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: المقدمة
األناشيد والمحفوظات نمط مف أنماط أدب األطفاؿ، وىي كذلؾ مبحث مف 

فوزارة التربية والتعميـ . مباحث المغة العربية، فيي إذف ُمتناَزعٌة بيف التعميـ واألدب
تجتيد في تدريسيا؛ ألنيا جزء مف الخطة التعميمية التربوية، أما أدب األطفاؿ 

فيطّورىا ؛ ألنيا شكؿ مف أشكالو التي بدأت تكتسب خصوصية ثقافية في األدب، 
وقد بمغت ذروة ىذا التقاسـ لألناشيد والمحفوظات واالختالؼ عمى نسبتيا بيف 
حقمي التربية والتعميـ واألدب، عندما أصبح أدب األطفاؿ مساقًا تعميميًا في 

 الجامعة األردنية تدّرسو ضمف – عمى سبيؿ التمثيؿ –الجامعات، فيا ىي 
متطمبات مادة المغة العربية في حيف تدّرسو جامعة البمقاء التطبيقية ضمف مساقات 

.  تربية الطفؿ
 وأرى أف الحؿ األمثؿ لفّض ىذا التنازع لصالح األطفاؿ، ىو أف تقوـ كؿ 

جية بتدريس األناشيد والمحفوظات عمى أنيا نصوص تربوية وأدبية فنية في الوقت 
نفسو، فتستعيف ىذي بتمؾ في إنجاح ميمة التدريس حتى ال ُتشتَّت الجيود وتكثر 

.  االجتيادات والخسارات
 والنشيد شعر أّلفو األديب فيو أدب، ولما تضمف ىذا النشيد عناصر 

تربوية ومعرفية وجمالية وسموكية ووجدانية فيو بالضرورة صالح ألف يكوف نّصًا 
ٌيدّرس لمطمبة لتحصيؿ قيـ مختمفة ومنيا القيمة المغوية، وربما يكوف الشعر أو 
النص األدبي بعامة مف أصمح النصوص الجذابة لدافعية الطفؿ نحو التعميـ 
.  وكسب المعرفة وبناء الشخصية واكتساب ميارات الحياة عمى اختالؼ صورىا

يقاع وصور شاعرية تخاطب الوجداف " فالشعر بما فيو مف موسيقى وا 
وتثير في النفس أحاسيس الفف والجماؿ، ىو أقرب ألواف األدب إلى طبيعة عممية 
التذوؽ، ففي طبيعة األطفاؿ استعداد أصيؿ لمتغني بما يستحوذ عمى أفئدتيـ مف 

.  (1)" الكالـ الموسيقي المنّغـ
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ىؿ استطاعت األناشيد والمحفوظات :  يحاوؿ ىذا البحث أف يجيب عف سؤاؿ
لمصفوؼ األربعة األولى في المناىج األردنية الحديثة أف تعّزز الميارات المغوية 

المقررة عمى طمبة تمؾ الصفوؼ أو تضيؼ ميارات لغوية جديدة غير مخطط ليا؟ 

 ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ كاف ال ُبدَّ مف قراءة جميع األناشيد والمحفوظات في 
الصفوؼ األربعة األولى، واالطالع عمى وثيقة نتاجات المغة العربية وأدلة المعمميف 
لمعرفة الميارات المغوية المقررة عمى طمبة كؿ صؼ، ثـ البحث عف ميارات لغوية 

 أف – فيما أحسب –كما كاف مف الضروري . أخرى متوافرة في األناشيد والمحفوظات
أنظر إلى النشيد بصفتو نّصًا تعميميًا وأدبيًا في الوقت نفسو حتى يقترب ىدؼ البحث 

فأدب األطفاؿ ليس عماًل تربويًا فحسب، ولكنو عمؿ فنّي أيضًا، بؿ ىو . "مف التحقؽ
وكـ نشفؽ عمى المالييف مف أطفالنا ألنيـ ال يجدوف إال القميؿ مف . عمؿ فني أوالً 

.  (2)" األعماؿ التربوية، وال يكادوف يجدوف شيئًا عمى اإلطالؽ مف األعماؿ الفنية

 (باالحتماؿ)ولما كاف النشيد في شكمو نّصًا لغويًا بالدرجة األولى، فإنو صالح 
القوّي ألف يكوف مادة جيدة لتدريب الطمبة عمى ميارات لغوية معّينة، وعمى إكسابيـ 

فترديد النشيد بإلقاء منّغـ . اتجاىات تربوية ميمة في بناء شخصياتيـ بناًء إيجابياً 
يزيؿ الحياء مف شخصية الطالب ويكسبو ثقة بالغة بنفسو، ويمنحو حّسًا جماليًا 

باألشياء، ويقّدـ لو معارؼ ومعمومات ورّبما يسيـ في تعديؿ سموكو أو كشؼ مواىبو 
في الكتابة أو التعبير، يزاد عمى ذلؾ أنو يمنحو إحساسًا بالتذوؽ األدبي الفني ويقوده 

إلى صحة نفسية منشودة، وينمي انتماءه إلى مجتمعو ووطنو وأمتو، وحسبنا مثااًل 
عمى ذلؾ ما تفعمو أناشيد الطابور المدرسي في نفوس الطمبة مف انضباط والتزاـ وىـ 

وأتوقع أف النشيد وسيط ميـ مف . يدخموف صفوفيـ عمى إيقاعات األناشيد الوطنية
. وسائط بموغ الطالب إلى أفضؿ أسموب في التعبير
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 فالنشيد إذف مادة تعميمية تربوية أدبية في الوقت نفسو، ومف أجؿ المقاربة 
بيف ىذه المياـ اجتيدت في رؤاي التطبيقية إلى المنيج الوصفي التحميمي حينًا 
والجمالي الفني حينًا آخر لتبياف واقع الميارات المغوية في األناشيد والمحفوظات 
لمصفوؼ األربعة األولى في المناىج األردنية الجديدة التي ُبدئ بتدريسيا عاـ 

آماًل أف يكوف في اجتيادي ما ىو جدير بااللتفات إليو في مسار تطوير . ـ2006
. األناشيد والمحفوظات في تمؾ الكتب

: األساس النظري لمبحث
 ُيقصد بالميارات المغوية مجموعة اإلجراءات التطبيقية الناجحة المستخدمة 

في الكالـ أو الكتابة لموصوؿ إلى أفضؿ أسموب في التعبير عف األفكار والمشاعر 
ميارات شفوية وأخرى كتابية، ومف أمثمة الميارات : والحاجات األخرى، وىي نوعاف

: الشفوية

النطؽ المغوي الصحيح لمكممة سواء فيما يتعمؽ بمخارج الحروؼ أو  -
.  ضبطيا الشكمي

 . استخداـ التركيب المغوي بالصورة السميمة -

بناء الجممة المفيدة السميمة نحويًا وصرفيًا لبموغ المراد مف المعاني دوف  -
 . لبس أو غموض

 . اختيار الكممات المناسبة لمتعبير عف الفكرة داخؿ الجممة -

 . الطالقة في التحدث -

تمويف النطؽ حسب الموقؼ الكالمي، فاألداء التعبيري لمكممات وسيمة  -
ميمة إليصاؿ المعنى المنشود، ومف أشكاؿ تمويف النطؽ التنغيـ والترقيؽ 
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والتضخيـ والجير واليمس والمّد والوقؼ والتقديـ والتأخير واإلسراع والتباطؤ، 
 .والتكرار والُغنَّة وغيرىا

اختيار طبقة الصوت المناسبة : استخداـ أدبيات الحوار في الكالـ مف مثؿ -
حسب الموقؼ، واإلقباؿ بالوجو عمى المخاطب، وتجنب مقاطعة المتحدث 

 . حتى يتَـّ حديثو، أي مراعاة أدب االستماع ال سّيما احتراـ الرأي اآلخر

أساليب االستفياـ : توظيؼ أساليب كالمية فنية لمتأثير واإلقناع مف مثؿ -
 (عمى سبيؿ المثاؿ، مثالً )والتعجب والتمني، واستخداـ عبارات التمثيؿ 

، وعبارات (لذلؾ، تأسيسًا عمى ذلؾ، في ضوء ذلؾ)وعبارات االستنتاج 
أواًل، )، ومفردات التعداد والتقسيـ (...عمى أف، غير أف، ولكف)االستدراؾ 

 . وغيرىا (...ثانيًا، ثالثًا، ىذا مف نحو، ومف ناحية أخرى، فضاًل عف،

اإليجاز واالقتصاد المغوي المالئـ، فاإلسياب يؤدي إلى الممؿ وتشتيت  -
 . الذىف، واإليجاز المبالغ فيو بسبب الغموض والحيرة والقمؽ

 . اختيار األلفاظ المالئمة لثقافة المستمع ومكانتو -

 . بحضور بديية ولباقة (المترادفات)استخداـ البدائؿ مف المفردات  -

استخداـ ميارات المالحظة والمقارنة والتصنيؼ والتمييز واالستنتاج في أثناء  -
 .التحدث

النطؽ الصحيح ألؿ الشمسية وأؿ القمرية، والتاء المربوطة الساكنة والتاء  -
 .المبسوطة

: ومن أمثمة المهارات المغوية الكتابية

 . ضبط بعض الكممات بالشكؿ لمنع االلتباس -
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وضوح الخط وخصوصًا في حروؼ الميـ والعيف والصاد والحاء والخاء  -
 . والفاء والقاؼ والجيـ والداؿ والراء، ووضع النقط في أماكنيا بدقة

 . بناء جممة مفيدة لتفسير معنى كممًة معينة -

 . كتابة جممة مف كممات مبعثرة -

 . كتابة فقرة مف جمؿ متفرقة -

 . وصؼ أشياء، والتعميؽ عمى أحداث كتابة بجمؿ مفيدة -

 . إتقاف كتابة جميع أنواع اليمزات في مواضعيا الصحيحة -

 . استخداـ عالمات الترقيـ بالصورة السميمة -

 . المحافظة عمى الشكؿ الجمالي لمنص المكتوب -

 . العناية بترابط الجمؿ والمعاني -

اختيار األلفاظ المناسبة المعبّرة، حسب المعنى المقصود بيدؼ اإلبانة  -
 .دوف غموض

: أهداف تدريس المهارات المغوية

 تعد الصفوؼ األربعة األولى القاعدة األساسية التي تنبني عمييا كفاءة 
الطالب في استخداـ الميارات المغوية، ومف أبرز أىداؼ تدريس الميارات المغوية 

 :في الصفوؼ المذكورة

تنمية ميارات االتصاؿ األربع مف قراءة وكتابة وتحدث واستماع داخؿ  -
 . المدرسة وخارجيا

 . [الجانب الوظيفي لمغة  ]استخداـ المغة العربية الفصيحة في الحياة اليومية  -

 . اإلبانة والوضوح عند النطؽ والكتابة -
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 . االستمتاع بجماليات المغة العربية وأساليبيا التعبيرية -

 .تعزيز روح االنتماء إلى األمة وتراثيا وتاريخيا وحضارتيا -

 . الوصوؿ بالطالب إلى مرحمة اإلبداع في النطؽ والكتابة -

 . استخداـ الميارات المغوية في المباحث األخرى -

 . تقويـ لساف الطالب وتجنيبو الوقوع في العامية أو األخطاء الشائعة -

 . قراءة النصوص قراءة صحيحة -

 . تذوؽ النصوص األدبية، ومحاكاتيا أحياناً  -

: مجاالت تدريس المهارات المغوية وتنميتها

ـّ تدريس الميارات المغوية بوساطة ما يأتي  : يت

القراءة، النحو، اإلمالء، التعبير، : (في المدرسة)دروس المغة العربية  -
، وكؿ ما يخص ثقافة الطفؿ مف (النصوص)الخط، األناشيد والمحفوظات 

 . وسائط

 . دورات مبرمجة لمتدريب عمى التعبير الشفوي والكتابة -

االستماع إلى شرائط تسجيؿ وأفالـ وتمثيميات ومسرحيات وقصص وخطب  -
 . وقصائد وحوارات نقاشية وغيرىا

 . مختبرات المغة العربية المعنية بالنطؽ وتدريب المساف -

 . ورش عمؿ يشارؾ فييا الطمبة في مجموعات -

 . محاضرات وندوات لمختصيف في ىذا المجاؿ -
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يقصد باألناشيد في ىذا البحث مجموعة األشعار التي تتضمنيا كتب المغة العربية 
 :لمصفوؼ األربعة األولى، ومف خصائص النشيد الناجح

 . مالءمة لغتو لعمر الفئة المستيدفة -

 . مالءمة حجمو لعمر الفئة المستيدفة -

 . مالءمة موضوع النشيد لعمر الفئة المستيدفة -

 . مالءمة موسيقى النشيد لعمر الفئة المستيدفة -

 . مالءمة الخياؿ لعمر الفئة المستيدفة -

وأما المحفوظات فيي مجموعة النصوص الشعرية والنثرية التي توضع 
خصيصًا في كتب المغة العربية ليحفظيا الطمبة غيبًا ويرددوىا، وقد تكوف 
. المحفوظة آية قرآنية أو حديثًا شريفًا، أو أبياتا مف شعر قديـ أو قوال مأثورا
وتختمؼ األنشودة عف المحفوظة في أف المحفوظة لمحفظ والتذوؽ المغوي 

.  فحسب،في حيف تقّدـ األنشودة ألىداؼ أوفر وأدؽ
: عالقة النشيد بالمهارات المغوية

النشيد نّص أدبّي يتمتع بعناصر جذب متعددة كالتنغيـ الموسيقي، وقصر 
األسطر والمتعة في ترديد النشيد في كؿ مكاف داخؿ المدرسة وخارجيا، 

. والموضوعات المسمّية، ففي النشيد تنتشر روح المعب والدراما والغنائية المحّببة
ويحتوي النشيد مثؿ نص القراءة عمى صيغ لغوية تكوف مادة لمتدريب عمى ميارات 

لغوية مختمفة، لذلؾ مف المؤكد أف تعمَّـَ الميارات المغوية بوساطة النشيد أعمؽ 
تأثيرًا منو في نص القراءة، ألف سيكولوجية المعب المغوي توفر لمطالب شرط الحرية 

تيذب السمع وتعيف عمى إخراج الحروؼ مف "واألناشيد . والجماؿ والمتعة والتسمية
واالنطواء والتردد مخارجيا، وتسيـ في تجويد النطؽ، وتخمّص الفرد مف الخجؿ 

ومف عيوب النطؽ، وتكشؼ عف مواطف اإلبداع، وتعد وسيمة مف وسائؿ التعميـ، 
.  (3)"وتنمي القدرة عمى التخّيؿ والتركيز واإلصغاء، وتنمي التفكير والذاكرة
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ولما كانت لغة النشيد تحتوي بالضرورة عمى ما يتعمؽ بالنحو والصرؼ 
واإلمالء والتعبير أي عمى مباحث المغة العربية، فإنو أي النشيد مادة خصبة 

لتدريس تمؾ المباحث في صورة ميارات لغوية يتدرب عمييا الطالب حتى 
يكتسبيا وتصبح لديو دافعية وقدرة وجدانية وذىنية عمى تذوؽ جماليات المغة، 

وليذا فإف نمذج الشعر الجيدة تكوف ذات شأف كبير في ىذا المجاؿ وشرط "
الجودة فييا أساسي، ألف الشعر الضعيؼ يدفع الطفؿ إلى الممؿ، وال أحد 

يستطيع أف يكرر أغنية مرات عديدة إال إذا كانت عمى قدر كاؼ مف الجودة 
.  (4)"والتأثير

 :األهداف العامة لتدريس األناشيد والمحفوظات

تنمية الميارات المغوية المقررة عمى صؼ مف الصفوؼ مف خالؿ  -
 . أبيات النشيد

 . اكتساب مفردات وتراكيب جديدة -

 . االستمتاع بموسيقى النشيد -

 . التذوؽ األدبي والجمالي -

 . حّب المغة العربية الفصيحة -

 . حفظ أبيات مف النشيد -

 . اكتساب أفكار ومعمومات ومعارؼ جديدة -

بناء شخصية الطالب بناء سميمًا، فترديد النشيد وحفظو يزيد مف ثقة  -
 . الطالب بنفسو ويبعد عنو الخجؿ، ويدفعو لممشاركة مع اآلخريف بنجاح

 . تنمية ميارات التفكير الناقد واإلبداعي وأسموب حّؿ المشكالت -
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واقع المهارات المغوية في األناشيد والمحفوظات لمصفوف األربعة األولى 
: في األردن

: في الصف األول األساسي: أوالً 
 :األناشيد -1

يضـّ كتاب لغتنا العربية لمصؼ األوؿ األساسي أربعة عشر نشيدًا، وردت 
.  ثمانية منيا في الجزء األوؿ مف الكتاب وستة في الجزء الثاني منو

تتناوؿ األناشيد موضوعات أسّرية واجتماعية ووطنية وسموكية، وىي 
موضوعات تالئـ طبيعة النص القرائي، إذ يقـو منيج تأليؼ الكتاب عمى نظاـ 

الوحدة الدراسية، فنشيد أمي وأبي في الدرس األوؿ يتالءـ وموضوع الدرس 
قواعد )، ونشيد إشارة المرور في الدرس التاسع مناسب لموضوع الدرس (أسرتي)

كما لجأ مؤلفو الكتاب إلى تأليؼ بعض األناشيد الخاصة لتحقيؽ ىذا . (السير
الغرض مف مثؿ نشيد مدرستي في الجزء األوؿ مف الكتاب ونشيد الجندّي في 

كما اختيرت بعض األناشيد لشعراء معروفيف في كتابة أناشيد . الجزء الثاني منو
وجاء موضع كؿ نشيد في آخر صفحة . األطفاؿ كسميماف العيسى ويوسؼ العظـ

 [يدّرب المعمـ الطمبة عمى ميارات اإلنشاد: إرشاد]مف الدرس مذّياًل بعبارة متكررة 
وال شيء غير ذلؾ، إْذ سيعتمد المعمـ في تدريس النشيد عمى ما جاء مف إرشادات 

تراوح حجـ األنشودة بيف ثالثة أسطر . ومقترحات في دليؿ المعمـ ليذا الكتاب
.  (5)وستة، كما ُخّصص لكؿ نشيد حصة دراسية واحدة 

ويعد دليؿ المعمـ المرجع األساسي لممعمـ في تدريس المغة العربية، وىو 
يحتوي عمى منظومة الميارات المغوية المقررة عمى الصؼ األوؿ، وقد وردت ىذه 

االستماع، المحادثة، القراءة، الكتابة، النحو ]الميارات ضمف المحاور الرئيسة 
، وبتأمؿ النتاجات العامة ليذه المحاور نقؼ عمى أىـ الميارات المغوية [والصرؼ
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التي ييدؼ الكتاب إلى تحقيقيا عند طمبة ىذا الصؼ، فأوجزىا بما يأتي حسب 
: ورودىا في الدليؿ

: يتوقع مف الطالب أف يكوف قادرًا عمى أف"

.  يمتمؾ ثروة لغوية تناسب مستواه المعرفي والنمائي -

 . يفيـ ما يسمعو مف كممات وجمؿ قصيرة وخطابات بسيطة -

 . يمّيز ما يسمعو مف كممات وجمؿ قصيرة وخطابات بسيطة -

 . يمارس عادات االستماع الجّيد وآدابو -

 . يكتسب قيمًا واتجاىات إيجابية متنوعة -

 . يعبر شفويًا عف مشاىداتو وحاجاتو ومشاعره وأفكاره مستعماًل جماًل قصيرة -

يحاور في قضايا بسيطة موظفًا ما لديو مف رصيد معجمي وأنماط لغوية في  -
 .مواقؼ حياتية متنوعة

يقرأ ويفيـ كممات وجماًل قصيرة وفقرات قصيرة ونصوصًا مكّونة مف قرابة  -
كممة يرتبط رصيدىا الثقافي والمعجمي والتركيبي واألسموبي بالحاجات  (60)

 . المغوية والثقافية لألطفاؿ وبالمواقؼ التواصمية األكثر تداواًل في حياتيـ

متصمة بالرصيد  ( كممة800-600)يكتسب رصيدًا معجميًا يشكؿ قرابة  -
 . المكتسب مف الميارات المغوية األخرى كاالستماع

 . يستعمؿ حواسو استعمااًل صحيحًا في أثناء القراءة -

 . يرسـ الحروؼ والحركات والمقاطع رسمًا واضحًا صحيحاً  -

 . ينقؿ الكممات والجمؿ نقاًل صحيحاً  -
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يكتب ما يسمعو أو ُيممى عميو مف كؿ كممات وجمؿ قصيرة يتوافؽ نطقيا  -
 . الصوتي مع رسميا الكتابي

 . يتعّرؼ أنماطًا لغوية بسيطة -

 . يحاكي األنماط المغوية المتعّممة -

 . (6)"يوظؼ األنماط المغوية المتعّممة في مواقؼ حياتية متنوعة -

إف النتاجات السابقة متعمقة باألىداؼ الرئيسة الكبرى لتدريس المغة العربية في 
القراءة، ]الصؼ األوؿ األساسي، وىي نتاجات قائمة عمى ميارات االتصاؿ األربع 

، والنشيد جزء منيا وال سّيما أنو نشاط قرائّي بالدرجة [الكتابة، االستماع، التحدث
األولى، لكف الدليؿ أورد لكؿ نشيد نتاجاتو الخاصة ضمف اتجاىو اإلرشادي 

.  التفصيمي لتدريس المحاور الرئيسة األربعة المذكورة
 والمالحظ عمى ىذه النتاجات الخاصة أنيا تتعمؽ بالميارات المغوية مف 

: جانب ضئيؿ جداً؛ إذ تتكرر في النتاجات ثالث عبارات عامة غير مفّصمة

. يقرأ األنشودة بصوت منّغـ -

 . يذكر معاني المفردات الجديدة -

 . يراعي ميارات اإلنشاد -

.  (7)(يحفظ النشيد)كما تتكرر الميارة العقمية المغوية 

:  والمالحظ عمى قائمة استراتيجيات التدريس أنها

قمّما التفتت إلى الميارات المغوية، ال بؿ حرضت عمى الجانب المعرفي  -
بالدرجة األولى وعمى جانب القراءة في الدرجة الثانية، وعمى الجانب 

 . في الدرجة الثالثة (أحياناً )السماعي 
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تتوافر في بعض األناشيد موضوعات ميمة لتدريب الطمبة عمى مجموعة  -
مف الميارات المغوية، لكف النتاجات الخاصة واالستراتيجيات لـ تذكر شيئًا 
منيا قط، ربّما تركت ذلؾ لقدرات المعمـ ونباىتو في مناقشتيا، لكف ذلؾ 
أمر غير مضموف النتيجة، فبعض المعمميف يدرسوف حسب توجييات 

الدليؿ حرفيًا، وبعضيـ يدّرس النشيد عمى أنو حصة لمتسمية، وقمة قميمة 
 . منيـ مف تستدرؾ وتقترح وتجتيد في اكتشاؼ الميارات المغوية في النشيد

صقؿ " وأحسب أف ىدفًا بارزًا مف أىداؼ تدريس النشيد ىو 
كسابو ميارة استخداـ  غنػاء قاموسو المغوي، وا  الممكة المغوية لدى الطفؿ وا 

 . (8)"ألفاظ جديدة وتراكيب وأساليب لغوية

ذا تأممنا النشيد اآلتي  -   (صديؽ الحيوانات)وا 

قْم نستمتُع باأللحاْن 

نهتُف نهتُف لإلنساْن 

أنت صديق لمحيواْن 

هذي الحيوانات رقيقْة 

نافعٌة لمناس صديقْة 

 (9)ما أجممها وهي  ميقةْ 
فإننا واجدوف فيو مجموعة مف الصيغ التي تصمح لتدريب الطمبة عمييا بصفتيا 

، أو (نيتؼ نيتؼ)، أو التكرار (ما أجمميا)ميارات لغوية، مثؿ أسموب التعجب 
النطؽ الصحيح المتكرر لحرؼ القاؼ في الكممات قـ، صديؽ، رقيقة، صديقة، 

.  طميقة، لكف ميارة مف ىذه الميارات لـ ُيشر إلييا في الدليؿ وال في الكتاب
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، ولـ يذكر (ُيدّرب المعمـ الطمبة عمى ميارات اإلنشاد)يكّرر الدليؿ والكتاب عبارة 
الكتاباف أي ميارة مف ميارات اإلنشاد كإخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة، 

.  وتمويف النطؽ حسب المعنى، والمّد واإلطالة وغير ذلؾ مف ميارات اإلنشاد

ىكذا اتجيت األناشيد في كتاب الصؼ األوؿ األساسي إلى العناية بأفكار النشيد 
ىماؿ الجانب المتعمؽ بالميارات المغوية األخرى في كؿ نشيد .  وقراءتو وحفظو وا 

غير أف الممحوظة األىـ في تصّوري ىو أف عددًا ال بأس بو مف األناشيد ورد 
يقاعية : فمف شواىد العراقيؿ المغوية. فيو عراقيؿ لغوية وا 

 (10)أنا عندي عندي حاسوْب  في قمبي قمبي محبوْب 

بمّد األلؼ، وىذا يحدث خماًل إيقاعيًا يسيء إلى ذائقة الطفؿ، ألف الصواب  (أنا)
، كما لـ يذكر الدليؿ ذلؾ لممعمـ لكي ينتبو إلى القراءة الصحيحة، (َأفَ )قراءة النطؽ 

 وفي نشيد الرساـ (11)المتكررة في نشيد الجندي  (أنا)واألمر نفسو وقع في كممة 
:  وشاىد آخر مف نشيد البحارة(12)الصغير 

 نحُن بّحارْة صغاْر 

 (13) نهوى ونحّب األسفاْر 

في وسط الجممة يعرقؿ الطالقة في النطؽ عرقمة واضحة،  (بّحارة)فتسكيف االسـ 
ذا جاز  كما أف تسكيف االسـ في الشعر وسط البيت بيذه الطريقة أمٌر غير جائز، وا 

و لألطفاؿ  !!  فيػو مف الجائز القبيح في الشعر الموّجو لمكبار فكيؼ بو وىو موجَّ

كما تعددت شواىد األخطاء الموسيقية تعددًا مؤسفًا، ربما يقود إلى مشاكؿ تؤثر 
:  سمبًا في الميارات المغوية وال سيما ميارة النطؽ باستمتاع وطالقة، ومف ىذه الشواىد

عمى خمط واضح بيف متفاعمف وزحافاتيا، ومستفعمف  (المتنّزه)يقوـ نشيد 
ىي ُمتفاعمف في حيف تأتي  [ُمَتَنزَّىي  ]وزحافاتيا، فالكممة األولى في النشيد 
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فإذا أعددنا . (مبتسـٌ )وكذلؾ  (مستفعمف)وىي مف زحافات  (مستعمف) [تْسُكُنيا]
فإف وجود الّزحافيف  [متنزَّىي  ]النشيد مبنيًا عمى مجزوء الكامؿ بسبب وجود 

ذا أعددنا النشيد قائمًا عمى مستفعمف وىي  ُمْستعمف مرتيف يخؿُّ بموسيقى األبيات، وا 
: يخؿُّ موسيقيًا في األبيات [متنزىي  ]التفعيمة الغالبة فإف وجود 

غيْر   ُمَتَنزَّىي الصَّ
أزىاُرُه جميمٌة 
 أشجاُره كبيرةٌ 

الكؿُّ فيو ىانٌئ 
 

 يحمو بو المسيْر 
كالمؤلؤ المنثوْر 
 تسُكُنيا الطيوْر 
مبتِسـٌ مسروْر 

(14) 
 

وىو تعبير عاميٌّ  [الكؿُّ فيو ىانئ]يزاد عمى ذلؾ الضعؼ المغوي التعبيري في 
: وننظر إلى نشيد حديقة الحيواف. مبتذؿ

 زرُت حديقَة الحيوافْ 
فييا أسٌد فييػا ِنمٌر 
 فييا الفيُؿ لو خرطوـْ 
يخشاه األطفاُؿ ولكف 

 

 فييا قرٌد فييا حصافْ 
مف كؿ فصيٍؿ زوجاْف 
 ما أضخَمُو حيف يقوـْ 

يحيميػػـ ربٌّ قيّوـْ 
(15) 

 
 [فاِعُؿ فاعمف ِفعالف َفْعمْف َفْعمف َفْعمف فعو]فتقطيع البيت األوؿ ىو 

وىذا خمٌط تفعيمي عجيب غير جائز لذائقة األطفاؿ، وىو غير عممّي أيضًا 
أبدأ ال في الشعر العمودي وال في شعر  (َفْعمف)ففاعمف ال تجتمع مع صورتيا 

التفعيمة، وقد جاءت األبيات الثالثة األخيرة عمى بحر الخبب، في حيف وردت 
فاعمف في البيت األوؿ وىي تستخدـ في المتدارؾ السالـ، فضاًل عف استخداـ 

ذا استخدمنا الخطؼ عند قراءة . مف المتقارب (فعو) الثانية مف البيت  (فييا)وا 
: (حديقتي)وننظر في نشيد . األوؿ يحدث قمؽ موسيقّي واضح
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 في حيِّينا حديقةْ 
أحبُّيا ألنيػػا 
 طيوُرىا طميقةْ 
تسيُر وتطيػُر 

 

 خضراُء كالِجنافْ 
رقيقة األغصاْف 
 جميمُة األلػوافْ 
 (16)تردِّيُد األلحػػاف 

 

فالنشيد قائـ عمى تفعيمة مستفعمف مف مجزوء الرجز، غير أف السطر األخير 
ويبدو أف . وذلؾ اختالؿ موسيقي حاّد يؤذي أذف السامع [فعوُؿ فعالتف  ]ورد ىكذا 

اختيار مثؿ ىذه األناشيد كاف متسّرعًا وغير موفؽ وغير دقيؽ، فغمبت الرغبة في 
.  اختيار الموضوع عمى النظرة الفنية لمنشيد

 :المحفوظات -2

احتوى كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي عمى محفوظتيف ال غير، 
 وردا في الجزء الثاني مف الكتاب، وقد تجاىؿ كؿ مف (17)وىما حديثاف شريفاف 

الكتاب والدليؿ تدريب الطمبة عمػى ما جاء فييما مف صيغ تصمح لتعزيز ميارات 
أو أسموب  [إّف اَا طّيبٌ ]أو  [إف اا يحبُّ ]لغوية مف مثؿ أسموب التوكيد بإّف 

وتمحورت استراتيجية التدريس . أو التجريد مثالً  [نظيؼ يحبُّ النظافة]الوصؼ 
.  حوؿ الفكرة العامة وحفظ الحديثيف معاً 

في الصف الثاني األساسي : ثانياً 
 :األناشيد -1

يضـ كتاب لغتنا العربية لمصؼ الثاني ثالثة عشر نشيدًا، ورد ستة منيا في 
وتراوح عدد أبيات النشيد مف . الجزء األوؿ مف الكتاب وسبعة في الجزء الثاني منو

وقد جاء موضوع النشيد مناسبًا لموضوع . (19) إلى عشرة أبيات (18)بيت واحد 
كما أعقب كؿ نشيد سؤاؿ . نّص القراءة الرئيس حسب نظاـ الوحدة الدراسية الكاممة
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أو سؤاالف أو ثالثة، وىي أسئمة تتعالؽ بفكرة النشيد ال غير، وال يوجد أي إشارة 
تخص الميارات المغوية، ربّما ألف المعمـ سيعود إلى استراتيجيات تدريس النشيد 

في دليؿ المعمـ، وبالعودة إلى دليؿ المعمـ لمصؼ الثاني وجدت أف إرشادات 
النتاجات الخاصة، : التدريس تقـو كمثيمتيا في الصؼ األوؿ عمى عنوانيف

ولـ . واستراتيجيات التدريس إضافة إلى قائمة بالمفاىيـ والمصطمحات والمفردات
أعثر في النتاجات الخاصة عمى إرشاٍد ما لتدريس ميارات لغوية معينة سوى 

جانب ترديد أبيات النشيد بصوت منغـ لتعزيز ميارة القراءة التعبيرية، إضافة إلى 
تعريؼ الطالب معاني جديدة وردت في النشيد، وتكرر ذلؾ في استراتيجيات 
التدريس دوف توجيو معيف لتدريب الطمبة عمى ميارات لغوية خاصة، وسأورد 

النموذج التالي مف النتاجات الخاصة واستراتيجيات التدريس لنشيد الدرس الثاني 
.  (كما وردت في دليؿ المعمـ)عشر عمى سبيؿ التمثيؿ 

: النتاجات الخاصة

أنشد 

.  بصوت منغـ (الطيار الصغير)يردد أبيات األنشودة  -

 . يحمؿ األنشودة إلى األفكار الرئيسة -

 . يتعرؼ معاني الكممات الجديدة -

 . يحفظ األنشودة -

 . يحتـر المفكريف -

استراتيجيات التدريس 
 أنشد

 . لماذا نطير؟ ىؿ نقّدر الطياريف؟ اذكر اسـ طائرة: طرح األسئمة اآلتية -



 443 

 . عرض األنشودة مكتوبة أماـ الطمبة، مع مقدمة عف أىمية الطيراف -

قراءة األنشودة بأنغاـ ىادئة وصوت عذب، ثـ يتعرؼ الطمبة معاني  -
 : المفردات

 صنعت: المكاف المرتفع، أبدعت: البمداف، القمة: األقطار

ـّ التعرؼ إلى األفكار الرئيسة وىي - الحث عمى التفكير والخياؿ، : يت
 . التعرؼ إلى قراءة الخالؽ، حّب الطيراف

تقسـ األنشودة بيف مجموعات الطمبة، ثـ تردد كؿ مجموعة المقطع  -
 . بصوت منّغـ مع استخداـ الحركات المناسبة إلى أف يتـ حفظ القصيدة

 . (20)"يجيب الطمبة ثانية عف أسئمة األنشودة لتثبيت المعمومات السابقة -

وبتأمؿ ما ورد في النتاجات واالستراتيجيات نجد أف حضور الميارات 
المغوية تجوىر في القراءة والحفظ، وكاف نصيب حصوؿ الطالب عمى 

المعرفة واألفكار أكبر مف نصيبو مف التدريب عمى ميارات لغوية أخرى 
وردت في النص مثؿ التدريب عمى محاكاة األنماط المغوية واستخداـ 

.  كممات أو تراكيب في جمؿ مفيدة
ذا نظرنا إلى العبارة األولى في النتاجات الخاصة فسنجدىا تتوقع مف الطالب  وا 

ىؿ يستطيع الطالب أف يرّدد : والسؤاؿ الذي يطرح نفسو بقوة. أف يرّدد النشيد منّغماً 
النشيد منّغمًا ما لـ يستمع إلى النشيد ُمَمّحػنًا مف خالؿ شريط مسّجؿ أو حاسوب أو 
صوت المعمـ نفسو؟ إف موسيقى النشيد تبعث في نفوس الطمبة استمتاعًا كبيرًا وقدرة 
عجيبة عمى الحفظ وتذّوؽ جماليات المغة واستخداـ أساليب لغوية متعددة، كما أف 
الطالب يستجيب إلى تعديؿ السموؾ عندما يحب النشيد، ويستجيب لمقيـ التربوية 
المختمفة التي يطرحيا لمنشيد، ألنو يتعمـ بأسموب غير مباشر ومف خالؿ ذائقتو 

فالطالب يشعر بالحّرية حيف . وحّسو المرىؼ تجاه الموسيقى التي تشبو المعب الحرّ 
ذا شعر بالحرية ارتفعت دافعيتو لمتعمـ. يتراقص عمى أنغاـ النشيد ويردد كمماتو .  وا 
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ذا انتبينا إلى اإلجراء الثاني في خطوات استراتيجيات التدريس السابقة فإننا  وا 
! نستغرب لماذا ال يعالج المعمـ ميارات مختارة مف النشيد ما داـ مكتوبًا أماـ الطمبة؟

 وىما وقت كاٍؼ الستثماره في تدريب الطمبة (21)فمقد ُخّصص لمنشيد والحفظ حصتاف 
: عمى صيغ لغوية معينة مف مثؿ

(22)ال أهمل أبدًا أسناني
 

أو . (أبداً )ففي ىذه العبارة تدريب عمى استخداـ أسموب النفي بال مع كممة 
: استخداـ لف في أسموب النفي مثؿ

 (23)لن نبمغ مجدًا لوالك 
: أو النفي باستخداـ لـ
 (24)لم تسمْم من  ربة شمسِس 

أو التمييز بيف نوعيف مف التاء المبسوطة، تاء التأنيث في آخر الفعؿ 
: الماضي مثؿ

 (25)قالت سممى لصديقتها
: مثؿ (الوقت)والتاء األصمية في آخر االسـ 

 (26) ال الوقُت عميها تعبتْ 
ومع أف الجانب الفني في أناشيد ىذا الصؼ أفضؿ منو في الصؼ األوؿ إال أف 

بعض األناشيد لـ يخؿ مف أخطاء موسيقية تسيء إلى ميارة نطؽ بعض الكممات، 
: بمّد الياء والذاؿ حتى في النشيد نفسو (ىذا)فالطالب حيف يعتاد نطؽ كممة 

 بيف السياراتْ 
ىذا الشُّرطْي 

 

 ُيطمُؽ صّفارات
 (27)قػاؿ، تميّػْؿ 

 

: نجد لسانو ثقياًل حيف يقرأ البيت اآلتي
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 ىذا ِحزاـٌ 
 

 فيِو أمافُ 
 

فإف  (ىذا)فإذا قرأ الطالب البيت السابؽ حسب القراءة المعتادة لكممة 
موسيقى البيت تختؿ، ويشعر الطالب بأف َجْرس الكممات اختمؼ، إذ تختمط 

في حيف أف بحػػر النشيد ىو مجزوء الخبب  (فْعمف وفعولف)تفعيمتاف ىما 
ذا قرأ كممة . (المتدارؾ) فإف الجػْرس الموسيقي يستقيـ،  [ىذَ ]بالخطؼ  (ىذا)وا 

فمغة النشيد لغة حساسة . سيعترييا التشويش مرة أخرى (ىذا)لكف ميارة نطؽ 
ينبغي أف تختار بعناية وحرص جمالي عمى مخارج الحروؼ وسيولة نطقيا، 

ذلؾ ألنيا لغة ذات ىدؼ تعميمي أيضًا وال سّيمػا ما يخص ميارة النطؽ 
وال شّؾ أف نطؽ الكممة في حّد ذاتو قوة مؤثرة بما لو مف وقع " السميـ الممتع 

يقاع يستثير المشاعر، ويؤثر في السموؾ اإلنساني، ال سّيما عندما تشّكؿ  وا 
الكممة لبنة في سياؽ أو نسؽ فني، مما يثري داللتيا ويضاعؼ مف إشباع 

األطفاؿ يستمدوف مف سماع " كذلؾ فإف . (28)" معناىا في ىذا السيػػػػػاؽ 
شباعًا لرغباتيـ، وىـ ميالوف إلى اإليقاع وترديد  الشعر وقراءتو متعة ورضى وا 
الكممات ذات الجرس الموسيقي واألنغاـ العذبة؛ حتى التي ال يعرؼ معناىا 

فإنيا قد تصبح ضمف قاموسو المغوي واإلدراكي حيف يستطيب إيقاعاتيا 
وموسيقاىا ويفيـ أفكارىا ومعانييا، فالموسيقى ىي لغة النغـ التي تتخذ ليا 

شكاًل فنيًا خاصًا مف أشكاؿ التعبير أو ىي شعر يتخذ مف األنغاـ بدياًل عف 
ولي أف أستغرب كذلؾ كيؼ ُيختار بيت واحد ليكوف أنشودة . (29)"األلفاظ

: كاممة وىو بيت أحمد شوقي
ـُ يبني بيوتًا ال عماَد ليا   والجيُؿ ييدـُ بيَت العزِّي والكـر  الِعْم

(30) 
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كما أف ىذا البيت . (31)في حيف يصؿ عدد أبيات بعض األناشيد إلى عشرة 
َيصمح أف يكوف مادة لمحفظ، وليس لمنشيد بسبب طولو ووفرة المعاني المجّردة فيو 

، إضافة إلى الصورة البيانية الكنائية في  بيوتًا ال عماَد )مثؿ الجيؿ والعز والكـر
ففي المحفوظات ليس ضروريًا أف يستوعب الطالب جميع المعاني الصعبة . (ليا

في كممات المحفوظة، فيدؼ المحفوظة الرئيس أف يتدرب الطالب عمى نطؽ 
.  كممات صعبة تسيـ في تعويده استحساف التكمـ بالمفردات الجديدة

 :المحفوظات -2

احتوى كتاب لغتنا العربية لمصؼ الثاني األساسي عمى سبع محفوظات، 
وىي ثالثة نصوص . وردت اثنتاف منيا في الجزء األوؿ وخمسة في الجزء الثاني

قرآنية وثالثة أحاديث شريفة وقوؿ واحد مأثور، وىذا العدد ىو ثالثة أضعاؼ عدد 
المحفوظات في الصؼ األوؿ ويزيد واحدًا ؛ ففي ىذا الصؼ يستطيع الطالب أف 

تراوح حجـ المحفوظة مف جممة واحدة تتكوف مف . يحفظ ىذا العدد مف المحفوظات
، إلى خمس آيات كما (32)(لكؿ مجتيد نصيب)ثالث كممات كما في القوؿ المأثور 

غير أني ال أعمـ سبب تكرار الحديثيف . (33)في المحفوظة األخيرة في الكتاب
الشريفيف الوارديف في كتاب لغتنا العربية لمصؼ األوؿ ليكونا أيضًا في كتاب لغتنا 

ىؿ ىو سيو المؤلفيف وتعّجميـ؟ أـ ىؿ ليـ غاية معينة . (34)العربية لمصؼ الثاني
مف وراء ىذا التكرار؟ إنني أرّجح أف ذلؾ سيو؛ إْذ مف األجدر أف يحفظ الطالب 

.  نصوصًا جديدة غير مكرورة ُيفيد منيا في تذّوؽ مفردات أخرى

 وردت المحفوظات كميا في الكتاب غير مذّيمة بأّي إجراء تدريسي، اعتمادًا 
عمى ما سيفيده المعمـ مف النتاجات الخاصة واستراتيجيات التدريس في دليؿ 

: المعمـ، وعند العودة إلى الدليؿ وجدت النتاجات الخاصة عمى النحو اآلتي
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أحفظ  

.  يقرأ الحديث النبوي الشريؼ قراءة جيرية صحيحة ومعّبرة -

 . (أميف، األمة)تعرؼ معنى  -

 . يفيـ المعنى العاـ لمحديث النبوي الشريؼ -

 . يتعّرؼ فضؿ سيدنا أبي عبيدة ويقتدي بو -

 . (35)"يحفظ الحديث النبوي الشريؼ غيبًا ويمقيو أماـ زمالئو -

وبالنظر إلى ىذه النتاجات وىي أىداؼ دوف ريب، نجد أنيا تتعمؽ بفيـ 
الحديث وحفظو واالقتداء بأبي عبيدة دوف أي ىدؼ يخص الميارات المغوية، 
وبذلؾ يصبح تدريس المحفوظة قائمًا عمى أساس أنيا درس مف دروس التربية 
اإلسالمية وليس درسًا مف دروس المغة العربية يستخدـ فيو الطالب كممات في 

جمؿ مفيدة، أو يحاكي أنماطًا لغوية أو ينطؽ الكممات المشّددة أو يستخرج التاء 
والتاء في  [أمة]المربوطة ليفّرؽ عمى سبيؿ المثاؿ بيف التاء المربوطة في كممة 

وبقراءة استراتيجيات التدريس أيضًا وجدت أنيا ال تختمؼ عف طريقة . [عبيدة]كممة 
تدريس أي نص مف نصوص التربية اإلسالمية، فمـ يشر الدليؿ لممعمـ إلى ضرورة 

تدريب الطمبة عمى ميارات لغوية يمكف استخراجيا مف الحديث أو اآلية، فيظؿ 
األمر بذلؾ متعمقًا بنباىة المعمـ نفسو، ولكف المعروؼ السائد أف المعمـ يتقيد 

بالكتاب حينًا ويدّرس المحفوظة عمى أنيا نّص لمحفظ فحسب، يدّرسو بالطريقة 
ويفوت عمى كثير مف المعمميف أف مناقشة قضايا لغوية في . التقميدية القديمة

فالطريقة التقميدية . المحفوظة ييسر عمى الطالب حفظيا وفيميا ومحاكاة جمؿ فييا
في تدريس المحفوظات تشكؿ عبئًا عمى الطالب فيي ال تحقؽ لو الدافعية الالزمة 

.  لتذّوؽ جماليات المغة في المحفوظة
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لقد جاءت أساليب تدريس المحفوظات مكرورة عمى النحو التقميدي الذي 
وفي حسبانػي أنو كاف يمـز أف يكوف ضمف . تدّرس بو نصوص التربية اإلسالمية

محفوظات مف الشعر أو النصوص النثرية  [آيات وأحاديث]ىذه المحفوظات مف 
غير الدينية مف قبيؿ التنوع أواًل، وألف الشعر محّبب إلى ذائقة األطفاؿ ثانيًا وفيو 
تفنف في إخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة، وضبط الكممات بالشكؿ إضافة 

.  إلى ما يقّدمو الترنيـ مف متعة تحفز الطالب لحفظ الحديث واستيعابو

الصف الثالث األساسي : ثالثاً 
 :األناشيد -1

ضـّ كتاب لغتنا العربية لمصؼ الثالث األساسي خمسة عشر نشيدًا، سبعة 
وجاءت . منيا وردت في الجزء األوؿ مف الكتاب وثمانية في الجزء الثاني منو

تراوح عدد أبيات كؿ . موضوعاتيا مالئمة لموضوعات النصوص القرائية األصمية
نشيد بيف ستة وثمانية، إال أف نشيد فادي والحصاف الطائر ظير كأنو ستة عشر 

جاء . بيتًا بسبب توزيع البيت عمى شطريف متتالييف، لكنو في األصؿ ثمانية أبيات
.  في نياية كؿ نشيد سؤاؿ أو سؤاالف أو ثالثة تتعمؽ بأفكار النشيد ال غير

أما دليؿ المعمـ فمـ ُيشْر في أساليب التدريس إال إلى ميارة لغوية واحدة ىي 
ترديد النشيد بصوت مَنغَّـ، وردت في النتاجات الخاصة التي تجوىرت حوؿ تحميؿ 

النشيد إلى األفكار الرئيسة والتعرؼ إلى معاني الكممات الجديدة وتقدير قيمة 
 في حيف جاءت استراتيجيات التدريس واصفة طريقة التدريس عمى غرار (36)العمؿ

ولـ . تدريس أي نّص قراءة عدا إضافة التعبير الحركي بالجسد عند سماع النشيد
تتطرؽ االستراتيجيات إلى معالجة الميارات المغويػة الممكنة في النصوص وىي كثيرة 

 أو (37)إلى حروفيا (مقتصداً )في كؿ نشيد، منيا عمى سبيؿ التمثيؿ تحميؿ كممة 
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 أو (38)(خمَؽ الكوف ومدَّد نوره)إتقاف لفظ الكممة التي تحتوي عمى تشديد مثؿ 
.  (40)(أتانا الربيع) أو تكرار عبارة (39)(أحب الشمس مشرقة)محاكاة النمط المغوي 

وبالنظر إلى الجانب الفني في األناشيد فإف مستواىا العاـ جّيد ومالئـ، 
لكف بعضيا كاف بحاجة إلى تعديؿ أو إضافة، فنشيد فادي والحصاف الطائر يدؿ 
عنوانو عمى أف الحصاف طار في حيف يدّؿ المحتوى عمى أف العصفور ىو الذي 

: طار

 رأى فادي عمى الجبؿِ 
تمنػػى أف يخاطبو 

 تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدـ منػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرتبكػاً 
 فيؿ ترضى وتحممني
وكاف يراقػُب الطفال 

 فحّرؾ ذيمػػو عجباً 
رأى فادي عمى الجبِؿ 

 تمنػػػى أف يراِفَقوُ 
 

 حصانػػًا رائعًا أبيْض 
وكّممة فمػػػـ ينيْض 

 تعبُت يا جاري: وقاؿَ 
ألبمَغ شرفػػػة الداِر 

 عمى األشجاِر عصفورُ 
وطار كأنػػػو النّوُر 

 حصانًا رائعػًا يمضي
 (41)ليبمَغ آخػػَر األرضِ 

 

: تقوؿ الشاعرة (معّممتي)وفي نشيد 

 (42)معّممتي معّممتي  لِؾ شكري لؾ حمدي 

وجاء الشطر الثاني عمى  [مفاَعَمتف، مفاَعَمتف  ]فجػاء الشطر األوؿ عمى وزف 
، وال يستطيع المعمـ تدارؾ ىذا الخطأ إال عندما ُيشبُع [فِعالتف فِعالتف  ]وزف 

، وىذا نطؽ اعتسافّي غير (لكي شكري لكي حمدي)فيقوؿ  (لؾِ )الكاؼ في كممة 
صحيح، إف الشعر الموّجو لألطفاؿ ال يحتمؿ مثؿ ىذه اإلجازات الموسيقية القبيحة 

ألف مف حؽ الطفؿ أف يستمع إلى نشيد ذي موسيقى صحيحة حتى ينطؽ 
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صديقتي )وفي مثؿ ذلؾ وقع نشيد . الحروؼ أو الكممات نطقًا طبيعيًا سميماً 
: إذ يقوؿ الشاعر (الممرضة

 مساًء صباحاً 
وتُبدي ُمزاحًا 
 يداىا الشفاءُ 
َوَمَعيا الدواُء 

 

 تداوي الجراحا
ّـْ  كأخػػِت وأ

 وفييا الصفاءُ 
 (43)ليشفػػي َأَلـْ 

 

حيث وردت في النشيد عمى تمؾ  (فالخطأ الموسيقي ىو فيَ َمَعيا الدواء
في حيػػف تقطيع  (فعولف فعولف)الصورة، فالنشيد يقـو عمى مجزوء المتقارب 

وىو خمؿ موسيقي ( ُمَتِعمف فعولف)أي  (- - ب –ب ب ب )ىو  (َوَمَعيا الدواءُ )
َوَمْعيا )لتصبح  (معيا)جسيـ ؛ أما تدارؾ ىذا الخطأ فيو بتسكيف العيف في كممة 

ـّ ذلؾ فيو مف الجائز القبيح، الذي يسّبب (فعولف فعولف)فتصير  (الدواء ذا ت ، وا 
.  انحرافًا عف النمط المغوي السميـ

وفي بعض األناشيد أخطاء لغوية شائعة لـ ينتبو ليا الشاعر أو مؤلفو الكتاب 
: (الصديؽ)عمى غرار ما ورد في نشيد 

 لي صديٌؽ في حياتي
صػادُؽ الوعِد وفيٌّ 

 نبػدأ اليػوـَ سوّياً 
 

 طّيُب حمُو الصفاتِ 
ومعي في خطواتي 
 (44)فػي نشاٍط وثباِت 

 

ومعناىا في األصؿ المغوي ليس  (معاً )قصد منيا الشاعر  (سّوياً )فكممة 
كذلؾ، وىي مف األخطاء المغوية الشائعة، فالّسوّي ىو األمر أو الشيء المستقيـ، 

.  (45)وسّوى الشيء أي قّومو وعّدلو وجعمو سوّياً 
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 :المحفوظات -2

يحتوي كتاب لغتنا العربية لمصؼ الثالث األساسي عمى خمس محفوظات 
منيا نصاف قرآنياف وحديث شريؼ في الجزء األوؿ ونّص قرآني وقوؿ مأثور في 

. وتنتيي كؿ محفوظة بسؤاؿ واحد عف الفكرة العامة في المحفوظة. الجزء الثاني
أما دليؿ المعمـ فال يختمؼ في نتاجاتو الخاصة واستراتيجيات التدريس عما 
أرشد إليو في الصؼ الثاني، أي خال الكتاب والدليؿ مف اإلشارة إلى تدريب 
الطمبة عمى ميارات لغوية معينة يمكف استثمارىا في المحفوظات األربع، مع 

ذا اقتضى)محاكاة النمط المغوي : أنيا موفورة مثؿ ذا اشترى وا   أو (46)(إذ باع وا 
أو اإلتياف بكممة  [حجُّ البيِت، عمى الّناس]ميارة الوصؿ في اآلية المحفوظة 

.   وغير ذلؾ مف ميارات لغوية ممكنة(47)[يستبشروف]لنمط 
الصف الرابع األساسي : رابعاً 
 األناشيد -1

في كتاب لغتنا العربي لمصؼ الرابع األساسي أحد عشر نشيدًا، ورد ستة منيا 
في الجزء األوؿ لمكتاب وخمسة في الجزء الثاني منو، وىي كأناشيد الصفوؼ 

كاف عدد أبيات كؿ نشيد . الثالثة األولى متالئمة مع موضوعات النصوص القرائية
وقد وضع المؤلفوف في نياية كؿ نشيد نشاطًا . متراوحًا بيف أربعة أبيات إلى عشرة

متعّمقًا بحياة الشاعر كاتب القصيدة أو نشاطًا يبحث فيو الطالب عف قصائد 
.  تتحدث عف موضوع القصيدة، أو مجموعة مف األسئمة الخاصة بفكرة النشيد

أما دليؿ المعمـ فقد تضمف نتاجات خاصة واستراتيجيات تدريس لكؿ نشيد، 
ولكف بصورة موجزة غير كافية لتدريس النشيد بالصورة المرجوة، وغير كافية 

فعمى سبيؿ التمثيؿ جاءت . لتدريب الطمبة عمى ميارات لغوية ممكنة في النشيد
:  عمى النحو اآلتي(48)النتاجات الخاصة لنشيد الجيش العربي الباسؿ
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.  قراءة النشيد قراءة معّبرة وممحنة- 
 . (49)يفسر معاني المفردات ويعطي المعنى اإلجمالي لمنشيد ويحفظو -

أي اإلشػارة إلى ميارة القراءة فحسب، دوف بياف الخطوات المناسبة لتحقيؽ 
تمؾ الميارة، كما أف تفسير المفردات دوف استخداميا في جمؿ مفيدة ال يؤدي إلى 

.  اكتساب ميارة بناء الجممة المفيدة

:  أما استراتيجيات التدريس لمنشيد نفسو فجاءت تكرارًا لمنتاجات عمى النحو اآلتي

، ومناقشة معاني المفردات - قدوة ومحاكاة –قراءة النشيد قراءة معبرة "
ربّما فات عمى . (50)"والتراكيب والمعنى اإلجمالي ومتابعة حفظ الطمبة لمنشيد

المؤلفيف أف النتاجات غير االستراتيجيات، فالنتاجات أىداؼ واالستراتيجيات 
طرائؽ تدريس، وبذلؾ يبقى األمر لممعمـ لتقديـ درس النشيد وفؽ اجتياداتو التي 
غالبًا ما تكوف تقميدية تيتـ بقراءة النشيد وحفظو وال يعمؿ عمى إكساب الطالب 

األمر الذي يؤكد ما قمتو قبؿ صفحات بأف حصة . ميارات لغوية واردة في النشيد
النشيد تبدو حصة ىامشية ذات نتاجات ميارية لغوية غائبة خاصة أف األناشيد 

ما زالت غير ممحنة وتعتمد عمى قراءة المعمـ في توجيو الطمبة إلى نغـ معيف، إف 
غياب المحف يعني بالضرورة غياب التذوؽ الجمالي والمتعة والدافعية إلى محاكاة 

.  األنماط المغوية في النشيد أو استخداـ المفردات الصعبة في جمؿ مفيدة

إف الموسيقى تنمي لدى الطفؿ إحساسو باالتصاؿ مع "جودي ِىر . تقوؿ د
اآلخريف وتتيح لو الفرصة ليتعمـ ميارات لغوية وحسابية، وتزوده بشعور باطني 

بالمسرة في أثناء لعبو وأكمو ونومو، وتكسبو القدرة عمى التعبير عف ذاتو والتفاعؿ 
فاألطفاؿ عندما يستمعوف لمموسيقى وعندما ُيغّنوف إنما . مع مشاعر اآلخريف

يتعمموف كممات جديدة وأصوات جديدة، كما تساعد اإليقاعات الموسيقية عمى النمو 
.  (51)"الجسمي السميـ لمطفؿ
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ومف المالحظ أف عددًا مف األناشيد كاف فوؽ المستوى المعرفي لطمبة الصؼ 
لمعروؼ  (الِعمـ)الرابع، إضافة إلى خشونة المقروئية في النشيد، عمى غرار نشيد 

: الرصافي فيو نّص ذو لغة جزلة، فيو مفردات غير أنيسة عند لفظيا

ال يبمغ المرُء منتيى أربْو  إال بعْمـ يجدُّ فػػي طمبِػػػْو 

َفأوِ  إلى ِظّمو تعش رَغدًا عيشًا أمينًا مف سػوء ُمْنقَمِبْو 

 واتعْب لو تستػرْح أبداً 
وأف لمعْمـ في العال فمكًا 
 فاْسَع إليو بعزـِ ذي جمدٍ 
 ال تتكؿ بعده عمى نسبٍ 

 

 فراحُة المرِء مف جنػى تعِبوِ 
كؿ المعالي تػػدور في قطِبْو 
ـَ الرأي غيػَر مضطرِبوْ   مصّم

 (52)فالعمـ يغني النسيَب عف نسِبْو 

فيذا النشيد قصيدة تالئـ طمبة الجامعات أو طمبة الثانوية فيو نّص شعرّي 
خشف يقـو عمى الذىنية والمباشرة والتكمؼ التعبيري، ويخمو مف جماليات الرشاقة 

فإذا كاف ذلؾ كذلؾ فكيؼ . المغوية التي يحتاجيا األطفاؿ مف طمبة الصؼ الرابع
لى مثؿ ذلؾ يتجو ! سيتذوؽ الطمبة النشيد؟ وكيؼ ستتوافر ليـ الدافعية لحفظو؟ وا 

: ولكف بصورة أقؿ ذىنية وخشونة لفظية، فيصؼ الشاعر الكتاب (كتابي)نشيد 

 أنت كالنجـِ في ُدَجى اليـّ ال َبؿْ 
أنػػت فيما حويَت ِحميُة فضِؿ 

 

 َلَؾ نوٌر يفوُؽ نوَر الشِّييابِ 
 (53)يتحمّى بيا ذوو األلبػػاِب 

 

أف يتمتع بخصائص لغوية "فالنشيد نمط مف أنماط أدب األطفاؿ الذي ينبغي 
، لذلؾ يحسف أف (54)"تنأى عف التعقيد أو األساليب الطويمة الممتوية، وعف التجريد 

.  (55)"عذبة األلفاظ، حسنة الوقع والترديد" تكوف األناشيد 
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إف أىـ أىداؼ تدريس األناشيد ىو أف يحب الطالب المغة العربية ويستمتع 
بنطقيا وجماليات أساليب التعبير فييا ويكتسب ميارات لغوية شفوية وكتابية، 

!  فكيؼ سيحقؽ ىذا اليدؼ إذا كاف النصُّ الشعري منّفرًا؟

وفي عدد غير قميؿ مف األناشيد أخطاء طباعية وفي ضبط الشكؿ أّدت إلى 
اختالالت في موسيقى النشيد، ففي نشيد العقبة وردت كممة األرُدفِّي مشكولة عمى 

: ىذا النحو

 (56)المفتوُح دومًا  عمى الدنيا وليس لو بديُؿ  (األْرُدفِّي ) وباُب 

والصواب حذؼ الّشدة عف نوف األردف كي يستقيـ الوزف، ويقينًا سيتعثر لساف 
.  الطالب عند قراءة البيت بحبسة أو ثقؿ في النطؽ

في البيت الثالث وقد وضعت  (حييت)نجد كممة  (يحيا الوطف)وفي نشيد 
: سكوف عمى التاء في آخرىا، ىكذا

 (57)تعيش بالدي ويحيا الوطْف   (حييتْ )سأىتُؼ باسمؾ ما قد 

ألف التسكيف ىنا  (فعوؿُ )والصواب وضع ضّمة بداًل مف السكوف حتى تصبح 
ال ضرورة لو، ومف الواضح أنو يخنؽ الدفقة اليوائية في نطؽ الكممة وال يجعميا 

منسابة؛ وال أحسب أخطاء ضبط الشكؿ إال مف اجتياد القائميف عمى صنعة 
الكتاب وال سّيما المحرر المغوي، وليس كؿ محرر لغوي يمتمؾ ثقافة جيدة في 

 (أنا)فمثاًل نوف . موسيقى الشعر تؤىمو لضبط شكمي صحيح لألناشيد أو القصائد
: في البيت وردت مشكولة بالفتحة

 (58)َأَنا في الصبح تمميٌذ  وبعد الظير نّجاُر 
فيقع خمؿ موسيقّي في النطؽ،  (َأفَ )األمر الذي سيقرأىا المعمـ بالخطؼ 

وردت في أناشيد كثيرة في الصفوؼ السابقة لتقرأ بالخطؼ  (أنا)والطريؼ أف كممة 
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ولكف المحرر المغوي لـ يضع الفتحة، فيقرأىا المعمـ أو الطالب عمى صورتيا  (َأفَ )
كما أف المحرر المغوي وضع ضمة عمى آخر كممة فناف . فيحدث خمؿ موسيقيّ 

والصواب تنويف ضـّ، ال ُبدَّ إذف لممحرر المغوي مف دراية فنية في موسيقى الشعر 
.  مف أجؿ أف يضبط شكؿ األبيات حسب أوزانيا الصحيحة

التي ينبغي أف تكوف ساكنة الحرؼ  (طريقة)وفي نشيد آداب السير نجد أف كممة 
: األخير، جاء الحرؼ األخير فييا مضمومًا، فاختمؼ عف إيقاع الشطر األوؿ

 (59)وتميَّْؿ لو نصَؼ دقيقْة  فالعاِقُؿ َمْف ساَر طريَقُة 

وفي ىذا الموضع يحسف التذكير بأف المعمـ يستطيع تدريس التاء المربوطة 
.  (ىاء)متحركة وساكنة، وكيؼ أنيا إف أتت ساكنة تنطؽ 

المحفوظات  -2

يضـ كتاب لغتنا العربية لمصؼ الرابع األساسي تسعة نصوص، منيا نص 
مف شعر التفعيمة ونص قرآني وحيدث شريؼ ونشيد في الجزء األوؿ مف الكتاب، 
وحديث شريؼ ونص قرآني وثالثة أناشيد في الجزء الثاني مف الكتاب، ونجد كؿ 
ما بدعوة الطالب لكتابة  محفوظة منتيية إما بمجموعة أسئمة عف أفكار النص، وا 

وقد الحظت اىتمامًا بجانب الميارات المغوية في بعض . فقرة عف حياة الشاعر
: المحفوظات مف مثؿ نشيد الخنساء، إْذ جاءت األسئمة عمى النحو اآلتي

.  اقرأ األبيات الشعرية قراءة إلقاء متمّثاًل معناىا بصوتؾ، وحركاتؾ الجسدية- 1

ما أجمُؿ بيٍت أعجبؾ؟ لماذا؟ - 2

ما الحركة الجسدّية المناسبة لمقسـ؟  (فال واا ما أنساؾ حتى)- 3

.  (60)" أسموب القسـ، أسموب االستفياـ: حّدد األنماط المغوية اآلتية- 4
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تتضمف األسئمة األربعة أنشطة لغوية معينة تؤدي إلى اكتساب ميارات، 
فالسؤاؿ األوؿ يؤدي إلى اكتساب ميارة اإللقاء التعبيري وتمثؿ معاني المفردات، 
والسؤاؿ الثاني يؤدي إلى اكتساب ميارة التذوؽ المغوي لممفردات وفيميا والشعور 
نحوىا، والسؤاؿ الثالث يؤدي إلى اكتساب ميارة استخداـ أسموب القسـ والتأمؿ 
بجماؿ األسموب حيف اقترنت الفاء بال القسـ النافية وتكرارىا في عبارة القسـ، 

والسؤاؿ الرابع ُيكسب الطفؿ ميارة اكتشاؼ أساليب التعبير العربيػة كأسموبي القسـ 
ثالثة  (النبات)كما ورد في أسئمة محفوظة . واالستفياـ وىما نمطاف لغوياف ميماف

: أسئمة جّيدة تعزز ميارات لغوية شبيية بالمذكورة مثؿ
.  اقرأ األبيات قراءة جيرية معبرة مراعيًا تمّثؿ المعنى- 1
أي األبيات أجمؿ في رأيؾ؟ ولماذا؟ - 2
.  (61)" ضع عنوانًا آخر لألبيات - 3

وىو آيات مف سورة عمراف  (المحفوظة)كما ورد في آخر النص القرآني 
: أسئمة مف ىذا القبيؿ مثؿ

.  (وال تينوا وال تحزنوا)اقرأ الكممات اآلتية متمّثاًل معنى النيي فييا - 
 . (62)" يقاؿ يـو لؾ ويـو عميؾ، استخرج مف اآلية ما يناسب ىذا القوؿ  -

: كما جاء في أسئمة المحفوظة القرآنية مف سورة النور السؤاؿ اآلتي
السماوات، مشكاة، مصباح، : (األلؼ)اقرأ الكممات اآلتية مراعيًا حرؼ المّد "

.  (63)" زجاجة
واألسئمة السابقة المتعمقة بالمحفوظات األربع إنما ىي تعزيز جّيد وناجح 

لمميارات المغوية التي يكتسبيا الطالب في ىذا الصؼ، وال أدري ما سبب التفات 
مع أف . المؤلفيف إلى معالجة ميارات لغوية في المحفوظات فحسب دوف األناشيد

األناشيد غنية باألنماط المغوية المحّببة، وبالتفريؽ بيف التاء المبسوطة والمربوطة 
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وحروؼ المّد، والوصؿ والقطع، واليمزات، وأساليب التعجب واالستفياـ والدعاء 
والقسـ والنفي والنيي إلى غير ذلؾ مف القضايا المغوية الضرورية، فإذا كاف مؤلفو 

 إلى معالجة – وقد انتبيوا حقًا –كتاب لغتنا العربية لمصؼ الرابع األساسي انتبيوا 
ميارات لغوية في المحفوظات، فمماذا لـ ينتبو مؤلفو الصفوؼ الثالثة األولى إلى 
ذلؾ؟ مع أف وثائؽ منياج المغة العربية وأدلتو تظير بجالء استناد تدريس المغة 

.  [القراءة، الكتابة، التحدث، االستماع ]العربية إلى ميارات االتصاؿ المغوي األربع 
ليس مف ميمة البحث كشؼ األسباب قدر عنايتو بالنتائج، واىتمامو بطرائؽ 

استدراؾ ىذا النقص الكبير في معالجة الميارات المغوية في األناشيد والمحفوظات، 
.  (التوصيات)وسأورد مقترحات لطرائؽ استدراؾ النقص في 

: نتائج البحث
اشتممت كتب المغة العربية لمصفوؼ األربعة األولى في المناىج األردنية الجديدة  -

.  عمى ثالثة وخمسيف نشيدًا وثالثًا وعشريف محفوظة

جاءت موضوعات األناشيد والمحفوظات مالئمة لموضوعات النصوص القرائية  -
 . الرئيسة، إذ يقـو بناء الكتاب عمى نظاـ الوحدة الدراسية الكاممة

 التعممية في الكتب عمى تدريس المغة العربية وفؽ –تستند الرؤيا التعميمية  -
، كما ُألفت [القراءة والكتابة والتحدث واالستماع]ميارات االتصاؿ المغوي األربع 

أدلة المعمـ ليذه الكتب عمى ىذا األساس، وقد غطت الصفحات األولى مف كؿ 
دليؿ الجانب التخطيطي النظري لمنتاجات الخاصة واستراتيجيات التدريس وتوزيع 

 . الحصص والمحاور التفصيمية لكؿ ميارة مف الميارات األربع

مف المفترض أف تعزز األناشيد والمحفوظات ميارات لغوية متعددة مطروحة في  -
 وسبعيف التطبيقات والتماريف واألنشطة داخؿ الكتاب، وقد تبيف لمباحث أف اثنيف

نشيدًا ومحفوظة مف أصؿ ستة وسبعيف نشيدًا ومحفوظة ُعني بميارة القراءة 
فحسب عناية تنظيرية وليس تطبيقية، فجاءت األناشيد والمحفوظات فقيرة إلى 
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األسئمة التي تعالج قضايا لغوية، وانصب اىتماـ األسئمة عمى أفكار النشيد أو 
المحفوظة، مع أف كؿ نشيد أو محفوظة يحتوي عمى مجموعة مف الصيغ 

والتراكيب واألساليب التي تصمح لتعزيز الميارات المغوية المقررة عمى طمبة 
 . الصفوؼ األربعة األولى

ظيرت حصص األناشيد والمحفوظات دوف األثر التربوي والتعميمي والجمالي  -
 :والمغوي المنشود لألسباب اآلتية

 ما زالت األناشيد غير ممّحنة، ومف المعمـو أف األنغاـ الموسيقية في النشيد  -ٔ
 . تحفز الطالب إلى الفيـ والتذوؽ والحفظ واالستجابة لمقيـ وتعديؿ السموؾ

ُوِضَع لكؿ نشيد أو محفوظة سؤاؿ أو ثالثة لمناقشة موضوع النشيد أي أسئمة  -ٕ
استيعاب، وغابت األنشطة والتطبيقات المتعمقة بالميارات المغوية عدا أربع 
محفوظات مف أصؿ ستة وسبعيف نّصًا، فاتجيت العناية إلى ميارة القراءة 

 . فحسب وأىممت الميارات األخرى

 كانت مقروئية بعض األناشيد أعمى مف مستوى الطمبة فمفرداتيا خشنة  -ٖ
 . غريبة ومعانييا صعبة اإلدراؾ وىي قصائد وليست أناشيد

 .  كثرُة الزحافات واالختالالت الموسيقية في أوزاف األناشيد -ٗ

 .  وفرة األخطاء الطباعية، وأخطاء ضبط الشكؿ -٘

 كاف المستوى الفني لكثير مف األناشيد دوف المتوسط، إْذ خمت ىذه األناشيد  -ٙ
مف جماليات التعبير، وافتقرت إلى الخياؿ واستندت إلى الخطابية 

 . والمباشرة حتى بدت كأنيا وصايا نثرية ال عالقة ليا بالشعر

 لـ تِشر النتاجات الخاصة في دليؿ المعمـ إلى أىداؼ تتعمؽ بتدريب الطمبة  -ٚ
عمى ميارات لغوية أخرى غير القراءة، كما لـ تقدـ استراتيجيات التدريس 
ما يدعو المعمـ إلى االىتماـ بالميارات المغوية مف مثؿ محاكاة األنماط 
المغوية، أو استخداـ الكممات الجديدة في جمؿ مفيدة، أو التعبير الشفوي 
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مع أف كؿ دليؿ . عف موضوع النشيد، أو مناقشة قضايا إمالئية ونحوية
أثبت في صفحاتو األولى مجموعة مف الميارات المغوية المأموؿ تحقيقيا 

يبدو أف الدليؿ أعطى المعمـ حرية . في دروس العربية في تمؾ الصفوؼ
كافية لالجتياد، لكف المألوؼ أف أغمب المعمميف يدرسوف األناشيد بطريقة 

تقميدية متعجمة تتناوؿ جانب القراءة والحفظ وتيمؿ الميارات المغوية 
األخرى التي تحبب الطمبة بالعربية، لقد غاب عف الذىف أف األناشيد 

تحديدًا، ىي جزء مف أدب األطفاؿ وأف تدريس النص األدبي يختمؼ عف 
 . تدريس النص العاديّ 

: التوصيات

حذؼ بعض األناشيد غير المالئمة لممرحمة العمرية، وتمؾ التي تنطوي عمى  -
مباشرة وتعبيرية منّفرة، وتمؾ التي تفتقر إلى الجماليات الفنية، كما تحذؼ 

في  (محفوظتيف)المحفوظات المكررتاف في الصؼ الثاني وسبؽ ورودىما 
 . الصؼ األوؿ

إعادة التحرير المغوي لجميع األناشيد، وضبط شكؿ عشرات المفردات التي  -
 . تحتاج إلى ضبط

تمحيف األناشيد وعرضيا عمى الطمبة مف أشرطة تسجيؿ أو حاسوب، وقد أكد  -
 . دليؿ المعمـ ذلؾ، لكف األمر ما زاؿ غائبًا عف أرض الواقع حتى ىذه المحظة

إعداد درس نموذجي في دليؿ المعمـ لتدريس النشيد بصفتو نّصًا أدبيًا غنيًا  -
 . ومتنّوعًا يكسب الطمبة ميارات لغوية جديدة ويعزز لدييـ ميارات لغوية قديمة

عقد ورش عمؿ لمدرسي المغة العربية تتعمؽ بفف تدريس األناشيد  -
 . والمحفوظات

إيالء مشرفي مبحث المغة العربية أىمية متميزة لتدريس النشيد ومتابعة ذلؾ  -
 . داخؿ الصفوؼ الدراسية
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 :تشويؽ مف صورة فنية أو خياؿ أو لعب لغوي ممتع ومف ىذا النشيد
 فػػػوؽ ممػػرٍّر لممشاةِ 

  
 اقطػع في أنسب أوقاتِ 

 

واحذْر خطر السياراْت 

 ساعػْد شيخًا ال يقػػػدْر 
وعمى ضعؼ الشيخ اصبْر 

 

 أف يعبَر لمطرؼ الثاني 
 تمػػَؽ جزاَء اإلحسافِ 
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: أحد الحا رين- 
بحيث -ىؿ السبب في المباشرة واألسموب الخطابي في األناشيد : يتساءؿ
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يقوؿ في ردِّيه عمى سؤاؿ لمدكتور راشد عيسى فيما يخص تدريس مادة أدب 

تدرِّيس مادة أدب األطفاؿ في كمية " إنديانا"إف جامعة : األطفاؿ في الجامعات
. ـ1984التربية وقسـ المغة اإلنجميزية في كمية اآلداب منذ عاـ 

كما استعرض تجربة لو في ىذا الخصوص في الجامعة األردنية، حيث كاف 
يركز عمى نماذج متعددة مف أدب األطفاؿ، ويدع طمبتو في الدراسات العميا 

وكاف يدعو شعراء وأدباء . يجروف مقابالت مع األدباء والشعراء في ىذا المجاؿ
روضة فرخ اليدىد : الستعراض تجربتيـ في أدب األطفاؿ أمثاؿ المربية الفاضمة

ألكثر مف مرة والدكتور كماؿ رشيد ومعالي األستاذ محمود السيد الذي دعاُه 
. لمتحدث عف تطور أدب األطفاؿ في القطر السوري

العربي "كما يعمؿ مع طمبتو عمى تحميؿ مضاميف مجالت األطفاؿ مثؿ مجمة 
وكذلؾ االطالع عمى صفحة أدب األطفاؿ وتحميميا في " وساـ"ومجمة " الصغير

الصحؼ األردنية، واستعرض تجربة وزارة التربية في ىذا الموضوع حيث كانت 
. تتناوؿ قصص األطفاؿ بالنقد والتحميؿ

كما يتفؽ مع الدكتور عيسى حوؿ أىمية إلماـ مدرس مادة أدب األطفاؿ بيذا 
. األدب
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