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ملخص: 

املعجمات  لتطور  ويعر�ص  للأطفال،  املدر�صي  املعجم  اأهمية  البحث  هذا  يتناول 
يف  للأطفال  �صة  املخ�صَّ املعجمات  ثم  املعجمية،  باملختارات  بداأت  املدر�صيةالتي 
الع�رص احلديث، ومتيزت هذه املعجمات ب�صمات، منها: اأنها قامت على جهود فردية، ومل 
ف امل�صطلحات املعا�رصة توظيفًا متوازنًا مع الألفاظ الرتاثية، واعتمد بع�صها على  توِظّ
البحث لأربع جتارب عربية  العربية، ويعر�ص  اللغة  اأ�صول  الذي يخالف  النطقي  الرتتيب 
تون�ص،  العربي،  املغرب  وهي:  املدر�صي،  املعجم  �صناعة  على  موؤ�ص�صاتها  عملت  حديثة 
�صوريا، ال�صعودية، ثم يقدم البحث قراءة للألفاظ يف معجم ق�ص�ص الأطفال الفل�صطينية، 
وتدقيق، وخل�ص  مراجعة  اإىل  التي حتتاج  اللغوية  الأخطاء  وقوع كثري من  اأظهرت  التي 
)الل�صانيات  بتدري�ص  والهتمام  فل�صطينية،  تاأليف معجمات مدر�صية  اإىل �رصورة  البحث 

احلا�صوبية( يف مرحلة البكالوريو�ص. 
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School Lexicon
Reality and Hopes

Abstract: 

This paper handles the importance of school Lexicon for children. School 
Lexicon began as lexical abbreviations, then it developed to children lexicons 
in modern era. They had some characteristics: they were built on individual 
efforts; they did not balance between contemporary terminology and heritage 
words, and some of this Lexicon used the method of pronunciation contrary 
to the assets of the Arabic language. 

The paper studied four modern Arab experiences in this context. They 
are: Morrocco, Tunisia, Syria, and Saudi Arabia. Then the research presented 
reading of the words in the Lexicon of Palestinian children’s stories, which 
include many linguistic inaccuracies needing revision and correction. 

In the end, the paper stressed that, we need Palestinian school Lexicon for 
ourschool, and we should teach Computational Linguistics at undergraduate 
stage. 
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توطئة: 
وتعددت  وا�صعًا،  انت�صاراً  احلديث  الع�رص  يف  مة  املنظَّ وموؤ�ص�صاته  التعليم  انت�رص 
املوؤلفي  “اهتمام  اأنَّ  ذلك  نتيجة  ه، وكان من  اأغرا�صَ بها  ُيحقق  التي  واأدواته  م�صتلزماته 
ه منذ زمان قريب اإىل اللغة التي يجب اأن ُتَعلََّم للطفل العربي يف زماننا، فاألَّفوا معجمات  اجتَّ
املعجم  ويعرف   ،  )1( العامة”  املعجمات  من  خمت�رصة  اأكرثها  طلبية-  اأو  مدر�صية- 
التلميذ يف درا�صته  التي يحتاجها  التعليمية  الرتبوية  الو�صائل  باأنه »و�صيلة من  املدر�صي 
وبحوثه، وت�صاهم يف اإجناح العملية التعليمية التعلُّمية« )2( ، وي�صري هذا اإىل »ارتباط املعجم 
�ص يف م�صتوى معي، ويعك�ص امل�صامي الواردة  املدر�صي باملدر�صة، وباملنهاج الذي ُيَدرَّ
يف املنهاج، وحاجة املتعلم البحث فيها، ل�صتجلء ما َغُم�ص منها، ولل�صتزادة، اأو اإغناء 

ر�صيده« )3( . 
فهم  على  ت�صاعدهم  التي  املدر�صية  املعجمات  هذه  اإىل  حاجة  يف  الطلب  واأ�صبح 
جذرها  اإىل  واإرجاعها  و�صبطها،  وا�صتقاقها،  وت�رصيفها،  ونطقها،  الغام�صة،  الكلمات 
اللغوي، وا�صتخدامها يف اأكرث من �صياق، ولتف�صل يف اخللفات اللغوية، وترثي املعجمات 
وا�صحة  الألفاظ يف عقولهم  األفاظًا وخربات جديدة، وت�صبح  باإك�صابهم  اللغوي  ر�صيدهم 
اللفظي وال�صتقاق وت�رصيف  اللغوية كالت�صاد وامل�صرتك  املعانى، كما يتعرفون الظواهر 
الأزمنة، وهي تنّمي فيهم روح البحث وال�صتق�صاء وتعوِّدهم القراءة، والعتماد على الذات 
)التعلُّم الذاتي( الذي يتوافق مع الأ�صاليب الرتبوية احلديثة، وت�صاعدهم على ربط ما غم�ص 
اأخطائهم،  من  فتقلل  املعانيوتثبتها،  ح  تو�صِّ التي  )املعجمات(  الأم  باللغة  درو�صهم  من 
األ�صنتهم، وتزودهم بقدر من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية والأبيات ال�صعرية  وتثقف 
للأماكن،  جغرافية  ب�صور  ومتدهم  بها،  ي�صت�صهدوا  اأن  ي�صتطيعون  التي  واحلكم  والأمثال 

والوقائع التاريخية )4( . 
وقد كان من ف�صائل املعجمات القدمية اأن وجد اللغويون املتخ�ص�صون فيها ما �صفى 
اإىل ما يبحثون  العلم، واحلاجة  ، ورحابة ال�صدر، والتبحر يف  نِّ ال�صِّ غليَلهم، »وهم لهم من 
عنه، ما يجعلهم ي�صربون على البحث الطويل، يعاونهم يف ذلك اأن وقتهم كان ملكًا لهم، 
فيه طول و�صعة، وهدوء واتزان« )5( ، لكن هذه الغايات املرجّوة من املعجمات اأ�صبحت يف 
الع�رص احلديث م�رصوطًة لتذليلها لتخدم طالب العلم، ومن هذه ال�رصوط: ال�رصعة باخت�صار 
وقت الو�صول اإىل الكلمة املرادة، وتوفري اجلهد، والتخ�ص�ص، ومنا�صبتها للعمر، واملرحلة 
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الدرا�صية، وهي �رصوط ل تتوفر ب�صهولة يف املعجمات القدمية التي »ل ي�صتطيع من مل يتمر�ص 
فيها؛ اأن ي�صل اإىل �صالته فيها بي�رص و�صهولة« )6( ، فقد حر�ص موؤلفو املعجمات القدمية – 
كـ )ل�صان العرب( لبن منظور )711ه( ، والقامو�ص املحيط للفريزاآبادي )ت810هـ( - األ 
اإن »جامعي  اللغوية،  اإل دونوها يف مو�صوعاتهم  اللغة  األفاظ  اأو ورادة من  �صاردة  يرتكوا 
اء ذلك  نوا كلمات مهجورة، فكرثت جرَّ املعجمات ل�صدة حر�صهم على ت�صجيل كّل �صيء؛ دوَّ

يف املعجمات مفردات اللغة ومرتادفاتها« )7( . 
وهذا  فيها،  التكرار  لكرثة  املادة؛  �صخامة  القدمية  املعجمية  املوؤلفات  يعيب  و«مما 
نظرنا  فاإذا  وال�صتق�صاء،  الأخذ  يف  بع�ص  على  بع�صها  يعتمد  املوؤلفات؛  كرثة  اإىل  يرجع 
للأزهري،  والتهذيب  للجوهري،  ال�صحاح  على  اعتمد  قد  جنده  العرب  ل�صان  اإىل  –مثًل- 
واملحكم لبن �صيده، وكل واحد من هذه الثلثة قد اعتمد على موؤلفات تكررت عند كلٍّ منها، 
فُكُتُب الأ�صمعي واأبي عبيدة وغريب القراآن واحلديث كانت م�صدراً اأ�صا�صيًا اعتمد عليه جميع 
ال�صافعي: »ل�صاُن  ، يقول   )8( املعجميي، ومن ثم جاءت املادة ال�صخمة يف ل�صان العرب« 
العرب اأو�صُع الأل�صنة مذهبًا، واأكرُثها األفاظًا، ول نعلم اأن يحيط بجميع علمه اإن�صان غري نبي« 
)9( ، اإن مادة هذه املعجمات بحكم ِقَدِمها تبقى قا�رصة عن الوفاء بحاجة الطالب اأو املثقف 

والتف�صريالتي  ال�رصح  يف  طريقتها  نن�صى  اأن  دون  والنتقاء،  الغربلة  وتعوزها  املعا�رص، 
اأكرث من  املتخ�ص�ص  الدار�ص  اأو  والنحوي  الفقيه،  تهم  التي  التف�صيلت  تعتمد على بع�ص 

الطالب العادي ف�صًل عن النا�صئ املبتدئ )10( . 
وعدد املواد اللغوية يف املعجمات القدمية م�صكلة تربوية اأخرى، تعيق و�صول الطالب 
اإىل بغيته ب�رصعة وبجهد اأقل، فـ«معجم اجلوهري امل�صهور بال�صحاح ا�صتطاع �صاحبه اأن 
يجمع فيه قرابة 40000 مادة م�رصوحة، ويتطور هذا الكم يف القامو�ص املحيط لي�صل اإىل 
العرب لبن منظور على 80000 مادة، وو�صل �صاحب  ل�صان  ا�صتمل  60000 مادة، وقد 
تاج العرو�ص يف ا�صتدراكاته على القامو�ص اإىل 120000 مادة، وكل مادة من هذه املواد 
ميكن اأن يتوّلد منها ما ل ح�رص له من الألفاظ، قد يبلغ بها بع�صهم اإىل ُزهاء 12 مليون 
لفظة« )11( ، وهو عدد كبري اإذا ما اأراد الطالب البحث فيه، ذلك اإذا ما عرفنا اأن الطفل يف عمر 
اأربع �صنوات يعرف ما متو�صطه 1200 كلمة، ويف 6 �صنوات يعرف 2600 كلمة، ويف ثماين 
�صنوات يعرف 3600 كلمة، ويف ع�رص �صنوات يعرف 5400 كلمة، ويف اثنتي ع�رصة �صنة 
اأعداد الكلمات هذه التي يعرفها  يعرف 7200 كلمة )12( ، مع حتفظ بع�ص الدار�صي على 
الطفل يف كل مرحلة عمرية، يقول املن�صي »اإننا ل ندري بالفعل احل�صيلة اللغوية عند كل 
بطريقة  الغام�صة  املنطقة  هذه  لدرا�صة  ملّحة  بحاجة  فنحن  عمرية،  مرحلة  كل  يف  طفل 

وافية« )13( . 
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اإن مليي الكلمات يف املعجمات القدمية �صت�صتت جمهود الطالب، وبحثه عما يريد 
ب�صهولة، اإذا ما عرفنا اأن من معاين الت�صتت »النتقال من ن�صاط اإىل اآخر قبل النتهاء من اأّي 
منها« )14( ، فال�صواهد املرافقة، والكلمات املهجورة، اإ�صافة اإىل�صعف الطالب يف امتلك 
نا�صية منهج البحث ال�صليم يف املعجم؛ �صيزيدمن جهده ووقته يف البحث عما يريد، ورمبا 
ي�صادف كلمات نابية ل تلئم مرحلته العمرية، هذا يف �صوء زهد الطلب العرب –اأ�صًل- 
اإىل »تقومي م�صتوى طلبة  يف املعجمات والبحث فيها، ففي درا�صة قام بها جفات هدفت 
ق�صمي اللغة العربية بكليتي الرتبية والآداب –جامعة القاد�صية – يف ا�صتعمال املعجمات 
نت الباحث –جفات- من التو�صل جلملة من النتائج اأهمها: انخفا�ص عام يف  العربية... مكَّ
م�صتوى طلبة ق�صمي اللغة العربية بكليتي الرتبية والآداب –جامعة القاد�صية– يف ا�صتخدام 
املعجم العربي... وهذا الواقع املرتدي هو نتيجة لأمور كثرية يف طليعتها: اعتقاد الوزارات 
العربية  اللغة  بفروع  قيا�صًا  العربي  املعجم  فائدة  قلة  لها  التابعة  واملوؤ�ص�صات  التعليمية 
در�صًا  بو�صفه  العربي  املعجم  اجتاه  مر�ٍص  غري  املدر�ص  دور  جعل  الذي  الأمر  الأخرى، 
اأكادمييًا، واأن معظم الطلبة اليوم يعتقدون اأن املعجم العربي ل ميكن ا�صتخدامه ب�صهولة؛ 

مما جعل الطلبة يعزفون عن ا�صتخدامه« )15( . 

تطور املعجمات املدرسية: 
اأدرك اللغويون- يف وقت مبكر- اأن املعجمات القدمية ل تفي باأغرا�ص احلياة اجلديدة، 
رغم الف�صل العميم الذي اأ�صدته هذه املعجمات اإىل اللغة لقرون عديدة، وكان احلل الأمثل 
القدمية، ومتطلبات وقائع احلياة املت�صارعة هو املخت�رصات  الهوة بي املعجمات  جل�رص 

امُلعجمية، التي عرفها العرب قدميًا، و�صهدت ن�صاطًا كبرياً يف العمل املعجمي العربي. 
تعد املخت�رصات يف الرتاث العربي املقدمات الأوىل للتاأليف املتخ�ص�ص لفئة بعينها، 
ومنها املعجمات املدر�صية، وي�صعب ال�رصد التاريخي لكل اجلهود املعجمية التي عملت على 
اأهمهاللتدليل  اإىل  الإ�صارة  املعدودة، ولكن ح�صبنا  ال�صفحات  تلخي�ص املعجمات يف هذه 

على ما اأ�رصنا اإليه من اأهمية هذه املخت�رصات التي متثل اإرها�صًا للمعجمات املدر�صية. 
لتذليل  بذلت  التي  املبكرة  اجلهود  من  )ت666هـ(  للرازي  ال�صحاح(  )خمتار  يعد 
يف  الرازي  يقول   ، )ال�صحاح(  )ت393ه(  اجلوهري  معجم  باخت�صاره  القدمية  املعجمات 
مقدمة خمتاره »اجتنبت فيه عوي�ص اللغة، وغريبها، طلبًا للخت�صار، وت�صهيل للحفظ« )16( 
، وقد كلفت وزارة املعارف امل�رصية حممود خاطر برتتيبه ح�صب احلروف الأوىل، وما يليها 
من اأحرف الألفاظ على نحو ما نعهده يف املعجمات احلديثة، فاأعاد ترتيبه، وُطبع الكتاب 
الو�صيط(  القاهرة )املعجم  األَّف جممع  اأن  اإىل  للتلميذ  ، و بقي مرجعًا   )17( طبعات عديدة 



413

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

1960م، ثم )املعجم الوجيز( 1980م )18( ، يقول اإبراهيم مدكور رئي�ص املجمع الأ�صبقفي 
اأ�صباب تاأليف املعجم الوجيز: »اآن الأوان لإخراج معجم مدر�صي وجيز ُيْكَتب بروح الع�رص 
العام... ل �صيما ومعجم خمتار ال�صحاح املتداول بي  التعليم  ولغته، ويتلءم مع مراحل 
ب املجمع منذ  اأيدي التلميذ اأُّلف يف القرن الثامن الهجري، واأ�صبح ل يفي بحاجاتهم، ورحَّ
ب�صع �صنوات بالتعاون مع الوزارة يف هذا ال�صاأن، وُكوِّنت جلنة م�صرتكة لر�صم اخلطة وحتديد 

الهدف )19( . 
وكان )امل�صباح املنري( للفيومي )ت770ه( على الرتتيب الألفبائي، وهو يف الأ�صل 
اخت�صار كتاب جمعه الفيومي نف�ُصه يف )غريب �رصح الوجيز( الذي اأّلفه عبد الكرمي الرافعي 
ال�صافعي )ت625ه( ، يقول الفيومي يف مقدمة م�صباحه: »فاإين كنت جمعت كتابًا يف �رصح 
الوجيز للإمام ال�صافعي... فجرَّ على ملٍل ينطوي على خلٍل، فاأحببت اخت�صاره على النهج 
املعروف، وال�صبيل املاألوف، لي�صهل تناوله« )20( ، وقد �صبق القول اإن )امل�صباح( كان �صنو 

)خمتار ال�صحاح( يف املدار�ص امل�رصية. 
واأّلف الب�صتاين )قطر املحيط( اخت�صاراً ملعجمه )حميط املحيط( ، يقول يف مقدمته: 
»راأينا اأن ن�صع... هذا املوؤلَّف على وجه هيِّ املرا�ص، �صهل املاأخد، ليكون للطلبة م�صباحًا، 
الزاوي  الطاهر  اأحمد  واخت�رص   ،  )21( اللغة«  مفردات  من  عليهم  اأَ�صكل  عما  لهم  يك�صف 
معتمداً  املحيط(  القامو�ص  )خمتار  �صّماه  واحد  كتاب  يف  للفريوزاآبادي  املحيط  القامو�ص 
الرتتيب الألفبائي، م�صتغنيًا عن الكثري مما ُح�صي به من اأ�صماء البلدان والأماكن وال�صواهد، 

لكنه مل ي�صف اإليه األفاظًا جديدة )22( . 
يف  1930م  �صنة  و�صعه  الذي  )الب�صتان(  معجمه  الب�صتاين  عبداهلل  ال�صيخ  واخت�رص 
)فاكهة الب�صتان( ، ثم طبعته مكتبة )لبنان نا�رصون( بعنوان )الوايف( حتى يكون »معجمًا 
عمليًا يفي بحاجة الطالب واملثقف، يجد فيه الطالب ما يحتاج اإليه يف درا�صته، ويجد فيه 

املثقف ما يحتاج اإليه يف �صوؤون حياته« )23( . 
واخت�رص جربان م�صعود معجمه )الرائد( يف )رائد الطلب( ، يقول جربان م�صعود يف 
واأدعى  بحياتها،  األ�صق  يكون  �صغري،  للرائد  باأٍخ  النا�صئَة  نخ�صَّ  اأن  لنا  بدا  »ثمَّ  مقدمته: 
اإىل تلبية حاجاتها، فو�صعنا )رائد الطلب( بعد درا�صة دقيقة، �صربنا بها الطاقات اللغوية 
والثقافية عند الطالب، وَخُل�صنا منها اإىل ت�صفية امُلمات من املفرادات، اأو النادر ا�صتعماله، 
نَّ والإدراك، وعلى الإبقاء على كل ما قد مير به الطالب  واإىل تب�صيط املعاين حتى تلئم ال�صِّ

يف املرحلتي البتدائية والإكمالية وحتى الثانوية« )24( . 
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وظهرت طائفة اأخرى من املعجمات- لي�صت من املخت�رصات- لتذليل مفردات اللغة 
اجلهود  على  تاأليفها  يقوم  القدمية،  املعجمات  عن  ظاهري  با�صتقلٍل  وتتمتع  للنا�صئة، 
الفردية، وهي جهود متداخلة زمنيًا مع املوؤلفات التي اعتمدت اخت�صار املعجمات القدمية، 
الطلب  بحاجة  ووعيًا  اهتمامًا  اأكرث  اأ�صبحوا  موؤلفيها  اأن  املعجمات  هذه  مييز  ما  ولكن 
على  عالة  جاءت  احلديثة  املدر�صية  املعجمات  هذه  اأكرث  كان  واإن  واملدر�صية،  العلمية 
غريها، يقول عبد اللطيف عبيد: »ويت�صح لنا من فح�صنا ملواد املعجمات اللغوية العربية 
تكاد  املعجمات ل  اأن هذه  الو�صيط(  )املعجم  و  اللغة(  )املنجد يف  بعد  اأُلِّفت  التي  احلديثة 
ت�صيف جديداً اإىل هذين املعجمي اإل فيما ندر، واإذا علمنا اأن )املنجد يف اللغة( و )املعجم 
َفا باأنهما ت�صذيٌب وتهذيٌب ملعاجمنا اللغوية القدمية – وخا�صة ل�صان  الو�صيط( كثرياً ما ُو�صِ
العرب والقامو�ص املحيط – اأدركنا �رص توا�صل هذه النزعة التقليدية املحافظة يف معاجمنا 

احلالية اأو يف معظمها على الأ�صح« )25( . 
ومن هذه املعجمات: )اأقرب املوارد يف ف�صح العربية وال�صوارد( لل�رصتوين الذي يقول 
اأن  الطالب  الظفر ب�صالته، ووقت  اأن ينفذ قبل  النا�صِد  َجَلُد  َليو�صكنَّ  يف توطئته: »فاأمي اهلل 
�صنة  الأوىل  طبعته  يف  الطالب(  )معجم  ال�صويري  واألَّف   ،  )26( ته«  نادَّ اإم�صاك  دون  يتجرَّم 
من  املاأنو�ص  يف  الطالب  )معجم  الكامل:  وعنوانه  العثمانية،  املطبعة  واأخرجته  1908م، 
الطبعة  لبنان  مكتبة  واأ�صدرت   ، والع�رصية(  العلمية  وال�صطلحات  العربية  اللغة  منت 
داً باأطل�ص مفهر�ص للبلد العربية والقارات يف 64 �صفحة،  الثانية منه �صنة 1995م، مزوَّ
ومما جاء يف التمهيد »ل تزال مواد اللغة، خمتومًا عليها يف بطون املجلدات ال�صخمة التي 
ل تت�صع طبقة التلميذ على جملد واحد منها، وهي على تباين �رصوبها وتفاوت حجومها 
الطلب فيها... وخلوها من  اأثمانها، وم�صقة  اأ�صًل لغلء  العلم  ينا�صب طالب  لي�ص منها ما 

ال�صطلحات العلمية والع�رصية« )27( . 
منذ  مدر�صية  �صبغة  »اكت�صى  الذي  )املنجد(  1908م  �صنة  املعلوف  لوي�ص  وو�صع 
ظهوره، فتعددت اأحجامه من كبرية اإىل و�صيطة و�صغرية، �صائراً يف ذلك على نهج املعجمات 
الفرن�صية« )28( ، وهو من اأكرث املعجمات طباعة، جلودته، ودعمه بو�صائل الإي�صاح، و�صهولة 
)املنجد  خمت�رصاته  ومن  لبنان،  يف  الكاثوليكية  املطبعة  يف  اإخراجه  ويتمُّ  ا�صتعماله، 
)املنجد  و  الإعدادي( 1969م،  )املنجد  و  الطلب( 1968م،  )منجد  و  الأبجدي( 1968م، 

امل�صور للأطفال( )29( . 
واألف خليل اجُلر )لرو�ص: املعجم العربي احلديث( ت�صبهًا مبعجم )لرو�ص( الفرن�صي، 
واعتمد موؤلفه فيه املنهج النطقي يف ترتيب الكلمات، ولي�ص ح�صب الرتتيب اجلذري، وهي 
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الطريقة التي تتبعها املعجمات يف اللغات الأجنبية )30( ، فقد »اتبع املوؤلف منهج الرتتيب 
ثمانية  اإىل  املنهج  هذا  وفق  املعجم  م  وُق�صِّ معجمه،  مواد  ترتيب  يف  النطقي  الألفبائي 
مراعاة  دون  الأوىل  حروفها  ح�صب  تنطق  كما  األفبائيًا  الكلمات  ُرتبت  ثم  بابًا،  وع�رصين 
الذين  املوؤلفي  يد بع�ص  ُبعث على  قد  املنهج  اأن هذا  املزيدة، ويبدو  اأو  الأ�صلية  احلروف 
تاأثروا باملعجميي الغربيي الذين ُيرتبون كلمات معجماتهم ح�صب نطقها، رغم اأن اللغة 
تاأثروا  قد  العرب،  جند  اأننا  اإل  اخل�صائ�ص،  جهة  من  الأوروبية  كنظريتها  لي�صت  العربية 

بالغربيي فاألَّفوا ورتبوا على منوالهم« )31( . 
حممود  وطلب  للطلب(  اجلديد  )القامو�ص  التون�صيي  الأ�صاتذة  من  جمموعة  واأّلف 
امل�صعدي – وزير الرتبية القومية يف تون�ص اآنذاك – اأن يقت�رصوا يف معجمهم على الطلبة، 
من  ومئات  الآيات،  من  اآلفًا  ح�صيلته  فكانت  ال�صت�صهاد...  على  عملهم  يف  زوا  يركِّ واأن 
الأحاديث، والأمثال والأبيات ال�صعرية، مما اأحدث انقلبًا يف جوهر املادة، واأك�صبها ثراًء 

يف تهذيب الذوق الأدبي للطالب، وتنمية خياله )32( . 
ولي�ص هدفنا اأن ناأتي على ح�رص جميع ما اأُلِّف للطلب يف الوطن العربي، ولكن ح�صبنا 
التوكيد على اأن اجلهود املعجمية توا�صلت جاعلة الطلب، واملدر�صة يف بوؤرة اهتمامها، واأن 

هذه اجلهود املعجمية قدمت بي يديها جمموعة من امللحوظات التي ميكن الإفادة منها. 

 ملحوظات على تأليف املعجمات املدرسية: 

الوجيز  املخت�رض  العر�س  هذا  بعد  اإليها  االإ�صارة  ميكن  التي  امللحوظات  من 
للمخت�رضات املعجمية: 

قام تاأليف املعجمات املدر�صية، يف الأغلب، على جهود فردية، و«غالب معجماتنا  ♦
العامة واخلا�صة وال�صغرية والكبرية املو�صعة –منذ عهد اخلليل- يقوم باإ�صدارها اأ�صخا�ص 
مواد  وانتقاء  جمع  يف  املحدودة  الذاتية  واإمكانياته  الفردي  جهده  على  منهم  كّل  يعتمد 
معجمه، ويف ت�صنيفها وترتيبها واختيار املنهج بهذا الت�صنيف وهذا الرتتيب« )33( ، و«كل 
املنطوقة  اأو  املحررة  الن�صو�ص  جرد  على  تعتمد  ل  الغالب  يف  ذاتية  طريقة  على  متَّ  ذلك 
)الف�صيحة( ، ول تخ�صع للمقايي�ص العلمية التي يجب اأن ُيعَتَمد عليها يف هذا امليدان، بل 
يختار اأ�صحابها- غالبًا- ما يبدو لهم اأنه معروف �صائع وي�صيفون اإىل ما اختاروه بع�ص 
الكلمات ذات املفهوم امُلحَدث، اأما املقايي�ص يف هذا الختيار وهذه الإ�صافات فهو حْد�صي 
حم�ص يف غالب الأحيان، وهو ال�صعور الذاتي باأن هذا اللفظ اأو ذاك هو �صائع )بالن�صبة اإىل 

اأي بلد اأو اأي فئة( ، اأو مرتوك متاًما« )34( . 
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اإن املعجم العربي ل يكتمل اإل اإذا قام بتاأليفه جماعة من اأهل الخت�صا�صات املختلفة 
يف �رصوب املعرفة ليكون عمًل مكتمًل، ويعتمد تاأليفه على ا�صرتاك اأكرث من جهة، فكلما 
ا�صرتك فيتاأليف املعجم اأكرث من اخت�صا�ص لغوي وعلمي، كان للمعجم قيمٌة اأكرب، وجودٌة 
وانت�صاٌر، خا�صة اإذا ما كان جَممع اللغة �رصيك مع وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة، يقول 
اأي لغة من لغات العامل بجهد  اأحمد خمتار عمر »ل ميكن الآن ت�صور اإجناز معجم ما يف 

فردي اأو اأفرادي« )35( . 
ومل  ♦ باإفراط،  الرتاثية  املعجمات  على  احلديثة  املدر�صية  املعجمات  موؤلفو  اعتمد 

األفاظ وكلمات ع�رصية، وبهذا بقيت هذه املعجمات  –يف الأغلب- ما ا�صتجد من  يتتبعوا 
قا�رصة عن مواكبة التطور، بتجاهلها األفاظ احل�صارة وم�صطلحات العلوم احلديثة يف الطب 
والنباتات والريا�صيات واحلا�صبات اللكرتونية، وما زالت املعجمات املدر�صية عالة على 
املعجمات القدمية، تنهل منها، دون املوازنة مع القدمي؛ وما ا�صتجد من األفاظ معا�رصة يف 
ا�صتخدامها ال�صياقي، يقول اللغوي عبد الرحمن احلاج �صالح: »اإن املعجم العام، واملعجم 
املدر�صي ل يزالن دون امل�صتوى املطلوب كيًفا وكّمًا، ومل نر بعد معجًما ينتهج فيه اأ�صحابه 
القدمي، يف  التي ظهرت يف زماننا هذا، وكل ما ظهر فل يزال عالة على  الدقيقة  املناهج 
للغة  احلقيقي  بال�صتعمال  يهتم  من  نَر  فلم  ال�صتقاء،  وطريقة  املنهج  جهة  من  الغالب، 
ا�صتعمال  اإىل واقع  الرجوع  الكلمات على مقيا�ص ذاتي- دون  القليل، واختيار  اإل  العربية 
تكاد  »ل  احلديثة  املعجمات  اأن  وايف  وذكر   ،  )36( اأبًدا«  لي�ص مبر�ٍص  والف�صحى-  العربية 
متتاز عن املعجمات القدمية اإل يف ح�صن التن�صيق، ونظام الرتتيب، وا�صتخدام بع�ص و�صائل 
–اأحيانًا-  اأو جماد، وتعرُّ�صها  اأونبات  الكلمات من حيوان  الإي�صاح، كر�صم ما تدل عليه 

لبع�ص امل�صطلحات احلديثة يف العلوم والفنون وال�صناعة« )37( . 
يف  ♦ املفردات  لأ�صول  اجلذري  الألفبائي  الرتتيب  على  املوؤلفي  اأكرث  حافظ 

احلروف  مراعاة  غري  من  للنطق  وفقًا  األفبائية  معاجم  فاألفوا  بع�صهم  وجتراأ  معجماتهم، 
الأ�صلية كما هو املعمول به يف معاجم اللغات الأوروبية )مثل املعجم العربي الذي ن�رصته 
مكتبة لرو�ص الفرن�صية( ، ويرى �صالح اأن »لهذا جانبًا اإيجابيًا وجانبًا �صلبيًا، اأما اجلانب 
الإيجابي فيظهر جلًيا يف �صهولة العثور على املفردة، وخا�صة بالن�صبة للتلميذ الذين مل 
يكت�صبوا بعد املعارف الكافية يف قواعد ال�صتقاق والت�رصيف، ول باأ�ص يف و�صع مثل ذلك 
للأطفال، وكلِّ من يريد تعلم العربية )من الأجانب وغريهم( للت�صهيل عليهم يف ا�صتعمال 
املعجم يف وقت مبكر، اإل اأن مثل هذه املعجمات اإذا ُعممت ف�صت�صوه العربية، وتعرقل اإىل 
اأ�صوٍل  على  املت�رصفة  مفرداتها  بنيت  العربية  لأن  معجمها،  معرفة  يف  التعمق  بعيد  حد 
ُيَحافظ على هذه اخلا�صية اخلطرية يف الرتتيب تلفًيا  »اأن  ، ويقرتح �صالح   )38( و�صيغ« 
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لهذا الت�صويه اخلطري مع اإدخال الرتتيب الألفبائي لبع�ص املفردات بح�صب ظاهرها ودون 
مراعاة اأ�صولها؛ من تلك التي ي�صعب العثور عليها ب�صبب احلذف اأو الإبدال والإعلل اأو القلب 
، وكل ت�صاريف  �صع(  )اتَّ اأو لكونها دخيلة مل تاأت على �صيغة عربية ومثال ذلك:  املكاين، 
ذلك،  وغري  ووعى-  و�صاأل  لأخذ  الأمر  �صيغة   - )ِع(  و  )�َصْل(  و  )ُخْذ(  مثل  املعتلة  الكلمة 
حروفها  بح�صب  اآخر  ومو�صع  الأ�صلية(  احلروف  )بح�صب  ال�صتقاقي  مو�صعها  يف  فتاأتي 
الظاهرة وباإحالة من املو�صع الألفبائي اإىل املو�صع ال�صتقاقي والعك�ص« )39( ، ويف راأينا 
الأوىل  �صتذكر مرتي،  الواحدة  املادة  لأن  املعجم؛  �صي�صاعف عدد مواد  اأن مقرتح �صالح 
اإىل منهجي  الطالب  الألفبائي، و�صيحتاج  الرتتيب  النطقي، والثانية ح�صب  الرتتيب  ح�صب 

للبحث عن الكلمة، وهو ما يزيد من م�صاعب املعجم. 
موؤلِّف  ♦ كلُّ  ويبداأ  �صبقهم،  من  جهود  املعا�رصة  املدر�صية  املعجمات  موؤلفو  يهمل 

معجمه من ال�صفر، مدَّعيًا اأن هذا املعجم هو الأقوى، والأن�صب للطلب، فالعيوب التي تتكرر 
يتبادلون  ما  »نادراً  الذين  اأنف�صهم  للمعجميي  وتعود  نف�صها،  هي  احلديثة  املعجمات  يف 
خرباتهم اأو يت�صاورون يف مناق�صات تبادلية مما ي�صيع الوقت واجلهد، ويجعل اأي م�رصوع 
للمعجمات، وما ي�صتجد  الدائمة  للمراجعة  ، ول توجد جلان   )40( ال�صفر«  يبداأ من  معجمي 
من األفاظ وكلمات لإ�صدار ن�صخ منقحة ومزيدة من الألفاظ والكلمات، فاإن »اإعداد املعجم 
اأحيانًا، واأثناء ذلك غالبًا ما  اإىل �صنوات  اإىل وقت وا�صع ليكتمل، قد ميتد  بطبيعته يحتاج 
اأو  رواية  اأنها  على  املعجمات  هذه  وتقدم   ،  )41( الكلمات«  بع�ص  دللت  من  كثري  تتغري 

ق�صيدةتكتب ملرة واحدة، بينما املعجم يرتبط بحياة اللغة املتجددة. 
التجارب املؤسسية العربية يف صناعة املعجم املدرسي: 

املعجم  �صناعة  يف  مبوؤ�ص�صاتها  الدولة  فيها  �صاركت  التي  التجارب  بها  ونق�صد 
املدر�صي، وغالبًا ما تكون م�صاركة الدولة بوزارة الرتبية والتعليم اأو مبجمع اللغة العربية 
اأو بهما معًا، و�صنعر�ص اإىل التنوع يف اأهم اأربع جتارب عربية حديثة يف �صناعة املعجم 

املدر�صي املخ�ص�ص للأطفال: 
املغرب العربي: . 1

قامت دول املغرب العربيبعمٍل م�صرتك ورائديف التاأليف الأطفال املدار�س، ميثلها 
من املوؤ�ص�صات: 

معهد الدرا�صات والأبحاث للتعريب بجامعة حممد اخلام�ص.  -
معهد العلوم الل�صانية وال�صوتية باجلزائر.  -
ق�صم الل�صانيات مبعهد الدرا�صات والأبحاث القت�صادية والجتماعية بتون�ص.  -
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واأطلقت هذه الدول ما ُعرف با�صم م�رصوع )الر�صيد اللغوي الوظيفي( متهيداً للمعجم 
يتعلمها  اأن  يجب  التي  اللغوية  الألفاظ  من  الأدنى  احلد  ميثل  »الر�صيد  وهذا  املدر�صي، 
يف  املتداول  لل�صوؤال  ملمو�صة  اإجابة  الوظيفي(  اللغوي  )الر�صيد   « وكان   ،  )42( التلميذ« 
لغوية  للمتعلم من مادة  بالفعل يف مدار�صنا  نقدم  اأن  اآنذاك: ماذا يجب  الرتبويي  اأو�صاط 
نوًعا وكًما؟ « )43( ، وي�رصح �صالح فكرة الر�صيد اللغوي قائًل: »اإنَّ الر�صيد من اللغة التي 
كان  ما  اأو  الف�صيحة  العربية  والعبارات  املفردات  من  جمموعة  هي  للطفل  ُتعلَّم  اأن  يجب 
على قيا�صها، مما يحتاج اإليها التلميذ يف �ِصن معينة من عمره حتى يت�صنى له التعبري عن 
اأخرى  اليومي من جهة، ومن ناحية  العادية التي جتري يف التخاطب  الأغرا�ص واملعاين 
التعبري عن املفاهيم احل�صارية والعلمية الأ�صا�صية التي يجب اأن يتعلمها يف هذه املرحلة. 

واعتمدوا يف ا�صتخراج هذا املعجم على املبادئ االآتية: 
ينبغي اأن ينطلق تدوين الر�صيد اللغوي من الواقع امل�صاَهد، ومن ر�صد هذا الواقع. . 1
اأن يكون املنَطلق من املْعِني بالأمر، وهو املتعلم نف�صه: ينطلق من اهتماماته وما . 2

يحتاج اإليه بالفعل ملواجهة احلياة ل لإلقاء اخلطب وقر�ص ال�صعر فقط. 
عما . 3 يقل  واأل  يكت�صبه،  اأن  الطفل  ي�صتطيع  الذي  الأق�صى  احلد  الر�صيد  يتجاوز  األ 

يجب اأن يعرفه. 
الإح�صاء  ومتَّ  والأرياف،  املدن  يف  املغربية  البلدان  كل  يف  الطفل  كلم  و�ُصّجل 
باحلا�صوب، ثم اْخِتريت الألفاظ ال�صائعة والكثرية الدوران، وا�صطروا اإىل �صد الثغرات الكثرية 
– وتخ�ص امل�صميات احلديثة – بو�صع األفاظ تدل عليها، اأو تعميم لفظ ف�صيح ي�صتعمل يف 

بلد واحد اأو ناحية واحدة من البلد الواحد« )44( . 
تبنت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم م�رصوع الر�صيد اللغوي الوظيفي من 
املغرب العربي، لي�صبح م�رصوعًا قوميًا عربيًا ي�صمل جميع البلد العربية، بعد اأن »و�صعت 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ر�صيًدا مماثًل من الألفاظ بنف�ص الطريقة و�صمل 
للمنظمة:  العام  املدير  �صابر  الدين  حمي  يقول   ،  )45( ا�صتثناء«  بدون  العربية  البلدان  كل 
انعقد  الذي  الأول  التعريب  موؤمتر  اإىل  العربي  اللغوي  الر�صيد  مب�رصوع  الهتمام  »يعود 
اإىل ح�رص الألفاظ التي ي�صيع تداولها  اإذ دعا  يف الرباط باململكة املغربية عام 1961م، 
هذه  لتلميذ  د  موحَّ لغوي  ر�صيد  اإعداد  يف  منها  والإفادة  البتدائية  املرحلة  تلميذ  بي 
لدول  والتعليم  الرتبية  وزراء  موؤمتر  اإقليميًا يف  امل�رصوع  برز  املرحلة، ويف عام 1967م 
من  الأوىل  الأربعة  لل�صفوف  الوظيفي  العربي  اللغوي  الر�صيد  اإعداد  ومتَّ  العربي،  املغرب 
مرحلة التعليم البتدائي يف دول املغرب العربي التي قامت بتطبيقه، ولأهمية املو�صوع 
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و�رصورته، باعتباره اأحد ركائز ا�صلح تعليم اللغة العربية وتطويره وتي�صريه، ُروؤي تو�صيع 
 ،  )46( والعلوم«  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تبنته  ثم  لي�صبح قوميًا، ومن  امل�رصوع 
واأ�صدرت املنظمة األفاظ امل�رصوع يف كتاب )الر�صيد اللغوي العربي لتلميذ ال�صفوف ال�صتة 
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�صا�صي( ، ومّت توزيعه يف جميع البلدان العربية، على اأن ميثل 

)النواة اللغوية( امل�صرتكة فيها. 
التجربة التون�صية: . 2

التجربة التون�صية جتربة مبكرة ومت�صعبة، عملت يف ثالثة اجتاهات: 
Ú  اللغوي )الر�صيد  م�رصوع  يف  ال�صرتاك  يف  املغربية  املنظومة  �صمن  عملت  اأوًل: 

الوظيفي( . 
Ú  ،ثانيًا: مّت ا�صدار )القامو�ص اجلديد للطلب( عام 1979م من تاأليف علي بن هادية

الرتبية  وزير  امل�صعدي-  حممود  تقدمي  وهومن  البلي�ص،  وبلح�صن  احلاج،  بن  واجليلين 
التون�صية اآنذاك- ، و�صدر عن ال�رصكة التون�صية للتوزيع ثم اأعيد ن�رصه يف ن�صخة ثانية عام 
اأنه  فيه  وجاء  �صفحة،   579 على  حمتويًا  للكتاب،  اجلزائرية  املوؤ�ص�صة  مب�صاركة  1984م 
»معجم تربوي مي�رص غرُي مع�رص خا�ص بتلميذ املدار�ص، ُرتبت مادته بح�صب احلرف الأول 
للكلمة، ل بح�صب اأ�صلها ال�رصيف، فكلمة مراهق جتدها يف حرف امليم ولي�ص الراء، واعتمد 
على م�صادر خمتلفة منها الر�صيد اللغوي الوظيفي الذي اأ�صدرته اللجنة املغربية الدائمة 

للر�صيد اللغوي )47( . 
Ú  الن�صف الرتبوية( يف  البيداغوجي والبحوث  الوطني للتجديد  اأعلن )املركز  ثالثًا: 

الثاين من عام 2012م –اأي بعد الثورة على زين العابدين- عن م�صابقة لإعداد )املعجم 
اأع�صاء جلنة علمية، ويكون  اأن يكون املتقدم فريقًا متكامًل من  التون�صي( على  املدر�صي 
الرت�صح �صمن فريق بحث متجان�ص يراأ�صه من�صق، ول يقبل الرت�صح الفردي، وتتكون اللجنة 
املعجمية  يف  خمت�ص  وجامعي  النظرية،  املعجمية  يف  خمت�ص  )جامعي  من:  العلمية 
التطبيقية، وجامعي خمت�ص يف اللغة العربية، وخمت�ص يف الرتبية والبيداغوجيا، )مادة 
يف  وخمت�ص   ، واجلغرافيا(  التاريخ  )مادة  والبيداغوجيا  الرتبية  يف  وخمت�ص   ، العربية( 

الرتبية والبيداغوجيا )مادة العلوم( )48( . 
التجربة ال�صورية: . 3

جتربة �صورية يف هذا ال�صياق ولدت يف ح�صن وزارة الرتبية، فقد اأّلف حممد خري اأبو 
حرب )املعجم املدر�صي( بطلب من وزير الرتبية باجلمهورية العربية ال�صوريةحممد جنيب 
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ال�صيد اأحمد، واأ�رصفت على اإخراجه وطباعته املوؤ�ص�صة العامة للمطبوعات والكتب املدر�صية، 
وكان جمموع الن�صخ 85 األف ن�صخة، والهدف من تاأليف هذا املعجم- كما �رصَّح وا�صعه- 
فهم  على  يعينه  لغوي،  معجم  اإىل  الطالب  حلاجة  تلبية  الف�صيحة،  العربية  على  «احلفاظ 
معاين الكلمات التي تعر�ص له، وي�صاعده على �صبطها، ويّجنبه الزلل يف ا�صتعمالها« )49( ، 
وقد تّطلع امل�رصفون على اإ�صداره اإىل اأن ياأخذموقعه بي املعجمات العربية احلديثة، واأن 
الطلبة، وزملوؤنا املربون،  اأبناوؤنا  اأن يجد فيه  لوا  اأمَّ العربية كافة، وقد  اأبناء  تعمَّ فائدته 
، ومل   )50( العربية  ال�صخ�صية  الرتاث وبناء  العربي خري زاد يف احلفاظ على  واأبناء �صعبنا 
بل  فح�صب،  املحلي  ال�صوري  امل�صتوى  على  الفائدة  تعميم  املعجم  اإ�صدار  من  الق�صد  يكن 
البتدائية  املدار�ص  كل  على  املعجم  هذا  توزيع  ومّت  ا،  اأي�صً العربي  القومي  امل�صتوى  على 
واملعاهد  املدر�صي،  اإعداد  ومعاهد  واملعلمات،  املعلمي  ودور  والثانوية،  والإعدادية 

املتو�صطة ال�صناعية والتجارية، ومعاهد الرتبية الريا�صية يف القطر ال�صوري )51( . 
التجربة ال�صعودية: . 4

اأن�صج اجلهود املعجمية يف هذا  اأنه  احلديث عن املعجم الطلبي ال�صعودي يدل على 
ال�صياق، اإذ اإنه ي�صتفيد من كل اجلهود العربية والعاملية لتاأليف معجم مدر�صي معا�رص، فهو 
ال�صعودية،  والتكنولوجية  والأكادميية  والتعليمية  ال�صيا�صية  القيادات  فيه  ت�صارك  ثمرتها، 
تقوم  ال�صعودية  العربية  اململكة  »اإن  التون�صي:  اللغوي  احلمزاوي  ر�صاد  حممد  عنه  يقول 
باإعداد معجم عربي هو الأول من نوعه يف تاريخ اللغة العربية، معجم تعتمد مدونته على 
الرتبوية  البحوث  عام  مدير  اخلبتي  �صالح  يقول  و�صعه  �صبب  وعن   ،  )52( الآيل«  احلا�صب 
الوطن  يف  اجلديدة  املو�صوعات  من  املدر�صي  املعجم  فكرة  »اإن  والتعليم:  الرتبية  بوزارة 
اأ�صا�ص جمع مادة املعجم من م�صادر  اإنه ل يوجد معجم مدر�صي معد على  العربي، حيث 
حمددة، حيث اإن املعجمات املتوفرة حاليًا مت جمعها باجتهادات �صخ�صية« )53( ، وما مييز 
هذا املعجم اأنه »اأول معجم عربي ياأخذ املادة املعجمية من م�صادر متثل البيئة التعليمية 
املحيطة بالطالب: م�صادر الرتاث العربي، واملناهج الدرا�صية، وال�صحافة، والأدب، واإنتاج 
الطلب كتابًة وحديًثا، ولي�ص العتماد على جهود معجمية �صابقة، واعتمد منهجية بناء وعاء 

للم�صادر Corpus �صابقة، ا�صتخدم احلا�صب والتقنيات احلديثة يف بناء املعجمات”)54( . 

معجم األلفاظ يف قصص األطفال الفلسطينية: 
الدائم، والتدقيق واملراجعة  للنظر  الفل�صطينية  النظامية  الألفاظ يف املناهج  تخ�صع 
من املدر�صي والقائمي على التعليم، بحكم املمار�صة اليومية للتدري�ص، واإن كانت بع�ص 
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ه ح�صب الجتهاد  ل فيها، وُتوجَّ الختلفات تفتقر اإىل املراجع الوا�صحة الدقيقة التي تْف�صِ
اللغوي ال�صخ�صي دون الحتكام اإىل معجم مدر�صي فل�صطيني. 

اأ�صعب من ذلك؛ الكتابة املوجهة للأطفال يف غري املناهج النظامية،  اأن ما هو  بيد 
فاإن  عندنا  اأما  واملراجعة،  للتوجيه  الدول  التي تخ�صع يف  الأطفال،  وخا�صة يف ق�ص�ص 
التاأليف واملو�صوع واللغة تركت للموؤلفي واملوؤ�ص�صات غري احلكومية املدعومة ماليًا من 
الغرب، يقول كاتب ق�ص�ص الأطفال جمدي ال�صومليعن املواءمة بي املوؤ�ص�صات الفل�صطينية 
)املمثلة لأدب الأطفال( واأهداف هذه اجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأجنبية: »عندما اأخذت بع�ص 
الدول مثل ال�صويد والرنويج البحث عن جوانب لتمولها يف الأرا�صي الفل�صطينية، ومن خلل 
التخ�ص�ص، ويف املقابل عدلت بع�ص املراكز  اأجندة ونوع من  الدول  اأ�صبح لهذه  التجربة 
الثقافية واجلمعيات الفل�صطينية من اأهدافها وبراجمها، فتخ�ص�ص كل منها يف جمال قريب 
املوجهة  الأعمال  على  والرقابة  التوجيه  وغياب   ،  )55( ثقافيًا«  املانحة  الدول  اأجندة  من 
اللغة  على  امللحوظات  ومن  واللغة،  امل�صمون  يف  الأخطاء  كثريمن  اإىل  اأدى  للأطفال 

واالألفاظ: 
ال�صالمة اللغوية: متيزت بع�ص املجموعات الق�ص�صية بالأخطاء اللغوية املت�صابهة  -

واملكرورة، وتكت�صب هذه املجموعات اأهميتها من ات�صاع انت�صارها، وتعدد اجلهات الداعمة 
لها، لأهداف تثقيفية و�صحية ومدنية، تتوافق واأهداف هذه اجلهات، وقد ت�صاهلت ت�صاهًل 
كبرياً يف ال�صلمة اللغوية، وتبدو وكاأنها ُدفعت اإىل املطابع دفعًا دون متحي�ص اأو تدقيق، 
مما ُيرى اأنها خطر �صديد على �صلمة اأطفالنا اللغوية، لأن الأمر ل يتعلق بف�صاحة اللغة اأو 
�صوداء...  اأذن  ق�صة  ففي  الواحدةونوعها،  الق�صة  املكرورة يف  الأخطاء  بعدد  بل  عاميتها، 
اأذن �صقراء )56( ، ُحذفت همزة القطع من اأكرث الأ�صماء والأفعال وال�صمائر، وحقها الإثبات، 
يف مثل: )ال�صقر، ا�صبح، انتم( ، وقد ا�صتخدم الكاتب التذكري )خماطبة املذكر( يف حديثه 
اأحداث الق�صة: »قرروا جميعًا الذهاب- �صار اجلميع يتحدثون ب�صوٍت  عن )القطط( طوال 
عاٍل- ا�صكتوا- فاأنا ل اأ�صتطيع ال�صتماع اإليكم واأنتم تتكلمون« )57( ، وال�صحيح اأن الكاتب 
كان يجب اأن ي�صتخدم �صمري التاأنيث مع الِقطط )58( ، وُحذف التنوين من )اأي�صا، جميعا( ، 
ونقراأ: قطط �صوداء. قطط �صقراء، و«ا�صتغربت القطط كثرياً من طلب احلاكم« )59( ، والأف�صُح 
 » ُخ�رْصٍ �ُصنُبَلٍت  »َو�َصْبَع  الكرمي:  القراآن  ورد يف  كما  �ُصقر،  وِقطط  �صود،  ِقطط  على:  جمُعها 
ْفٌر« )املر�صلت: 33( ، واأهمل ر�صم )ال�صّدة(  ُه ِجَماَلٌت �صُ )يو�صف: 43( ، وقوله تعاىل: »َكاأَنَّ

فوق احلروف امل�صّعفة يف مثل: »ملاذا ل جنعل القط الرمادي حاكمًا« )60( . 
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واإذا ما انتقلنا اإىل ق�صة )يوميات جرثومة( ، وجدنا مثل هذه الأخطاء تتكرر، ي�صاف 
يقت�صيه  ور�صمالهمزة خلفًا ملا   ،  )61( اأنف�صكم«  تزعجو  »ل  اجلماعة يف  األف  اإليها حذف 
موقعهايف قوله »مل اأ�صتطع قرائتها« )62( ، ويتكرر مثل هذا اخلطاأ يف قوله: »مل تعّليمه« )63( 
، ومن هذه الأخطاء قطع همزةالو�صل يف »اإفهموين« )64( ، ويف »اإبنتي« )65( ، وعدم جزم 
الواحدة يف »جند  الكلمة  والف�صل بي جزئي   ،  )66( دّراقًا«  »اأعطيني  املذكر يف  امل�صارع 

لها«)67(. 
فعلى  تدقيق،  و  مراجعة  اإىل  الق�ص�ص  هذه  معها  حتتاج  التي  الأخطاء  من  وغريها 
»الرغم من اأن املفردات امل�صتعملة يف كتب الأطفال لي�صت بتنوع املفردات امل�صتخدمة يف 
بع�ص كتب الكبار، ولكن كل كلمة فيها يجب اأن ت�صتخدم بعناية، فهي موجودة لأنها الكلمة 
والدللة  اأن يكون �صحيحًا،  نقله، فاملعنى يجب  املوؤلف  يريد  الذي  تنقل كل املعنى  التي 
يجـب اأن تكون �صحـيحة، والكلمة يجب اأن تعـطي الإيقاع املنا�صب للجملة، وعلى املوؤلف 
معرفة كيفية اإن�صاء فقرات لها اجتاه وتعريف ووحدة، ومن الأف�صل –اأي�صًا- اإذا كان املوؤلف 
يتقن الإملء والتنقيط وم�صتوى ل باأ�ص به من القواعد اللغوية« )68( ، لأن »اعتماد الكلمات 
، فكان   )69( يفكرون«  الأطفال  الأول على جعل  الباعث  النحوية، هو  الأخطاء  اخلالية من 
واأدبه،  بالطفل  تعنى  فل�صطينية متخ�ص�صة  ِقَبل جهات  الق�ص�ص من  ُتراجع هذه  اأن  يجب 
خا�صة اأنها ُوزِّعت توزيعًا وا�صعًا بي الأطفال الفل�صطينيي عرب املوؤ�ص�صات املختلفة )70( . 

غمو�س االألفاظ: اإن غمو�ص الكلمة ي�صتوقف الطفل اأثناء قراءته، حلاجتها اإىل �رصح  -
وتو�صيح، ونقراأ من هذه الألفاظ: الدّراق، يف قول ال�صارد: »فاأعطته ال�صجرة دّراقًا يف غري 
اأوان الدّراق« )71( ، والدّراق ت�صمية معّربة للخوخ، غري �صائعة يف فل�صطي، وهي ل ُتطلق على 
جميع اأنواع اخلوخ، بل على البحري منه )72( ، وتردد مثل هذه الألفاظ يف ق�ص�ص الأطفال، 
مع غياب تقدمي مرادٍف اأو �رصٍح لها –حتى ولو كان يف الهام�ص- يثري ت�صاوؤلت مهمة يف 
ق�ص�ص الأطفال، ول �صيمامدى حتقق الكاتب من �صعوبة األفاظه اأو �صهولتها اأثناء كتابته، 
ومدى منا�صبتها للمرحلة العمرية التي يكتب لها، واأي من الألفاظ ميكن تقدميها للأطفال، 
اأن  ما عرفنا  اإذا  الق�صية �صعوبة  وتزداد هذه   ، الطفولة؟  بعامل  األفاظ تخت�ص  وهل هناك 
الطفل ل يعرف ما هي حدود األفاظه، والكاتب ل يزال يجتهد، وُيجّرُب فيها، ُي�صاف اإىل ذلك 
اإىل اأن –معظم- الكّتاب مل يهتّموا بتحديد ال�رصيحة الطفلية التي يتوّجهون اإليها، فتداخلت 

األفاظ املرحلة الدنيا بالعليا يف ق�ص�صهم. 
وتبقى احلاجة قائمة يف هذا ال�صياق للخروج من مرحلة الجتهاد الذاتي التي ل ت�صيب 
عليها  يتوافق  ومعجمية  لغوية  اأ�ص�ص  و�صع  اأهمية  وتربز  اللغة،  مفردات  �صلمة  –دائمًا- 
املهتمون يف الكتابة للأطفال برعاية وطنية، وتن�صجم مع املفردات الوظيفية ال�صائعة يف 
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املناهج املدر�صية، حتى ل حتدث فجوة وانف�صام بي ما يقراأه الطفل يف مدر�صته وبي هذه 
الق�ص�ص. 

�صبط احلروف )الت�صكيل( يف ق�ص�ص الأطفال م�صاألة ذات اأهمية، فال�صبط �صلح  -
اأخرى  الأحداث، ومن جهة  الطفل يف قراءته، ومتابعة  انطلق  ذو حّدين، فمن جهة يعيق 
فاإن �صلمة نطق الكلمات اأثناء القراءة، تقّوي ح�صيلة الطفل اللغوية، وتقّوم ل�صانه ومتنعه 
من الزلل، ومن الكتاب من زاوج م�صتفيداً من )احلّدين( ، فكتب ق�صته، و�صّكل فيها بع�ص 
الطفل  ينطقها  اأن  اأهملهاميكن  اإذا  اأنه  اأو  النطق،  فيها �صعوبًة يف  اأن  اعتقد  التي  احلروف 
نطقًا ينحرف بها عن املراد، فحافظ على الف�صاحة والنطق ال�صليم، مع �رصعة متابعة الطفل 
“ما   : الع�صافري(  الكيلين )حكيم  الأ�صلوب نقراأ يف ق�صة �صامي  اأمثلة هذا  للأحداث، ومن 
ًا ل�صطيادكم؟ ما يدريكم اأنه قد و�صع لكم منوِّمًا لتناموا  يدريكم اأن الرجل قد و�صع لكم فخَّ

�ِصَكُكم جميعًا؟ ” )73( .  ومُيْ
ًا( ، بعدم ت�صديداخلاء، اأو خ�صية  فالكاتب �صبط احلروف التي ميكن اأن ُتقراأ خطاأً )َفخَّ
اإ�صقاط ت�صديد الواو يف )منوِّمًا( فُت�ْصَلب معنى الفاعلية بقراءتها ا�صم مفعول، ويف العبارة 
ال�صليم يف كلمة )مُي�ِصَكُكم( ، وهي اإن مل يوؤدِّ نطقها خطاأً اإىل فهم  للنطق  –اأي�صًا- ت�صحيح 
خطاأ، فاإن ت�صكيلها ي�صاعد على الت�صحيح اللغوي دون اإعاقة للقراءة اأو اإ�رصاف يف ال�صبط، 
وقد ترك الكاتب باقي احلروف يف العبارة- والتي ميكن قراءتها مع �صمان �صلمة املعنى- 

من دون ت�صكيل لت�صهم يف �رصعة متابعة الأحداث. 
�صيغني  )من  يف  العبو�صي  و�صامح   ، فاأر(  )حكاية  حمود  اأبو  دانا  ق�صة  جاءت  وقد 
ليا�صمي( ، وعبا�ص دويكات يف )ال�صياد( بهذه الطريقة التوفيقية، وهو حلُّ توفيقي راآه من 
قبل اأحمد جنيب حي ت�صاءل: «هل يعني اأن ن�صّحي بالقراءة ال�صحيحة يف �صبيل النطلق 
يف القراءة وال�صتمتاع بها؟ ، الأف�صل األ ن�صحي باأحد هذين الهدفي يف �صبيل الآخر، وهذا 
يلقي عبئا ًجديداً على كاتب الأطفال الذي يت�صدى للكتابة لهم يف مراحلهم الأوىل، وخا�صة 
كتابته  يف  ينتقي  اأن  هذا  منه  يتطلب  اإنه  حيث  والو�صيطة،  املبكرة  الطفولة  مرحلتي  يف 
الكلمات والعبارات واجلمل التي حتتاج اإىل اأقل قدر ممكن من ال�صبط بال�صكل، فيقراأ الطفل 
معظم حروفها بدون حاجة للت�صكيل يف املراحل املتقدمة، حينما يزداد الأطفال متكنًا من 
اللغة، يح�صن األ نقدم لهم الق�ص�ص م�صكولة �صكًل كامًل، واإمنا نق�رص ال�صكل على احلروف 

التي يحتمل اأن يخطئ الطفل يف قراءتها« )74( . 
بع�ص الق�ص�ص مل حتافظ على الف�صاحة فيها، فكانت ت�صتخدم العامية يف احلوار  -

بي ال�صخ�صيات: »قالت وهي تناولني بي�صة م�صلوقة ورغيف خبز طازج: خذ مّية، عفارم 
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، قلْت لْك ما حدا غريك بيقدر للزيتونات العاليات، و�صو �صار؟ ِهْرَبت  عليك، ملّقط وم�ص مق�رصِّ
املدر�صة؟ كلها يومي اثني وبرتجعلها« )75( ، ومثل هذا الن�ص يحيلنا اإىل ق�صية اخللف 
القدمية- احلديثة، التي تدور حول الأف�صلية يف ا�صتخدام الف�صحى اأو العامية يف لغة الق�ص، 
»وقد اأنفق النقاد واملبدعون والباحثون جهداً بالغًا يف املناق�صة حول هذه امل�صاألة« )76( ، 
ويبدو اأن احلاجة الفنية قد اأملت على الكتاب مثل هذه اللغة التوفيقية، التي راأى فيها بع�ص 
الكتاب، اأن »الزدواج اللغوي �رصورة اجتماعية يف كل جمتمع متح�رص« )77( ، فالق�ص�ص 
ل تقدم متعة وخياًل فح�صب، بل تقدم –اأي�صًا- زاداً لغويًا ف�صيحًا ميّثل قامو�صًا يعتمد عليه 
الطفل يف توا�صله امل�صتقبلي مع الآخرين، ول�صنا ب�صدد التنظري للف�صحى اأو العامية يف هذا 
ال�صياق، ولكن من الواجب اأن يكون ملعجم اللغة موقف من الألفاظ التي تقّدم للأطفال يف 

كل مرحلة. 
ويف اخلتام ال ي�صعنا اإال التوكيد على ما ياأتي: 

اللغوية . 1 خ�صو�صيتهم  يراعي  فل�صطي،  لأطفال  مدر�صي  معجم  و�صع  �رصورة 
البتدائية  املرحلة  الأوىل من  الثلثة  لل�صفوف  وليكن  املتوفرة،  للقدرات  وفقًا  والثقافية، 
وي�صتبعد  والعاملية،  العربية  التجارب  كل  من  املعجم  هذا  ي�صتفيد  التجريبية،  مرحلته  يف 
الأخطاء، ول ينطلق من ال�صفر، ويبداأ من حيث انتهوا، ي�صتفيد من علم الل�صانيات احلا�صوبية 
الذي اأ�صبح عماد الدر�ص املنهجي احلديث يف �صوء التقنيات التكنولوجية احلديثة، ويهتم 
بالكلمات الرتاثية التي ل يجوز اإهمالها حتى ل يكون الطالب منقطعًا عن تراثه وما�صيه، 
يقول �صالح: »وقد اأدخل هذا الر�صيد الرتاثي كلًيا اأو جزئًيا يف الكتب املدر�صية يف املغرب 
العربي وقد �صاع عند ال�صغار لفظ )املعامة( للمايو ولفظ اللُّمجة )ب�صم اللم( للأكل اخلفيف 

الذي ياأكله الطفل يف املدر�صة بعد الظهر« )78( . 
اإيجاد تخ�ص�ص جامعي رائد يف جامعاتنا الفل�صطينية، تبداأ درا�صته من املرحلة . 2

الدرا�صة  عماد  يكون  احلا�صوبية(  )الل�صانيات  بعنوان  )البكالوريو�ص(  الأوىل  اجلامعية 
واللغة  احلا�صوب،  العربية، وعلم  املعجمات  رئي�صة وهي: علم  اإىل ثلثة علوم  م�صتنداً  فيه 
الإجنليزية، لأن هذه العلوم الثلثة جمتمعة يف عقل واحد ت�صتطيع اأن تعيد قراءة معاجمنا 
قراءة تقنية عاملية حديثة، نواجه به العجز العربي يف �صناعة املعجمات، وجناري متطلبات 
الع�رص التقنية، ونعّد طلبًا بعقول حتتاجها الدول املتقدمة ف�صًل عن وطننا، وي�صتطيعون 

العتماد على اأنف�صهم يف حو�صبة املعجمات ومواد التعليم باإتقان. 



425

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

اهلوامش: 
�صالح، عبد الرحمن احلاج، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، جملة جممع اللغة . 1

العربية، جممع اللغة العربية، دم�صق، 2002م، املجلد 78، اجلزء3، �ص673. 
ميدين، بن حويلي، املعجم اللغوي العربي من الن�صاأة اإىل الكتمال، دار هومة، اجلزائر، . 2

ط1، 2003م، �ص21. 
مكتب . 3 العربي،  الل�صان  جملة  اللغوي،  للمنت  املعجمية  املمار�صة  يف  عبا�ص،  ال�صوري 

تن�صيق التعريب، الرباط، املغرب، 1998م، العدد45، �ص27. 
ينظر: قنيبي، حامد �صادق، وحممد عريف احلرباوي، املدخل مل�صادر الدرا�صات الأدبية . 4

واللغوية واملعجمية القدمية واحلديثة، دار ابن اجلوزي، عمان، 2005م، �ص17- 18. 
القاهرة، . 5 والن�رص،  للطباعة  م�رص  ط2،  وتطوره،  ن�صاأته  العربي  املعجم  ح�صي،  ن�صار، 

1986م، ج2، �ص692. 
مبارك، مازن، نحو وعي لغوي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1979م، �ص158. . 6
وايف، علي عبد الواحد، فقه اللغة، ط3، دار نه�صة م�رص، القاهرة، 2004م، �ص173. . 7
رم�صان، نادية، قطوف من اأزاهري العربية، ط1، دار الوفاء، م�رص، 2006م، �ص60. . 8
ال�صيوطي، جلل الدين، املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، حتقيق فوؤاد علي من�صور، ط1، . 9

دار الكتب العلمية، بريوت، 1998م، ج1، �ص21. 
ظبي، . 10 اأبو  الثقايف،  املجمع  العربية،  اللغوية  املعاجم  حممد،  اأحمد  املعتوق،  ينظر: 

الإمارات العربية املتحدة، 1996م، �ص 145- 150. 
ظاظا، ح�صن، كلم العرب، دار النه�صة العربية، بريوت، 1976م، �ص449. . 11
اأدب الأطفال علم وفن، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000م، . 12 اأحمد،  ينظر: جنيب، 

�ص48- 49. 
الإعلم، . 13 وزارة  ال�صغري،  العربي  للطفل، جملة  الكتابة  قنديل حممد، م�صكلت  املن�صي، 

الكويت، 1997م، العدد50، �ص32- 33. 
الت�صتت . 14 حدة  من  للتخفيف  مقرتح  اإر�صادي  برنامج  غراب،  اأحمد  ه�صام  غراب،  ينظر: 

ونق�ص النتباه لدى اأطفال يعانون من �صعوبات التعلم، جملة م�صتقبل الرتبية العربية، 
املركز العربي للتعليم والتنمية، م�رص، 2010م، املجلد17، العدد 62، �ص357. 



426

د. تيسير عبد اهلل دراجياملعجم املدرسي: واقع وآمال

جفات، حممد جا�صم، تقومي م�صتوى طلبة ق�صمي اللغة العربية بكليتي الرتبية والآداب . 15
يف ا�صتعمال املعجمات العربية بجامعة القاد�صية- كلية الرتبية، جملة القاد�صية يف 
الآداب والعلوم الرتبوية، جامعة القد�صية، العراق، 2008م، املجلد )7( ، العددان )1، 2( 

�ص259- 260. 
الرازي، اأبو بكر، خمتار ال�صحاح، مكتبة لبنان نا�رصون بريوت، 1995م، املقدمة. . 16
ينظر: امل�صدر نف�صه، كلمة النا�رص، �ص ه. . 17
الوجيز عام 1980 . 18 املعجم  املجمع  »اأخرج  املجمع:  ينظر: كلمة حممود خمتار ع�صو 

بقبول  وال�صناعية  والتعليمية  العلمية  الهيئات  فتقبلته  فقط،  نحو 500 م�صطلح  وبه 
ثم  اأ�رصع،  بجهد  طريقها  يف  ال�صري  ملوا�صلة  اللجنة  حفز  يف  الأثر  اأكرب  له  كان  ح�صن 
اأخرج املجمع عام 1994م ما �صبق اأن وعد به وهو الطبعة الثانية املو�صعة للحا�صبات 
وبها 5000 م�صطلح وت�صمل كل ما يتطلبه الدار�ص والباحث والتطبيقي من م�صطلحات 
قد  املجمع  كان  التي  التعريب  لتو�صيات  وفًقا  معربة  اأو  الأ�صل  عربية  تكون  اأن  اإما 
اأ�صدرها«. خمتار، حممود )2000م( ، كلمة ع�صو املجمع حممود خمتار، جملة جممع 
اللغة العربية بالقاهرة، العدد 87، �ص3. وينظر: عمر، اأحمد خمتار، البحث اللغوي عند 

العرب، ط6، عامل الكتب، القاهرة، 1988م، �ص325. 
جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، القاهرة، 1998م، �ص ز. . 19
الفيومي، اأحمد، امل�صباح املنري، مكتبة لبنان، بريوت، 1987م، �ص د. . 20
الب�صتاين، بطر�ص، قطر املحيط، دار مكتبة لبنان، بريوت، 1995م، املقدمة. . 21
ينظر: اأحمد الطاهر، خمتار القامو�ص املحيط، ط2، عامل الكتب للطباعة والن�رص والتوزيع، . 22

القاهرة، 1998م، �ص5. 
الب�صتاين، عبداهلل، الوايف، مكتبة لبنان نا�رصون، بريوت، 1990م، �ص6. . 23
م�صعود، جربان، رائد الطلب، ط1، دار العلم للمليي، بريوت، 2006م، �ص5. . 24
عبيد، عبد اللطيف، نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العربي احلديث، جملة جممع . 25

اللغة العربية، دم�صق، 2003م، املجلد78، اجلزء4، �ص1121
ال�رصتوين، �صعيد، اأقرب املوارد يف ف�صح العربية وال�صوارد، ط2، مكتبة لبنان نا�رصون، . 26

بريوت، 1992م، ج1، �ص6. 



427

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

ال�صويري، جرج�ص، معجم الطالب، ط2، مكتبة لبنان نا�رصون، لبنان، 1995م، �ص13. . 27
ال�صوري، يف املمار�صة املعجمية للمنت اللغوي، �ص2. . 28
ينظر: لوي�ص املعلوف، املنجد يف اللغة، والأدب والعلوم، املطبعة الكاثولوكية، بريوت، . 29

)د. ت( ، املقدمة. 
باري�ص، 1987م، . 30 احلديث، مكتبة لرو�ص،  العربي  املعجم  اجلر، خليل، لرو�ص:  ينظر: 

�ص د. 
الزعبي، خالد، لرو�ص: املعجم العربي احلديث، جامعة الريموك، الأردن، 2011م، �ص . 31

ك. )ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة( . 
التون�صية للتوزيع، . 32 ال�رصكة  القامو�ص اجلديد للطلب،  ينظر: ابن هادية، علي واآخرون، 

تون�ص، 1979م، �ص د. 
املعتوق، املعاجماللغوية العربية، �ص256. . 33
�صالح، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، �ص679. . 34
1998م، . 35 القاهرة،  الكتب،  عامل  ط1،  احلديث،  املعجم  �صناعة  خمتار،  اأحمد  عمر، 

�ص175. 
�صالح، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، �ص681. 36
وايف، فقه اللغة، �ص289. . 37
�صالح، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، �ص674. . 38
املرجع نف�صه، �ص674- 675. . 39
عمر، �صناعة املعجم احلديث، �ص165- 166. . 40
خليل، حلمي، الكلمة درا�صة لغوية معجمية، ط2، دار املعرفة اجلامعية، م�رص، 1992م، . 41

�ص111. 
ال�صفوف . 42 لتلميذ  العربي  اللغوي  الر�صيد  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

ال�صتة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�صا�صي، )د. ن( ، تون�ص، 1989م، �ص19. 
�صالح، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، �ص678. . 43
املرجع نف�صه، �ص679- 680. . 44



428

د. تيسير عبد اهلل دراجياملعجم املدرسي: واقع وآمال

املرجع نف�صه، �ص680. . 45
ال�صفوف . 46 لتلميذ  العربي  اللغوي  الر�صيد  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

ال�صتة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�صا�صي، �ص5. 
ينظر: ابن هادية واآخرون، القامو�ص اجلديد للطلب، �ص د. . 47
ينظر: املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية، اإعلن عن طلب تر�صحات . 48

لإجناز درا�صات وبحوث تربوية، ، وزارة الرتبية، اجلمهورية التون�صية، 2012م. 
اأبو حرب، حممد خري، املعجم املدر�صي، ط1، دار طل�ص للدرا�صات والرتجمة والن�رص، . 49

دم�صق، 1985م، �ص17. 
ينظر: امل�صدر نف�صه. . 50
ينظر: عي�صى، جورج، املعرب والدخيل يف املعجم املدر�صي، جملة الرتاث العربي، ال�صنة . 51

احلادية والع�رصون، احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2002م، �ص85. 
وزارة الرتبية والتعليم ال�صعودية، املعجم الطلبي ملراحل التعليم العام، ورقة مقدمة . 52

ينظمه  الذي  العربية  للغة  الدويل  املوؤمتر  اإىل  ال�صعودية  والتعليم  الرتبية  وزارة  با�صم 
املجل�ص الدويل للغة العربية بالتعاون مع اليون�صكو، )19- 23 مار�ص- اآذار( ، بريوت، 

2012م، �ص2. 
بدير، حممد، وزارة الرتبية والتعليم ت�صدر اأول معجم مدر�صي للجن�صي يف ال�صعودية، . 53

�صحيفة ال�رصق الأو�صط، لندن، العدد 9288، 2004م، �ص2. 
وزارة الرتبية والتعليم ال�صعودية، املعجم الطلبي ملراحل التعليم العام، �ص5. 54
اأ�صامة، املال الأوروبي يحت�صن الثقافة الفل�صطينية، �صحيفة ال�رصق الأو�صط، . 55 العي�صة، 

لندن، العدد9672، 2005م، �ص9. 
ينظر: جمعة، خالد، اأذن �صوداء... اأذن �صقراء، موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي، رام اهلل، . 56

فل�صطي، 2002م�ص2. 
امل�صدر نف�صه، �ص15. . 57
ُة: ال�صنور، واجلميع الِقطاُط، وهو نعت للأنثى، قال الأخطل: . 58 جاء يف معجم العي: «والِقطَّ

فاأفنيَته���ا الِقط���اَط  فه���ل يف اخَلناِني�ِس م���ن َمْغَمِزاأكل���َت 
ينظر: الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد، العي، حتقيق مهدي املخزومي واإبراهيم ال�صامرائي، 

ط1، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، 1988م، ج5، �ص15. 



429

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

جمعة، اأذن �صوداء... اأذن �صقراء، �ص18. . 59
امل�صدر نف�صه، �ص12. . 60
جمعة، خالد، �صفحات من يوميات جرثومة، بلدية غزة، غزة، 1996م�ص7. . 61
 امل�صدر نف�صه، �ص13. . 62
النزاعات، دائرة . 63 الت�صامح وحل  الإن�صان،  ال�صبلن، م�رصوع تعليم حقوق  جمعة، خالد، 

الرتبية والتعليم، الأونروا، د. م، 2000م، �ص16. 
عمري، �صفاء، اأنا ل�صت �صقيًا، مركز امل�صادر للطفولة املبكرة، القد�ص، 1998م، �ص10. . 64
للن�رص . 65 الثقايف  اأوغاريت  مركز  من�صورات  ط1،  ليلى،  اإىل  بطاقة  �صامي،  الكيلين، 

والرتجمة، رام اهلل، فل�صطي، 2001م، �ص5. 
الري�ص، ناه�ص منري )1989م( : اجلدة وحفيدها الذي ي�صتهي كل �صيء، ط1، موؤ�ص�صة . 66

ال�صاحلاين، دم�صق، �ص6. 
دم�صق، . 67 ال�صاحلاين،  مطبعة  ط1،  ال�صفراء،  والزهرة  اليمامة  منري،  ناه�ص  الري�ص، 

1987م، �ص7. 
دم�صق، . 68 الثقافة،  وزارة  روماين،  �صفاء  ترجمة  ومبدعوها،  الأطفال  كتب  جي،  كارل، 

1994م، �ص35. 
اأبو معال، عبد الفتاح، اأدب الأطفال، ط2، دار ال�رصوق للن�رص والتوزيع، عمان، 2000م، . 69

�ص106. 
تتعلق . 70 م�رصوعات  مع  ترتافق  التي  التثقيفية  الربامج  من  تاأتي  الق�ص�ص  هذه  اأهمية 

احلفلة:  لق�صة  الداعمة  اجلهات  املثال  �صبيل  على  انظر  الفل�صطينية،  التحتية  بالبنية 
 . )DFID( موؤ�ص�صة اإنقاذ الطفل- بلدية جباليا- بلدية رفح- وكالة التنمية الربيطانية

الري�ص، ناه�ص منري، اجلدة وحفيدها الذي ي�صتهي كل �صيء، ط1، موؤ�ص�صة ال�صاحلاين، . 71
دم�صق، 1989م، �ص6. 

َرَقِة على . 72 ًرَقُة: اخَلوَخُة يف الَنْهِر ومنه قوُل الُفَقهاَء: اإِ�صلح- الدَّ جاء يف املعجم: »والدَّ
الزبيدي،  ينظر:  فار�صية«.  واجِليُم  ك�َصِفيَنٍة،  َدِريَجه  ُب  ُمَعرَّ هو  َغري،  ال�صّ ْهِر  النَّ �صاِحِب 
مرت�صى، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ط1، دار مكتبة احلياة، بريوت، 1306هـ، 

ج6، �ص343. 



430

د. تيسير عبد اهلل دراجياملعجم املدرسي: واقع وآمال

الكيلين، بطاقة اإىل ليلى، �ص16. . 73
جنيب، اأحمد، فن الكتابة للأطفال، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1969م، �ص42- 43. . 74
طوبا�صي، عبلة، اأحب مدر�صتي واأمي والزيتون، منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يون�صيف( . 75

بالتعاون مع وزار الثقافة الفل�صطينية، رام اهلل، 2000م، �ص9- 10. 
القاعود، حلمي حممد، اللغة العربية وق�صية التخلف، جملة املجتمع، الكويت، 2005م، . 76

العدد 1677، �ص13. 
القاهرة، . 77 الهلل،  كتاب  �صل�صلة  وتطبيقيًا،  نظريًا  الق�صرية  الق�صة  يو�صف،  ال�صاروين، 

1977م، �ص81. 
�صالح، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، �ص680. . 78



431

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 

الب�صتاين، بطر�ص، قطر املحيط، دار مكتبة لبنان، بريوت، 1995م. . 1
الب�صتاين، عبداهلل، الوايف، مكتبة لبنان نا�رصون، بريوت، 1990م. . 2
اجلر، خليل، لرو�ص: املعجم العربي احلديث، مكتبة لرو�ص، باري�ص، 1987م. . 3
جمعة، خالد، �صفحات من يوميات جرثومة، بلدية غزة، غزة، 1996م. . 4
النزاعات، دائرة . 5 الت�صامح وحل  الإن�صان،  ال�صبلن، م�رصوع تعليم حقوق  جمعة، خالد، 

الرتبية والتعليم، الأونروا، د. م، 2000م. 
جمعة، خالد، اأذن �صوداء... اأذن �صقراء، موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي، رام اهلل، فل�صطي، . 6

2002م. 
اأبو حرب، حممد خري، املعجم املدر�صي، ط1، دار طل�ص للدرا�صات والرتجمة والن�رص، . 7

دم�صق، 1985م. 
خليل، حلمي، الكلمة درا�صة لغوية معجمية، ط2، دار املعرفة اجلامعية، م�رص، 1992م. . 8
الرازي، اأبو بكر، خمتار ال�صحاح، مكتبة لبنان نا�رصون بريوت، 1995م. . 9

رم�صان، نادية، قطوف من اأزاهري العربية، ط1، دار الوفاء، م�رص، 2006م. . 10
دم�صق، . 11 ال�صاحلاين،  مطبعة  ط1،  ال�صفراء،  والزهرة  اليمامة  منري،  ناه�ص  الري�ص، 

1987م. 
الري�ص، ناه�ص منري، اجلدة وحفيدها الذي ي�صتهي كل �صيء، ط1، موؤ�ص�صة ال�صاحلاين، . 12

دم�صق، 1989م. 
والن�رص . 13 للطباعة  الكتب  عامل  ط2،  املحيط،  القامو�ص  خمتار  الطاهر،  اأحمد  الزاوي، 

والتوزيع، القاهرة، 1998م. 
الزبيدي، مرت�صى، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ط1، دار مكتبة احلياة، بريوت، . 14

1306هـ. 



432

د. تيسير عبد اهلل دراجياملعجم املدرسي: واقع وآمال

ال�صيوطي، جلل الدين، املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، حتقيق فوؤاد علي من�صور، ط1، . 15
دار الكتب العلمية، بريوت، 1998م. 

القاهرة، . 16 الهلل،  كتاب  �صل�صلة  وتطبيقيًا،  نظريًا  الق�صرية  الق�صة  يو�صف،  ال�صاروين، 
1977م. 

ال�رصتوين، �صعيد، اأقرب املوارد يف ف�صح العربية وال�صوارد، ط2، مكتبة لبنان نا�رصون، . 17
بريوت، 1992م. 

ال�صويري، جرج�ص، معجم الطالب، ط2، مكتبة لبنان نا�رصون، لبنان، 1995م. . 18
طوبا�صي، عبلة، اأحب مدر�صتي واأمي والزيتون، منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يون�صيف( . 19

بالتعاون مع وزار الثقافة الفل�صطينية، رام اهلل، 2000م. 
ظاظا، ح�صن، كلم العرب، دار النه�صة العربية، بريوت، 1976م. . 20
عمر، اأحمد خمتار، البحث اللغوي عند العرب، ط6، عامل الكتب، القاهرة، 1988م. . 21
عمر، اأحمد خمتار، �صناعة املعجم احلديث، ط1، عامل الكتب، القاهرة، 1998م. . 22
عمري، �صفاء، اأنا ل�صت �صقيًا، مركز امل�صادر للطفولة املبكرة، القد�ص، 1998م. . 23
ال�صامرائي، . 24 واإبراهيم  املخزومي  مهدي  حتقيق  العي،  اأحمد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، 1988م. 
الفيومي، اأحمد، امل�صباح املنري، مكتبة لبنان، بريوت، 1987م. . 25
الأدبية . 26 الدرا�صات  مل�صادر  املدخل  احلرباوي،  عريف  وحممد  �صادق،  حامد  قنيبي، 

واللغوية واملعجمية القدمية واحلديثة، دار ابن اجلوزي، عمان، 2005م. 
دم�صق، . 27 الثقافة،  وزارة  روماين،  �صفاء  ترجمة  ومبدعوها،  الأطفال  كتب  جي،  كارل، 

1994م. 
للن�رص . 28 الثقايف  اأوغاريت  مركز  من�صورات  ط1،  ليلى،  اإىل  بطاقة  �صامي،  الكيلين، 

والرتجمة، رام اهلل، فل�صطي، 2001م. 
لوي�ص املعلوف، املنجد يف اللغة، والأدب والعلوم، املطبعة الكاثولوكية، بريوت، )د. ت(. . 29
مبارك، مازن، نحو وعي لغوي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1979م. . 30



433

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، القاهرة، 1998م. . 31
م�صعود، جربان، رائد الطلب، ط1، دار العلم للمليي، بريوت، 2006م. . 32
اأبو معال، عبد الفتاح، اأدب الأطفال، ط2، دار ال�رصوق للن�رص والتوزيع، عمان، 2000م. . 33
الإمارات . 34 ظبي،  اأبو  الثقايف،  املجمع  العربية،  اللغوية  املعاجم  حممد،  اأحمد  املعتوق، 

العربية املتحدة، 1996م. 
ال�صفوف . 35 لتلميذ  العربي  اللغوي  الر�صيد  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

ال�صتة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�صا�صي، )د. ن( ، تون�ص، 1989م. 
هومة، . 36 دار  ط1،  الكتمال،  اإىل  الن�صاأة  من  العربي  اللغوي  املعجم  حويلي،  بن  ميدين، 

اجلزائر، 2003م. 
جنيب، اأحمد، اأدب الأطفال علم وفن، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000م. . 37
جنيب، اأحمد، فن الكتابة للأطفال، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1969م. . 38
القاهرة، . 39 والن�رص،  للطباعة  م�رص  ط2،  وتطوره،  ن�صاأته  العربي  املعجم  ح�صي،  ن�صار، 

1986م. 
ابن هادية، علي واآخرون، القامو�ص اجلديد للطلب، ال�رصكة التون�صية للتوزيع، تون�ص، . 40

1979م. 
وايف، علي عبد الواحد، فقه اللغة، ط3، دار نه�صة م�رص، القاهرة، 2004م. . 41

ثانياً - اجملالت والصحف والرسائل اجلامعية: 

جفات، حممد جا�صم، تقومي م�صتوى طلبة ق�صمي اللغة العربية بكليتي الرتبية والآداب . 1
يف ا�صتعمال املعجمات العربية بجامعة القاد�صية- كلية الرتبية، جملة القاد�صية يف 

الآداب والعلوم الرتبوية، جامعة القد�صية، العراق، 2008م. 
بدير، حممد، وزارة الرتبية والتعليم ت�صدر اأول معجم مدر�صي للجن�صي يف ال�صعودية، . 2

�صحيفة ال�رصق الأو�صط، لندن، 2004م. 
2011م، . 3 الأردن،  الريموك،  جامعة  احلديث،  العربي  املعجم  لرو�ص:  خالد،  الزعبي، 

)ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة( . 



434

د. تيسير عبد اهلل دراجياملعجم املدرسي: واقع وآمال

�صالح، عبد الرحمن احلاج، اأنواع املعاجم احلديثة ومنهج و�صعها، جملة جممع اللغة . 4
العربية، جممع اللغة العربية، دم�صق، 2002م. 

مكتب . 5 العربي،  الل�صان  جملة  اللغوي،  للمنت  املعجمية  املمار�صة  يف  عبا�ص،  ال�صوري 
تن�صيق التعريب، الرباط، املغرب، 1998م. 

عبيد، عبد اللطيف، نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العربي احلديث، جملة جممع . 6
اللغة العربية، دم�صق، 2003م. 

اأ�صامة، املال الأوروبي يحت�صن الثقافة الفل�صطينية، �صحيفة ال�رصق الأو�صط، . 7 العي�صة، 
لندن، 2005م. 

ال�صنة . 8 العربي،  الرتاث  جملة  املدر�صي،  املعجم  يف  والدخيل  املعرب  جورج،  عي�صى، 
احلادية والع�رصون، احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2002م. 

الت�صتت ونق�ص . 9 للتخفيف من حدة  اإر�صادي مقرتح  اأحمد غراب، برنامج  غراب، ه�صام 
النتباه لدى اأطفال يعانون من �صعوبات التعلم، جملة م�صتقبل الرتبية العربية، املركز 

العربي للتعليم والتنمية، م�رص، 2010م. 
القاعود، حلمي حممد، اللغة العربية وق�صية التخلف، جملة املجتمع، الكويت، 2005م. . 10
املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية، اإعلن عن طلب تر�صحاتلإجناز . 11

درا�صات وبحوث تربوية، وزارة الرتبية، اجلمهورية التون�صية، 2012م. 
الإعلم، . 12 وزارة  ال�صغري،  العربي  للطفل، جملة  الكتابة  قنديل حممد، م�صكلت  املن�صي، 

الكويت، 1997م. 
وزارة الرتبية والتعليم ال�صعودية، املعجم الطلبي ملراحل التعليم العام، ورقة مقدمة . 13

ينظمه  الذي  العربية  للغة  الدويل  املوؤمتر  اإىل  ال�صعودية  والتعليم  الرتبية  وزارة  با�صم 
املجل�ص الدويل للغة العربية بالتعاون مع اليون�صكو )19- 23 مار�ص- اآذار( ، بريوت، 

2012م. 



435

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 




