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الاس امتع ،التلكمم ،القراءة ،الكتابة
للغوي
اجملال ا م
أداء م
املتعّل

أداءات م
املتعّل يف جمايل :الاس امتع والتلكمم

املهم اثراء حديث التالميذ بلغة سلمية فلكمام كمكمن التالميذ من
نتيجة ازدواجيمة اللغة العرب مية فا من كتاابت التالميذ الوىل تعمتد ابلساس عىل لغهتم احملكيمة ،وهمارات التلكمم والاس امتع تكون يف اللغة احملكيمة ،ذلكل من م
موسع أكرث فامي بعد .وهذا يتطلمب من املعلممني كشف م
املتعّل عىل موضوعات ونصوص تمنمي دليه قدرة التعبري والتفسري والتوضيح
الوصف والتعبري
ذهن
م
الشفوي عن أفاكرمه مبفردات غن مية يكون أسهل هلم الكتابة بشلك م
م
م
سل
شفوّي الس ت راج معلومات خمتلفة.
بلغة مية (معياريمة) .هذه النصوص (الدبيمة والوظيفيمة) تثري ادلافعيمة عند املتعّل يف تفعيل همارات االصغاء هبدف فهمها ومناقش هتا م
يساعد م
التوصل اىل اس تنتاجات تتعلمق بقوانيهنا .هذه املعرفة تأيت نتيجة فهم
املتعّل عىل بناء معرفته حول خصائص التلكمم ومركمبات احلديث ،بضمهنا قواعد اللغة ومبادهئا؛ صفات ومم مزّيات اللكمة ،تيريفها ،بناهئا ،و م
فوق م
اذلهن (ميتا نصوص الاس امتع والتلكمم والتفاعل معها يف س ياقات تعلمي مية -تعلمم مية .اذ تمنمي عند م
املتعّل املقدرة عىل ادراك حديثه؛ مضموًنا ولغة ،وفهمه للغة الميت يتح مدث هبا ،فعندما يعي أ من اللغة احملكيمة بطبيعهتا لتتلف ّي  ايا عن
ذهن)
م
التطرق لالكم الآخر...
تكل املكتوبة س يعرف حتديد واختيار املفردات الالزمة لالكمه ،من حيث :الرثوة اللغويمة ،مبىن مجل سلمية ،اصغاء ،م
هو تواصل م
املتعّل مع مجموعة املتعل ممني /اجملمتع يف م
الصف واملدرسة ،يف مواقف وحاالت تس تدعي بناء نصوص خمتلفة :اقناع مية -جحاجيمة ،تقريريمة ،تعمتد النقاش ...ممما ميكمنه من معرفة قواعد احلديث وأآدابه ،ويتواصل
ص
البيش م
يتيرف مبوجهبا.
و م
بواسطة طريق الالكم واحلديث يس تطيع املتلكمم التعبري عن انفعاالته أفاكره ومشاعره املتلفة (خوف ،غضب ،فر )....وهذا ابلتايل يمنمي من نضوجه عاطفي اا ومن وتقيميه لسلوكيمات الآخر و مالتاذ مواقف ازاءها،
ص
الش م
فتتطور دليه اس تقالل ميته الش ص مية.
م
احلس -حر مك؛ ف معال مية كمثيل الدوار ،تق ممص خشص ميات مع مينة ،من خاللها يعمتد م
احلس -حر مك أنشطة وفعال ميات تساعد م
املتعّل أثناء أدائه عىل صفات الش ص مية...
املتعّل عىل تطوير الداء م م
مم
التوجيه اذلا ميت يف هو هجود م
شفوّي ،والتغلمب عىل صفة
املتعّل يف اختيار اللفاظ املالمئة ،تسلسلها ،ترتيهبا والربط بيهنا .وحرصه عىل االصغاء الناجع والتلكمم بلغة سلمية يف مواقف خمتلفة .كذكل حتيمنه الفرص الاكفية للتعبري عن ذاته م
م
التعّل
احلياء واخلوف من مواهجة الآخرين اضاف اة اىل االملام بأصول احلديث واالصغاء والتواصل ابلعيون.
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أداءات م
املتعّل حبسب جمايل؛ القراءة وفهم املقروء

اذلهن ويكتس هبا م
املتعّل عن طريق القراءة ونصوص فهم املقروء.
ا من املعرفة املس بقة واملعرفة اللغويمة والقدرة عىل الكتابة والتعبري ،يه أمور أساس مية لتدم الت منور املعر ميف -م
ذهن
م
م
التنوريمة؛ ومن ثروته اللغوي مة ،ال ميت تساعده عىل تمنية قدرته عىل اس تخالص الفهم بأبعاده الربعة ،وابلتايل تطوير مس توّيت التفكري عنده.
املتعّل ماذلي يقرأ اللغة املعياريمة ،يييد من قدراته م
النص بشلك مبارش ،الاعامتد عىل معرفة سابقة وجتارب مس بقة أوسع ،واجراء مراقبة وتقيمي لفهم ما قرأه.
املير .هبا يف م
اذلهن (ميتا ي ممت عن طريق بناء ارتباطات ذهن مية حول الفاكر واملعلومات غري م
فوق م
ا من تمنية وتطوير كفاّيت ذهن مية -ولغويمة تساعد م
النص ،مضمونه ومبناه...
ذهن)
ذهن يف فهم لغة م
املتعّل عىل التفكري امليتا م
م
م
متنو ارا ومققم افا وليس أمي اا جاهال.ا
م
الاجامتعي اذلي وحوي أيضا ا االطار الثقا ميف واالنسا مين و
القراءة والفهم جيب أن لتدما جانب التواصل
م
احلضاري ،وهذا ما جيعل املتعّل م
م
القراء ميعنون يف اذلات وخارهجا حبثاا عن عوامل أخرى.
ص
البيش م
ا من عوامل املعرفة والدب جتعل من م
يس تطيع م
ميي والخاليقم.
املتعّل أن ينسب سلوك ميات ومفاهمي انسان مية لعالقات بني الش ص ميات ،ولردود انفعال مية حدثت ...وابماكنه أن يطر .نقدا ا حول بعضها ،أو يبدي تعاط افا مع بعضها الآخر ،وفق عامله الق م
الرويح والثقا ميف م
سايس يف تطوير الهداف اللغويمة.
املطالعة وقراءة القصص والكتب املسليمة ،أو نصوص القراءة وفهم املقروء هم ممة جد اا يف اثراء العامل
للمتعّل ،ويه أيضا ا مر مكب أ م
العاطفي و م
م
ادلاخيل و م
ص
الش م
يس تطيع م
العاطفي ونضوجه عاطفي اا.
ميي والخال ميق والثقا ميف ،وهذا كفيل بتمنية ذاكئه
القصة /م
املتعّل المت معن يف م
م
النص والامتيه أو الامتثل مع خشص مياهتا أو رفضها واناكرها ،وفق عامله الق م
القصص أو عرضه م
احلس -احلر مك وظيفة تعلمي مية هتدف نقل درس
النص
للمتعّل الاس تعانة بلغة اجلسد وامياءاته وتعابري الوجه أيضا ا ،هبدف التعبري عن أفاكره ومشاعره املتداخةل مع م
احلس -حرك يتيح كمثيل م
م
النص .وللداء م م
مم
م أ م
ام م
النفس مقل :اخلجل والانطواء وعيوب النطق ،عدا عن الرتوحي والكشف عن مواهب التالميذ وطاقاهتم.
معني” مفثال يعترب المتثيل من أ ممه الوسائل املس تخدمة للعالج
خاليق من موقف در م
م
سايس يف معل مية تنظمي التعلمي و ادارته ،والبيئة التعلمي مية حتتوى عىل تنو مع ومكم هائل من النصوص املتلفة يف مس توى مقروئيمهتا ،وهكذا يس تطيع القارئ أن خيتار م
وخيطط تعلممه حبسب قدراته
الاختيار هو أمر أ م
املتعّل ووح مفيه أكرث عىل م
املتعّل هو رشيك يف اختيار النصوص والكتب من البيئة التعلمم مية .هذا الاختيار من شأنه أن يرفع من دافع مية م
التوجيه اذلا ميت يف وميوهل .م
التعّل.
م
لنص مسموع /وأحياًنا م
يعرب عن رأيه ازاء خشص مية
التعّل
متنوعة من الكتب .جييب عن أس ئةل املعلممة م
القارئ يفضم ل أن خيتار بنفسه كتاب املطالعة من املكتبة الصفيمة /املدرس مية ،خيتار ا
يتعرف عىل مجموعة م
كتااب ويتص مفحه ،و م
ما عن طريق الرمس.
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أداءات م
املتعّل حبسب جمال الكتابة

الكتابة يه معليمة ذهنيمة مر مكبة .عند الكتابة يديل الاكتب مبعرفته اذلاتيمة يف موضوعة الكتابة ،وحبسب فهمه ،وأيضا ا حبسب معرفته حول نظام الكتابة ومنظومة النصوص املكتوبة بضمهنا املعرفة الوظيفيمة للغة يف
س ياقاهتا املتلفة ،معرفة قواعد الكتابة ومبادهئا.
ذهن
م
املتعّل الكتابة عن طريق قوانني الكتابة ،املضمون ،ا
يس تطيع م
لغوّي ،مفردات
فاكرا ويعرف معلومات ويطرهحا يف س ياق كتابته .من حيث اللغة ،عليه اكتساب ثروة لغويمة تساعده يف ترمجة أفاكره  ا
مقال ،عليه أن يفهم أ ا
غن مية ،روابط تربط بني امجلل والفاكر ،وأن يكون ممتكمناا من الش يفرة القرائ مية ،قوانني الكتابة ومبادئ االمالء الصحيح ،مبىن امجلةل...
يك وأآخر مكتوب ،يف اللغة ،واملبىن...
تطور الكتابة عند املتعلممني أ مو اال ابدراكه أ من هناكل فرقاا شاس اعا بني منص حم م
اذلهن (ميتا يتعلمق م
فوق م
يعي م
املتعّل أ من الكتابة يه أداة للتعبري عن أفاكره ،ومشاعره ،وأنه عن طريقها يس تطيع كمرير عرب وقمي ،كام أّنم ا وس يةل أساس يمة للتواصل واالت مصال.
ذهن)
م
املتعّل منذ الطفوةل ابنتاج قصص ترتبط حبياته وتدور حول مشاّيه واهامتماته وميوهل .ويف أعقاب انكشافه واكتسابه للغة املكتوبة واس تعاملها ،يدرك م
يبدأ م
املتعّل أ من الكتابة يه أداة للتعبري ولمترير العرب واملغازي.
تس تعمل الكتابة كوس يةل ات مصال بني الناس ،مفن خاللها يشرتكون فامي بيهنم ابملعرفة .ويدرك املت معّل أ من الكتابة عىل أنواعها لتدم أهدافاا حمدمدة ،حنو؛ اعداد بطاقة هتنئة ،كتابة قامئة مشرتّيت ،كتابة اعالًنت جتاريمة،
ص
البيش م
الاجامتعي بني الناس.
هذه النواع من النصوص نس تطيع ادراهجا من تسمية الكتابة الاجامتع مية ،لّنم ا لتدم أهدافاا اجامتعيمة ،فهيي هتدف التواصل
م
التعرف عىل أدابء ،م
ادلاخيل ،وتكون مرأآة
ادلاخيل للش ص ميات ،والفاكر ،والنواّي واملشاعر ...الكتابة ال ميت لترج من التلميذ تعكس عامله
يتعّل التالميذ توس يع دائرة الحداث ،والعامل
يف أعقاب التعامل مع قصص و م
م
م
ص
الش م
هل ،مقل الكتابة الشعوريمة الميت تتض ممن مجال مرتابطة تؤلمف مقصة ،فيس تطيع م
املتعّل أن م
يعرب يف كتابته عن مشاعره وعواطفه يف م
ك موضوعة جتول يف ابهل .ذلا فالكتابة يه ابلساس أداة للتعبري عن املشاعر والفاكر.
تدرب التالميذ عىل الكتابة يتعاملون مع موا مد وأدوات كتابيمة خمتلفة كقالم التلوين ا
مقال م
وجيسدون كتاابهتم.
مم
فيعربون من خاللها عن المور الميت ينوون كتابهتا .ويف أعقاب الكتابة أو قبلها ميث ملون م
احلس -احلر مك خالل م
بيري للقارئ ،اذ يس تطيع الرجوع اليه عدمة ممرات .وهذا يساعده عىل املراجعة اذلات مية وحفص أيمة هم ممة مكتوبة.
اكلنص احمل م
يك ،لن مه موثمق ويف متناول اليد ،هو م
النص املكتوب ال ييول م
م
م
النص املكتوب يتيح للمتعّل اجراء تغذية راجعة-مرتدمة ،فهو يقوم مبعاينته وحفصه وكتابته يف عدمة مس مودات حبسب أهداف الاكتب ذلا جيب الرتكزّي عىل كتابة جتارب شعوريمة يس تطيع الاكتب من خاللها أن
التوجيه اذلا ميت يف ثبات م
م
وحقمق جناحاته.
التعّل
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