري يعرب عن �لر�شم - 
�لذي ر�شمه

تقر�أ �لن�شو�ش لتكون ق�شة م�شورة- 

الر�شادات:
يف �أن�شطة تالية يزيد عدد �لأجز�ء حتى يكتب �مل�شاركون ق�ش�شا م�شورة- 

يختار �ملي�شر بع�ش �لق�ش�ش لتو�شع يف �ملكتبة.- 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة           رقم الن�شاط: )٣/2/١١(

ا�شم الن�شاط: )كيف اأ�شري حكواتيا(                                        الزمن: ٣٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تنمية �خليال لدى �مل�شاركني- 

كتابة ق�شة- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�أور�ق و�أقالم، ق�شة، ق�شا�شات ورقية مكتوب يف كل ق�شا�شة ن�شا من �لق�شة

اآلية التنفيذ:
ينوي -  �لتي  �ملجموعات  بعدد  منف�شلة  �أور�ق  على  فقر�ت  منها  وين�شخ  ق�شة  �ملي�شر  يح�شر 

ت�شكيلها

يق�شم �مل�شاركني �إلى جمموعات- 

يعطي كل جمموعة ن�شا مكونا من فقرة- 

يطلب من كل جمموعة كتابة ق�شة تكون هذه �لفقرة من �شمنها )لي�ش �شرطا موقع �لفقرة - 
يف �لق�شة(

تعر�ش كل جمموعة ق�شتها- 

يقر�أ �ملي�شر �لق�شة �لتي �أخذ منها �لن�شو�ش- 

الر�شادات:
ي�شمح لهم بتغيري �لأ�شخا�ش و�لأ�شماء - 

�ختيار �لأحد�ث �ملنا�شبة - 



تفعيل أدب األطفال: الباب الثالث 186

الباب الثالث:الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة             رقم الن�شاط:)٣/١2/2(

ا�شم الن�شاط: طيارة الأحالم                                                  الزمن:٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط :

كتابة �لأحالم

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
ق�شة بائع �لأحالم، �أور�ق و�أقالم

اآلية التنفيذ:
ي�شرد  �ملي�شر ق�شة بائع �لأحالم ملهند �لعاقو�ش- 

يوزع �ملي�شر �أور�قا على �مل�شاركني- 

يطلب منهم �شناعة طائر�ت ورقية - 

يطلب من �مل�شاركني �إغما�ش �أعينهم ملدة دقيقتني ليحدد كل فرد حلمه- 

يكتب كل م�شارك حلمه على طائرته �لورقية- 

يذهب �ملي�شر بامل�شاركني �إلى مكان خارجي مثل حديقة عامة، �أو �شاحة مدر�شة، �أو ملعب ثم - 
يطلقون �لطائر�ت لتحلق باأحالمنا

�لتي �شردها وي�شجعهم -  بالق�شة  �لطلبة �همية ما ح�شل ومن ثم يعرفهم  �ملي�شر مع  يناق�ش 
على قر�ءتها.

الر�شادات:
قنينة -  ن�شعها يف د�خل  ورقية  �لأحالم على ق�شا�شات  بكتابة  �لطائر�ت  ن�شتبدل  �أن  ن�شطيع 

زجاجية �شغرية ون�شعها يف �لبحر �إن كان ذلك ممكنا

ميكن �أن ن�شنع �شفينة ورقية ونكتب عليها �أحالمنا- 

�إن كنا يف مكان مغلق ميكن كتابة �أحالمنا على بالونات ننفخها ونطلقها يف �لقاعة.- 
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة             رقم الن�شاط: )٣/2/١٣(

ا�شم الن�شاط: )ق�شة ومثل(                                                     الزمن:6٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تنمية �خليال لدى �مل�شاركني- 

تنمية �لقدرة على �لتحليل و�لتفكري- 

تنمية �لقدرة على �لكتابة- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
كتاب  �لرت�ث(  �لأمثال من  ورقية)  لأمثال مكتوبة كل مثل على ق�شا�شة  و�أقالم، ن�شو�ش  �أور�ق 

جممع �لأمثال للميد�ين

اآلية التنفيذ:
ينفذ �ملي�شر لعبة حركية مع �مل�شاركني- 

يوزع �ملي�شر �مل�شاركني �إلى جمموعات ح�شب عدد �لأمثال �لتي معه- 

يطلب �ملي�شر من كل جمموعة قر�ءة �ملثل ومناق�شته د�خل �ملجموعة- 

ثم يوجههم بالقول: يف �لعادة كل مثل نتج عن ق�شة- 

كل جمموعة حتاول حتليل �ملثل و�بتكار ق�شة من خيالهم تنتهي باملثل- 

يقدم �ملي�شر �مل�شاعدة �ملطلوبة للمجموعات- 

كل جمموعة تروي ق�شة مثلها- 

يعر�ش �ملي�شر ق�ش�ش �لأمثال �لأ�شلية.- 

الر�شادات:
لي�ش �شرطا �أن تكون ق�ش�شامل�شاركني مطابقة للق�ش�ش �لأ�شلية - 

�أمثلة:

)رب رمية من غري ر�ٍم(- 
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وق�شة �ملثل:- 

يذكر �أن �ملثل حلكيم بن عبد يغوث �ملنقري، و كان من �أرمى �لنا�ش. فحلف يوما ليعقرن �ل�شيد 
حتما. فخرج بقو�شه فرمى فلم يعقر �شيئا فبات ليلة باأ�شو�إ حال، و فعل يف �ليوم �لثاين كذلك فلم 
يعقر �شيئا.فلما �أ�شبح قال لقومه: ما �أنتم �شانعون؟ فاإين قاتل �ليوم نف�شي �إن مل �أعقر مهاة )بقرة 

وح�شية(

فقال له �بنه: يا �أبت �حملني معك �أرفدك )�أعينك و �أن�شرك و �لعرب تقول رفده ل�شوء حاله �أي 
�أعانه و ن�شره( فانطلقا، فاإذ� هما مبهاة، فرماها فاأخطاأها.

ثم تعر�شت له �أخرى فقال له �بنه: يا �أبت ناولني �لقو�ش. فغ�شب حكيم و هّم �أن يعلوه بها.

فقال له �بنه: �أحمد بحمدك، فاإن �شهمي �شهمك. فناوله �لقو�ش فرماها �لبن فلم يخطئ. فقال 
عند ذلك حكيم: رب رمية من غري ر�م.

�إلى  وفاته  خرب  وو�شل  بلده  عن  بعيد  بلٍد  يف  ثري  رجل  �ملجانني(توفى  �أفو�ه  من  �حلكمة  )خذو� 
�أولده ،وحدد ولده �لأكرب يوما للعز�ء ولكن �إخوته طالبو� باملري�ث.فقال لهم: �نتظرو� حتى ننتهي 
من مر��شم �لعز�ء ، وبعدها لكم ما �أردمت، ولكنهم رف�شو�، وقالو�: »بل نق�شم �لرتكة �ليوم فرف�ش 

مطلبهم.”.

و قال لهم:« �إنها �شّبة علينا... فماذ� �شتقول �لنا�ش �إن ر�أونا نق�شم �لرتكة قبل �نتهاء �لعز�ء !”ذهب 
�إخوته فور� �إلى �لقا�شي ي�شكون �أخاهم ، فاأر�شل �لقا�شيله �أمر� باحل�شور .فاأخذ يفكر ماذ� يفعل ؟

ذهب �لرجل �إلى �أحد عقالء �لبلد لي�شت�شريه وكان �شاحب ر�أي �شليم، ف�شرد عليه �لق�شة... وقال: �نظر 
يل خمرجا... فقال له �حلكيم: �ذهب �إلى فالن فلن يفتيك ويعطيك �حلل غريه قال له: �إن فالنا جمنون 
 فكيف يحل م�شكله عجز يف حلها �لعقالء؟! قال: �ذهب �إليه فلديه ما تريد فذهب �إليه و�شرد عليه �لق�شة...

فقال له �ملجنون: قل لإخو�نك هل عندكم من ي�شهد باأن �أبي قد مات ؟قال �لرجل: ،�أ�شبت و�هلل ، 
كيف مل �أفكر يف هذ� .

وذهب �إلى �ملحكمة وقال للقا�شي ما قال له �ملجنون.فقال �لقا�شي : �إنك حمق هل عندكم �شهود ؟

قالو� : �إن �أبانا توفى يف بلد بعيد وجاءنا �خلرب ول يوجد�شاهد على ذلك قال لهم �لقا�شي: ل تعود� 
�إل بال�شهود، وظلت �لق�شية معلقه �إلى �شنة ون�شف وقال لهم �أخوهم : لو �شربمت �أ�شبوعا كان خري� 

لكم و�أعقل،وذهب قوله مثال.
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خذو� �حلكمة من �أفو�ه �ملجانني

�ل�شيف �شيعت �للنب

�شائغًا  ولبنًا  و�شر�بًا  طعامًا  عليها  يغدق  م�شنا،  كرميًا  �شهمًا  رجاًل  تزوجت  بامر�أة  ي�شرب  مثٌل 
لل�شاربني مع ح�شن معاملة و�إجالل و�إكر�م، لكنها مل تقابل ذلك باعرت�فها بالنعمة و�شكرها لها 
و�نتفاعها منها، وحر�شها عليها وقابلت ذلك باإعر��ش وت�شييع ، وبجحود و�إنكار، فكانت �لعاقبة �أن 
طّلقها ..... تزوجها �لذي كانت حتبه مل جتد عنده يدً� مب�شوطة بالكرم، ول وجهًا م�شرقًا بال�شرور، 
ول معاملة حمفوفة بالإعز�ز و�لإكر�م، فتندمت وحت�ّشرت على ما فات عليها وما �شاع منها، لكنها 
لها �شوء تدبريها،  واإمنا خاطبت نف�شها تذّكرها تفريطها، وتبنّي  بالالئمة على غريها،  مل تنحو 
فجاءت يوما تطلب �لرزق وتت�شول فلما و�شلت بابه طلبت منه لبنًافقالت : »�ل�شيف �شيعت �للنب»، 

وم�شى مثاًل لكل من اأ�شاع الفر�شة وفرط يف الغنيمة
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الباب الثالث:الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة        رقم الن�شاط:)٣:2:١٤(

ا�شم الن�شاط:كتابة ال�شعر                                                      الزمن:6٠دقيقة
اأهداف الن�شاط:

تعرف  �أ�شاليب تعليم �لأطفال كتابة �ل�شعر- 

ممار�شة  �لكتابة �ل�شعرية- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة:
�أور�ق و�أقالم، ق�شة كبكوب �شوف �أحمر

اآلية التنفيذ:
يقر�أ �ملي�شر ق�شة كبكوب �شوف �أحمر- 

يقر�أ �ملي�شر ق�شيدة ف�شيح، ويرددها مع �مل�شاركني- 

يطلب �ملي�شر من �مل�شاركني/ �لأطفال كتابة ١٠ كلمات تنتهي بحرفني على �شبيل �ملثل حريف - 
�لياء و�لعني )مثل: مريع، فظيع، �شريع، مليع، رفيع، قطيع...(

كل طفل يكتب جملة تنتهي باإحدى �لكلمات �ملنتهية بالياء و�لعني- 

�حل�شول على ع�شر جمل تنتهي كلها بحريف �لياء و�لعني- 

ترتيب �جلمل يف ق�شيدة �شعرية - 

ميكن لالأطفال �أن يزيدو� على ذلك- 

الإر�شادات:
عليهم -  يقرتح  وكتابتها  اجلمل  ترتيب  بعد  ولكن  مكتملة  �شعرية  ق�شيدة  تكون  اأن  نتوقع  ال 

��شتبد�ل بع�ش �لكلمات و�لتعديل عليها.
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الباب الثالث: الف�شل الثاين/ تفعيل الكتابة الإبداعية
الأن�شطة       رقم الن�شاط: )٣:١5:2(

ا�شم الن�شاط: كتابة ال�شعر                                                      الزمن:6٠دقيقة
الأهداف:

�إعادة �مل�شاركني ترتيب �لكلمات لتكوين ق�شيدة �شعرية.- 

تذوق �مل�شاركني �ملو�شيقى �لد�خلية للكلمات- 

كتابة �مل�شاركني �أبياتا �شعرية �إ�شافية- 

الحتياجات:
�للطيف  لعبد  للق�شيدة )�شفحة من يوميات عا�شق  �لأ�شلي  �لن�ش  �لعر�ش،  �لعمل، جهاز   ورقة 

عقل(.

اآلية التنفيذ:
يوزع �ملي�شر ورقة �ملتدرب.- 

ويف -  �لتني  وورق  �لزيتون،  ن�شغ  يف  )�أحببتك  مرتبا  �لأول  �لن�ش  �ملقطع  قر�ءة  منهم  يطلب 
�أ�شر�ب �ملاليات(

يركز مع �مل�شاركني على ما ياأتي:- 

�ملو�شيقى �ل�شعرية.- 

�لقافية و�لروى.- 

�لإ�شافة: �أي مالءمة �لكلمة �مل�شافة �إلى �مل�شاف �إليه و�إعمال �لفكر يف ذلك.- 

وميكن �لتنفيذ على �لنحو �لآتي:- 

يردد �ملقطع مع �مل�شاركني عدة مر�ت ب�شكل ملحن - 

يناق�ش معهم �لرت�كيب مثل: �ملاليات ماذ� ميكن �أن ينا�شبها: ورق، ن�شغ، �أ�شر�ب وهكذ� يجب - 
�أن يفكرو� عند �إ�شافة كلمة �إلى �أخرى �ملقاطع �لتالية

�لرتتيب -  لذل ميكن عند  �لتاء،  �لروي  �ملنتهية بحرف  للقافية  �ل�شاعر  ��شتخد�م  لهم  يو�شح 
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طائرات �بيرة  

إخوتي ال يخافون، إنهم ال يخشون الطائرات الحر��ة، و�حبون القطط  
أنا أ�ضًا أحب القطط حين تكون �عيدة، 

وأحب الطائرات التي ال تلقي القنابل 
أحب أمي حين تخبئ الحرب وراء ظهرها 

وأبي حين �غني لنا  
حين ��ون صوته أعلى من صوت القنابل حين ��ون صوته أعلى من صوت القنابل 

�ختيار �لكلمة �لأخرية فيها فور�.

يطلب �ملدرب من بع�ش �مل�شاركني قر�ءة ما كتبوه.- 

يعر�ش على �مل�شاركني �لن�ش �لأ�شلي للق�شيدة ويالحظ مدى �لفرق بني ما كتبه �مل�شاركون - 
و�لن�ش �لأ�شلي.

�إذ� تبقى بع�ش �لوقت يطلب منهم ترديد �لق�شيدة و�إ�شافة بع�ش �ملقاطع من تاأليفهم.- 

الإر�شادات:
كل ن�ش يكتبه �مل�شاركون ي�شتحق �لتقدير . و�شي�شعر كل و�حد منهم �أن باإمكانه قول �ل�شعر.- 

، يجمعها ويطبعها ويوزعها -  للق�شيدة جميلة  �لأبيات �مل�شافة  �لعديد من  �ملي�شر  �شوف يجد 
عليهم.

�لق�شيدة من تاأليف �ل�شاعر �لفل�شطيني عبد �للطيف عقل وهي ق�شيدة وطنية تتحدث عن - 
مدينة نابل�ش.
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طائرات �بيرة  

إخوتي ال يخافون، إنهم ال يخشون الطائرات الحر��ة، و�حبون القطط  
أنا أ�ضًا أحب القطط حين تكون �عيدة، 

وأحب الطائرات التي ال تلقي القنابل 
أحب أمي حين تخبئ الحرب وراء ظهرها 

وأبي حين �غني لنا  
حين ��ون صوته أعلى من صوت القنابل حين ��ون صوته أعلى من صوت القنابل 

ورقة عمل
كتابة ق�شيدة

�مل�شارك/ة

بني يديك ق�شيدة �شعرية مكونة من مقاطع، تاأملها جيدً� ، حاول /ي �إعادة �لرتتيب لكل مقطع على 
حدة ليخرج على �شورة �شعرية.

يف وورق �أ�شر�ب

�أحببتك �لزيتون ن�شغ

�ملاليات ويف �لتني

***

ويف �للبالب �لفالحات

�أزهار �أثو�ب �للوز

وع�شقتك يف  ويف

***

يف ويف ويف

�شوق �لتلميذ�ت �أوعية

�لدو�ر �لب�شل

***

يف ويف ي�شكنه

مل �شهيد مات

ما قرب قرب �شهيد

***
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كهف �جلنديات �جلند

ي�شكفه تعرفه مل

يف ومل

***

�لطرقات �لطرقات �لأطفال

جي�ش ويف على

يف �ملنعوف

***

�جلرحى �ملنفى �لباعة

�حلار�ت �شرر ومع

يف يف يف

***

�لفحم �حليطان �لأور�ق

�إلى �ملمنوعات ويف

هم�ش يف
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�لن�ش �لأ�شلي

�شفحة من يوميات عا�شق/ �لدكتور عبد�للطيف عقل من ديو�ن حب ل يعرف �لرحمة 

�أحببتك

يف ن�شغ �لزيتون

وورق �لتني

ويف �أ�شر�ب �ملاليات

يف �أزهار �للوز

ويف �للبالب

ويف �أثو�ب �لفالحات

***

يف �شوق �لب�شل

ويف �لدو�ر

ويف �أوعية �لتلميذ�ت

***

يف قرب �شهيد

مل ي�شكنه

ويف قرب �شهيد مامات

***

يف كهف مل يك�شفه �جلند

ومل تعرفه �جلنديات

***
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يف جي�ش �لأطفال �ملنعوف

على �لطرقات

ويف �لطرقات

***

يف �شرر �جلرحى

يف �ملنفى

ومع �لباعة يف �حلار�ت

***

يف هم�ش �لفحم

�إلى �حليطان

ويف �لأور�ق �ملمنوعات
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مهام الف�شل الثاين من الباب الثالث:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل من �لباب �لثالث على �أن تكون حمورً� للنقا�ش يف 

حلقة �لنقا�ش: 

تطبيق ن�شاط تخيلي مع االأطفال وتوثيق كتاباتهم مع ر�شد التاأمالت على الن�شاط.. ١

تنفيذ ن�شاطني على �لأقل من ن�شاطات �لت�شجيع على �لكتابة مع �لأطفال وكتابة تقرير . ٢
عن ذلك مع �لتوثيق يف �شور �أو فيديو.

تنفيذ ن�شاط  �شعري مع االأطفال مع توثيق ذلك مع الرتكيزعلى درجة تفاعل االأطفال . ٣
يف الن�شاط.
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الباب الرابع:
أدب األطفال وحقوق الطفل والمواطنة
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جد� العجيب 

حين وصل جد�  
هرب الخوف،  

هرب مثل فأٍر صغير 
جد� �حمل أحالمنا 

و�حرس لنا نومنا 
�حرس النوم لئال تعود الكواب�س المخ�فة �حرس النوم لئال تعود الكواب�س المخ�فة 

جد� �قص لنا الح�ا�ا 
وجدتي تعد لنا الدفء والشا� على نار الحطب. 

التمر�ن: قبل أـن أنام أطلب من جد� أن يخبرني ح�ا�ة �حبها،  
سأخبرها ألصدقائي في المدرسة. 

الباب الرابع

أدب األطفال وحقوق الطفل والمواطنة

يتكون الباب من ف�شل واحد يتكون من
�لإطار �لنظري ملفهومي �حلقوق و�ملو�طنة. ١

�أن�شطة تعزز مفهومي حقوق �لطفل و�ملو�طنة. ٢

وخمرجات الباب الرئي�شة هي:
يتوقع بعد نهاية �لباب �أن يكون �مل�شاركون قادرين على:

حتديد مفهوم حقوق �لطفل و�لطالع على �تفاقية حقوق �لطفل- 

حتديد مفهوم �ملو�طنة- 

�بتكار �أن�شطة تعزز حقوق �لطفل و�ملو�طنة من خالل �لقر�ءة.- 

املهمات والواجبات:
نهاية  وبعد  غالبًا،  �لعمل  ميد�ن  يف  تطبق  �لتي  �لو�جبات  �أو  �ملهمات  من  مبجموعة  �لباب  ينتهي 
تدريبات ��لباب يتم عقد لقاء �أو �أكرث ملناق�شة �ملهمات )�لو�جبات( �لتي نفذها �مل�شاركون، حيث 

يعر�ش كل م�شارك و�جباته. 

االإجناز )حقيبة املمار�شة املهنية(.



جد� العجيب 

حين وصل جد�  
هرب الخوف،  

هرب مثل فأٍر صغير 
جد� �حمل أحالمنا 

و�حرس لنا نومنا 
�حرس النوم لئال تعود الكواب�س المخ�فة �حرس النوم لئال تعود الكواب�س المخ�فة 

جد� �قص لنا الح�ا�ا 
وجدتي تعد لنا الدفء والشا� على نار الحطب. 

التمر�ن: قبل أـن أنام أطلب من جد� أن يخبرني ح�ا�ة �حبها،  
سأخبرها ألصدقائي في المدرسة. 
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م�شفوفة الباب الرابع:اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة«
�لإطار �لنظريحقوق �لطفل و�ملو�طنة

�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل
�لأن�شطة/ �لفاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لتدريب�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 �تفاقية حقوق �لطفل
))ن�شرة �ليوني�شف

 مناق�شة عمل
�ملجموعات

جمموعات
حو�ر ومناق�شة

٦٠
دقيقة

تعرف �مل�شاركني حقوق �لطفل
 حتديد عالقة �أدب �لطفل بحقوق

�لطفل
 حتديد عالقة �أدب �لطفل

باملو�طنة

حقوق �لطفل

حتديد مفهوم حقوق �لطفل و�لطالع على �تفاقية حقوق �لطفل
حتديد مفهوم �ملو�طنة-

�بتكار �أن�شطة تعزز حقوق �لطفل و�ملو�طنة-
�لر�بع�لأول

،�شل�شلة �ملرور
 �أور�ق ملونة ع�شي،

�أقالم ملونة
٦٠ دقيقةلعب �أدو�ر�ملالحظة

�للتز�م بالقو�نني
�للتز�م باملحافظة على �ملمتلكات

�للتز�م بالقو�نني

ق�شة طريي يا طيارة
 مالحظة تفاعل

.�مل�شاركني

حو�ر ومناق�شة -
٥٠دقيقة

 ت�شجيع �لأطفال بالتعبري عن
�آر�ئهم

�حلق يف �لتعبري

 ق�شة منتور لفاطمة
�شرف �لدين

 �ملالحظة -
مناق�شة �لنتائج

لعب �لأدو�ر
�حلو�ر و�ملناق�شة

.٤٠د
تقدير �لعمل و�أهل �ملهن
�حلق يف قول ل و�لرف�ش

�حلق يف قول ل

 �حلمامة
 �لبي�شاء،يو�شف

و�لبالونة �ل�شحرية
تلخي�ش �لنتائج

 لعب
 �أدو�ر،در�ما،

حو�ر ومناق�شة
٦٠

حق �لطفل يف �حلماية
حق �لطفل يف �لت�شامن

�حلق يف �حلياة

ق�شة تعال �لعب معي
 ق�شة ممكن �ألعب

تلخي�ش �حلقوق
 در�ما ولعب

�أدو�ر
�حلق يف �للعب�إدر�ك حق �لأطفال يف �للعب٥٠

 ق�شة �أريد �أن �أكون
�شلحفاة

٦٠منلظرة، در�ما�ملالحظة
حق �لطفل يف �لختيار

�حلق يف �لت�شامن مع �لآخرين
�أريد �أم �كون �شلحفاة

 يوم �لنتخابات يف
�شابانا

 �أ�شئلة
 �لدر�ما، لعب

 �لأدو�ر، �حلو�ر
و�ملناق�شة

٦٠
حقي �لطفل يف �ختيار من ميثله

حقه يف �لثورة على �لظلم
�لنتخابات
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م�شفوفة الباب الرابع:اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة«
�لإطار �لنظريحقوق �لطفل و�ملو�طنة

�لباب�لف�شلخمرجات �لف�شل
�لأن�شطة/ �لفاليات�لأهد�ف�لزمنمنهجية�لتدريب�أ�شاليبالتقومي�مل�شادرو�ملرفقات�لو�جبات

 �تفاقية حقوق �لطفل
))ن�شرة �ليوني�شف

 مناق�شة عمل
�ملجموعات

جمموعات
حو�ر ومناق�شة

٦٠
دقيقة

تعرف �مل�شاركني حقوق �لطفل
 حتديد عالقة �أدب �لطفل بحقوق

�لطفل
 حتديد عالقة �أدب �لطفل

باملو�طنة

حقوق �لطفل

حتديد مفهوم حقوق �لطفل و�لطالع على �تفاقية حقوق �لطفل
حتديد مفهوم �ملو�طنة-

�بتكار �أن�شطة تعزز حقوق �لطفل و�ملو�طنة-
�لر�بع�لأول

،�شل�شلة �ملرور
 �أور�ق ملونة ع�شي،

�أقالم ملونة
٦٠ دقيقةلعب �أدو�ر�ملالحظة

�للتز�م بالقو�نني
�للتز�م باملحافظة على �ملمتلكات

�للتز�م بالقو�نني

ق�شة طريي يا طيارة
 مالحظة تفاعل

.�مل�شاركني

حو�ر ومناق�شة -
٥٠دقيقة

 ت�شجيع �لأطفال بالتعبري عن
�آر�ئهم

�حلق يف �لتعبري

 ق�شة منتور لفاطمة
�شرف �لدين

 �ملالحظة -
مناق�شة �لنتائج

لعب �لأدو�ر
�حلو�ر و�ملناق�شة

.٤٠د
تقدير �لعمل و�أهل �ملهن
�حلق يف قول ل و�لرف�ش

�حلق يف قول ل

 �حلمامة
 �لبي�شاء،يو�شف

و�لبالونة �ل�شحرية
تلخي�ش �لنتائج

 لعب
 �أدو�ر،در�ما،

حو�ر ومناق�شة
٦٠

حق �لطفل يف �حلماية
حق �لطفل يف �لت�شامن

�حلق يف �حلياة

ق�شة تعال �لعب معي
 ق�شة ممكن �ألعب

تلخي�ش �حلقوق
 در�ما ولعب

�أدو�ر
�حلق يف �للعب�إدر�ك حق �لأطفال يف �للعب٥٠

 ق�شة �أريد �أن �أكون
�شلحفاة

٦٠منلظرة، در�ما�ملالحظة
حق �لطفل يف �لختيار

�حلق يف �لت�شامن مع �لآخرين
�أريد �أم �كون �شلحفاة

 يوم �لنتخابات يف
�شابانا

 �أ�شئلة
 �لدر�ما، لعب

 �لأدو�ر، �حلو�ر
و�ملناق�شة

٦٠
حقي �لطفل يف �ختيار من ميثله

حقه يف �لثورة على �لظلم
�لنتخابات
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  الباب الرابع: املواطنة واأدب الطفل/الإطار النظري

م�شاركا يف �حلكم  ويكون  �إليها  ينتمي  �لأر�ش )دولة(  بقعة من  �إلى  �لإن�شان  �نتماء  �ملو�طنة هي 
فيها بطريقة �أو �أخرى، ويلتزم مبجموعة �لقو�نني �لتي تنظم �لعالقة بينه وبني �لدولة، يتمتع فيها 

مبجموعة من �حلقوق ويلتزم فيها مبجموعة من �لو�جبات.

بالرتبية  �و  و�لعي�ش،  فيها  بال�شتقر�ر  �أو  �جلغر�فية،  �لبقعة  تلك  يف  بالولدة  تكون  قد  و�ملو�طنة 
و�لثقافة وكل هذ� ح�شب قانون تلك �لدولة �أو ذ�ك.

و�مل�شاو�ة،  �مل�شاركة  هما:  �أ�شا�شيني  �أمرين  يف  يكمن  �ملو�طنة  جوهر  �أن  �لبع�ش  �لبع�ش  ويرى 
�لتفاعل  �إلى  تدفعهم  فاإنها  �لأمرين  هذين  ملو�طنيها  حتقق  �أن  ت�شتطيع  دولة  �أية  فاإن  وللحقيقة 
و�لنتماء ب�شكل ل يقبل �ل�شك، كما �أنها  حتفزهم على �أن يكونو� مو�طنني ملتزمني بوقانينها يوؤدون 

و�جباتهم جتاهها  بد�فع �لنتماء و�حلب.

�لدولة  تكفلها  �ن  �لتي يجب  �لإن�شان ومبجموعة من �حلريات  بحقوق  مبا�شرة  ترتبط  فامل�شاركة 
ملو�طنيها ون�شت عليها  �لعهود �لدولية وهذه �حلقوق تنق�شم �إلى:

اأول: حقوق مدنية 
وهي جمموعة من �حلقوق تتمثل يف حق �ملو�طن يف �حلياة وعدم �إخ�شاعه للتعذيب ول للمعاملة 
�أو �لعقوبة �لقا�شية �أو �لال�إن�شانية �أو �لحاطة بالكر�مة وعدم �إجر�ء �أية جتربة طبية �أو علمية على 
�أي مو�طن دون ر�شاه ، وعدم ��شرتقاق �أحد و�لعرت�ف بحرية كل مو�طن طاملا ل تخالف �لقو�نني 
�أو توقيفه  ول تتعار�ش مع حرية �آخرين ، وحق كل مو�طن يف �لأمان على �شخ�شه وعدم �عتقاله 
تع�شفيًا ، وحق كل مو�طن يف �مللكية �خلا�شة ، وحقه ف�شي حرية �لتنقل وحرية �ختيار مكان �إقامته 
�إليها وحق كل مو�طن يف �مل�شاو�ة �أمام �لقانون ، وحقه يف  د�خل حدود �لدولة ومغادرتها و�لعودة 
�أن يعرتف له بال�شخ�شية �لقانونية وعدم �لتدخل يف خ�شو�شية �ملو�طن �أو يف �شوؤون �أ�شرته �أو بيته 
�أو مر��شالته ول لأي حمالت غري قانونية مت�ش �شرفه �أو �شمعته، وحق كل مو�طن يف حماية �لقانون 
له ، وحقه يف حرية �لفكر ، و�لوجد�ن و�لدين و�عتناق �لآر�ء وحرية �لتعبري وفق �لنظام و�لقانون، 

وحق كل طفل يف �كت�شاب جن�شيته.

ثانيا: احلقوق ال�شيا�شية:
�ملحلية و�لبلديات  و�ل�شلطات  �لت�شريعية  �ل�شلطة  يف  �لنتخابات  �حلقوق بحق  هذه  وتتمثل 
�لتاأثري  وجمعيات وحماولة  حركات  وتنظيم  �لأحز�ب  يف  بالع�شوية  مو�طن  وحق كل  و�لرت�شيح، 
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�لقانون و�حلق يف  �ملعلومات �شمن  �تخاذه من خالل �حل�شول على  �لقر�ر �ل�شيا�شي و�شكل  على 
تقلد �لوظائف �لعامة يف �لدولة و�حلق يف �لتجمع �ل�شلمي.

ثالثا: احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية:
وتتمثل يف حق كل مو�طن يف �لعمل يف ظروف غري ظاملة، ، و�حلق يف �لعمل �لنقابي و�ل�شر�ب، ويف 
حتقيق �لعد�لة و�مل�شاو�ة بني جميع �أفر�د �لوطن يف تكافوؤ �لفر�ش، بغ�ش �لنظر عن �للون �أو �لعرق 
�أو �جلن�ش �أو �لدين ويف �جلانبني �لجتماعي و�لقت�شادي �حلق يف �لرفاه �لجتماعي و�لقت�شادي، 

وتوفري �حلماية، و�حلق يف �لرعاية �ل�شحية ويف �مل�شكن �إل �آخر ذلك من �حلقوق.

يف ظل ما �شبق فاإن هذه �حلقوق يقابلها و�جبات يوؤديها �ملو�طن جتاه وطنه ودولته عن طيب خاطر 
وهي: دفع �ل�شر�ئب �ملرتتبة عليه، و�للتز�م بالقو�نني، و�لدفاع عن وطنه )دولته(.

عالقة اأدب الطفل باملواطنة
قيل باأن �لكبار ي�شتطيعون �لتعرف على �حلياة من خالل جتربتهم �لطويلة، ومن خالل علم �لنف�ش 
وعلم �لجتماع وعلم �لإن�شان ، لكن �لأطفال مل ميرو� بخرب�ت طويلة، ول بالقدرة على در��شة هذه 

�لعلوم، لذلك فاإن �أف�شل و�شيلة تعرفهم على �حلياة هي كتب �لأطفال.

مع  بالتماهي  وي�شتمتع  نومه  قبل  ويطلبها  �إليها  فينجذب  �لق�شة  �إلى  مييل  بطبيعيته  فالطفل 
�شخ�شياتها، فهي تنمي خياله وت�شاعد يف بناء �شخ�شيته.

من  جنعل  اأن  بنا  فاالأحرى  طفولته  من  االأولى  الفرتة  يف  تتكون  الفرد  �شخ�شية  اأن  عرفنا  واإذا 
كتب �لأطفال و�شيلة للتعرف على �حلياة وقيم �ملو�طنة مبا فيها من حقوق وو�جبات، لرنبي فيهم 

�ملو�طنية �ل�شاحلة.

ول يعني هذ� �أن نحول كتب �لأطفال �إلى كتب مدر�شية �أو و�جبات بيتية يرف�شها �لأطفال، ولكن 
�إلى �لتعلم  باأ�شلوب �شيق وممتع يدفع �لأطفال  من خالل قر�ءة �لكتب ومناق�شتها و�لتعامل معها 
وو�جباته  حقوقه  على  خاللها  من  ويتعرف  و�ملو�طنة،  �لنتماء  معنى  فيعرف  و�لإبد�ع،  و�لتفكري 

بطريقة غري مبا�شرة.

يف �لعام ١٩٨٩ �تفق زعماء �لعامل على حاجة �أطفال �لعامل �إلى �تفاقية خا�شة بهم، لأنهم بحاجة 
�إلى رعاية خا�شة بهم. ومن �جلدير ذكره �أن كل من هو دون �لثامنة ع�شرة من عمره يعترب طفال.

�لتفاقية تت�شمن ٥٤ مادة ويتبعها بروتوكالن �ختياريان.

�لدول  للدول �ملوقعة عليها باملحافظة على حقوق �لطفل، ويلزم  تعترب هذ �لتفاقية �شك قانوين 
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ب�شمان دمج �تفاقيات حقوق �لإن�شان �ملدنية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لقت�شادية معها.

�أبرزها: �حلق  �أن يتمتع بها �لأطفال ومن  و�لتفاقية تو�شح حقوق �لأطفال ��لأ�شا�شية �لتي يجب 
يف �لبقاء و�لنماء و�لتطور، و�حلق يف �حلماية و�حلق يف �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية وحقه يف �للعب 
و�إبد�ء  �لختيار  يف  وحقه  �ل�شتغالل،  �أو  �ملعاملة  ل�شوء  �لتعر�ش  عدم  يف  �لكرمية،وحقه  و�حلياة 

�لر�أي و�لتعبري بحرية. �إلى �آخر هذه �حلقوق و�ملوجودة يف �لتفاقية.

يف  و��شت�شعارها  ممار�شتها  �إلى  بحاجة  لأنهم  لالأطفال  نظريا  تدر�ش  �أن  ميكن  ل  �حلقوق  هذه 
حياتهم �ل�شخ�شية، حتى ميكنهم �لإميان بها و�لدفاع عن حقوقهم وقت �حلاجة. �إن هذ� ل يتاأتى 
ب�شهولة دون �لبحث عن �أف�شل �ل�شبل �لتي تعرفه بحقوقه وو�جباته كطفل �شو�ء كان ذلك يف �لبيت 

�أو يف �ل�شارع �أو �ملدر�شة.

�إن �أف�شل طريق لتعليم �لأطفال تلك �حلقوق هي كتب �لأطفال وخا�شة �لق�شة، فمن منا ل ي�شتمتع 
بقر�ءة �أو �شماع ق�شة، خا�شة �إذ� كانت م�شوقة وومتعة، فهذ� هو �لد�فع �لأول للقر�ءة قبل �أن تكون 

طريقة للتعلم.

ويف �لعادة فاإن كل ق�شة حتمل م�شمونا معينا وعربة، وقد تطرقنا لذلك يف بد�ية �لتدريب، وكان 
من �لو��شح �أن �لعربة �لتي تثري تفكري �لطفل وجتعله يبحث فيها عن �ملق�شود تكون �أكرث تاأثري� 
من  للتعمل  تدفعهم  فيها  للتفكري  ودفعهم  �لأطفال  مع  وم�شامينها  �لق�ش�ش  مناق�شة  �إن  وثباتا. 
جتارب �لآخرين، وخا�شة �أن �لطفل يف �لفرتة �لأولى من عمره يحب �لتقليد، فريى كيف د�فعت 
�أنه يف  �أن يتعلم منها وخا�شة  �ل�شخ�شيات عن نف�شها؟ وكيف ح�شلت على حقوقها، فمن �ملوؤكد 

كثري من �لأحيان يتماهى مع �شخ�شياتها.

�إن �لدر�ما ولعب �لأدو�ر  و�ملناق�شة بعد قر�ءة �لق�ش�ش ت�شاعد يف تعزيز حقوق �لأطفال، لذلك 
�لطفل  حقوق  �تفاقية  على  �لطالع  �لأطفال  مع  �لعاملني  و�ملي�شرين  �ملن�شطني  من  نتوقع  نحن 
وقر�ءتها قر�ءة و�عية، وم�شاعدة �لأطفال يف �ختيار ق�ش�ش للقر�ءة، ميكننا �أن نبتكر من خاللها 

�أن�شطة تعزز هذه �حلقوق. وخا�شة �حلق يف �حلماية و�لرعاية و�حلياة و�للعب و�لعد�لة و�مل�شاوة.

يف  �ملعلم  �أو  �لأم  �أو  �لأب  ميار�شها  طويلة  وعظ  جل�شات  من  �أبلغ  لهو  �لطفل  على  ق�شة  تاأثري  �إن 
�ملدر�شة، فالطفل يحتاج �أحيانا �إلى �ملرور يف �لتجربة حتى يبقى هذ� �لتعلم م�شتد�ما، وحتىيوؤثر 

يف �شلوكه م�شتقبال.

نحن نعرف �أن �لطفل يتعر�ش لنتهاكات كبرية وكثرية يف حياته قد تكون من غري ق�شد �أو بق�شد، 
من منطلق �حلب �أو �لرتبية يظن ر�عوه �أن هذ� ي�شب يف م�شلحته، ويف �حلقيقة �إنهم ي�شيئون �إليه 



207تفعيل أدب األطفال: الباب الرابع

كثري�، فحتى  �لكبار ميكنهم فهم نف�شية �لأطفال و�حتياجاتهم من خالل مناق�شة هذه �لق�ش�ش 
معهم وخا�شة �إذ� كان ذلك من خالل عقول مفتوحة وو�عية .

هذه مقدمة ب�شيطة عن حقوق �لأطفال وعالقة �أدب �لطفل به، لي�ش �ملق�شود منها �أن نعدد هذه 
�حلقوق كاملة هنا لأنها متو�فرة وموجودة يف كل مكان �شو�ء يف �ملوؤ�ش�شات  �أو �ل�شبكة �لعنكبوتية. 

�حلقوق  هذه  تعزز  �أن�شطة  وبناء  لالأطفال،  �لكتب  �ختيار  على  ت�شاعده  عليها  �ملن�شط  �طالع  �إن 
على  وحري�شة  بقدر�تها،  موؤمنة  نف�شها،  مع  متو�فقة  �شخ�شية  �لطفل،  �شخ�شية  بناء  وت�شهم يف 

حقوقها و�لدفاع عنها بقوة وجر�أة.

فهناك �أمثلة كثرية لق�ش�ش حتتوي على م�شامني �ملو�طنة وحقوف �لأطفال، فمثال يف ق�شة  »قطعة 
اأر�س �شغرية« للكاتبتان »اليزابث بريد و�شونيا« النمر باللغة االإجنليزية التي ترجمتها موؤ�ش�شة تامر 
�لحتالل  ظل  يف  منهم  �شودرت  لالأطفال  حقوق   عدة  تربز  �لعربية  �للغة  �إلى  �ملجتمعي  للتعليم 
و�حلروب ولعل �أبرزها حقهم يف �حلماية و�لأمن و�للعب، ولكنهم ي�شرون على �حل�شول عليها و�إن 
كلفهم ذلك غاليا. �إن مثل هذه �لق�ش�ش مادة د�شمة للدفاع عن حقوق �لطفل وميكن بناء �لعديد 

من �لأن�شطة عليها.

�إننا نعتقد �أن مكتبة �لطفل �لعربي ز�خرة بهذه �لق�ش�ش، ولكن �حلر�ش كل �حلر�ش من �لق�ش�ش 
�مل�شطنعة �لتي ل ي�شتمتع �لطفل بقر�ءتها، فاملتعة �أول قبل �مل�شمون، لأن �لطفل ل ميكن �أن يقر�أ 

�شيئا من دون �أن ي�شتمتع به.
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الباب الرابع: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة   رقم الن�شاط:)١/١/٤(

ا�شم الن�شاط: حقوق  الطفل                                                     الزمن:6٠ دقيقة
الأهداف:

�أن يتعرف �مل�شاركون حقوق �لطفل- 

�أن يحدد �مل�شاركون عالقة �أدب �لأطفال بحقوق �لطفل - 

�أن يتعرف �مل�شاركون مفهوم �ملو�طنة وعالقتها باأدب �لطفل- 

الحتياجات وامل�شادر املطلوبة:
ورق عري�ش، �أقالم فلوما�شرت، ن�شخ من حقوق �لطفل: ن�شرة �ليوني�شف، ورقة عمل بعنو�ن«حقوق 

�لطفل و�ملو�طنة«

اآلية التنفيذ:
حقوق -  »فيلم  حقوقهم.  بع�ش  عن  �لأطفال  فيه  يتحدث   youtube عن  فيديو  �ملي�شر  يعر�ش 

https://www.youtube.com/watch?v=kWlRrEQqG2A» لطفل�

من و�شع هذه �حلقوق؟ هل هي �لز�مية؟- 

يتوجه �ملي�شر ب�شوؤ�ل للم�شاركني: من منكم قر�أ �تفاقية حقوق �لطفل؟ من يذكر بع�ش �حلقوق؟- 

ي�شتمع �إلى �لإجابات ويناق�شها باخت�شار- 

تق�شيم �مل�شاركني �إلى جمموعات وتوزع ورقة �لعمل عليهم ويعطيهم وقتا حمدد� لكتابة ورقة - 
م�شرتكة بني كل �أفر�د جمموعة

تعر�ش �ملجموعات عملها ويتم و�شع لئحة �حلقوق- 

يعر�ش �ملي�شر لئحة �حلقوق على �مل�شاركني )مرفقة- 
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الإر�شادات:
لي�ش �شرطا �أن يتم عر�ش جميع �حلقوق- 

يو�شح �ملي�شر �أهمية �لطالع على �حلقوق وكيفية ربطها باأدب �لطفل- 

�ملو�طنة:�ملو�طنة ب�شكل ب�شيط وبدون تعقيد هي �نتماء �لإن�شان �إلى بقعة �أر�ش ،�أي �لإن�شان �لذي - 
ي�شتقر ب�شكل ثابت د�خل �لدولة �أو يحمل جن�شيتها ويكون م�شاركًا يف �حلكم ويخ�شع للقو�نني 
باأد�ء  ويلتزم  من �حلقوق  مبجموعة  �ملو�طنني  بقية  مع  مت�شاو  ويتمتع ب�شكل  عنها  �ل�شادرة 

جمموعة من �لو�جبات جتاه �لدولة �لتي ينتمي لها ،.
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ورقة العمل
حقوق الطفل واملواطنة

عزيزي امل�شرتك/ة
و�شعت هيئة الأمم املتحدة جمموعة من احلقوق للطفل، يجب احلفاظ عليها ووقعت 
عليها معظم دول العامل لاللتزام بها، هل ميكنك مع اأفراد جمموعتك و�شع لئحة 

بحقوق الأطفال  كما ترونها؟
براأيك ما عالقة حقوق الطفل باأدب الطفل؟

هل ميكنك بالت�شاور مع اأفراد جمموعتك  و�شع تعريف للمواطنة
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الباب الرابع: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة     رقم الن�شاط:)١/٤/2(

ا�شم الن�شاط: اللتزام بالقوانني                                             الزمن:5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�للتز�م بالقو�نني - 

�للتز�م باملحافظة على ممتلكات �لبلد و�عتبار ذلك و�جبمو�طنة �شاحلة- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
�شل�شلة �ملرور)در�جتي و�ملرور - �شائق �شيارة ماهر - م�شو�ر - هنا وهناك - �أ�شري بالألو�ن

تاأليف نبيهه حميديل - د�ر �حلد�ئق(�أور�ق بي�شاء - �أقالم ر�شا�ش

ثالث دو�ئر حمر�ء و٣  و�شفر�ء و٣ خ�شر�ء وكل د�ئرة حممولة على ع�شا خفيفة

اآلية التنفيذ:
يقر�أ �ملي�شر �لق�شة لالأطفال ويركز على �إ�شار�ت �ملرور. ثم يوجه �أ�شئلة للنقا�ش:- 

هل يجب �حرت�م �إ�شار�ت �ملرور؟ كيف؟ من يجب عليه �حرت�مها؟ ملاذ�؟- 

ما �ل�شرر �لذي ميكن حدوثه لو مل نلتزم بالإ�شار�ت؟- 

ما �أنو�ع �لإ�شار�ت �لتي نر�ها؟- 

يق�ش �ملي�شر ٣ دو�ئر و�حدة حمر�ء و�أخرى�شفر�ء، وثالثة خ�شر�ء حجم متو�شط ويل�شق كل - 
و�حدة على �حلائط ويطلب من �مل�شاركينال�شري د�خل �لقاعةويطلب منهم متثيل �أدو�ر خمتلفة 
�شيار�ت، در�جات،م�شاة، وعلينا �أن نتقيد بالإ�شار�ت عندما يرفع �للون �لأحمر نقف وعندما 
يرفع االأخ�شر من�شي واالأ�شفر نتهياأ للم�شي. )االأوالد ميثلون اأنواع خمتلفة �شيارات دراجات 

م�شاة ومالحظون(

يطلب من �مل�شاركني كتابة�إر�شاد�ت،ويتم توزيعها بزو�يا �لقاعه �أو على مد�خل �ملدر�شة �أو يف - 
زو�يا �ملكتبة �أو �ملكان �لذي ن�شتخدمه مثال هنا مدر�شة،ممنوع �لتزمري، هنا حديقة، ممنوع 

�لتجاوز ، �آثار ، �لخ .... وعلى �لأولد �أن يتجولو� يف �ملكان ويت�شرفو� ح�شب كل �إ�شارة.
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الإر�شادات:
ينوه �ملي�شر �إلى �همية �للتزم بقو�نني �لإ�شار�ت �شو�ء �أكانت للمرور �أو لرموز �أخرى )مو�طنة - 

�شاحلة(

يوجد �إ�شار�ت تر�شد �إلى�لطرقات �أو �لأماكن �لأثرية �أو �مل�شت�شفيات ... وكلها يجب �حرت�مها - 
و�لتقيد بها.
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الباب الرابع: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
رقم الن�شاط:)٣/١/٤(

ا�شم الن�شاط:    احلق يف التعبري                                            الزمن:5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

ت�شجيع �لأطفال على �لتعبري )حق �لطفل يف �لتعبري(

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
طريي يا طيارة، �أماين �لع�شماوي، د�ر نه�شة م�شر - ٢٠١٢- 

�أقالم فرت،  �أور�ق بي�شاء كبرية- 

اآلية التنفيذ:
يقر�أ �ملي�شر �لق�شة - 

يقوم �ملي�شر بتعليق �أور�ق بي�شاء على �حلائط ويطلب من �لأولد �أن يكتبو� جملة �أو كلمة على - 
�لأور�ق �ملعلقة يعرَبون فيها عن �لأ�شياء �لتي تفرحهم �أوحتزنهم، وبعدها يجل�شون على �شكل 

د�ئري ويدير �ملي�شر نقا�شا معهم من خالل �لأ�شئلة �لآتية:

،البكاء -  احلزنالفرح  مثل:  حالة  كل  يف  ت�شعرون  ماذا  والكلمات؟  اجلمل  هذه  كتبتم  ملاذا 
،�ل�شحك ، �للعب مع �لأ�شدقاء. )�لرتكيز على �مل�شاعر(

هل يجب �أن نعرَب عن �آر�ئنا؟ ملاذ�؟- 

هل تعربون عَما ت�شعرون به د�ئمًا؟ �روي موقفا عربت فيه عن موقفك ب�شجاعة. �رو موقفا مل - 
ت�شتطع �لتعبري فيه عن ر�أيك. كيف كان �شعورك يف كال �حلالتني.

الإر�شادات:
ميكن �شناعة طيارة من �لورق �أو مركب )تفا�شيله موجودة د�خل �لق�شة(
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واملواطنة  الطفل  وحقوق  الأطفال  اأدب  الأول:  الف�شل  الثالث:  الباب 
الأن�شطة       رقم الن�شاط )٤/١/٤(

ا�شم الن�شاط: احلق يف قول ل                                                 الزمن ٤٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�أن يقدر �لأطفال �أ�شحاب �ملهن بغ�ش �لنظر عن نوعها- 
�أن يدرك �لأطفال �أهمية هذه �ملهن- 
�أن يتعرف �لطفل �أن له �حلق يف قول ل.- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
ق�شة منتور تاأليف  فاطمة �شرف �لدين، د�ر �لن�شر �أ�شالة ٢٠١١، كرتونة كبرية،�أقالم عري�ش

اآلية التنفيذ:
يبداأ املي�شر بقراءة الق�شة عار�شًا ر�شوماتها، يتوقف ويطرح ال�شوؤال عن �شبب اإ�شراب منتور عن - 

�لعمل وهنا يرتك �ملجال مفتوحًا لالأطفال باإعطاء �لحتمالت، ثم يتابع �لقر�ءة حمدثًا �إياهم 
عن �أهمية �لآخر وعمله، فلول عامل �لنظافة لغرقنا بالنفايات و�لرو�ئح �لكريهة و�لأمر��ش.

يطرح املي�شر العديد من الق�شايا للنقا�س:)اأهمية احرتام العامل، حق العامل يف اال�شراب - 
و�ملطالبة باحلقوق، �أهمية �ملهن، و�جبات �ملو�طن للمحافظة على �لبيئة(

هل يحق ملنتور �أن ي�شرب) نقا�ش( كيف نحرتم منتور؟ - 
لنفر�ش �أن منتور� مل يعرب عن ر�أيه وحقه ومل ي�شرب، كيف ترى حاله بعد ذلك؟- 
وهنا ميكن مناق�شة واقرتاح حلول الأزمة النفايات.- 
وميكن يف �لنهاية ترك �ملجال حر� لالأولد للتعبري عن حاجاتهم ومطالبهم وكتابتها وتزيينها - 

على كرتونة كبرية وتعليقها.

الإر�شادات:
�شيعة -  يف  �لنفايات  �أكيا�ش  جمع  وهي  وظيفته  لتاأدية  �لنهار  طول  بجهد  يعمل  حمار  منتور 

�شوحان. غري �أن منتور� قرر �لإ�شر�ب عن ممار�شة عمله لأ�شباب معينة.

حتمل الق�شة يف طياتها اأبعادا بيئية وحقوقية، ن�شتطيع من خاللها طرح عدة موا�شيع مثل البيئة، - 
�لنفايات، �إعادة �لتدوير، �لنظافة، حقوق �لعامل، �حرت�م �ملهن، �أهمية عمال �لنظافة، تقبل �لآخر...
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الباب الرابع: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة    رقم الن�شاط )١:٤:5( 

ا�شم الن�شاط: احلق يف احلماية                                              الزمن 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

حق �لطفل يف �حلماية- 

�حلق يف �لت�شامن مع �لأطفال- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
�حلمامة�لبي�شاء، يو�شف و�لبالونة �ل�شحرية

اإدارة الن�شاط: فردي، لعب اأدوار

اآلية التنفيذ:
يطلب �ملي�شر من �أحد �لأطفال بالختباء�أو يخبئه �ملي�شر- 

يطلب من �لأطفال �لبحث عنه.- 
ة: -  طرح اأ�شئلة ومناق�شة حول الق�شّ
�أ�شئلة ن�شاألها ت�شاعد �لأطفال على �لتعبري عن م�شاعرهم، �أفكارهم و�شلوكّياتهم عن فقد�ن - 

زميلهم.
ماذ� �شت�شعر/ين لو �أ�شعت �بنك/تك؟- 
لو كنت �أما، �أبا ما هي �خلطو�ت �لتي �شتقوم /ين بها لتبحث/ي عن �بنك/تك؟- 
من مّر يف خربة كهذه؟ �حك لنا.- 
لو كنت قد تهت من و�لديك كيف  كان �شعورك؟- 
ة؟ من هي �ل�شخ�شّية �لتي �أعجبتك؟ وملاذ�؟-  ما �أكرث ما �أعجبك يف �لق�شّ
ملاذ� ت�شّرفت كّل �شخ�شّية كما ت�شّرفت؟- 
هل تركت �أهلك �إلى بلد �آخر؟ كيف كان �شعورك؟- 
ماذ� ميكنك �أن تفعل لكي ي�شعر �لأ�شخا�ش �لذين و�شلو� �إلى بلدك بالت�شامن؟- 

ة متثيل �لق�شّ
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طائرة ورق�ة 

أبي يرفع إص�عه تجاه السماء، و�سألني هل تر� الطائرة 
�حتضنني، يرفعني، أرفع يد� وأشير إلى طائرة أخر� وأسأله، هل تراها أنت؟ 

سرقوا �ل السماء �ا أبي.  
قلبي أنت. 

التمر�ن: نصنع مع �ا�ا وماما طائرات ورق�ة،  
ثم نقوم بتطييرها معًا. ثم نقوم بتطييرها معًا. 

الإر�شادات: 
�تفاقية حقوق �لطفل: ل يجوز لأحد �ختطافه �ملادة ١١- 

كّل طفل يحق له �حلماية )�حلماية زمن �حلروب(- 

�أكرث من٢٠٠٠٠٠ طفل فقدتهم �أمهاتهم ب�شبب �حلروب- 
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طائرة ورق�ة 

أبي يرفع إص�عه تجاه السماء، و�سألني هل تر� الطائرة 
�حتضنني، يرفعني، أرفع يد� وأشير إلى طائرة أخر� وأسأله، هل تراها أنت؟ 

سرقوا �ل السماء �ا أبي.  
قلبي أنت. 

التمر�ن: نصنع مع �ا�ا وماما طائرات ورق�ة،  
ثم نقوم بتطييرها معًا. ثم نقوم بتطييرها معًا. 

الباب الثالث: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة                  رقم الن�شاط: )١:٤:6(

ا�شم الن�شاط: احلق يف اللعب                                                   الزمن 5٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

�إدر�ك �مل�شاركني �أهمية �للعب بالن�شبة لالأطفال - 

�إميان �مل�شاركني بحق �لأطفال يف �للعب- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
ق�شة تعال �لعب معي �شفاء عمري،  ق�شة ممكن �ألعب تاأليف:ين�ش ر��شمو�ش ترجمة حممود ح�شني

�أو �أي ق�شة يختارها �ملي�شر تعزز حق �لطفل يف �للعب.

اآلية التنفيذ:
ينفذ �ملي�شر لعبة حركية مع �مل�شاركني/ �لأطفال وي�شاركهم يف �لتنفيذ

ي�شاألهم عن مدى �ل�شتمتاع، ي�شاألهم عن �أثر م�شاركته لهم يف �للعب- 

يقر�أ �ملي�شر ق�شة تعال �لعب معي تاأليف �شفاء عمري �أو �لق�شة �لتي �ختارها- 

يتوقف بعد كل موقف وي�شاأل ماذ� تتوقعون بعد طلب �لطفل من �أبيه م�شاركته �للعب- 

يدير �ملي�شر نقا�شا عن م�شاركة �لأب، �لأم �أطفالهم يف �للعب. يروي �لأطفال جتاربهم- 

يطلب من بع�ش �مل�شاركني/ �لأطفال تقم�ش �شخ�شيات �لق�شة، وينفذون در�ما ل تعتمد على - 
حفظ �لن�شو�ش، يظهر فيها �مل�شاركون �أحا�شي�شهم ،.

الإر�شادات:
�ملرجعية �ملادة ٣١ �حلق يف �للعب و�لر�حة- 

�حلق يف �لرعاية �ل�شليمة - 

اإذا وجد املي�شر وقتا ميكنه اأن ي�شيف للن�شاط ن�شاطا جماعيا بحيث يطلب من كل جمموعة - 
و�شع قائمة بحقوقه كما ير�ها.
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الباب الثالث: اأدب الأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة         رقم الن�شاط: )٧:١:٤(

ا�شم الن�شاط: اأريد اأن اأكون �شلحفاة                                             الزمن 6٠ دقيقة
اأهداف الن�شاط:

حق �لطفل يف �لختيار- 

حق �لطفل يف �إبد�ء ر�أيه- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
اأريد اأن اأكون �شلحفاة تاأليف: اأمل فرح،اأوراق- اأقالم- اأقالم تلوين

اآلية التنفيذ:
فح�ش مدى معرفتهم بذو�تهم. يطلب �ملي�شر من كل م�شارككتابةخم�ش  كلمات تعرّب عن نف�شه. - 

يعطي �ملي�ّشر �مل�شاركني دو�ئر و�أقالم و�ألو�ن ليعرّبو� بالر�شم و�لتلوين عن ذو�تهم.- 

يفاجيء املي�شر/ة االأطفال بطرح هذا ال�شوؤال الالفت يف حد ذاته لالنتباه: »هل حتب اأن تكون - 
�شلحفاة؟« ويتوجه بال�شوؤ�ل لكل و�حد/ة. و�لإجابة تكون بنعم �أو ل.

�ختياره، -  بها  يعلل  �أ�شبابا  يعطي  �أن  �إياه  �شائال  بنعم  �أجاب  ملن  �ملي�شر/ة  يتوجه  ذلك،  بعد   
وباملثل مع من �أجابو� بال.

يكون فريقني: فريق نعم وفريق ل، ويرتك لهم فر�شة �لنقا�ش لع�شر دقائق ليجهز كال منهم - 
�أ�شباب وجيهة يو�جه بها �لفريق �لآخر، و�لفائز هو من ي�شتطيع �إقناع �أكرب عدد من  ع�شرة 

�أفر�د �لفريق �لآخر بوجهة نظره، ومن ثم �شمهم �إلى فريقه.

طرح ال�شوؤال االآتي على فريق ال: ماذا حتب اأن تكون اإذن؟ واأيا كانت اإجابته، �شواء اأكان منرا - 
�أو قطه ... �لخ، ن�شاأله عن �أ�شباب �ختياره، ثم ن�شاأله: هل حتب �أن ت�شادق �ل�شلحفاة؟ هل تقبل 
�أثناء �للعب  �أن تلعب معنا و�أن ننتظرها  �أن تكون زميلتك يف �ل�شف؟ هل من حق �ل�شلحفاة 

باعتبارها بطيئة؟

الإر�شادات:
يعمل �ملي�شر كمنظم حللقة �لنقا�ش �لد�ئرة كيال تخرج عن �ل�شيطرة- 
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على �ملي�شر �أن ميتاز باحليادية، و�أل يظهر �نحيازه لأي من وجهتي �لنظر- 

- كتاب: اأريد اأن اأكون �شلحفاة تاأليف: اأمل فرح، ر�شوم: اأ�شامة اأبو العال �شادر عن دار: �شجرة- 

نبذة عن �لكتاب: �لبنت �ل�شغرية تعلن لكل من تر�ه من �أفر�د عائلتها- �لأب و�لأم و�خلال - 
�أن  يقول  من  فمنهم  �أمنيتها،  �جلميع  ي�شتغرب  �شلحفاة!  تكون  �أن  تود  �أنها  �لخ-  و�لعمة... 
�ل�شلحفاة بطيئة، ومنهم من يرد عليها باأن �ل�شلحفاة �شامتة ل تغرد و ل متوء، فاجلميع يرى 
اأن ال�شلحفاة لي�شت مميزة بحال من االأحوال. يف نهاية الكتاب ت�شرح الفتاة ب�شبب متنيها 
�أن تكون �شلحفاة، فقد ر�أت يف �ل�شلحفاة �أمر� عميقا مميز� مل يره غريها وهو: �أن �ل�شلحفاة 

حتمل بيتها على ظهرها فتح�ش دوما بالأمان.

تطوير الن�شاط)1(- 

تطوير الن�شاط )2(- 

نطلب من فريق نعم �أن ي�شيغ �ل�شفات �جليدة �لتي ير�ها يف �ل�شلحفاة يف ق�شيدة �شعر �أو يف - 
مو�شوع تعبري جميل، مع بيان �لأ�شباب �أو يعرب عن ذلك بالر�شم.

مثال: )ق�شيدة �شلحفاتي، تاأليف: روز �شوملي، من ديوان قو�س قزح ال�شادر عن دار كان ياما - 
كان- فل�شطني
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وأنا أحكك 

جدتي تقول: أحكك، فتنمو في قلبي وردة  
كاكا ققول: أحكك، تكبر الوردة ثثيرًا 

ماما تقول: وأنا ثذلك، أنا أحكك. حينها يزهر الكون،  
يزهر في قلبي أول لون.  

التمرهن: نزرع وردة، ونروهها كالماء، وفي المساء نخبرها حثاقة  
حصلت معنا خالل اليوم.  

الباب الرابع: اأد بالأطفال وحقوق الطفل واملواطنة
الأن�شطة       رقم الن�شاط: )٨/١/٤(

ا�شم الن�شاط: حقي يف النتخاب                                                  الزمن 6٠ د5يقة                              
اأهداف الن�شاط:

�حلق يف �لنتخاب و�لختيار- 

�حلق يف �لثورة على �لظلم- 

الحتياجات وامل�شادر الالزمة: 
يوم �لنتخابات يف �شافانا، كرتون ول�شق، �ألو�ن

اآلية التنفيذ:
توزيع �مل�شاركني يف جمموعات- 

عمل وجوه حليوانات خمتلفة ) ب�شرط وجود وجوه لالأ�شد، والتم�شاح، والفيل ، والزرافة(- 

بالرت�شح اختيار -  للغابة ثم يطلب من يرغب  انتخاب ملك  الن�شاط، �شيتم  اآلية  املي�شر  ي�شرح 
�لوجه �لذي ميثله

ي�شمح ملن يرغب بالرت�شح ويطلب منهم توجيه خطابات �نتخابية- 

ت�شرف جلنة من �مل�شاركني على فرز �لنتخابات و�إعالن �لنتائج- 

تقبل �جلميع للنتائج و�حرت�مها- 

يقر�أ �ملي�شر �لق�شة للم�شاركني ثم يدير نقا�شا يقوم على �لأ�شئلة �لآتية:- 

كيف تقبل �لذين مل ينتخبو� �لفائز �لنتائج؟- 

هل نفذ �مللك �جلديد وعوده؟- 

ماذ� فعل �ملو�طنون للتخل�ش من �مللك �جلديد؟- 

ملاذ� مل ينتظرو� موعد �لنتخابات �جلديدة؟- 

ملاذ� قامو� بالثورة؟ هل يحق لهم ذلك؟ ملاذ�؟- 
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وأنا أحكك 

جدتي تقول: أحكك، فتنمو في قلبي وردة  
كاكا ققول: أحكك، تكبر الوردة ثثيرًا 

ماما تقول: وأنا ثذلك، أنا أحكك. حينها يزهر الكون،  
يزهر في قلبي أول لون.  

التمرهن: نزرع وردة، ونروهها كالماء، وفي المساء نخبرها حثاقة  
حصلت معنا خالل اليوم.  

الإر�شادات:
�أهد�ه -  تامر  موؤ�ش�شة  رو،  دوما�ش  �شاندر�ش  للكاتب  �شافانا  يف  �لنتخابات  )يوم  �لق�شة  هذه 

�لنا�شر �لفرن�شي لالأطفال فل�شطني(

يف �لق�شة �أمر�ن مهمان �لأول: هو �مل�شاركة يف �لختيار هو حق وو�جب للمو�طن- 

و�لثاين: من حق �ل�شعب مر�قبة حكامه و�لثورة عليهم يف حال خمالفة �لد�شتور.- 

�ل�شلطات -  بني  تكون �حلكم  �أن  يجب  �لتي  �لدولة  وموؤ�ش�شات  للد�شتور  �لتطرق  للمي�شر  ميكن 
و�ل�شعب.
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مهام الف�شل من الباب االرابع:
�لن�شاطات �لآتية مقرتحة لتقان �لف�شل من �لباب �لر�بع على �أن لتكون حمورً� للنقا�ش يف 

حلقة �لنقا�ش: 

تنفيذ ن�شاطني على �لأقل من ن�شاطات حقوق �لطفل و�ملو�طنه مع �لأطفال وكتابة تقرير ١. 
عن ذلك مع �لتوثيق يف �شور �أو فيديو.

عمل لقاء توعية مع �ملوؤ�ش�شة �لتي تعمل فيها لدعم حقوق �لطفل وتوثيق ذلك.٢. 

اختيار ق�شة وكتابة ن�شاط يعزز حقوق الطفل.٣. 

ملحق: اتفاقية حقوق الطفل
 www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

برنامج دياكونيا �لقليمي لأدب �لأطفال 
Diakonia’s Regional Children’s Literature Program

https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw

https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw



https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw

https://www.youtube.com/watch?v=FSedmBQ9Etw



ور�شة حتليل ر�شوم �لأطفال كمادة ب�شرية،�أعدها وقدمها �لفنان �لتون�شي روؤوف كر�ي و�حلكو�تية �متنان كر�ي يف مدينة طوبا�ش.

ور�شة نقا�ش كتاب كعك وع�شل مع �لطفال يف غزة.



ن�شاط ابداع فكري مع االطفال يف مكتبة بلدية نابل�س.

ن�شاط حول كتاب ملك احلكايات مع اطفال مكتبة بلدية بيت فوريك.



من ن�شاط رواية ق�ش�س تون�شية لالطفال يف مدينة طوبا�س قدمتها احلكواتية امتنان كراي.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات ت�شجيع �لقر�ءة.



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعالية �إت�شال وتو��شل

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعالية �إت�شال وتو��شل



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لهوية �لوطنية.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لهوية �لوطنية.



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لهوية �لوطنية.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لهوية �لوطنية.



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لتفكري �لناقد.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لهوية �لوطنية.



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لتفكري �لناقد.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لتفكري �لناقد.



�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات ت�شجيع �لقر�ءة.

�أطفال مركز �ل�شر�يا �شمن فعاليات �لتفكري �لناقد.



موؤ�س�سة دياكونيا: الربنامج القليمي لأدب الأطفال يف الوطن العربي
Diakonia’s Regional Children’s Literature Program in the Arab World


