
فاعلية استخدام الصور في النشاط القصصي في تحسين 
 األداء اللغوي الشفهي وفهم القصة لدى أطفال الروضة
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 ملخص:
إن اللغة الشفهية هي أداة التواصل األساسية للطفل مع اآلخرين وأداة للفكر والتعلم، لذلك، فتوجد أنشطة 

اللغة الشةةفهية من أهمها النشةةاق ال،صةةصةةي، دي  تسةةتخدم ال،صةة  المصةةورة  تربوية كثيرة في الروضةةة لتنمية
والمربون على أهمية اسةةةةةةتخدام الصةةةةةةور في النشةةةةةةاق ذات األلوان الزاهية، والتي يدبها األطفال، ويتفق العلماء 

ال،صةةةةةصةةةةةيا إل أنهم اختلفوا في توكيت عرر تلك الصةةةةةور، فهناك اتجار يفضةةةةةل عرر الصةةةةةور أثناء سةةةةةرد 
لثاني يرى ا والتجار خاللهاا من األددا  بسرد الطفل ال،صة على األطفال، إلى جانب عرضها بعد السرد، لي،وم

 . سردتأجيل عرر الصور إلى بعد ال

البد  الدالي: الكشةةةة  عن مدى فعالية األنشةةةةطة ال،صةةةةصةةةةية الم،دمة في تدسةةةةين األداء اللغو   وهدف
 6-5الشةةةةةةةةفهي االطالكة اللفوية، وتنوا المفرداتا، وفهم ال،صةةةةةةةةة لدى عينة من أطفال ما كبل المدرسةةةةةةةةة من 

 . سنوات

طا و سةةةرد ال،صةةةة لفويا ف،الكشةةة  عن مدى فعالية معالجتين اسةةةرد ال،صةةةة لفويا   اسةةةتخدام الصةةةور، 
في تدسةةةين األداء اللغو  الشةةةفهي االطالكة اللفوية، وتنوا المفردات ا، وفهم ال،صةةةة لدى عينة من أطفال ما 

 . سنوات 6-5كبل المدرسة من 
ا طفاًل وطفلةةة، كسةةةةةةةةةةةةةةمةةت إلى مجموعتين تجريبيتين، كةةل مجموعةة 03وتتكون عينةةة البدةة  من: عةةدد ا

، -تعرر الصةةةةةةةةةةةةةةور بعد السةةةةةةةةةةةةةةرد ف،ط -ا مجموعة السةةةةةةةةةةةةةةرد ف،ط5المجموعةاا طفل وطفلة، 55تتكون من ا
 . ا مجموعة السرد الصور2والمجموعةا

وكانت األدوات المسةةةةةتخدمة: ااألنشةةةةةطة ال،صةةةةةصةةةةةية، واختبار ال،صةةةةةة، و اسةةةةةتمارة مالدوة وت،ييم فهم 
 . ا-من إعداد البادثة-ال،صة

ين، ينة البد  في المجموعتين التجريبيتوتمت اإلجراءات: بتطبيق األنشةةةطة ال،صةةةصةةةية على األطفال ع
صةةةةةةة ويطبق الختبار بأن تسةةةةةةرد ال، –وتم تطبيق اختبار ال،صةةةةةةة على األطفال عينة البد  اكبلي ( بعد ا، 

لفويا على الطفل ثم يطلب منه إعادة سةةةرد ال،صةةةة سةةةرد لفوي بدون صةةةور، ثم يطلب منه إعادة سةةةرد ال،صةةةة 
                                           

 جامعة كفر الشيخ –، كلية التربيةمدرس مناهج الطفل بقسم رياض األطفال.   



صة اكبلي( وتطبيق استمارة مالدوة وت،ييم فهم ال،. تين ثم تدليلهما،ويتم تسجيل الستجاب -باستخدام الصور
 . بعد امن خالل تدليل استجابات إعادة السرد

نة فتبين تدسن األداء اللغو  الشفهي وتدسن فهم ال،صة لألطفال عي اختباراتا، باستخدام البيانات تدليل وتم
البعةةةدى، ولم يوهر التدليةةةل الكمي أ  فرو  بين البدةةة  في المجموعتين كبلي( بعةةةدى، لصةةةةةةةةةةةةةةةةةال  التطبيق 

ن كانت لم ترج  كفة مجموعة على  المجموعتين التجريبيتين، إل أن التدليل الكيفي أوضةةةةةةةةةةة  بعر الفرو  وات
ا الصةةةور في النشةةةاق ال،صةةةصةةةيا وف، عرر طري،تي بين التنويع أهمية على األخرى، بصةةةورة واضةةةدة، مما يدل

 .لهدف النشاق
 


