
1 
 

 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربوّية

 قسم أ للتعليم االبتدائّي 

 2016كانون الثاني،                                                                                                                            

 

 Show and tell -ملحة عن التطبيق في العالم

tell Show and –  (يحصل فيه التلميذ على فرصة املثول أمام جمهور من املستمعين لعرض أمر ما، موضوع، فكرة، رسالة معّينة )أو غرض مشروع... 

 يكون العرض أمام الزمال
ً
 .والتحّدث بلغة معيارّية قدر اإلمكان ء،وعادة

 أخرى بريطانيا، أستراليا وغيرها، األمريكّيةالواليات املّتحدة  في عّدة دول،املشروع في  يتّم تنفيذ
ً

ًرا دوال
ّ
كسنغافورة والهند. باملجمل  ، وقد شمل مؤخ

املثول أمام الجمهور  إلى تطوير مقدرة التالميذ على يهدفو ينطلق هذا املشروع  للمدارس االبتدائّية )بستان، والصفوف األولى والثانية(،  العام،

لهمتطلب هذه الدول من   .والتحّدث إليهم
ّ
أو قريب منهم ومن بيتهم، يعرضونه أمام زمالئهم ويقّدمون شرًحا حول هذا  ،التالميذ إحضار غرض معّين يمث

  الغرض.

مقدرتهم على الحديث أمام جمهور، يوّسع الثروة اللغوّية لديهم، طّور ة بالنفس عند التالميذ الصغار، ويسهم في تنمية الثقي   : حسنات هذا املشروع

ون بسرعة وي  ي
ّ
. مع هذا ظهرت بعض اإلشكالّيات؛ فاملستمعون الصغار يمل

ّ
د العالقة بين البيت واملدرسة والتعارف بين الزمالء في الصف

ّ
هظهرون وط

خلق منافسة بين التالميذ بشأن الغرض من حيث حجمه وقيمته، وقد تذّمر بعض  -عدم انضباط بعد مرور عشر
 
خمس عشرة دقيقة. وأحياًنا ت

  ابنهم للفّعالّية.هالي من املسؤولّية  الكبيرة امللقاة على عاتقهم بإعداد األ 

  

 2016 -2015الدراس ّي في املرحلة االبتدائّية  في العام  show and tellتطبيق  

 األهداف

 م أمام الجمهور ألغراض مختلفة.التالميذ ب تدري
ّ
 على التكل

  .م واالستماع لدى التالميذ
ّ
 تطوير مقدرة التكل

 عند التالميذ تعزيز الشعور بالقدرة والثقة بالنفس. 

 .توطيد التعارف بين التالميذ 
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ر في املدارس االبتدائّية
ّ
 مبادئ لتفعيل مشروع "الكالم لألنام" للجيل املبك

  االبتدائّية. رحلةداد سّت سنوات التعليم في املتدّرجّية على امتسيرورة لولبّية قدرات بالتطّور  ●

منح كّل تلميذ فرصة املثول أمام زمالئه للعرض  ●  . لمّرتين على األقّل خالل العام الدراس يّ ي 
ّ
 من ذلتالميذ الصغار ال

ً
هظهرون حياًء ورهبة ين ي 

 املمكن السماح لهم في املّرات األولى للحديث بأن يعرضوا أمام زمالئهم ضمن إطار مجموعة صغيرة وفق اختيارهم.

م  ●
ّ
ط املعل

ّ
خط ة التالميذ للمشاركة كمتحّدثين وكمستمعين. ي 

ّ
 برنامج عمل سنوّي يضمن فيه فرًصا لكاف

 

 مبادئ لبناء أطر للفّعالّية

 املواضيع . أ

م تالميذه حّريّ  الثالثة -لتالميذ الصفوف األولى
ّ
ق بعاملهم القريب،  من املمكن أن يمنح املعل

ّ
يقترح أو أن  ة اختيار املواضيع،يتّم اقتراح مواضيع تتعل

 
ّ

خّصص وقًتا محّدًدا ملوضوع مشترك لجميع تالميذ الصف  . لهم قائمة مواضيع لالختيار، وأن ي 

مجال من عالم  هواية، الحيوان األليف املفّضل؛ ؛(عادات، ثقافة، القّصة العائلّية ات في العائلة، تجارب عائلّية،شخصيّ ) أنا وعائلتي: نماذج للمواضيع

 أو في البيت، مجال من رياضة أحّبه فيلم مفّضل؛ مسرحّية، كتاب، موهبة؛ االهتمام،
ّ

 .رحلة ممتعة، حلم، أمنية، طموح، مهّمتي في الصف

ق بعاملهم القريب، بالحياة االجتماعّية السادسة -لصفوف الرابعةتالميذ ال
ّ
مّية مختلفة،والدولة  ،يتّم اقتراح مواضيع تتعل

ّ
 ،ومواضيع تعل

 للمواضيع )مثال:
ً
رإضافة

ّ
املفّضلة لدّي؛ شخصّيات هاّمة، أماكن في العالم،  موضوع التعليم املحّبب لدّي؛ فّعالّية وقت الفراغ(: املقترحة للجيل املبك

رت بي
ّ
، أو (عائلّية، اجتماعّية، أدبّية) شخصّية أث

ّ
ها في الصف دت 

 
رت بي، قيمة أومن بها، مبادرة ق

ّ
في ؛ مشروع، وظيفة بحث، موضوع شخص ّي، حادثة أث

 املجتمع، أحداث جارية )أحداث من الحياة املدرسّية، املجتمع، الدولة، العالم( وغيرها.

 

 مبنى العرض واإلطار الزمنيّّ . ب

 مقترح إلطار العرض: – عام

 .(ملّدة عّدة دقائق )تحّدد املّدة الزمنّية من ِقَبل املدرسة تماشًيا مع العمر يعرض تلميذ أو مجموعة من التالميذ  :1مرحلة  -

جري  -يطرحون أسئلة، يقّدمون مردوًدا إيجابًيا() يعّقب املستمعون بإيجاز  :2 مرحلة - )تحّدد من ِقَبل املدرسة تماشًيا مع العمر(. من املهّم أن ي 

م محادثة مسبقة مع التالميذ حول طرائق مختلفة للتعقيبات.
ّ
 املعل

 .يشكر املقّدمون املستمعين على إصغائهم وتعقيباتهم  :3 مرحلة -

م :4 مرحلة -
ّ
ن يعرض، التطّرق للفحوى، للجهد املبذول، ودعم إيجابّي للمستمعين) إجمال من ِقَبل املعل

َ
 .(دعم إيجابّي مل
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 :توصية 

طلب من كّل تلميذ أن يتحّدث ملّدة دقيقتين 15الثالثة يتّم تمديد الوقت ب  -في الصفوف األولى  ثالث -دقيقة للفّعالّية )حديث من عدة تالميذ(. وي 

 . دقائق

طلب من التالمي دقيقة متتالية. 20ومن املمكن تخصيص  ،ال يتّم تمديد الوقت غالًباالسادسة  -في الصفوف الرابعة ذ أن يتحّدثوا ملّدة ال تتجاوز وي 

 خمس دقائق.

 

 التالميذ للعرض هيئةت . ت

مون التالميذ ويوّجهونهم قبل العرض:
ّ
دّرب املعل يطرحون مًعا مواضيع ممكنة للعرض، يبلورون الفحوى  : يطرحون أمامهم مواضيع ممكنة للعرض  ي 

مون للتالميذ ويدعمون ثقة التالميذ بأنفسهم. ، والقيم املركزّية، ويتطّرقون للمخاوف املحتملة
ّ
العرض وفي  علىووسائل تعينهم  أساليب يقترح املعل

طات
ّ
 (....تسلسل الحديث )أغراض، صور، مخط

 

 تعريف وظيفة املستمعين . ث

عطى للمستمعين إمكانّية طرح األسئلة لالستيضاح، والتطّرق ملضمون وهيئة الحديث املعروض؛ وإشراك املتحّدث بأفكار ومشاعر املستمعين في  ي 

 أعقاب العرض...

 

 إعالم األهل والتالميذ  . ج

شرك التالميذ م وقًتا للفّعالّية وي 
ّ
خّصص املعل  وعدد في تعيين دور  ي 

ّ
أو بحسب  ،املتحّدثين  خالل الشهر) مثال: بحسب طريقة الجلوس في الصف

ن يرغب منهم بالحضور أثناء عرض ابنهم ،من املحّبذ إعالم األهل أيًضا. وفق رغبة التالميذ...( الترتيب األلفبائّي، أو 
َ
وعند تحديد املوضوع . والسماح مل

 مفّضل إبالغ التالميذ واألهل.

 

ّيةتنّوع بالفعّّ . ح
ّ
ّالّيات الصف

حّبذ تخطيط إجراءات مختلفة للتحّدث أمام الجمهور، مثال من أجل تقديم أنفسهم  : يستطيع التالميذ في بداية العامإثارة االهتمام والتحّدي مجّدًدا ي 

سّهل عملّية ،مستعينين بوسائل وأغراض مختلفة؛ صور، أغراض من البيت... هذه األمور تساعدهم في التخطيط واالستعداد
 
كذلك من ) العرض وت

م أن ي
ّ
بادر بأوضاع تتيح للتلميذ عرض موضوعه من خالل أحجية املمكن أن تساعد الوسائل التكنولوجّية مثل معروضة، فيلم قصير...(. يستطيع املعل

ويطّور املتحّدثون مقدراتهم على طرح األسئلة  أو لغز، مّما يجعل التالميذ يستنتجون عنوان املوضوع أو الغرض، وهكذا يكون دور املستمعين فّعاال،

 . وبناء األحاجي
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 :روابط

م ذي معًنىبرنامج شمول –" الكالم لألنام" -منشور املدير العام . أ
ّ
ى الثاني عشر بروح التعل

ّ
 األّول حت

ّ
 ّي من الصف

  :انظر يمّي للمشاركة بالعبراجتماعّي ق برنامج –" لقاءات وجًها لوجه" من خالل وسائل للمتحّدث وللمستمعين . ب

  "لقاءات وجًها لوجه"

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCWHZHc1BjSzM5TUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCWHZHc1BjSzM5TUU/view?usp=sharing

