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 *وانعكاساته من خالل بعض قصص األطفال األّول فّ الصّ االنتقال من صّف البستان إلى 

                                                                                   بقلم: د. حسام خليل منصور 

                   اختصاص لغة عربية                                                               *

                   دالية الكرمل -المعهد العالي كليّة  –محاضر في موضوع أدب األطفال * 

دالية  -المبكرة ا ( في مجال أدب األطفال في مركز البلد للطفولة ق  * مرشد لألهالي ) ساب  

 الكرمل

 

لالتعامل مع الطالب الصاعدين  كيفي ةالتركيز في هذه المقالة على  سيتم                           .للصف  األو 

ة والتي تدعى مرحلة الطفولة ري  م  يجب علينا في البداية أن نتعرف على ميزات هذه المرحلة الع  

 بدخوللدى األطفال، وكذلك  االستطالع والتعطش للتعلم ب  ح  بز هذه المرحلة رة. تتمي  المبك  

، ولذلك المحسوسة باللغة البسيطة، وأيضا 1عالم األحرف واألرقام المندمج بالعلم األطفال إلى

إضافة إلى ذلك، تمتاز هذه زاته. مراعاة خصائص لغة الطفل وقاموسه مع االنتباه إلى مي   يجب

، فترى الطفل الصاعد الكبيرة األمور الجديدة واألماكن الغريبةمن والقلق  2بالمخاوفالمرحلة 

ل في حيرة وترد   ، بعد أن كان في المدرسة -د بعد االنتقال إلى المكان الجديد والكبيرللصف األو 

في بداية االرتباك البستان، هذا عدا عن  صف   - د ومعروف بالنسبة لهمحد  السابق في مكان 

يتعلق بقدرته على مواجهة الواجبات التعليمية التي ستفرضها عليه الفترة االنتقالية، فيما 

ا المدرسة، وذلك بسبب انتقاله من عالم األلعاب إلى عالم الدراسة الذي يتطلب منه اجتهاد  

                                                           

  النسخة مقابل التي ن ِشرت. هلقد أضيفت بعض النقاط والجمل في هذ صفحة الفيسبوك. –تم  نش ر هذا المقال في موقع المعهد العالي دالية الكرمل  *

ت عيران دوبوڤـي )رئيس جهاز التربية والثقافة(، " أصبح   ،(وزارة المعارف مديرة لواء حيفا) يونا ياهـڤ )رئيس بلدية حيفا(، راحيل ماتوكي 1

ا ألترفع للصف  األول    .3103 -3102السنة الدراسية  -لألهلكراس توجيه  -" ولد ا كبير 

https://www.haifa.muni.il/Edu/Documents/ (6102\9\61) - אני עולה , חוברת הדרכה הורים אני כבר ילד גדול

 pdf(.בערבית' )לכתה א
ع من الخطر، وتتراوح  المخاوف 2 ده فيها نو  هي سلوك طبيعي وحالة طبيعية يشعر بها اإلنسان وكل  الكائنات الحي ة في بعض المواقف التي يهد 

عب وقد يخاف الطفل من أمور عديدة كالمخاوف العادية من الظالم أو الحيوانات أو اللصوص، من العسكري أو ، درجاتها بين: الحذر، الهلع والرُّ

ا من مشاهدة المناظر المرعبة أو العنيفة واالستماع إلى القصص المخيفة، وكذلك من األماكن الغريبة الشاذة والغ رباء، كما الطبيب. وقد يخاف أيض 

 .287 - 288، ص 8002. الجامع األزهر: دار الحرمين للطباعة، مشكالت تربويةياسر.  نصر، . يخاف من الحيوانات والطيور التي لم يألفها

األسس النفسية راجع أيضا: سيد، فؤاد.  كذلك من األصوات العالية واألصوات الفجائية، وتوجد مخاوف خيالية سبب ها عَدم التأقلم.يخاف الطفل و

ביבליותרפיה,  –סיפור הנפש כהן, אדיר. . 303 - 301، ص 0791. القاهرة: دار الفكر العربي، من الطفولة إلى الشيخوخة –للنمو 

ان: دار . األسس النظرية والتشخيصية –مشكالت طفل الروضة ملحم، سامي. . 944 – 909, עמ' 0991חלק ב,  הלכה למעשה. عم 

 .247 – 241، ص 3101الفكر، 
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الذين يرفضون الذهاب إلى الصف األول بعد أسبوعين من  جد قسم من األطفالو، وي3ومثابرة

بداية السنة الدراسية، وذلك بعد أن يبدو للوهلة األولى أن الطفل اعتاد على الصف األول، ولكنه 

وقد ينتج ذلك من ، يشعر بالصعوبة بعد انقضاء ومضي االنفعال األول واالعتياد على الشيء

وقد تراوده  .4ة مثل الجلوس بهدوء والمشاركة في الدرسالمدرسيو واألنظمة الصفية القوانين

د؟ هل سيجد له مكانة بين أوالد ه بشكل جي  ل  هل ستكون المعلمة لطيفة وتعامِ بعض التساؤالت: 

سينجح بالتأقلم مع مبنى المدرسة الكبير ومع مئات الطالب الموجودين  ه؟ أو إلى أي حد  صف  

ل، فرب مافِع ل األطفال بتختلف ردود قد زد على ذلك، بداخله؟  يثير هذا  دخولهم إلى الصف  األو 

صعوبة في  مب مشاعر الضغط هذه لهقد تسب  و .ة األطفالالضغط عند غالبيالشعور ب االنتقال

الذهاب إلى المدرسة. وبعض في للبكاء والتعبير عن عدم الرغبة  ال  ، ومي  اشديد   ار  النوم وتوتُّ 

إضافة إلى ذلك، يحدث  .5عند الدخول لمبنى المدرسة أو الصف ق أهلهفارِ األطفال يرفض أن ي  

يكبر الطفل ف ،مع فئته العمرية الطفل العملية سوية الدخول للصف األول في وقت محدد ويمر  

بوتيرته الخاصة، ولكن طفل البستان يصبح تلميذ مدرسة في بداية العام الدراسي الذي يترفع فيه 

يبلغ بعض التالميذ سن  السادسة في بداية  .6طبقة أبناء جيلهإلى الصف األول، سوية مع كل 

السنة، بعضهم في وسطها وبعضهم في نهايتها، لذلك يوجد تفاوت وتأثير على النضج 

ويجدر التذكير بأن  االختالفات بينهم واالستعداد للتعل م، ويجب أن نأخذ هذه النقطة بعين االعتبار.

نها ترتبط في أغلب إالتعل مي ة، أو في مستوى نضوجهم، بل ال تنبع من االختالف في مقدرتهم 

كات معي نة في . 7األحيان بصفاتهم الشخصية المختلفة وقد بدأنا نالِحظ في اآلونة األخيرة تحرُّ

حتى من وزارة التربية والتعليم والتي قد تكون نابعة من األمور المذكورة أعاله،  -هذا االتجاه 

ن التتابع بين نفسها، حيث أشار المدير العام للوزارة أن  الوزارة تعمل على تطوير برنامج  يتضم 

ل بغية تسهيل االنتقال بينهما. ومن بين النقاط األساسية الموجودة في  صف  البستان والصف  األو 

                                                           
،  " للطفل  بالنسبة هامة   محطة للمدرسة   الروضة  من االنتقال خولة )مستشارة تربوية(، " حرزهللا،  3

http://myschool.co.il/alnebras/?p=2389  (8002\8\2).  

. זמנים בריאים –ידיעות אחרונות מכון אדלר,  –אורית רוזנבוים ויפעת נוי, "שלום המורה, אני רוצה לגן", ילדים  4

 .8 עמ' ,22\01\2100

،  " للطفل  بالنسبة هامة   محطة للمدرسة   الروضة  من االنتقال خولة )مستشارة تربوية(، " حرزهللا،  5

ttp://myschool.co.il/alnebras/?p=2389h (8002\8\2) .(  ع متعلق وض   ألي   - جسماني ونفسي - ل طبيعيفع   الشعور بالضغط هو رد

 راجع نفس المصدر. -بالتغيير في حياة الطفل، سواء كان هذا التغيير إيجابيا أم سلبيا(

 مئوحيدت (، " مرحبا الصف األول "، –عميت، يعيل ) أخصائية نفسية تطورية  6

http://webcache.googleusercontent.com (3102\6\31) 

 ttp://myschool.co.il/alnebras/?p=2389h،  " للطفل  بالنسبة هامة   محطة للمدرسة   الروضة  من االنتقال خولة )مستشارة تربوية(، " حرزهللا،  7

(8002\8\2) . 
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كع باتالبرنامج وجود زوايا للفنون و التعل م في مجموعات صغيرة مع إمكانية وكذلك لأللعاب،  م 

لالستراحة كما هو معهود في صف  البستان، وذلك لتعويد األطفال على اإلطار المختِلف بشكل 

. ويضيف المدير العام للوزارة، أ ن  هذا البرنامج سيكون ساري المفعول من السنة تدريجي  

لدى بعض المدارس في  في السنوات األخيرة كما ونلمس بعض المحاوالت األخرى .8القادمة

ا ت جرى חטיבה צעירה ( )   مثل بناء وإقامة مرحلة التعليم الصغرى هذا المجال  وأيض 

 ، لكن هذه المخي مات أو الدورات تمتد  في عديد من المناطق مخي مات التحضير إلى الصف األول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .كما يجبفترة زمنية قصيرة ومحدودة، لذلك، قد ال تفي بالمطلوب ل

ل لغة الطفل أو خصائص قاموسه اللغوي في مراح بداية تسليط الضوء على خصائص سأحاول

ل االبتدائي،  6 - 3 الطفولة المبكرة من سن   ثم سأتطرق إلى حتى دخوله إلى الصف األو 

 ثالثذلك من خالل  تم  يوسالمخاوف والقلق والتوتر الذي قد يصيب الطفل في هذه المرحلة. 

، أنغام حسيسيللكاتبة آية في الصف األّول ، وهذه القصص هي: اتبقصص لألطفال لثالث كات

ل  اليَْوُم  ّف  اأْلَوَّ ُل في الصَّ ل ،رفيقة عثمانللكاتبة  اأْلَوَّ ّف  األوَّ  –خلود خطيب للكاتبة  مرحب ا للصَّ

                                                                                             .  قاسم

 6 - 3 الطفولة المبكرة من سن  لغة الطفل أو خصائص قاموسه اللغوي في مراحل  خصائصبالنسبة ل

ل االبتدائي ِكن القول، إن  هذا القاموس  ،حتى دخوله إلى الصف األو  ا عن قاموس الكبار، ي م  يختلف كثير 

                                          ومن هذه الخصائص:                                                           ذلك من خالل الدراسات المختلفة التي اعتمدت عليها،يبرز و

ال تزال لغة الطفل  سنوات من اللغة المحكية: 6-3معظم لغة الطفل أو القاموس اللغوي لديه ما بين . 1

في هذه الفترة مستقاة من اللغة المحكية، وتتزايد فيها الكلمات من اللغة المكتوبة خاصة من القصص التي 

. ويجب علينا أن ال ننسى مسألة اللهجات المحلية التي تسمى أيضا 9معلمته يسمعها الطفل من أهله أو

وها ومفرداتها، والتي تستخدم لالتصال اليومي، إذ  "اللغة العامية"، المختلفة عن اللغة الفصيحة بنح 

ا  يصادفها الطفل عند دخوله المدرسة إضافة إلى مصادفته للغة الفصحى، األمر الذي يخلق مصدر 

للصعوبات األولى في اكتساب القراءة ومهارات الكتابة، وتطوير فهم المقروء خالل سنوات المدرسة 

. ويجب االنتباه كذلك إلى أنه توجد جوانب مشتركة عديدة بين اللغة المحكية واللغة المعيارية، 10المبكرة

ي كتب القراءة للمبتدئين يمكن استخدامها فو ،فصحىوأيضا فكثيرة هي الكلمات واأللفاظ التي هي عامية 

                                                           
 .22 – 22, עמ' 8\7\2108, חדשות - ידיעות אחרונותחדד, " שלום כיתה א', נחזור בעוד שנה ",  –טרבלסי  8

البنية األساسية للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة  وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية، 9

 .99ص الرسمية، أم، منهج تعليمي لرياض األطفال 

 .53 - 53، ص إتقان القراءة وفهم المقروء في المدارس العربية االبتدائية في إسرائيل: العوامل الوسيطةعزايزة،  10
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، واألمثلة على ذلك عديدة، مثل كلمة دار، بحر، أب، بنت، ولد، 11أو لصغار السن من التالميذ

 .12وغيرها

:                                              تتسم غالبية لغة الطفل بالتعلق بالمحسوسات وليس بالمجردات .2

ألشياء واألسماء التي تقع عليها حواسه، وفقط بعد ذلك األفعال واألسماء يبدأ الطفل في بداية حديثه بتعلم ا

ة، الشعور والكرامة ال تعني شيئا بالنسبة للطفل ي  المجردة والمعنوية. ومن أجل هذا، فإن كلمات مثل الحر  

مفاهيم دها ال يحيط بمعناها، وال يزال طفل السادسة بحاجة إلى تعلُّم الفي هذه المرحلة، فهو حين يرد  

                                   ، فكم بالحري طفل الروضة والبستان؟.                                                                                           13بطرق مجردة

روح األنانية، : تغلب على الطفل قبل بلوغه سن دخول المدرسة تتمركز لغة الطفل حول النفس/الذات .3

فال ينفتح على المجتمع وإنما يبقى غير اجتماعي محصورا في دائرة ضي قة من ذويه وأقاربه يحظى 

بحبهم وحنانهم واهتمامهم، ونتيجة لذلك ال يفكر إال في نفسه. ومن هذا المنطلق، يتكرر عنده لفظ 

ياء المتكلم. وهو يفعل ذلك تأكيدا  الضمائر التي تدل على المتكلم مثل الضمير أنا أو التاء المتحركة أو

 .                                        14لنفسه وإمعانا إلحساسه وشعوره، مع أنه يمكن االستغناء عن التكرار بالعطف

ال يشبه القاموس اللغوي الذهني لدى الطفل الصغير  يغلب على الطفل البساطة وعدم الدقة والتحديد:. 4

بتاتا القاموس اللغوي الذهني لدى البالغ، أو حتى القاموس اللغوي لطفل أكبر سنا، فهو ليس فقط أضيق 

معاني الكلمات فيه ال تماثل معانيها عند  إن  من قاموس األكبر سنا، أي يحتوي على كلمات أقل، بل 

ا من 15البالغ ا، أون  الطفل األكبر سِ  . ينمو قاموس الطفل تدريجيا خالل سنواته األولى حتى يبلغ عدد ا كبير 

ف ِص ت  يَ  / مسِ ت  الكلمات، ولما كانت قدرة الطفل وخبراته في هذه الفترة قاصرة ومحدودة، فإن المتوقع أن يَ 

ستخداما غير عدد كبير من كلمات قاموسه اللغوي بالغموض وينقصه التحديد، ثم يستخدمها الطفل ا

 دقيق.                   

                                                           
البنية األساسية وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية، ، 231 ، صقراءات األطفالشحاتة،  11

 .9ص للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة أم، منهج تعليمي لرياض األطفال الرسمية، 

البنية األساسية للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية،  12

وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية،  ،9ص ياض األطفال الرسمية، أم، منهج تعليمي لر

 .46 -44ص ، الّسادس( –التربية اللغوية العربية: لغة، أدب، ثقافة للمرحلة االبتدائية )الصفوف األّول 

راجع أيضا: ملحم،  .33 -33ص  آداب األطفال وسلوكياتهم،الجبالي، ، 36، ص يوسفأدب األطفال عند عبد التواب غانم، مها إبراهيم،  13

 .233، ص األسس النظرية والتشخيصية والعالجية -مشكالت طفل الروضة

 .39 -33ص   آداب األطفال وسلوكياتهم،الجبالي،  14

البنية األساسية للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة  التعليمية،مركز تخطيط وتطوير المناهج وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية،  15

 .77ص أم، منهج تعليمي لرياض األطفال الرسمية، 
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                                                                  اختالف مفاهيم األطفال عن مفاهيم الكبار:. 6

إن مفاهيم الطفل عند بلوغه سن المدرسة والدخول إليها، تختلف عن الكبار الناضجين وعن لغة الِكتاب، 

الالت األلفاظ التي يستخدمها عن دالالت نفس األلفاظ التي يستخدمها الكبار، فتكون وبالتالي، تختلف د

مستمدة من واقع خبرتهم، وينطبق ذلك أيضا على المعنى الذي يقصده الطفل والكبير حين يستخدمان 

ا. مثال على ذلك: كلمة  حرف  التي تأتي في لغة الِكتاب نعملفظا معينا إذ يكون االختالف بينهما واضح 

جواب لإلثبات، يستخدمها الطفل للرد  على َمن يناديه أو بمعنى ماذا؟ إذا لم يفهم ما يقال له، أو إذا لم 

 .                                                                                        16يعجبه ما يستمع إليه

يبدأ الطفل غالب ا عباراته باالسم ثم يذكر بعد ذلك الفعل وال  تقديم المسند عليه )االسم( عند اإلخبار:. 4

ا. وهذا بخالف ما هو موجود في اللغة الفصيحة وكتب القراءة من تفضيل البدء  يعكس األمر إال نادر 

                 .17بالفعل، إذ أن هذا األسلوب بعيد عن أسلوب األطفال الذين يستخدمونه في حياتهم

يستلزم االستعداد للقراءة لدى الطفل ثالثة أنواع من النمو، وهم: النمو القراءة والكتابة، فأما فيما يخص 

              العقلي، النمو الجسمي والنمو الذاتي االجتماعي.                                                                               

لى عاملي ن أساسيي ن هما:                                                           يعتمد هذا النمو ع النمو العقلي:

ن مظاهر النمو العقلي، ولها تأثير على  أ. النضج الذاتي، ويعني العوامل األساسية التي تدخل ِضم 

ر عقلي  معي ن يسمح بالقراءة وغالب ا ال يكون ق ب ل السادسة. االستعداد للقراءة وهي الوصول إلى ع م 

ا القدرة على تذكُّر أشكال الكلمات ثم القدرة على رب ط المعاني، وكلها عمليات  ويشمل هذا النضج أيض 

ا ذهنيا معي ن ا.                                                                                               عقلية معرفية تتضمن نضج 

برة، هما حصيلة عملية التنشئة االجتماعية والتربية الهادفة داخل األسرة أوال ب. التدريب والخ

                                                                                             والمدرسة ثانيا. 

لقراءة، مثل السمع، يقصد به الصحة العامة للجسم وسالمة الحواس الضرورية لتعل م ا النمّو الجسمي:

البصر، سالمة أعضاء النطق ونمو  العضالت المتحكمة في أطراف األنامل في اليد اليمنى أو اليسرى 

                      في حال الطفل األعسر "الذي يكتب في يده اليسرى".                                                                               

يقصد به نمو  المهارات الشخصية واالجتماعية لدى الطفل، وذلك من خالل  النمّو الذاتي االجتماعي:

 ثم  المحيطين به ثاني ا، مع وجود االستعداد ال  مقدرته على التوافق االجتماعي والشخصي مع ذاته أو  

                                                           
 .46 -42ص  ،آداب األطفال وسلوكياتهمأنظر: الجبالي، ، 34 -36، ص أدب األطفال عند عبد التواب يوسفغانم، مها إبراهيم،  16

 .65 -49ص  وسلوكياتهم،آداب األطفال الجبالي،  17
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ل، إذ أن  الطفل ال يستطيع العاطفي الذي يالئِم بين الطفل والموقف المدرسي ويساعد على االستجابة للعم

ا                                .   18تعل م القراءة بصورة أفضل ما لم يكن متزن ا عاطفي ا ومتوافق ا توافق ا نفسي ا سليم 

وبناء على هذه األمور، تبرز ثالثة أساليب في بدء تعلُّم القراءة وهي: أسلوب التعجيل، أسلوب التمهيل، 

أسلوب التأجيل.                                                                                                   

د دخولهم المدرسة االبتدائية )وأحيانا هو إكراه األطفال جميعا على تعل   أسلوب التعجيل: م القراءة بمجر 

قبل ذلك( سواء أكانوا مستعدين لها أو غير مستعدين. وهو األسلوب الذي يتوقعه كل من "الموجه" و 

                                                                                              "ولي  األمر"، وقد ي نتِج هذا اإلكراه نتائج حسنة ولكنها تكون مؤقتة، وقد تؤد ي أحيانا إلى العجز القرائي. 

هو تعلُّم الطفل القراءة بطريقة تلقائية طبيعية من غير إكراه، بما يتماشى مع قالب النمو   أسلوب التمهيل:

حتاج إليه لتعل م القراءة الذي يتبعه الطفل، وذلك بأن يؤخذ كل  طفل بالمعونة الفردية والتشجيع الذي ي

حين يكون مستعد ا لعملية التعلم.                                                                                         

يفترض هذا األسلوب أن جميع التالميذ يكونون أكثر استعداد ا للقراءة عندما يصبحون  أسلوب التأجيل:

رهم العقلي )مع أنه توجد صعوبة في تحديد الوقت  أكبر في السن وأكثر في النضج، وبالتالي في عم 

الدقيق الستعداد األطفال للقراءة خاصة في الصفوف المزدحمة بالتالميذ(، فيستطيعون تعل م المهارات 

ا . هذا من جهة واحدة، ولكن من 19أكثر في وقت أقصر من الطالب الذين هم أصغر سنا وأقل نضج 

ة، قد يؤدي هذا األسلوب إلى حرمان بعض األطفال من خبرة القراءة مع أنهم بلغوا استعدادهم جهة ثاني

                                                                                                            .                                              20لها من حيث النضج الجسمي، االجتماعي والعقلي

وفيما يخص مجال التهيئة للكتابة، يجب االنتباه أيضا إلى تطوير المهارات اليدوية الدقيقة المميزة للكتابة، 

استخدام بعض أدوات الكتابة، التقاط بعض األشياء، انتقال حركة اليد من الحركة الكبيرة إلى الحركة 

لما لهذا األمر من أهمية في ، 21محدد، وتحريك اليد في اتجاه معي نالصغيرة، استخدام األلوان في اتجاه 

العملية التعليمية خاصة مع بدء تكثيف القراءة والكتابة بما يتضمنه من طريقة إمساك القلم بالشكل 

                                                                                                   .الصحيح والتعامل مع الدفتر والكتاب )في اللغة العربية( بالصورة المالئمة والصحيحة

                                                           
                        آداب األطفال وسلوكياتهم،راجع كذلك: الجبالي،  ،www.gulfkids.comعند األطفال"،  رجب، "تنمية مهارات القراءة 18

 .64، 63 -62ص 

                           آداب األطفال وسلوكياتهم،كذلك: الجبالي،  ، راجعwww.gulfkids.comعند األطفال"،  رجب، "تنمية مهارات القراءة 19

 .64، 63 -62ص 

 .  63 - 64ص  آداب األطفال وسلوكياتهم،الجبالي،  20

 .239، ص قراءات األطفالشحاتة،  21

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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ت  سابقا، سأتطرق لسلوكيات الطفل في هذه المرحلة سواء كان ذلك فرحته أو مخاوفه من خالل   كما ذكر 

، أنغام حسيسيللكاتبة آية في الصف األّول ، وهذه القصص هي: اتبقصص لألطفال لثالث كات ثالث

ل   ّف  اأْلَوَّ ُل في الصَّ ل ،رفيقة عثمانللكاتبة  اليَْوُم اأْلَوَّ ّف  األوَّ  .قاسم –خلود خطيب للكاتبة  مرحب ا للصَّ

بُّ االستطالع والتعطش للتعلم عند الطفل  في قصة عالم األحرف  دخولهوتظهر الفرحة الكبيرة ويبرز ح 

ب ِر، َوك لُّ آيةعن الطفلة  0 حيث تقول الكاتبة في الصفحة " لاألوَّ  ف  ي الصَّ ة ف  آيَ "  : " َولكن ها قَليلَة  الص 

ت َب َوأَق َرأَ ِمث َل أَخي ال َكبير!" وتضيف الك ِل؟ أ ريد  أَن  أَك  ِ األو  ها: َمتى َسأَكون  في الص ف  أَل  أ م  ٍم تَس  اتبة يَو 

ِسك  آيَة َوَرقَة  َوقَ 3في الصفحة  َو : " تَم  ك ض  نَح  َضِة. ث م  تَر  و  روِف ال تِي تَعَل َمت ها في الر  ت ب  بَع َض ال ح  ا َوتَك  لَم 

ِل! ". وتورد الكاتبة في ت  َكبيَرة ، َويَِجب  أَن  يَن ق لوني ِللص ِف األو  بَح  : أ ن ظ ر يا أَبي، لَقَد  أَص   أَبيها َوتَقول 

ي : " ِعن َدما يَعود  أَخوها 5الصفحة  ها قائِلَة : أريد  يا أ م ِ ِلس  إِلى جانِبِِه وتنادي أ م  َرَسِة، كانَت  آيَة تَج  ِمَن الَمد 

ا عندما تشتري الحقيبة من  ل  ال َوظائَِف ِمث َل أَخي". تزداد فرحة آية كثير  ا أ ريد  أَن  أَح  ا. أَنا أَي ض  ا َوقَلَم  َدف تَر 

ِرها َوبََدأَت  03دما تقول في الصفحة المتجر، فت عَب ِر  الكاتبة عن ذلك عن : " َحَملَت  آيَة ال َحقيبَةَ َعلى َظه 

ن يا ال تََسع ها ِمَن ال فََرحِ ". وتضيف الكاتبة بهذا الصدد في الصفحة  تِزاٍز. تَروح  ه نا َوه ناَك، َوالدُّ ِشي بِاع  تَم 

َرَجت ها ِمن  َجديد، َوقََضت  َساَعاٍت : " في ال بَي ِت َوَضعَت آيَة ال ك ت َب َواألقاَلَم في ال  05 َخلَت ها َوأَخ  َحقيبَِة، أَد 

ها.. تَتََصف ح  ال ك ت بَ َوِهَي ت َرت ِب َها في ال َحقيبَِة ث م  تَعود   ِرج  ِم، َوَضعَت   َوت خ  ل  األَق الَم. ِعن َدما َذَهبَت  ِللن و  َوتَتَأَم 

ل  " آيَة ال َحقيبَةَ بِجانِِب الس ريِر". وتبرز هذه الفرحة كذلك في قصة  ّف  اأْلَوَّ ُل في الصَّ عندما  " اليَْوُم اأْلَوَّ

ى، رَ خ  أ  ى وَ رَ خ  أ  ى وَ رَ خ  أ   ة  ر  ي مَ تِ يبَ قِ حَ  ح  تَ ف  أَ  فَ و  : " سَ 6في الصفحة  هاشمتقول الكاتبة على لسان الطفل 

ا في الصفحة ، ي "سِ البِ مَ ي وَ مِ اَل ق  أ  ي وَ بِ ت  ك  ا بِ د  جِ  د  يعِ ا سَ نَأَ  تَِدَي 5وأيض  ِس، ألَر  تَاق  ِلط ل وعِ الش م  ش  : " َكم  أَنَا م 

ك َض، ك َض ث م  أَر  ك َض ث م  أَر  ِري، َوأَر  ِمَل َحِقيَبتِي َعلَى َظه  قاَء، َوأَن تَِعَل ِحَذائِي، َوأ ح  ر  َحت ى  َماَلبِِسي الز 

 ،" ) ل  َو  بَاَب ال ِذي ك تَِب َعلَي ِه )الص فُّ األ  : َهي ا 8وكذلك في الصفحة أَِصَل ال  ت  ت  ِمن  فِراِشي َوَصَرخ  : " قَفَز 

ل  "، وفي الصفحة  َو  يَا الص فُّ األ  .. يَح  ل  َو  يَا الص فُّ األ  ِل!! يَح  َو  ِ األ  تَِطيع  أَن  أَِصَف 00إِلَى الص ف  : اَل أَس 

: مَ  ث  نَف ِسي قَائاِل  َحتِي، َولَِكن نِي بََدأ ت  أ َحد ِ ! "، وفي فَر  م  َملَه  َب َوأَج  َوَع الطُّال  َل! َما أَر  َو  َمَل الص ف  األ  ا أَج 

ِل.. أَه ال  َوَسه  06الصفحة  َو  ِ األ  ال  بِالص ف  َحت نَا، ِعن َدَما بََدأ نَا ن ن ِشد  َمعََها: أَه ال  َوَسه  ال  : " َوَكم  َكانَت  فَر 

ِل ".             َو  ِ األ                                                                                             بِالص ف 

ت  أعالهف عند األطفال في هذه المرحلة تظهر المخاووقد  رات وتغييرات عديدة  ،كما ذكر  نتيجة لتطو 

معروف، الكبير وغير المبنى ال ، حيثخصائص اإلطار المدرسيومن ذلك، في البيئة والظروف، 

ك المكان الذ، المجهول إلى المعلوم ومنالمألوف، من المألوف إلى غير  الطالب نتقالوا ي من حيث تَر 

 .فيها امم   اشيئ   يعرفَعَرفَه  وَعَرَف كل صغيرة وكبيرة فيه وانتقاله إلى بيئة جديدة غامضة ومجهولة ال 

لفي قصة  ّف  األوَّ تنا في ولَ أت جَ دَ د بَ قَ " لَ  :7في الصفحة  ريّانالطفل  يقول بطل القصة مثال، مرحب ا للصَّ

هنا نَوَ تَ ليها، فَ ف عَ ر  عَ تَ نَة لِ سَ درَ المَ  لكن ال  ،راسيالت والكَ اوِ الط   نَ ثير مِ ناك الكَ أينا ه  رَ فوف فَ حو الصُّ ج 
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مى ". ويضيف ري ان ح الدُّ سرَ ة مَ زاويَ  ،بيبة الط  يَ زاوِ  ،عبةللُّ اة يَ ع بات، زاوِ كَ ة الم  يَ ب، زاوِ عِ ل  د زوايا لِ يوجَ 

ان يرَ نا َهَمَس رون بِ ك ِ فَ ماذا ال ي  بير. لِ ها كَ م  ج  راحيض حَ ى المَ ت  بير حَ يء كَ ل شَ ناك ك  ه  : " وَ 9في الصفحة 

هنا إلى ساحَ ها عدَ بَ  " :06في الصفحة  ويقول ري ان ?"  ه  ريب أن  ن غَ لكِ ة، وَ سَ رَ د  مَ بال   ةِ األلعاب الخاص   ةِ توج 

ها ن  أنا ت لَ بة قالَ ة هِ ياضَ مة الر ِ عل ِ ستان، لكن م  تي عندنا في الب  ثل ال  حاسيل " مِ سَ راجيح وَ مَ  د "ال يوجَ 

تِ ة في حِ ي  ياِض رِ  امنا ألعاب  ل ِ عَ ت  سَ  من جهة أخرى، تبرز الثقة بالنفس عند الطفل ريان لدى رؤيته ها ". ص 

ا مألوفة بالنسبة  عَل ِم فَوزي 02له، ويظهر ذلك في الصفحة أمور                                                                                                                       : " ال أنسى غ رفة الموسيقى حيث  الم 

فَ عَ  ثَل ث، ثل: نا على أدوات الموسيقى  مِ ر  ستان ". ثل الب  يها مِ لَ ق عَ د  د أعطانا نَقَ ة.. وَ ك  ربَ الد ف، العود، الدُّ الم 

المخاوف كالمخاوف العادية من الظالم ومن األصوات العالية واألصوات الفجائية أيضا إلى  وقد تمتد  

مشاعر الضغط والشعور بالقلق عند غالبيتهم قد التي يحلمها األطفال حيث الم زعجة المنام واألحالم 

ل  "  ، وينعكس ذلك من خالل قصة اشديد   ار  صعوبة في النوم، وتوتُّ  مب لهسب  ت ّف  اأْلَوَّ ُل في الصَّ  اليَْوُم اأْلَوَّ

ِ، فِي 3الطفل هاشم في الصفحة حيث يقول  " ِسي  ِلس  َوِحيد ا َعلَى ال ك ر  ي.. لَقَد  َرأَي ت  نَف ِسي، أَج  : " يَا أ م ِ

ِلي فِي ك ل ِ االت َِجاَهاِت  ت  َحو  ِل، َونََظر  َو  ِ األ  عَل َِمة  الص ف  َولَم  أََر أََحد ا... كانَت  َجِميع  ال َمقَاِعِد فَاِرَغةَ، لَم  أََر م 

َدَك ه نَا يَا َهاِشم   ت ا َعِميق ا ي نَاِدينِي ِمن  بَِعيٍد: " َماذا تَف عَل  َوح  ا، َولَِكن نِي َسِمع ت  َصو  عَل م  أََرد ت  أَن   "؟ َواَل م 

فِ أَق وَل لَه  َشي ئ ا، َوبَع دَ  ت  ِمن  ِشد ةِ ال َخو  : " يَا إِلَِهي. ِلَماَذا 2ويضيف الطفل هاشم في الصفحة  ."َها َصَرخ 

َت أَبِي أَة .. َسِمع ت  َصو  فَتِي َحِزين ا، َوفَج  وَن. َرَجع ت  إِلَى غ ر  ؟ إِن ه م  نَائِم  م  ك  أََحد  ِمن ه  أَل نِي  لَم  يَتََحر  يَس 

تَغ ِرب ا: َما بَِك يَ  س  ... َحِقيبَتِي اَل م  ل  َو  َرَسة  يَا أَبِي... الص فُّ األ  ا َهاِشم ؟ ِلَماَذا أَن َت َصاحٍ؟ ق ل ت  لَه : " ال َمد 

ر  ِجد ا، ع د  إِلَى فِراشِ " اَل تَق لَق  يَا َهاِشم ، إِن  ال َوق َت م  : أَع ِرف  أَي َن ِهَي؟ ".. َضِحَك أَبِي َوقَالَ  َك، َوفِي بَك ِ

َرَسةِ الص   م  إِلَى ال َمد  َف ت َرافِق ه  َوتَِك، َوَسو  تَي ِقظ  َجِميع  إِخ  : " َما 7". ويستمر الطفل هاشم في الصفحة  بَاحِ يَس 

ِلس  ه نَا َعلَى َحافَِة الس ِريِر، َوأَف تَح  َستَائَِر الن   َف أَج  بَاَح! ِلَماَذا اَل يَأ تِي َسِريع ا؟ َسو  ق ب  افَِذةِ أَب عََد الص  ، َوأَر 

بَاَح ".                                                                                                     الص 

ر ويجب أن ننتبه أيض   ا إلى أهمية الحاجة لألمان لدى الطفل والشعور به، فاألمان بالنسبة للطفل هو أم 

عند وجود الكبار من أسرته الضيقة والمحيطين بها بجانبه، ويظهر  مهم  ِجد ا في هذا الجيل ويحصل عادة

يء شَ  مم أهَ ك  لَ  أن أقولَ  سيت  : " نَ 61ذلك بشكل صريح على لسان الطفل ري ان عندما يقول في الصفحة 

ة سَ درَ المَ  هِ ي عطيني األمان في هذِ كيب سَ شَ كيب في الف َرص، فَ ل أخي شَ قابِ أ  ني سَ أن   ية هسَ درَ المَ  هِ في هذِ 

في  ومخاوف من المكان الجديد والكبير )المدرسة  جهةة ". من بيرَ الكَ  واحدة، يوجد قلَق نفسي َمخ 

ف أيض   -الكبيرة( ، يوجد ارتياح واستقرار نفسي أخرى جهةا من فَق د األمان وصعوبة التأقلم، ومن الخو 

ح به من حيث الحصول على األمان بواسطة وبمساعدة األخ األكبر شك يب.                                                                                                                  مصر 

ع والواقع الجديد وإزالة المخاوف من  ري انيأتي الحل  في النهاية عندما يحاول الطفل  التأقلم مع الوض 

ل والهَ نا أوالد الص  أن َود ع عدَ : " بَ 66أفكاره ونفسه، فيقول في الصفحة  ة، سَ درَ ة والمَ ي  دريسِ يئة التَ ف األو 
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د على عَ تَ نَ وفَ ستان، سَ تي في الب  ال  د ألعاب كَ ال يوجَ  ه  ع أن  تي: مَ مَ ل ِ عَ م  ستان، ق ل ت  لِ نا إلى الب  نا أدراجَ عجِ رَ  و 

 ".  نتعلمبار، كي ثل األوالد الكِ ة، أشياء مِ ديدَ ل أشياء جَ أن نعمَ ة وَ سَ درَ المَ 

لمرحلة، هي مرحلة صعبة ومرك بة، إذ من ناحية واحدة، تعمها الفرحة للتلخيص، يمكن القول، إن  هذه ا

والقلق مليئة بالصراعات والمخاوف والسرور والتعطش واللهفة للتعلم والمعرفة، ومن ناحية ثانية، هي 

عة لدى األطفال، وقد الوالتوتر  ِ نا ذلك من خالل آراء المختص ين، والسلوكيات المختلفة والمتنو  َحظ 

ا من خالل القصص المطروحة. لذلك، يجب على األهل والمعل مين والمرب ين االنتباه لها  إزالة هذه ووأيض 

المخاوف والتقليل من حيرة األطفال، وذلك من خالل احتوائهم وإحاطتهم باألمان والعطف والحنان، 

ي في التعامل مع مشاعرهم وأحاسيسهم هملفردية بينومراعاة الفروق اوَعَدم الضغط عليهم،  ، والترو 

 وأفكارهم، وأيضا مع هذه الفروق الفردية بينهم.  

                                                                                              اقتراحات وتوصيات: 

االبتدائية مرحلة ال ، وبيناألطفال وتحديد ا صف البستانمرحلة رياض بين تنظيم العملية التعليمية . 1

ل، وذلك من خالل إطالع  معلمات البستان ومعلمات الصف األول على منهاَجي وخاصة الصف األو 

األول حتى السادس. ويهدف تنظيم وتوضيح  -منهاج الرياض الرسمية، ومنهاج التربية اللغوية -الوزارة

رإلى أهمية هذا البرنامج  الكاتب(  -)والبستان الروضة سن في اللغوي المالءمة بين طريقة رعاية التنو 

بسبب التسلسل التطوري بين الروضة ، وذلك المدرسة في واللغة والكتابة القراءة تدريس ومناهج

الروضة  أطفال بين الفردية . ويهدف ذلك أيضا إلى مراعاة الفروق22والمدرسة الكاتب( -)والبستان

 الحركية الذهنية، القدرات الثقافية، وكذلكو االقتصادية ،االجتماعية الخلفية فيالكاتب(  -والبستان)

 حركة – حياتية وتجارب وفعاليات أنشطة في البستان التدريس أساليب ولذلك يجب أن تعتمد .وغيرها

                                    .23والموجه العرضي والتمرس اللعب خالل من وتتم االستطالع، حب تثير ممتعة

أنه ال يوجد  الدراسات المتعددة يتم العمل كذلك على الناحيتين النفسية والعاطفية، وذلك اعتماد ا على. 2

استيعاب وتذويت للمادة التعليمية بدون استقرار نفسي كما ذ ِكر سابقا، وقد يكون عدم االستقرار نتيجة 

ذلك بواسطة اختيار القصص المالئمة  ويتم   الثقافية.و االقتصادية ،ماعيةاالجتألسباب عديدة، منها: 

                                                                          والمناسبة، وقراءتها وتفسيرها بالشكل الصحيح.

      إعداد قاموس للطفل حسب مي زاته التي وردت أعاله. .3

                                                           
البنية األساسية للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة  مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية،وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية،  22

 .3ص أم، منهج تعليمي لرياض األطفال الرسمية، 

 .9ص  نفس المصدر، 23
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 والمراجعالمصادر     

                         ؟(.    1556) 1554عمان: دار الصفاء،  .آداب األطفال وسلوكياتهم. الجبالي، حمزة. 2

،  " للطفل  بالنسبة هامة   محطة للمدرسة   الروضة  من االنتقال خولة )مستشارة تربوية(، " حرزهللا، . 3

http://myschool.co.il/alnebras/?p=2389  (6102\6\2).                                                   

                                                                                                                                        .0993. القاهرة: دار الفكر العربي، من الطفولة إلى الشيخوخة -األسس النفسية للنمو فؤاد. سيد،. 3

 .                                      2991. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، قراءات األطفال. شحاتة، حسن. 4

                            www.gulfkids.comتنمية مهارات القراءة عند األطفال"، رجب، مصطفى، ". 6

إتقان القراءة وفهم المقروء في المدارس العربية االبتدائية في إسرائيل: العوامل عزايزة، خالد. . 4

                                                                          .                                                                                                  2999. الناصرة، الوسيطة

 "، مئوحيدت (، " مرحبا الصف األول –عميت، يعيل ) أخصائية نفسية تطورية . 9

http://webcache.googleusercontent.com (3102\6\31) 

 . 1559القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  أدب األطفال عند عبد التواب يوسف.. غانم، مها إبراهيم، 3

.  عمان: دار األسس النظرية والتشخيصية والعالجية - مشكالت طفل الروضة. ملحم، سامي محمد. 9

                                                                                     .1525 الطبعة الثانية، والنشر والتوزيع،للطباعة الفكر 

 .3112. الجامع األزهر: دار الحرمين للطباعة، مشكالت تربويةنصر،  ياسر. . 25

البنية  وتطوير المناهج التعليمية.. وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط 22

 القدس، .األساسية للقراءة والكتابة في اللغة العربية كلغة أم، منهج تعليمي لرياض األطفال الرسمية

1553.                                                                                                             

التربية  .التربية والتعليم، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليميةوزارة . 12

ل                                                                                                              .1559القدس،  .الس ادس( –اللغوية العربية: لغة، أدب، ثقافة للمرحلة االبتدائية )الصفوف األو 

عيران  ،(وزارة المعارف مديرة لواء حيفا) يونا ياهـڤ )رئيس بلدية حيفا(، راحيل ماتوكي. 23

ا ألترفع كراس توجيه  -" للصف  األول دوبوڤـي )رئيس جهاز التربية والثقافة(، " أصبحت ولد ا كبير 

  https://www.haifa.muni.il/Edu/Documents/ .3103 -3102السنة الدراسية  -لألهل

' אני עולה לכתה א, חוברת הדרכה הורים אני כבר ילד גדול - (31\7\3106)

                                                                                                  pdf(.בערבית)
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