
  

 المحاضرة الرابعة لمادة طرائق التدريس 

 االساليب التدريسية: 

 اسلوب القصة:

، والقص يعني في معاجم اللغة العربية قص   القصة لغًة: نجد ان مصطلح القصة هو اشتقاق من الفعل قصَّ
 االثر او تتبعه.

احداث معينة يقوم بها  أما في االصطالح: فإنها فن ادبي انشائي تتخذ من النثر اسلوبًا لها تدور حول 
 اشخاص في زمان ومكان ما في بناء فني متكامل، تهدف الى بناء الشخصية المتكاملة. 

 االهمية التربوية للقصة: 

 * تزيد القصة من ثروة المتعلم اللغوية وتكسبه اتجاهات مرغوب فيها، وقيمًا انسانية ومثاًل عليا.

 فكار واالستماع. * تنمي لدى المتعلم مهارات التفكير وتتابع اال

* تزود المتعلم ببعض المفاهيم التاريخية والجغرافية بطريقة غير مباشرة، تعطيه فكرة عن حياة العصر الذي  
 عبرت فيه احداث القصة والقيم التي سادت فيه، وتستنفر خياله وتوسع خبراته. 

التعليمية واالجتماعية على حد   * تعود المتعلم على التركيز واالنتباه وهما امران ضروريان في حياة الطفل
 سواء.

 * تساعد المتعلم على ادراك الجو الثقافي والمحيط االجتماعي الذي يحيط به. 

 * تكسب المتعلم القدرة على الكتابة والبالغة في التعبير.

 عناصر القصة: 

رًا تدور حوله احداث  الفكرة الرئيسية: تعرف الفكرة بانها تلك التي يختارها مؤلف القصة، ليجعل منها محو  -1
 قصته، وهي العمود الفقري الذي سيشيد حوله بناء العمل الفني. 



االحداث: هي مجموعة الوقائع التي تقوم بها شخصيات القصة، والتي تدور حول الفكرة العامة لها من   -2
 بدايتها الى نهايتها في نسيج متكامل. 

لمتعلم الى متابعة قراءة القصة او سماعها بمتعة وكلما كانت االحداث متطورة ومشوقة كلما دفعت ا    
وفهم، وكلما بعثت فيه الرغبة ايضًا الكتشاف النهاية التي تفضي اليها وهي تتفاعل مع الشخصيات ومن  

 المستحسن عدم االكثار من االحداث حتى ال يقع الطفل في حيرة ويضيع عنه خط الحدث الرئيسي.

سد االفكار االساسية المتضمنة في موضوع القصة وفكرتها  الشخصيات: وهي التي تشخص او تج -3
والشخصية محور اساسي في القصة، فالشخصيات في القصة تعمل إلبراز الفكرة التي من اجلها وضعت  

 القصة، ويجب ان ترسم بعناية فائقة وتبدوا واضحة حية متوافقة مع احداث القصة. 

ثران في احداث القصة وشخصياتها وموضوعها، فاألحداث  الزمان والمكان: ان زمان القصة ومكانها يؤ  -4
ترتبط بالظروف والعادات والمبادئ التي تسود في المكان والزمان اللذين وقعت فيهما القصة، كما ان خلفية  
القصة وجودا العام يجب ان يكونا صحيحين وسليمين زمانًا ومكانًا سواء كان ذلك في عالمنا او عالم آخر،  

 فا على القصة الصدق ويبعثا فيها الحياة. وذلك حتى يضي

االسلوب: يجب ان يتجنب كاتب القصة ما من شأنه ان يؤدي الغموض فقد تكون عناصر القصة الفنية   -5
مناسبة للتالميذ، ولكنها مصاغة بإسلوب صعب يفوق مستواهم اللغوي، فينفرون منها )يعزفون عن قراتها(  

في القصة في مواضيعها الصحيحة، وان تكون العبارات قصيرة حتى  ويجب ايضًا ان توضع عالمات الترقيم
 يستطيع التالميذ ان يلموا بمضمونها بسهولة ويسر. 

 انواع القصص من حيث الفئة العمرية: 

اما انواع القصة من حيث الفئة العمرية فكل مرحلة من مراحل النمو خصائص عقلية وحركية ووجدانية      
ا اختيار القصص المناسبة لالطفال ويمكن تصنيف هذه المرحلة على النحو واجتماعية يمكن في ضوئه 

 التالي: 

سنوات(: او ما يسمى بمرحلة الواقعية والخيال ويكون خيال   6-3القصة في مرحلة الطفولة المبكرة )  -1
 االطفال في هذه المرحلة حادًا ولكنه محدودًا في اطار البيئة التي يعيش فيها. 



سنوات(: او ما يسمى بمرحلة الخيال المنطلق، يفضل   8-6لة الطفولة المتوسطة )القصة في مرح  -2
 االطفال في هذه المرحلة القصص الفكاهية وقصص المغامرات والقصص الخيالية. 

سنوات(: وكذلك تسمى مرحلة البطولة يستهوي االطفال في 11 -8القصة في مرحلة الطفولة المتأخرة )  -3
 ة والمغامرة والعنف وسير الرحلة والمستكشفين والقصص الهزلية والعلمية. هذه المرحلة قصص الشجاع

 سنوات(: وتسمى كذلك بالمرحلة المثالية. 15 -12القصة في مرحلة المراهقة المبكرة )  -4


