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 الدراسةمستخلص 

 "دراسة حتليلية " سيميائية الصورة يف كتب رايض األطفال

 يب.الباحثة: سلوى بنت سلمان بن سليم احلر 
 

                        و معيايري سييميائية الصيورة    ,                             معايري سيميائية الصورة البسييطة                      استهدفت الدراسة حتديد          
         للمعيييايري   (            عينييية الدراسييية )           صيييور الكتيييا                ومعرفييية ميييدى حتقيييي     ,                       املركبييية يف كتيييا رفا ا   يييا 

  ,                             , اتبعييييت الباحثيييية امليييينه  الوصيييي ي                             الدراسيييية امليييينه  الوصيييي ي الت ليلييييي        و اتبعييييت              السيييييميائية,
                ري اليالزم توافرهيا      املعياي       بطاقية           املتمثلية يف             أداة الدراسية                                      ولت قي  أهيدا  الدراسية صيم مت الباحثية

               , خلصيت منهيا                                  مت بناؤها وفي  مموعية مين اإلجيرا ا     حيث                       يف صور كتا رفا ا   ا , 
                                                    سيييميائية الصييورة البسيييطة يف كتييا رفا ا   ييا , بليي  عييددها         معييايري                        الصييورة النهائييية لبطاقيية 

                                                    حمييياور, وقائمييية معيييايري سييييميائية الصيييورة املركبييية يف كتيييا رفا    ( 3     علييي  )     ِّ  وز ِّعيييت          ( معييييار ا   81 )
      حماور.   ( 3     عل  )     ِّ  وز ِّعت          ( معيار ا   33                   ا   ا , بل  عددها )

                                     ة )هيييكا كتيييايب لتعلييييم القيييرا ة والكتابييية(         صيييور سلسيييل    مييين     عينييية                          بقيييت أداة الدراسييية علييي  
             البييال  عييددها   ,                                     وصييور سلسييلة )ادع العربييية( املسييتوى ا و    ,                               للمرحليية التمهيدييية ا و  والثا ييية

       مركبة.          ( صورة    33  و)   ,     بسيطة          ( صورة     564 )

        ما يلي:   أن             الدراسة              خلصت  تائ  

    . ( %  39           بنسبة بلغت)       ممتازة      بدرجة                                     توافر معايري سيميائية الصورة البسيطة  .8

  .                          ( من مموع صور العينة كلها % 1                             بلغت  سا الصور املرك بة  سبة )   .9

   مين         صيورة     (   564 )         حيث بلغت    ؛           املرتبة ا و              عينة الدراسة         البسيطة     صور   ال       احتلت .3
            ( من الصور.   435 )    أصل 

 

 



Abstract 

Pictures Semiotic in Kindergarten's Curriculum 

''Analytical Study'' 

Researcher: Salwa Salman Saleem Al-Harbi. 

 

The study aimed to identify the semiotics standards of the simple and 

composite pictures in the kindergarten 'curriculum, and to what extent 

curriculums pictures (the study sample) follows the semiotic standards. To 

achieve this aim, the study used descriptive analytical approach, a 

questionnaire has been applied which represented the study tool where the 

researcher followed certain producers to develope a list of standards that 

should be applied on kindergarten curriculums pictures. The questionnaire 

included (32) semiotic standards of the simple pictures, and (44) semiotic 

standards of the composite pictures in kindergarten' curriculums. The 

researcher also has presented the questionnaire to the arbitrators and then in 

the light of their opinions and notes, she modified the list of the semiotic 

standards of the simple picture in kindergarten curriculum which amounted 

(18) standards distributed to 3 dimensions as well as the list of the semiotic 

standards of the composite picture in kindergarten curriculum which 

amounted (30) standards distributed to 3 dimensions. The study sample was 

represented in the pictures of (This Is My Book) series to teach reading and 

writing in the first and second preliminary stage in the kindergarten and the 

picture of (Arabic club) serious, first level which amounted (465) simple 

pictures and (39) composite pictures. The study results revealed that the 

existence of semiotic standards of the simple and composite pictures was 

excellent, the results also showed that most of the pictures were simple 

pictures which amounted (465) out of (504) pictures. 

 

 

 



 توايتفهرس احمل 

 الص  ة املوضوع

 ب اإلهداء

 ج الشكر والتقدير

 ه الدراسةمستخلص 

 و ابللغة اإلجنليزية املستخلص

 ك -ز فهرس احملتوايت

 ن -ل فهرس اجلداول

 ع -س فهرس األشكال

 ف فهرس املالحق

 23-1 األول الفصل

 3 املبحث األول: املقدمة

 4 أمهية الدراسة

 5 أسباب اختيار املوضوع

 5 أهداف الدراسة

 5 أسئلة الدراسة

 6 حدود الدراسة

 6 منهج الدراسة

 6 جمتمع الدراسة



 الص  ة املوضوع

 7 عينة الدراسة

 7 أدوات الدراسة

 7 إجراءات الدراسة

 9 مصطلحات الدراسة

 23-10 املبحث الثاين: الدراسات السابقة

 86-24 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 57-27   املبحث األول:سيميائية الصورة

: السيميائية  38-27                 أوًل 

 28 مدخل

 28 تعريف السيميائية

 33 نشأة السيميائية 

 35 السيميائية ومصطلحي السيميولوجيا والسيموطيقيا

 36 للسانياتعالقة السيميائيات اب

 36 موضوع السيميائيات

 57-39                       اثني ا: سيميائية الصورة

 40 مدخل

 40 مفهوم الصورة



 الص  ة املوضوع

 43 أنواع الصورة.

 46 مزااي استخدام الصورة التعليمية

 47 صفات الصورة اجليدة.

 49 الصورة يف كتب رايض األطفال.

 50 األطفال خصائص منو الطفل يف مرحلة رايض

 54 مراحل النمو العقلي املعريف

 55 البصري للصورة عند الطفل اإلدراك

 56 أهداف الصورة يف كتب رايض األطفال

 57 عوامل ضعف تصميم الصورة

 86-58 املبحث الثاين: حتليل الصورة وتقوميها

: حتليل الصورة  69-57                  أوًل 

 59 دخلم

 60 يل الصورة.لمفهوم حت

 61 ة.أمهية حتليل الصور 

 62 متطلبات قراءة الصورة يف حتقيق أهداف املنهج.

 62 العوامل املؤثرة يف حتليل الطفل للصورة.

 63 منهج حتليل الصورة.



 الص  ة املوضوع

 65 الرموز األساسية للصورة

 66 عناصر الصورة

 69 اهلدف من استخدام األلوان يف مرحلة رايض األطفال

 86-70                   اثني ا: تقومي الصورة

 71 مفهوم التقومي

 73 أمهية التقومي

 74 أنواع التقومي

 74 وظائف التقومي وأغراضه

 76 خصائص التقومي اجليد

 78 مفهوم تقومي الصورة

 78 أمهية تقومي الصورة

 79 أهداف تقومي الصورة

 80 مستوايت قراءة الصورة

 83 قوانني نقد وحتليل الصورة

 84 طرق تقومي الصورة

 109-87 ل الثالث: منهج الدراسة وإجراءاهتا الفص

 93-87 املبحث األول 



 الص  ة املوضوع

 88 منهج الدراسة.

 89 جمتمع الدراسة

 89 عينة الدراسة. 

املبحث الثاين: قائمة معايري سيميائية الصورة يف كتب رايض 
 األطفال:تصميمها, وحتكيمها, وتعديلها.

94-109 

 168-110 األداةالفصل الرابع: تطبيق 

 176-169 الفصل اخلامس: اخلامتة

 170 املبحث األول ملخص النتائج

 174 املبحث الثاين التوصيات واملقرتحات

 183-177 مراجع الدراسة

 222-184 املالحق

  


