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 وص األدبيةصنالو  والمحفوظات األناشيد
  األناشيدأواًل: 

 تعريف األناشيد-
 األناشيد لحصة والخمقية والمغوية التربوية الفوائد-

 األساسي التعميم من األولى الصفوف أطفال عمى تقرر التي األناشيد قطع اختيار معايير-

 تدريس النشيد -

 المحفوظاتثانيًا: 

 المحفوظات تعريف-

  والمحفوظات األناشيد بين الفرق-

 المحفوظات قطع اختيار شروط-

 المحفوظات دراسة تحققها التي الفوائد-

 الحفظ سهولة إلى تؤدي التي األسس-

 ق حفظ المحفوظاتائطر -

 المحفوظاتتدريس  -
 األدبية النصوصثالثًا: 

 األدبية النصوصتعريف -

 األدبية النصوص اختيار أسس-

 ق عرض النصوص األدبيةائطر -

 النصوص األدبيةتدريس  -

 األدبي التذوقتعريف -

 أنواع سموك التذوق األدبي-
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 األناشيدأواًل: 

 آالت باصطحاب ممحنًا، جماعياً  أداءً  تؤدي وجذَّاب، سيل بأسموب تنظم شعرية قطع ىيتعريف األناشيد :
 وُيكثرون ويحفظونيا، إنشادىا عمى فيقبمون لمتالميذ محببة يجعميا الجماعي الصوت وىذا بدونيا، أو موسيقية

 .بمضمونيا ويتأثرون بل ترديدىا، من

 :األناشيد لحصة والخمقية والمغوية التربوية الفوائد

 .األدبي لمتذوق األطفال استعداد لتنمية فرصة ىي -1
 .والتردد والخجل االنطواء حاالت لعالج مجدية وسيمة ىي -2
زالة نشاطو، تجديد إلى وتؤدي الطفل، نفس في السرور تبعث األناشيد -3  .نفسو من الممل وا 
 .المتعممين في العميا والمثل النبيمة، الصفات غرس عمى تساعد أنيا -4
 .ثقافتيم فتزيد البسيطة والمعمومات العامة المعرفة من بزاد التالميذ تمد -5

 
 :األساسي التعميم من األولى الصفوف أطفال عمى تقرر التي األناشيد قطع اختيار معايير

 .يفيموىا أن استطاعتيم وفي باألطفال مّرت لتجارب صدى تكون أن -1
 .الطريفة والفكاىات السيمة والقصص المثيرة الحوادث من األطفال يمذ ما عمى تشتمل أن -2
 .مشاعرىم ويثير األطفال شوق ويجذب مؤثر موسيقي إيقاع ذات تكون أن -3
 .دينية أو وطنية أو قومية عامة بمناسبات تتصل أن -4
 .والحفالت والرحالت األلعاب أناشيد مثل الخاصة حياتيم في إلنشادىا األطفال حاجات من حاجة ترضي أن -5
 .واألعياد كالمواسم بيا واالحتفاالت المواسم إحياء في التالميذ تساعد أن -6
 في التالميذ لينشدىا والعمال والتجار والفالحين كالصيادين الحرف أرباب عن تعبر أناشيد تتضمن أن -7

 .تمثيمياتيم
 .انتباىيم وتجذب التالميذ حماسة تثير أن -8
 بالمفردات تزيدىم وأال الفمسفية واألفكار المعقدة الصور تثقميا فال الفكرة حيث من لمتالميذ مالئمة تكون أن -9

 .الجديدة المغوية
 . اإلدراكي والنضج النفسية والحالة الموضوع حيث من مناسباً  الشعر يكون أن -11

 
 تدريس النشيد

 :األناشيد لدرس المكتوبة الخطة إعداد عناصر

 .اإلطار العام لمدرس -
 .عنوان النشيد -
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 (.بطاقات تسجيل جياز – معبرة صورة – لوحة) المستخدمة التعميمية الوسيمة -
 :النشيد شرح في السير خطوات

 .التمييد -1
 (.القراءة عمى القادرين التالميذ حالة في) مكتوباً  النشيد عرض -2
 .ممحناً  أو عادياً  إلقاءً  النشيد إلقاء -3
 .الشرح اإلجمالي لمضمون النشيد -4
 .صحيح بشكل ترديده أو لو وقراءتيم لمنشيد األطفال فيم من لمتأكد التقويم  -5
 .حفظ النشيد: الواجب -6
 .الصباح طابور في النشيد إلقاء: النشاط -7

............................................................................................. 

 ثانيًا: المحفوظات

 

 أو القرآنية اآليات جانب إلى نثراً  أو شعراً  يكون قد أنو بيد أدبي عمل كاألناشيد المحفوظات: تعريف المحفوظات
ر التي النبوية األحاديث  .محفوظات كدرس تقرَّ

ر الدرس ىذا  .وحفظو دراستو أو فقط لدراستو األساسي التعميم من األخيرة الصفوف تالميذ عمى ُيقرَّ

 : والمحفوظات األناشيد بين الفرق

 :الشكل حيث من

 أو أدبي مقال من كجزء نثراً  تكون وقد شعراً  تكون فقد المحفوظات أما شعراً  إال تكون ال آنفاً  عرفنا كما األناشيد 
 .شريف نبوي حديث أو قرآنية آيات بضعة

  :األهداف حيث من

 فإنيا المحفوظات أما وجدانيم في السرور وبعث التالميذ، نفوس في النبيمة العواطف إثارة إلى تيدف األناشيد
 .لغوية بثروة وتزودىم افكارىم وتنمي التالميذ عقول تخاطب أنيا إلييا يضاف فإنو سبق لما تحقيقيا جانب إلى

  :األداء طريقة حيث من

 .فردي بشكل ًتمقى غالباً  ولكنيا جماعياً  أداءً  تؤدى فقد المحفوظات بينما ممحن، جماعي بشكل تؤدى األناشيد

 



 

5 
 

 :المحفوظات قطع اختيار شروط

 :يمي ما يراعى أن ينبغي نثرية قطعاً  أو شعرية أبياتاً  أكانت سواء المحفوظات قطع اختيار عند

 .قيمة معمومات أو مفيدة تجربة تعكس أن .1
 .لمتالميذ والعمري العقمي والمستوى تتناسب أن .2
 .الدرس لزمن مناسبة تكون أن .3
 .وبيئاتيم التالميذ بحياة ترتبط أن .4
 .التالميذ واىتمامات وميول تتناسب أن .5
 .والمعاني األلفاظ أجود عمى تشتمل أن .6
 .أن تتضمن صورًا خيالية .7

 :المحفوظات دراسة تحققها التي الفوائد

 .الكممات أواخر وتشكيل الكممة بنية وضبط الصحيح النطق حيث من السميم النطق عمى التالميذ تدرِّب إنيا .1
 .الكممات من لغوية بثروة األطفال تزود إنيا .2
 .والكتابي الشفيي التعبير عمى التالميذ تعين إنيا .3
 .والمؤثر والممتع السميم اإللقاء عمى التالميذ تعود إنيا .4
 .سموكيم وتيذب التالميذ أخالق تربي إنيا .5
 .وأفكارىم الكبار خبرات من جوانب عمى الصغار التالميذ تطمع إنيا .6
 .والسرور االستمتاع من قدراً  لألطفال تحقق إنيا .7
 .األدبي لمتذوق األطفال استعداد تنمي إنيا .8

 الحفظ سهولة إلى تؤدي التي األسس

 :في وتتحدد :نفسية أسس-أ

 .حفظيا يسيل القطعة قراءة تكرار -1
 .مفيومة وغير صعبة كانت ميما وأسرع أسيل بشكل حفظيا عمى تعين المحفوظات قطعة فيم -2
 عمى فيقبمون لدييم ومحببة مشوقة، يجعميا واىتماماتيم الطفال قبول مع المحفوظات قطعة موضوع ارتباط -3

 .ذلك منيم يطمب لم لو حتى حفظيا
 والعين األذن طريق عن المتعمم ذىن إلى تصل يجعميا وكتابتيا وقراءتيا المحفوظات قطعة إلى االستماع -4

 .وسيولتو الحفظ سرعة عمى يساعد الحواس وتعدد واليد
 .حفظيا في يساعد القطعة دراسة فور الحفظ بعممية القيام عمى الحرص -5
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 :أسس لغوية-ب
 .النثر في حفظيا من أسيل فيي شعراً  المحفوظات قطعة كانت إذا .1
 القطع من الحفظ في أعون فيي األساليب وميسرة األفكار وواضحة مرتبة النثرية المحفوظات قطعة كانت إذا .2

 .المعقدة الجمل أو المتداخمة األفكار ذات
 : ق حفظ المحفوظاتائطر 

  :طريقة الكل -1
 تؤدي الطريقة وىذه يحفظيا حتى ذلك ويكرر آخرىا إلى اوليا من كميا المحفوظات قطعة التالميذ يقرأ حيث
 .منيا جزء نسيان دون واحدة دفعة ذلك يسيل استرجاعيا وعند ومتآلفة مترابطة الذىن في القطعة تثبيت إلى
 :طريقة الجزء -2
 باالنتياء التمميذ ويقوم( طويمة أو صعبة كانت إذا) خاصة اجزاء إلى المحفوظات قطعة تقسيم خالليا ويتم 

 ثم( الشريف الحديث من جزء أو اآليات من عدد أو الجمل بعض أو البيات من عدد) الجزء حفظ من
 ..وىكذا التالي الجزء إلى االنتقال

 :طريقة المحو -3
 عمى المحفوظات قطعة ُتعرض حيث والتفكير التذكر عمى ليم ومشجعة لمتالميذ ومثيرة مشوقة طريقة وىي 

 سيل التي الكممات بعض محو في المعمم يبدأ وتذوقيا وشرحيا مرات عدة قراءتيا من االنتياء وبعد السبورة
 ألجزاء المحو يكون وقد تركيز بعد تذكر إلى تحتاج كممات ثم صعوبة أكثر أخرى ثم تذكرىا التالميذ عمى

 .منيا فقط جزء من أو كميا القطعة من مختمفة
 المحفوظاتتدريس  -

 : المحفوظات درس إعداد

 :من وتتكون األناشيد لدى المكتوبة الخطة مع كبير حد إلى تتفق المحفوظات درس خطة

 إطار عام لمدرس. 
 عنوان قطعة المحفوظات. 
 أىداف الدرس. 
 الوسائل التعميمية المستخدمة. 
  
 خطوات السير في الشرح: 
 :التمييد - أ

 .عرض القطعة - ب
 .القراءة الجيرية لمقطعة - ت
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 .الشرح عن طريق المناقشة - ث
 .لمقطعة العامة الفكرة تتناول أسئمة -
 .متنوعة وأسئمة اجزاء إلى القطعة تقسيم -
 .معاني الكممات -
 .الشرح التفصيمي -
 .الفكرة الجزئية -
 .بعض نواحي الجمال -
 .التعميق العام عمى القطعة - ج
 .التقويم - ح
 وحفظيا القطعة وقراءة األسئمة حل: الواجب. 
 لقاء القطعة موضوع عن معبرة لوحة إعداد ويتضمن: النشاط  الصباح طابور في المحفوظات قطعة وا 

................................................................................................... 
 األدبية النصوصثالثًا: 

 وبين بينيا والفرق نثراً  تكون وقد شعراً  تكون قد األدبي التراث من ُتختار قطع :األدبية النصوصتعريف 
 من نسبياً  أطول مترابطة أفكار عدة تحوي كاممة فكرة تتضمن فيي النوع في وليس الدرجة في فرق المحفوظات
 .موضوعاتيا في واعمق الفني جماليا في وضوحاً  وأكثر المحفوظات

 :األدبية النصوص اختيار أسس

  :التنوع-0
 المقاالت بين بأنواعو لمنثر متعادل نصيب ىناك يكون أن بد ال بل شعرية نصوص معظميا أو كميا تكون فال
 .الشريفة واألحاديث القرآنية اآليات وكذلك المسرحيات أو القصص أو الخطب أو

 :المالءمة-9
 .واحتياجاتيم ومستوياتيم التالميذ لعقول

  :التكامل-3
 المواد في أو العربية المغة فروع بقية في سواء الطالب يدرسيا التي األخرى والموضوعات موضوعاتيم بين

 .الطالب عمييا يحصل التي الخبرات في أفقياً  تكامالً  يحقق وىذا األخرى
 : والعذوبة الخصوبة-4
 .قوية النصوص تكون بحيث والعبارات واألفكار الكممات في
 .أخرى ناحية من خالليا قرر التي التعميمية المرحمة وأىداف ناحية من المقرر ألىداف :المسايرة-5
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 :ق عرض النصوص األدبيةائطر 

 .فيو النص موضع إلى تالميذه المعمم يرشد حيث المدرسي الكتاب طريق عن -1
 .النص عمييا مسجل التالميذ عمى توزع بطاقات طريق عن -2
 .النص المعمم عمييا يكتب إضافية سبورة طريق عن -3
 .الطالب أمام تعمق ورية لوحة طريق عن -4

 تدريس النصوص األدبية -
 (خطة الدرس: )معالجة النص

 .بصاحبو والتعريف لمنص مناسبة قصة سرد أو مشكمة إثارة أو األسئمة طريق عن المشوق لتمييدا -1
 .السابقة العرض طرق إحدى طريق عن النص عرض -2
 االستعانة اإللقاء يجيد ال المعمم كان إذا ىنا ويفضل المتعممين، من االستماع وحسن المعمم من الممتع اإللقاء -3

 بقراءة الطالب بعض تكميف يمكن سيالً  النص كان فإذا مرة، من أكثر اإللقاء تكرار ويجب تسجيل بجياز
 .الشرح بعد ما إلى المتعممين قراءات إرجاء فيفضل الصعوبة بعض فييا كمماتو كانت إذا أما منو أجزاء
 .لمقراءة الطالب معظم إتقان من يتأكد حتى الشرح مرحمة يتعجَّل أال بالمعمم ويجدر

 أو فقرات إلى أو األبيات من عدد) فكرية وحدات إلى النص تقسيم يتم الخطوة ىذه بداية وفي: النص شرح -4
 .فكرة وحدة لكل يكون بحيث( اآليات من عدد

 يمي كما وحدة كل شرح خطوات في السير ويتم: 
 غيرىا دون فييا األذىان وحصر التحديد من كنوع الجيرية القراءة. 
 البيت معنى خالل من الكممات معنى المعمم يحدد حيث القراءة درس في حدث كما الكممات معاني شرح 

 .السبورة عمى ومعانييا الصعبة الكممات بعض تسجيل المعمم وعمى( السياق من) فيو الموجودة
 لموحدة العام المعنى عن متكاممة مجممة صورة المتعممين يعطي بما لمجزء العامة المناقشة. 
 أو لألبيات شرحاً  اإلجابات وتمثل الطالب عنيا يجيب وبسيطة متدرجة أسئمة طريق عن التفصيمية المناقشة 

 .الوحدة ألجزاء
 أكثر يختار أن المعمم وعمى لمتالميذ يكون التحديد ليذا األساسي والدور الوحدة عنيا تعبر التي الفكرة تحديد 

 .السبورة عمى ويسجميا ودقة سالمة األفكار
 الجمال موطن خاللو من يحدد المعمم من بسؤال ذلك يتم أن ويمكن الجمال صور استخراج. 

 :عناصر الدرس

 .اإلطار العام -1
 .عنوان النص -2
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 .أىداف الدرس -3
 .الوسائل التعميمية المستخدمة -4
 .النص شرح في السير خطوات -5
 .التمييد - أ
 – إلى – من األبيات – ص – النص عرض - ب
 .القراءة الجيرية لمنص - ت
 .المناقشة العامة - ث
 .الشرح التفصيمي - ج
 .النص من األول الجزء: أوالً 

 .معاني الكممات -
 .المناقشة التحميمية -
 .الفكرة -
 .مواطن الجمال -

 .التالية األجزاء في الخطوات نفس اتباع يتم

 .التعميق العام عمى النص - ح
 .التقويم - خ
 .الواجب -6
 .النشاط المصاحب -7

................................................................................................ 

 األدبي التذوق

 الدبي العمل صاحب بو احسَّ  بما لو القارئ أو األدبي لمعمل المستمع إحساس يعني :األدبي التذوقتعريف 
 .معو االنفعالي التوحد أي نفسو

 بجمال واإلحساس الدبي النص في العميقة المعاني فيم نتيجة المتمقي لدى ينشأ الذي السموك من نوع وىو
 .الرداءة أو بالجودة عميو الحكم عمى والقدرة أسموبو

 :أنواع سموك التذوق األدبي

 (.العواطف) األدبي، العمل في النفسية لمحركة القارئ تمثل -1
 .األدبي العمل في العضوية الوحدة إدراك -2
 .األدبي القالب أجزاء بين الترابط إدراك -3
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 .وأحاسيسو األديب فكرة عن التعبير -4
 .والصياغة التجربة بين التواؤم درجة فيم -5
 .توفيقيا ومدى البالغية الصور تعرف -6
 .األدبي العمل في التعبيرية الكممة بقيمة اإلحساس -7
 .النص في الشائعة واالتجاىات القيم استنباط -8
 .إدراك الرمز وتفسير مدلوالتو -9

 .الفني العمل أجزاء نقد عمى القدرة -11
 .واحد نوع من أدبيين عممين بين الموازنة -11
 .بالمعنى وعالقتيا البديعية المحسنات تحديد -12
 .الديب اتجاىات عن المعبرة الجيرية القراءة -13
 .واألدباء التراث بين وصاحبو األدب العمل وضع -14

 


