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Abstract: 

 The importance of the research project lies in the formation of the child 
during the pre-school stage by transforming him into the following 

mental stages in the development process, through the guiding function 

of the language, and the development of his logical thinking during the 

age stage between4-6 years, by enriching his linguistic outcome, and 

the formation of concepts, And the diversification of levels of linguistic 

knowledge within the environment to which the child belongs. The 
linguistic lexical project has educational and cultural goals, child’s 

tongue, accompanied by some information related to their 

pronunciation, drawing, derivation with their synonyms, opposites, uses 

and employment. 

Therefore, we discussed during this research project an explanation of 
the pedagogical background controlling the manufacture of this 

dictionary, from external characteristics at the level of from, and 

internal to the level of content, in addition to the principles, conditions 

and standards that should de, as follows: basic principles: 

1. Simplicity 

2. The functional dimension is words used in daily life that help the 
child to cope 

3. Helping to continue the processes of mental development, sensory, 

motor, emotional. 

4. Proximity to the child’s surroundings and environment 

A moong the conditions for compositing this dictionary is the 
development of contemporary scientific and artistic terms. To be 

characterized by clarity, comprehensiveness and arrangement, symbols, 

to be descriptive and analytical in the arrangement of its vocabulary, 

styles, and sentences. 
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 الهندسة البيداغوجية لتعليم العربية للطفولة المبكرة                     
 -المعجم اللغوي أنموذجا  -                                  

 
 2فاطمة الزهراء منصف

 
 الملخص

المهارات،ولعللعلممااليجادلفيهأحدكونالحياةالمعاصرةتتجهإلىاإلنسانصاحب
أمورمنصميممهام المهاراتوتنميتها أغلىسلعةاآلنهيالمهارةعينها،وإنباتهذه

.األسرةوالمدرسة
إذيعتبرضعفالتحكمفياللغةالمكتوبةوالمنطوقةمنقبلالطفلفيالمرحلةالعمرية

الممتدةمابينأربعإلىستسنواتسببافيضعفالتعبيربها)اللغةالعربية(.لذلكوجب
تعليمالطفلاللغةالوظيفية)العربية(علىأساسمنهجيبوضعياتتعليميةبسيطة،تكسبه

لغوية لسنّهحصيلة المناسبة والقيم والتراكيب المفردات من مجموعة على تشتمل ،
ولوضعيتهداخلالمجتمع)الوسط،البيئة،العمر(،ممايؤهلهلتفعيلالمكتسباتالتيحّصلها
عنالفكر، هيمجموعاألنساقنعبّربها فاللغة عنطريقفعلالتعلم. بتحصيلها قام أو

المرس بين التواصلية قبلوالوسيلة ما فيمرحلة الطفل وجبعلى لذا إليه، والمرسل ل
المدرسةأنتمهدلهالشروطليكتسبمجموعالمهاراتاللغويةفيالكتابةوالقراءةمنجهة

 .وفيالتعبيرمنجهةأخرى

 .لطفولةالمبكرةا،اللغةالعربية،أصولالتربية:الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

اللغويةالسليمةلتعليمالطفليبدأمنإجراءاتومراحلأوليةأساسيةوهيإصالحاللغةفيبيئةومناخمعين،توفيرالبيئة
على تشتمل لغوية حصيلة تكسبه بسيطة تعليمية بوضعيات أساسمنهجي على األم لغته الطفل تعلم أجل من وذلك

تهداخلالمجتمع)الوسط،البيئة،العمر(ممايؤهلهلتفعيلمجموعةمنالمفرداتوالتراكيبوالقيمالمناسبةلسنّهولوضعي
 المكتسباتالتيحّصلهاأوقامبتحصيلهاعنطريقفعلالتعلّم.


تكمنأهميةالمشروعالبحثيفيتكوينالطفلفيمرحلةماقبلالمدرسةعنطريقتحويلهإلىالمراحلأهمية الدراسة:

العقليةالمواليةفيعمليةالنموعنطريقالوظيفةالتوجيهيةللغة،وتنميةالتفكيرالمنطقيعنداألطفالبإثراءالحصيلة
اتالمعارفاللغويةداخلالمحيطالذيينتميإليهالطفل.اللغويةلدىاألطفال،وتكوينالمفاهيموتنويعمستوي


أيالمداخلالتيتحققهداف الدراسة:أ مجموعالوحداتالمعجمية فيطيّاته يضم إذ وثقافية، تربوية أهدافتعليمية

 بمرادفاتها واشتقاقها ورسمها بنطقها تتعلق التي ببعضالمعلومات مرفقة الطفل لسان في بالفعل وأضدادهاوجودها
واستعماالتهاوتوظيفها.

 أنيجعلالمتعلّمقادراعلىإدراكعالماتمحيطه. .1
أنيجعلالمعجمالمتعلّم)الطفل(قادراعلىاستعمالعالماتمحيطهاللغوية)اللغةالعربية(...استعماالصحيحا .2

 مفيدا.
 التعبيرعنحاجاته.أنيساهمالمعجمفيبناءكفاياتلدىالمتعلّم،ويكونقادرامنخاللها .3
 أنيساهمالمعجمفيبناءكفاياتلدىالمتعلّم،ويكونقادراعلىالتّواصلالمفيدمعمحيطهوأقرانه. .4



 فرضيات الدراسة:

 هناكضعفعلىمستوىالفهمواالستيعابللمفرداتوالتراكيباللغويةالخاصةباللغةالعربيةلدىالطفل، ربما
 علىاكتسابالمعارفوالمهاراتاللغوية.نتيجةعدمقدرةالطفل

                                                           
fmonsef@fmps.maد.،المؤسسةالمغربيةللنهوضبالتعليماألولي،المغرب، 
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 فيطرائقتنمية  التالئم العمريةسببهعدم المرحلة هذه أثناءوبعد وكتابة الطفلنطقا ينعكسعلىلغة ما ربما
 الكفاياتاألساسيةالموجهةللطفل.

 ال وظيفية، غير الطفل يتعلمها التي العربية اللغة أن  ربما المهارات مجموع على الضروريةتشتمل والقواعد
 الكتسابهامنقبلالطفل.


 إشكالية الدراسة:

 ؟أيمستوىمناللغةيمكنأنيعتمدفياختيارالمادةاللغويةفيتأليفالمعجمماقبلالمدرسة 

 لمرحلةماهيالمعاييروالقواعدالمعرفيةالتييمكنناتبنيهافيضوءاالستعدادالقبليلتنزيلمشروعالمعجماللغوي
 المدرسي؟قبلالتعليمما

 ماهيأبرزالمراحلوالخطواتالتييمكنناقطعهامنأجلتنزيلوتفعيلمخططالمشروعالمعجمي؟ 


 المبحث األول: المداخل والخلفيات 

 الخلفيات المهيكلة للمعجم اللغوي.أوال:  -
 مخطط الرؤية االستراتيجية: - أ

 المنهجية المرتكزات بسط في الشروع قبل اإلستراتيجية الرؤية كون إلى يشار وأن البد هذا ،2030-2015لعملنا
الذييعتبراإلطارالمرجعي"المجسدللفلسفةالتربوية،وعلىأساسهتم،ملتزمةبمبادئالميثاقالوطنيللتربيةوالتكوين
تمّ وعلىضوئه الكفايات"يالكثيرمنالمستجداتالتيمنبينهتبنّإنجازالكثيرمناإلصالحات، بيداغوجيا )بلكبيرا

،والتيتفرضمنظومةعلميةلتقومبوظائفها،إذتأكدالرافعةالثانيةمنالرؤيةاإلستراتيجية(2003.6محمدومنمعه
األولي" التعليم يكون أن القانون" على بقوة ولألسرة للدولة والبحثالعلميإلزاميا والتكوين للتربية )المجلساألعلى

،،وأنمنأهمغاياتهاالمنشودةخاللهذهالمرحلةهو"اكتساباللغاتوالمعارفوالكفاياتوالقيم(15.2015-2030
،لذلكفأهمالدوافعواألسبابالتيتدعونالنشأة(11.2030-2015)المجلساألعلىللتربية.فرديةوجماعيةوكونية"

الدافعالنفسيواالجتماعيمنجهة،والدافعالمعرفيوالثقافيمني،هةقبلالمدرسرحلةماماللغويلمشروعالمعجم
جهةثانية.

 


 : خالل مرحلة التعليم األولي مفهوم الهندسة البيداغوجية - ب
 :عليم األوليلتطوير التلهندسة اللغات - 1

 :استثمارالمكتسباتاللغويةوالثقافيةاألوليةللطفلوإدراج

 اللغةالعربية 

 الفرنسيةاللغة

 .التعليم المستوىمن هذا طبيعة مع انسجاما الشفهي التواصل على للتربية،التركيز -2015)المجلساألعلى
(38،ص2030

اعتبرتالرؤيةالتيتقدمبهاالمجلساألعلىللتربيةوالتكوينوالبحثالعلمي،اللغةالعربيةهيلغةالتدريساألساسفي
يقتضيضرورةتعزيزهاوتنميةاستعمالهافيمختلفمجاالتالعلموالمعرفةوالثقافة جميعاألسالمالتعليمية،وهوما

 

 

 

 

 الرؤية االستراتيجية

2015/2030 

 

 

 

 

 

 

 الرافعة الثانية

 :التعليم األولي

 "  إلزاميا للدولة ولألسرة"

  اكتساب
الكفايات 
 والقيم 

اللغات  اكتساب
 والمعارف

الميثاق الوطني للتربية 
 والتكوين

  اإلطار

 المرجعي األول
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يثهاوتبسيطها،وتحسينتدريسهاوتعلمها،وتجديدالمقارباتوالطرائقالبيداغوجيةوالحياة،وتقويةوضعهاوتنميتهاوتحد
ذاتالصلةبها،باالضافةإلىإحداثمراجعةعميقةلمناهجوبرامجتدريساللغةالعربية،وتجديدالمقارباتالبيداغوجية

منتهيئ والسهرعلىالمزيد فيتدريسها، المعتمدة وتنميتهاواألدواتالديداكتيكية تحديثها فيأفقتعزيز اللغة، هذه ة
.وتبسيطها

 الهندسة اللغوية الجديدة للمدرسة المغربية - ت
داخل علىحدة لغة كل لوضع الواضح التحديد يقتضي تدريساللغاتوتعلمها تطوير أن من الجديدة الهندسة تنطلق

واالن بينهما التكامل مراعاة مع مدرسة تدريسولغة كلغة التربوية.المدرسة، للمنظومة المكوناتالقطاعية بين سجام
من أساسي ومقوم العام، الشأن تدبير في معتمدة ولغة للدولة رسمية كلغة العربية اللغة تحضر المنطلق هذا وضمن

 (41)المجلساألعلىللتربيةوالتكوين،صمقوماتالهويةالمغربيةواللغةاألساسواألولىللتمدرس

 .اجتماعي: مدخل نفسي ثانيا -
سنواتبكونهاتحّولذكاءالطفل6إلى4مرحلتهالعمريةالممتدةمابينخاللتتميزالحياةاالجتماعيةالمحيطةبالطفل
بواسطةاآللياتاللغويةالثالثيةاآلتية:

اإلشارات.-1
القيمالذهنية.-2
القيمالجماعيةالمنطقية.-3

والمحددة،العالقاتالتيتنتجعنعمليةالتواصلداخلمحيطهأوبيئتهلذانجدعالقةالطفلبمحيطهمرتبطةبمجموع
"فالسلوكإذنحالةمعيّنةمنالتبادلبينالعالمالخارجيوالفرد.واإلدراك،بنوعالسلوكالذييحدثمنطرفالطفل

إ بالفضاءاألسري، يزالمرتبطا يكونالطفلما تعتبرالحسيوالتدربالحسيالحركي.."،وغالبا هيعالمه"األم"ذ
االجتماعيباألساسداخلاألسرةخاللتلكالمرحلة.

 : مدخل معرفي، ثقافي.لثاثا -
يؤكدعلىأن"كلسلوكيصدرعنالكائنالحي،يستجيبلحاجةما.فالطفل،شأنهفيذلكهوفيهذااإلطارنجدبياجي

عنذاته.والحاجةدائماهيالمؤشرالخارجيالنعدامالتكيف:شأنالكهل،اليقومبأيعملإالإذاحركتهحاجةنابعة
ويمكنأننقولبصفةعامة،إّن،...،رينُكيّفسلوكنافيضوءهذاالتغي،فنحننتكلمعنحاجةعندمايتغيرشيءمافينا

تكيّ يهدفإلىإعادة أنيكوننشاطا اليعدو محيطهكلسلوكجديد مع التكيّ،فالفرد بهذا فإلىبلوإلىاالرتقاء
القولتتميزالنظرية(2017.125مواليالمصطفى،)البرجاويمستوىأحسنمنالتكيفالسابق" منهذا انطالقا

بتأثيرإيجابيفيبناءالسياقاتالتعليميةالتنمويةبشكلمضمونوفعّال،خاصةفيالمراحلاألولىهالمعرفيةعندبياجي
ا القدراتالطفليةمنحياة مجموع يتطلبتطور بياجيه وفقرؤية فالتعلم وتمك ،العقلية،لطفل. منضبطالعصبية، نه

اقالمناسب،ووعيهبحاالتهالعامةوالخاصةمعا،والموقفالموضوعيالذييوجدفيه.استعمالالكلماتفيالسيّ
عنطريقتحويلهإلىالمراحلالعقليةالمواليةة،قبلالمدرسوتقودناهذهالنظريةبمبادئهاإلىتكوينالطفلفيمرحلةما

على وذلكباحتوائها النمو، فيعملية التعليمية،مجاالترئيسةأربع فيالعملية األساسية التطبيقاتالتربوية من تعد
التنموية،وهيكاآلتي:

 الوظيفةالتوجيهيةللغة. -

 تكوينالمفاهيم. -

 أشكالرمزية.ترجمةالخبراتالحسيةإلى -

 تنميةالتفكيرالمنطقيعنداألطفال. -

الخالصةاالجرائيةلهذهالخلفيات: -
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ويُعدالمعجماللغوي)للغةالعربية(بمثابةاللبنةاألولىلهذهالمجاالتالرئيسةالتيتتضمنهاالنظريةالمعرفية،لكونهيضم
،خاصةةوالتيعلىالطفلاكتسابهافيمرحلةماقبلالمدرس،مجموعالكلماتوالمفاهيماألساسيةفيالقاموساللغوي

علىالتعبيربلغةفصيحةسليمةخاليةمنالشوائب القدرة يكسبه سليما لغويا لغةرسميةيجب،امتالكهرصيدا لكونها
بين ةالتيتتراوحماقبلالعمليات،الخاصةبالفئةالعمريمرحلةماإتقانهاقبلتعلّمهأيلغةأجنبيةثانية،خصوصاوأنّ

،وذلكلكونهاهمنحيثالنموالمعرفيحسببياجي،نهايةالسنةالثانيةإلىحدودالسنةالسابعةتُعّدمرحلةغيرواضحة
تنقسمإلىطورينرئيسيينهما:هتتميزبالنمواللغويعندالطفل،وهيكمايقسمهابياجي

 قبلالمفاهيمويبدأمنسنتينإلىأربعسنوات:طورما 
 يستطيعالطفلخاللهذهالمرحلةالعمريةتكوينمفاهيم. ال .1
 اليستطيعالطفلخاللهذهالمرحلةاستعمالعمليةالتخييلأوالخيال. .2

 لى:الطورالحدسييبدأمنأربعسنواتإلىسبعسنوات،خاللهذهالمرحلةالعمريةيصبحالطفلقادراع 
 واستخدامالرموزاللغويةبشكلأكبر.،ازديادالنمواللغوي .1
 سيادةحالةالتمركزحولالذات. .2
 وتصنيفاألشياء.،البدءبتكوينالمفاهيم .3

"تلعباللغةبشكلخاصدورافعاالونشيطافيبناءالتعلموبناءالمعرفةالبشرية،فرغمكونعالماتهاترمزإلىالوقائع
منمن فهيبُواألشياء، 35،ص1995)المير،"35المير،صتواصليهام.د ع طلقاتفاقاجتماعياعتباطي، نطرح( لذا

"التذكر" لنشاط و،مثاال األنواع، تصنيف على قاعدةفيحتوي أساس على تدريبهم تم الذين األطفال مجموع أن نجد
مقارنة،أحسنفياختباراالسترجاعالمعارفالمتخصصة)مفهومالنوع،مميزاتالنوع،مبادئالتصنيف...(ينجحون

للتذكّ علىالمعارفالعامة تدريبا تلقوا الذين باقياألطفال فيمجالمع للفهم بالنسبة ونفسالشيء التنشيط(، ر)إعادة
لفهمهعوضاالستراتيجيات القراءة،إذتصبحالمعارفالسابقةالمرتبطةبمحتوىالنصالتيفيمتناولالطفلمحددة

للقراءة.العامة
  :هي والخالصة العملية اإلجرائية

 وتخطيطاألنشطةفيضوءهذاالمعطى.،مراعاةالنموالعقليوالعصبي .1
 هندسةوتخطيطأنشطةتعلملغويةحسية)ماديةملموسة(. .2
 استثمارالعمقالوجدانيالمكتسبمنطرفالطفلأسريا. .3
 الجماعة.معممنخاللالحياةالتعلّ .4

.بيان الخلفية المتحكمة في المعجم في عالقة ذلك بالرؤية المنهجية للكفايات، ووالقيم ،واالختيار ،مدخل الكفايات رابعا:
التعريفالبيداغوجيللكفاية:فهي"قدراتمكتسبةتسمحبالسلوكوالعملفيسياقمعين،ويتكونمحتواهامنمعارف -أ

 قصدومهاراتوقدراتواتجاهاتمندمجةبشكلمركب، وتوظيفها وتجسيدها باستثمارها الفدرالذياكتسبها يقوم كما
 (2000مواجهةمشكلةماوحلّهافيوضعيةجديدة.")الدريج

المرحلة العمرية 
الممتدة ما بين 

سنوات 6إلى4  

 

 ثقافي/ معرفي: مدخل

التطبيقاتاألساسيةفي
 العمليةالتعليميةالتنموية

الوظيفة -
التوجيهية

 .للغة

تكوين -
 .المفاهيم

ترجمةالخبرات -
الحسيةإلىأشكال

 .رمزية

تنميةالتفكير -
المنطقيعند

 .األطفال

مدخل 
 اجتماعي/نفسي:

 اآللياتاللغويةالثالثية

اإلشارات-  

القيمالذهنية-  

القيمالجماعية-
 المنطقية
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وكونية -ب نظرية خصائصبيولوجية بوجود التسليم من الكفاية مفهوم تحديد في تشومسكي انطلق الكفاية: تعريف
ساباللغة،فهيمعارفضمنيةافتراضية،وطاقةفرديةكامنةفيمسؤولةعنذلكاالستعدادالمسبقلدىكلفردالكت

 (2014.126كلفرد.)المساعدي.
تعريفاللغة:حسبتعريفابنجني:هيأصواتيعبّربهاكلقومعنأغراضهم"فهيإذنقولالكالمعلىكل -ت

 (.33غرضأوقصدرغبفيهالمتكلّم.)أبوالفتحابنجني،الخصائص،
السيّ وتمكّوفيهذا معينة، لميكانيزماتإنتاجاأللفاظفيلغة المتدخلة تلكالمعرفة هي" اللغوية الكفاية نهذهاقتعّد

إنها أخرى...، منجهة صحيحة علىجملبأنها ومنالحكم منجهة، منتكوينجملصحيحة الميكانيزماتالمتعلم
ما" لغة األلفاظنحو التيتحكمصياغة الطفل(2004.116عدي.)المسامجموعالقواعد يعيشها فإن"كلتجربة لذا

وذلكدونإغفاللكونالتعلم،تستلزمهيكلةالواقع،أيإعمالميكانيزماتاالستيعابالتيهيمنصميمنشاطالذات...
إالّ يتم ال الطّالحقيقي النشاط تجارب طريق الدّعن واستيعابهفلي اخلي واكتشافللواقع"، (1995.35)المير.وهيكلة

الطفلداخلمحيطهوفقواقعمعينفمجموعالتّ عبيرتمّكنهمناكتسابمجموعالقدراتاللغويةللتّ،جاربالتييعيشها
الؤممبعملياتاالستيعابوالتّعنمختلفالمواقفالتيعاشهاخاللتلكالفترة،لذلكنجدأننظريةبياجيه"تربطالتعلّ

التعلمالحقيقيحسبهاعلىالعالمالخارجي،باتجاهخلقالتوازنالالزملوجودهاالدينامي،إنّباشربهاالذاتاشتغالالتيتُ
(ومنهذاالمنطلقنُعّرفالكفاءةاللغوية33)سلسلةالمعرفة.اتوموضوعالتعلم."بياجيه،هوسيرورةوعيبنائيةبينالذّ

بعالالشعور،وإنّهاتُرّدإلىعمليةتحققالشعوريةلسياقالكالمبأنهاتمل كلتنظيملغويةبالسليقة،أي:أنهاتتصفبطا
لذاوجباختيارمجموعالقيموالكفاياتالالزمةمن(،2007.146يعيهالمتكلّمبقدرماينطقبه"،)آليونس،النعيمي.

الهدفالمنشود تحقيق أسا،أجل تعلم من الطفل لتمكين المبسط المعجمي المشروع تأليفهذا العربيةمن سياتاللغة
.العمريةالمرحلةهذهعنمختلفالمواقفوالموضوعاتالتيتواجههخالللتعبيرلبطريقةمبسطة،

 فعلى المعجم أن يحقق مايلي:
 أنيجعلالمتعلّمقادراعلىإدراكعالماتمحيطه. .1
)اللغةالعربية(...استعماالصحيحا أنيجعلالمعجمالمتعلّم)الطفل(قادراعلىاستعمالعالماتمحيطهاللغوية .2

 مفيدا.
 كفاياتلدىالمتعلّم،ويكونقادرامنخاللهاالتعبيرعنحاجاته.الأنيساهمالمعجمفيبناء .3
،قادراعلىالتّواصلالمفيدمعمحيطهوأقرانه.يجعلالطفلأن .4

مجموعا فيطّياته يضم إذ وثقافية، تربوية اللغويأهدافتعليمية أيالمداخلالتيتحقق،لوحداتالمعجميةفللمعجم
،وأضدادها،واشتقاقهابمرادفاتها،ورسمها،مرفقةببعضالمعلوماتالتيتتعلقبنطقها،وجودهابالفعلفيلسانالطفل

وتوظيفها.،واستعماالتها


 أهمية المعجم:
فيمايلي:يماقبلالمدرسالتعليمالخاصبمرحلة)العربي(تكمنأهميةالمعجماللغوي

 .إثراءالحصيلةاللغويةلدىالطفل 

 .)بناءقاعدةمنالمهاراتاللغويةاألولية)التحويل/التصريف/التركيب 

 ةتصحيحالوضعاللغويالغيرمتوازنلدىالطفلفيمرحلةماقبلالمدرس. 

 مستوياتالمعارفاللغويةداخلالمحيطالذيينتميإليهالطفل.عتنوّ 

 فهمكلماينطقبهأويكتبه،أويقرأه.تمّكنالطفلمن 

 .إتقانالطفلاللغةالعربيةالفصحىالوظيفيةالمبسطةبشكلجيد 

 .تنميةقدرةالطفلعلىالتعبيربلغةسليمةفصيحةوبسيطة 

 هتمكينالطفلمناإللمامبمفرداتوتراكيباللغة،وتوظيفهافيالتعبيرعنحاجياتهاليوميةفيالمدرسةأومحيط
 االجتماعي:نطقاوكتابة.

 .إدراكالطفلمعانيالمفرداتوالجمل،فيسياقهاالعام 

 .حفظالطفلمجموعالمفرداتوالتراكيب،ومعانيهابشكلتلقائي 

 المعرفي...(.-البيئي-االجتماعي-)الثقافي فهمالطفلللمحيطالذيينتميإليه 

 بمحيطه تربطه التي العالقات لمجموع الطفل المرافق-المجتمع-الطبيعة-الحديقة-المدرسة-البيت) توثيق
 العمومية..إلخ(.

 مدرسةمرحلةماقبلالخاللالرفعمنمستوىالخطابالفكريواللغويعندالطفل. 
فاللغةهيتذوقوإحساسمعا،والطفلخاللهذهالمرحلةالعمريةإذالميتذوقالكلمةفيلسانهعبرالخطاباتالموجهة

نطريقعمليةالتواصلاللغويمعمحيطهفلنتعبُرإلىعقلهووجدانه،إذوجبعليناأننكونقادرينعلىإليه،وع
تعليمالطفلمنذمراحلنموهاألولىهذاالموضوع،بمعنىإحساسهبقيمةوجماللغتهومحيطه.
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 الخلفية الديداكتيكية المتحكمة في صناعة هذا المعجم. المبحث الثاني: 

 أوال: المبادئ األساسية. 
اليختلفكثيراعنباقيالمعاجم،حيثنجدماتمتألفيهفيالوقتالراهنيمكنةمعجمالطفلفيمرحلةماقبلالمدرس

أنيعتبرضمنالمحاوالتالجيدةوالنافعة،غيرأنأكثرهذهالمعاجماليخضعللمقاييسالعلميةاألكاديميةالمختصة،بل
ا إلى شائعة،يخضع معروفة، أنها يعتقد المفردات من جملة اختيار و انتقاء يتم حيث الغالب، في الذاتية العتبارات

ومتداولةتالؤمخصوصيةالطفلفيمرحلةمعينةمننموهالعقليوالمعرفي،ويتركمايعتقدأنهغيرمالئمللطفل،كما
لذاسنحاولإبرازأهمالجديدةواألدواتوالوسائلالمستحدثةيتمإضافةبعضاأللفاظوالمفرداتالمعبرةعنالمفاهيم .

المبادئاألساسيةالتييمكنهاأنتتدخلفيبناءهندسةبيداغوجيةلتعليمالعربية،منخاللنموذجالمعجماللغويالخاص
.بمرحلةالتعليمماقبلالمدرسي




 

 


واكتسابهامنطرفالطفلمنذمراحلنموهاألولىواجب.لذاوجبعلىالمؤسساتالتعليميةالكلفرد،تبقىاللغةحق 
هذه في الطفل تمكين أجل من الدراسية، مناهجها عبر العربية اللغة تعليم تترجم أن المدرسي ماقبل بالتعليم الخاصة

الع باللغة والتحدثطالقة والكتابة مهاراتالقراءة من العمرية التعبيرالمرحلة منطرق إلىجانبتمكينه هذا ربية،
السليم،وأماكنالوقوفأثناءفعلالقراءة)االستفهاموالتعجب....(،لكونهذهالمهاراتتمّكنالطفلمنبناءشخصيته،

-للغويالمعجما-إلىجانبتنميةثروتهاللغويةوإكسابهأساسياتها)اللغةالعربية(.عنطريقفعلالتنشيطلكونهيعمل
التعلم" بناء في مساهماتهم وتنظيم المتعلمين بين التواصل تنمية بقصد تعلمية جلسة على الحيوية إضفاء )على"

المفردات(34،ص2003بالكبير، مجموع وحفظ فهم من الطفل تمكن وعلمية تقنياتعملية عبر يتم الذي الفعل هذا
والتراكيببشكلتلقائي.

"عملي الديداكتيكي: التعليميةالتواصل بينمكوناتالعملية التفاعل يتم الذيعبره ذلكالميكانيزم هو وجدلية، دينامية ة
.(131)سلسلةالتكوينالتربوي،المنهاجالتعليمي"مسبقا،عبرمونبغيةالوصولإلىالهدفتحددالتعلمية)المدرس(والمعلّ

سيكولوجيا ووعاء معرفية حمولة عن "عبارة الداخلية: واتجاهات،عناصره ومواقف وجدانية شحنات عن عبارة
.وإحساساتوكفاءاتجسميةحركية





 االبساطة

 بناءقاعدةمنالمهاراتاللغويةاألولية

 البعدالوظيفي

كلماتتنستعملفيالحياة
 اليوميةوتساعدهعلىالتكيّف

المساعدةعلىاستمرارعملياتالنمو
إلخ..العقليالحسحركيالوجداني  

 القربمنالمحيط

 المبادئ األساسية
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الخالصةاإلجرائيةتكمنفيكونطفلماقبلالمدرسةعلينامساعدتهعلى:
التعلمعنطريقاللعب)حسحركي(. .1
التعلمعنطريقالتنشيط)التواصلبينالمربيوالطفل(. .2
البعدالحسي)ماديوليسمجرد(. .3
لمعنطريقالموسيقى.التع .4

 في علم المفرد ألفاظ اللغة إلى ثالث مستويات:  يصنف المتخصصون
 يستطيعاستعماله.يعرفهالمتكلموالما .1
 يستعملهبعفوية.يعرفهالمتكلموالما .2
 يعرفهالمتكلمواليستطيعاستعماله.ماال .3

لتوسيعيقبلالمدرسفالطفلفيمرحلةالتعليمما كانفيحاجةإلىمعرفةاأللفاظالتيلميسبقلهالتعرفعليها إذا
ثروتهاللغوية،وإذاكانفيحاجةإلىتوظيفاأللفاظالتييعرفهافيتعبيرهأمامباقياألفرادليحصلعلىملكةتركيب

رفهاويستعملهالتُساعدهعلىفهمالمستويينمناأللفاظالتييعهائلالكالمالسليموالمفيد،فإنهيحتاجبالضرورةإلىكّم
اآلخرين،لذلكفاحتياجالطفلفيهذهالفترةالمحددةمنأربعإلىستسنواتإلىهذهالمستوياتمناللغةكرصيدأولي

.)مرحلةالطفولةالمبكرة(ضرورةواجبةخاللهذهالمرحلةالعمرية،ن وتمكّيستعملهبثقة 
للغ بالنسبة فالمعجم واأللفاظ اللغوية، المفردات من مجموعة على يشتمل الذي اللغوية الذخيرة يعتبر معينة مقدمةالة

 بداللتهاالبترتيبمعين، والمرفوقة ، بشكل فيمبسطمشروحة االنتقاء بواسطة ينهلمنها أن الباحث)الطفل( بإمكان ،
.فيشكلهاالمبسط،الذييتالؤمومرحلتهالعمريةغةالعربيةالحقيقيوالفعليللهفهمهاباستخداماختيارالكلماتالتييودّ

 .المعجموالضوابط الخاصة بشروط ثانيا: 
الشروط: -أ

 .وضعمصطلحاتعلميةوفنّيةمعاصرة 

 ،يتميزبالوضوح 

 يةلكلمايتعلّقبمرحلةالطفولةالمبكرةالشمولبيتميز 

 ،الرموز.فيموادهالترتيببيتميّز
المنهج:-ب

تحليليفيترتيبمواده،مفرداته،وأساليب،وجمله.وصفي
كاآلتي:

 .تقديماألفعالعلىاألسماء

 .تقديماألفعالالمجردةعلىالمزيدة

 .فصلاألفعالالمتعديةعلىاألفعالالالزمة 

 .تقديمالمعانيالحسيةعلىالمعالمالعقليةوالمعانيالحقيقيةعلىالمعانيالمجازية
 الداخلية والخارجية المواصفاتثالثا: 

 على مستوى الشكل: - أ

بصريا:تعتبراأللوانعنصرارئيسافيالتصميمالخارجيللمعجم،لمالهامندورعاطفيوجداني أنيكونجذابا -
أكدتهالعديدمنالدراساتالمرتبطةبمعانياأللوانودالالتها، ونفسييؤديبالطفلإلىردفعلإيجابي،وهوما

تأثيرعلىمستوىلذلك تلكالتيلها تأثيرعلىنفسيةالطفل،خاصةمنها وجباعتمادمجموعاأللوانالتيلها
 نشاطالطفل.

 تنشيط على يعمل الطفل+ عند التركيز نسبة يكثر + إيجابي تأثير من له لما: األصفر اللون اعتماد
 لونالبهجةوالسرور. الذاكرة+

 اللونالبرتقالي:لونالتحفيزواإلبداع+يجعلالطفليبتكرويبدع+لونمحببإلىالنفس،اجتماعي. 

 .اللوناألخضر:منشطلخالياالفكر+يعملعلىزيادةالتركيزوسرعةاالستيعاب+لهتأثيرفيزيولوجي 

 .اللوناألحمر:مثير،ويساعدعلىتقديمالطاقةالزائدةللطفل 

 أشكالهندسية-واردةعلىغالفه،يجبأنتكونبسيطةوقليلةوأنتكونبارزة.)حروفالعالماتال-
 رسومات(

 
 

 على مستوى المضمون:  - ب

أنيكونالمعجمعمليا:بمعنىأنيساعدالطفلعلىفهمالحياةواألدواتوالوضعياتويمّكنهمنالقدرةعلى -
 التواصل.
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 التمييز...(.–التركيب–التكملة–يحتاجها)التحويلأنيساعدهفيبناءالمهاراتاألساسيةالتي -

 ماذايحتاجالطفلمنالسنةالرابعةإلىالسنةالسادسةمنعمره؟ -

 هناكرصيدأوليتقدمهاألسرة،ومعرفةتبنيهااألم،ولكنهذهالمعرفةتحتاجإلىهيكلة)طبيعةمنظمة(. -

راكالمحيط)األشياء+األحجام+األشكال+العالقاتاألسرية+إذنالطفلفيهذهالمرحلةالعمريةيحتاجإلىإد -
البيئة+الفضاء...إلخ(،باعتبارهذهالعناصرمفاتيحالمقاييس+األذواق+األلوان+الحيوان+العائلة+الطبيعة+

 لمعارفأخرى.
 نموذج الوضعيةرابعا: 

 .الوضعية:المكان

 المقاييس.المفتاح:األلوان+األحجام+األشكال+

 .القيمة:تقديرأهميةالمحيط
 :الكلمات

منزل+مدرسة+شارع+أصغر+أكبر+أقرب+أحمر+أصفر+أبيض+صغيرة+كبيرة+طويل.
ملحوظة:كلجملةبصورةتوضيحيةألنكلجملةوضعية،وكلكلمةبصورة.كمايستحسنالمزاوجةبينالصورو

.تكونمنصميمالحياةاالجتماعيةللطفل()علىالصورواللوحاتأن،اللوحات
 :الجمل

 .منزلكبير 

 .مدرسةصغيرة 

 .شارعطويل 
 :األلوان

 جدارالمنزلأصفر. 

 .علمالمدرسةأحمر 

 .ممرالشارعأبيض 

 .منزلناأكبرمنزلفيالحي 

 .مدرستيأقربمكانلي 

 .فيالشارعالرابعأصغرعمارة 
 الفوائد المحققة: 

 المكان.تموقعالطفلفي 

 .تقديرالطفلقيمةالمكان 

 .قدرةالطفلعلىوصفالمكان 

 .تكيفالطفلمعالمكان 

 .التعرفعلىالمكانواستيعابه 

 .حفظالطفلاسمالمكان 

 .قدرةالطفلعلىتحديدالمكان 

 .تمكينالطفلمنمرادفاتالمكان 

 .معرفةالطفلمعانيالمكان 

 .اكتسابالطفلالقدرةعلىرسمالمكان 

 .استمتاعالطفلبجمالالمكان 
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:امتدادات
َكبِير  ُكُنفِيَمن ِزل  أ س 






َرَسة َصِغيَرة  َبَمن ِزِلنَاَمد   ق ر 





بُُرَشاِرعا َطِويال  أع 

 


 اشتقاقات:
+نََزَل. ل  +نَز  +َمنَاِزل  الكلماتاألساسية:َمن ِزل 
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