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استهالل

قسم  أصدرها  التي  والرابعة،  الثالثة  الصفوف  في  اللغوّية  التربية  أهداف  لنشرة  امتدادا  الوثيقة  هذه  تأتي 
إرساء  على  وتعمل   ،2011-2010 الدراسّي  العام  بداية  في  العربّي  التعليم  وقسم  االبتدائّي  التعليم 
وترسيخ مهارات اللغة العربّية، وكيفّية التعامل معها، من خالل إعطاء فكرة شاملة ومتكاملة عن برنامج 
أهداف التربية اللغوّية، الذي يتابع مسيرته للعام الثالث على التوالي، ليّتخذ من صفوف اخلامسة والسادسة 
جمهور الهدف في العامني الدراسّيني 2011-2012، 2012-2013. كذلك فإّن هذه الوثيقة ُتسِهم في 
اللغوّية إملاما عاّما بجميع مبادئه قبل الشروع بتطبيقه، وتقّدم  التربية  ُيلمَّ املشاركون في تطبيق برنامج  أن 

خطوات تنفيذّية لدفع التعليم وفرص التعّلم قدما.

 نصبو أن تضيف هذه الوثيقة امليّسرة إضافة فّعالة، وأن تكون إلى جانب مثيالتها السابقات عونا وسدادا 
لطواقم العاملني في سلك التربية والتعليم عاّمة، وفي مجال تدريس لغتنا العربّية خاّصة، وبالتالي إجناز 

نتائج مشّرفة في االمتحانات القطرّية والدولّية.

قام بإعداد هذه الوثيقة باللغة العربّية كلٌّ من:
، مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم التعليم االبتدائّي جنان زعبي. 1
، مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم التعليم االبتدائّي لبنى حديد. 2

، مرشدة لوائّية للتربية اللغوّية في الوسطني الدرزّي والشركسّي سوسن دغش. 3
السّيد  الذين قاموا بقراءة هذه املواد، وأبدوا مالحظاتهم حولها:  النهاية كلمة شكر نوّجهها للزمالء  في 
لواء  لوائّية في  لواء حيفا، والسّيدة ميرفت صرصور، مرشدة  لوائّي في  توفيق جبارين، مفّتش، مرشد 

املركز، واملديرة مرمي حرب، مديرة مدرسة السالم- أبو غوش.

باحترام   

عبد الله خطيب يهوديت كاديش  صالح طه   
مدير قسم التعليم العربّي مديرة قسم التعليم االبتدائّي   مفّتش، مرّكز التعليم العربّي 

قسم التعليم االبتدائّي  
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حلضرة معّلمي التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة

حتّية وبعد؛
اللغوّية لدى  اللغوّية العربّية: لغة، أدب، ثقافة )2009(، لتطوير الكفايات  التربية  ُأعّد منهج 
جميع التالميذ، ليصلوا إلى مرحلة من التمّكن، تتيُح لهم التعامل مع اللغة العربّية واستعمالها 
االجتماعّية  واملناسبات  املعرفة  مجاالت  ووفق  ظروفهم،  اهتماماتهم،  احتياجاتهم،  بحسب 
املختلفة. ومن هنا فإّن تطوير الكفايات اللغوّية عند التلميذ يؤّدي إلى تعامل سليم مع النصوص 
التي  املعرفة  مجاالت  جميع  في  وسليمة  صحيحة  بصورة  معها  والتفاعل  واملكتوبة،  احملكّية 
يتعّلمها. وكذلك لتنجيع أدائه االجتماعّي؛ وهذا يكمن في تعّلم منهجّي، موّجه وممحور لفهم 

وإنتاج نصوص محكّية، مكتوبة ومتنّوعة، مبا في ذلك أمناط احملادثة واملباني اللغوّية.

التالميذ في  احلالّي رفع حتصيالت  الدراسّي  العام  والتعليم خالل  التربية  أهم أهداف وزارة  من 
موضوع التربية اللغوّية.

يرتكز برنامج أهداف التربية اللغوّية للصفوف اخلامسة والسادسة على املنهج التعليمّي اجلديد 
للتربية اللغوّية، والذي يعتمد في رؤيته وطرحه على أبحاث مختلفة في مجال اللغة، ويرتكز 
 PIRLS (Progress in International Reading بـ:  املعروف  الدولّي  البحث  على  كذلك 

.)Literacy Study

ُيَفّصل البرنامج عشرة أهداف مركزّية لدفع التربية اللغوّية قدما، وهي:
 1. تطوير وحتسني سيرورة القراءة- الدّقة والطالقة

 2. استخالص املعنى من النصوص الوظيفّية
 3. استخالص املعنى من النصوص األدبّية 

 4. قراءة من أجل املتعة
 5. توسيع الثروة اللغوّية وإثراؤها

 6. تطوير مهارة الكتابة
التكّلم 7. تطوير مهارة 

 8. تطوير املعرفة اللغوّية
اللغوّي في مجاالت املعرفة املختلفة التنّور  9. دمج مهارات 

10. ممارسة مهّمات لغوّية ذاتّية في املدرسة والبيت
يقّدم البرنامج تفصيال داعما لسيرورات تخطيط تعليم حصص اللغة العربّية، ويعرض فرص 
التعّلم التي تساهم في تطبيق األهداف العشرة، كذلك يتطّرق، بشكل خاّص، إلى اخلطوات 
املطلوبة من املعّلمني في حّصة اللغة العربّية، مع تسليط الضوء على ممارسات التالميذ املطلوبة 
كذلك  ويحوي  اللغوّية.  التربية  في  املطلوبة  للتحصيالت  وإجنازا  فّعاال،  تعّلما  يحّققوا  كي 
وتعزيز  املستصعبني  التالميذ  دعم  أجل  من  التعليم  في  املطلوبة  اإلجراءات  تفّصل  توجيهات 
ُيشغل حّيزا  اللغوّية  التربية  في  املهارات احملوسبة  فإّن موضوع دمج  املتفّوقني. كذلك  التالميذ 
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واسعا في هذا البرنامج. وقد مّت دمج هذه املهارات في أقسام البرنامج املختلفة ألهّمّيتها في حتقيق أهداف اللغة.
 ُيفّصل هذا البرنامج طرائق تعليم متنّوعة، تتناسب مع االحتياجات اخلاّصة واملختلفة للتالميذ، وكذلك مع املواّد 
التعّلمّية اخلاّصة لدى تالميذ هذه الفئة العمرّية. ولدعم سيرورة التطبيق قمنا بتطوير نظام تنفيذّي لترسيخ املعرفة 
املهنّي، وكذلك إعداد برنامج  اللغة في الصفوف اخلامسة والسادسة، ضمن إطار املوّجه للتطّور  املهنّية ملعّلمي 
إرشادّي في املدارس. إضافة إلى ذلك، سنوّفر لكم موارد إضافّية، مثل: وحدات تعليمّية )6-8 وحدات( تعّد 
من قبل قسم التعليم االبتدائّي، وحدات تعليمّية محوسبة، حقيبة كتب مطالعة حتوي ما بني 50-60 كتابا للقراءة 
التي  باللغة العربّية، وغير ذلك من املوارد  التعليم االبتدائّي  من أجل املتعة، ومواد محتلنة تنشر في موقع قسم 

ستصلكم تباعا على مدار العام الدراسّي. 

نتمّنى لكم عمال ناجعا ومثمرا
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باإلمكان  إضافّي  استيضاح  استفسار/  أي  البرنامج، وحول  وتنفيذ هذا  العمل  ملتابعة سيرورة 

التوّجه إلى كّل من:

مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم التعليم االبتدائّيالسّيدة جنان زعبي
 jinan.zoabi@gmail.com

 0507618396

مرشدة قطرّية للتربية اللغوّية في قسم التعليم االبتدائّيالسّيدة لبنى حديد
 hadeed.lobnna@gmail.com

0507618397

وفي األلوية:
لواء الشمال: 

املفّتش املسؤول عن اللغة العربّيةالسّيد موسى حلف
musahi@education.gov.il

0506282520

 مرشد لوائّيالسّيد جريس الياس
 jeries_elias10@hotmail.com

0506282559

مرشدة لوائّية، في الوسطني الدرزّي والشركسّياآلنسة سوسن دغش
 saw.dag@gmail.com

0545663773

لواء حيفا:
مفّتش، مرشد لوائّي السّيد توفيق جبارين

 nabeha@zahav.net.il
0506236561

لواء املركز: 
مرشدة لوائّيةالسّيدة ميرفت صرصور

 mirrfat@gmail.com
0502255893

لواء القدس:
مرشدة لوائّية السّيدة فتّية مصاروة

fattihe@gmail.com
0505706228 

لواء اجلنوب:
املفّتش املسؤول عن اللغة العربّيةد. محّمد العثامني

mohammadal@education.gov.il
0506282789

مرشدة لوائّيةالسّيدة فايزة أبو شريفة
 Faizaf73@yahoo.com

0524029015
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متهيد

يتطّرق منهج التربية اللغوّية العربّية: لغة، أدب، ثقافة )2009( في املدارس االبتدائية إلى اللغة كوسيلة اّتصال 
االبتدائّية،  املرحلة  التعليمّية في  للعملّية  املنهج محورا مركزّيا  اجتماعّية وثقافّية، وُيشّكل  في سياقات حياتّية، 

باعتبار أّن مهارات الفهم والتعبير اللغوّي تخدم املتعّلم في جميع مجاالت املعرفة.
ُتستخدم اللغة املكتوبة واحملكّية كلغة تعليمّية في جميع مجاالت املعرفة، أّما في حصص التربية اللغوّية، فتستخدم 

كهدف ووسيلة في آٍن واحد.
ُتستخدم  محتلنة.  عاملّية  وأبحاث  العربّية  اللغة  في  أبحاث  نتائج  على  وأهدافه  مبادئه  املنهج؛  فرضّيات  تعتمد 
اللغة املكتوبة واحملكّية كوسيلة لتعليم املواضيع في مجاالت املعرفة املختلفة، وكهدف مستقّل في حّصة التربية 

اللغوّية.
أعّد هذا البرنامج التعليمّي ليساهم في تطبيق املنهج، وليكون وسيلة تساعد على تطبيقه. من هنا يقترح البرنامج 

مناذج تنفيذّية تتطّرق ملؤشرات عّدة في سيرورة التعّلم:
صياغة أهداف واضحة ُمشتّقة من املنهج التعليمّي.

حتديد املوارد املطلوبة للتطبيق.
الشركاء في تطبيق البرنامج: مفّتش مرّكز، قسم التعليم العربّي في قسم التعليم االبتدائّي، قسم التعليم العربّي، 
قسم املناهج، طواقم في األلوية: املفّتشون اإلدارّيون، مديرو املدارس، املرشدون، املعّلمون، التالميذ؛ كونهم 

مركز البرنامج.
مبادئ لتخطيط سيرورات التعليم والتعّلم.

توصيات لطرائق تعليم حتّقق األهداف.
فرص التعليم املطلوبة، واملتوّقعة من التالميذ في الصفوف اخلامسة والسادسة.

خطوات تعليمّية تنفيذّية مطلوبة من معّلمي التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة.
دعم أهداف اللغة عن طريق االستعانة بالبيئة احملوسبة.
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ممّيزات مجموعة الهدف

مجموعة الهدف لتطبيق برنامج أهداف التربية اللغوّية في العامني الدراسّيني )2012-2011(– 
معّلمو وتالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة، كون هذه املرحلة العمرّية  هي   )2013-2012(

تستوجب اهتماما خاّصا بسيرورتّي التعليم والتخطيط، وذلك لألسباب التالية:
تعقيدا.  أكبر حجما وأكثر  التعامل مع نصوص وظيفّية  إمكانّية  تزداد  العمرّية  املرحلة  في هذه 
العربّية  اللغة  حّصة  على  مقصورا  يكون  ال  وهذا  معها،  ويتعاملون  إليها  التالميذ  فينكشف 
فحسب، بل يشمل مجاالت املعرفة املختلفة )العلوم والتكنولوجيا، املوطن واجلغرافيا، التاريخ 

وغيرها(.
متتاز النصوص بأّنها طويلة، مرّكبة وذات “مبنى كوالجي” في أغلب األحيان. لذا فإّن عملّيتّي 
القراءة والتعّلم ملثل هذه النصوص تتطّلبان سيرورات مبستويات مختلفة: فهم معاني كلمات، 
تفسيرات  إيجاد  النّص،  أجزاء  بني  الصريحة  املنطقّية  العالقات  حتديد  جمل،  صياغة  إعادة 
النّص،  من  مستخلصة  أفكار  النّص،  في  بها  مصّرح  غير  روابط  فهم  أجل  من  وتأويالت 
إّدعاءات حول مغاٍز أساسّية، مقارنة ومقابلة معلومات، فهم وظائف مرّكبات املبنى، وغيرها. 
كذلك ُيطَلب من التالميذ في هذه الفترة أن يدمجوا بني معرفتهم السابقة واملعلومات املستقاة من 
مصادر مختلفة أخرى، بضمنها شبكة اإلنترنت )الشبكة العنكبوتّية( التي حتوي نصوصا رقمّية 

ومؤّثرات عديدة.   
التالميذ  تتطّلب من  املُكّثفنِي،  التعامل والتدريب  إلى جانب  املرّكبة للنصوص،  املمّيزات  هذه 

إتقان القراءة واستخالص املعنى من نصوص مغايرة. 
في نهاية الصّف اخلامس ُيجرى فحص مقاييس النجاعة والنماء )ميتساف(، داخلّي أو خارجّي. 
وليس  التعليمّي،  املنهج  مع  يتالءم  مبا  الصفوف  هذه  في  العمل  لسير  تخطيط  إعداد  املهّم  من 
الوقت  من  ذلك  ُيجتزأ  أال  مراعاة  مع  الفحص،  لهذا  لالستعداد  واجلهود  الوقت  كّل  تكريس 

املخّصص لتعليم األهداف اللغوّية املطلوبة.  
يقّدم البرنامج التعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية توجيها لدفع أهداف اللغة املطلوبة في منهج 
سيرورات  في  املطلوبة  باملهارات  قدما  تدفع  بحيث  التخطيط  مبادئ  ويعرض  اللغوّية،  التربية 

التقييم.
ينبغي على تالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة التمّكن من سيرورات القراءة األساسّية، ومن 
معرفة وفّك رموز الكلمات بنجاعة، بدّقة وبسرعة. فأغلب النصوص التي يقرأها التالميذ في 
املدرسة تكون غير مشكولة، ورغم هذا، فالتالميذ األْكفاء ينجحون في معرفة الكلمات استنادا 
الكلمة  مبنى  معرفة  عملّية  فتصبح  ومعانيها،  اجلمل  مبنى  وإلى  وتركيبها،  الكلمة  مبنى  إلى 
التالميذ من فهم كلمات غير مشكولة. ومع هذا يجب احملافظة  احملور األساسّي الذي ميّكن 
الصحيح،  والتشكيل  الصوتّية  الفونولوجّية-  املعرفة  استعمال  في  التالميذ  مقدرة  تطوير  على 

خاّصة عند مصادفة التالميذ كلمات مشكولة لكّنها غير مألوفة.
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تفصيل األهداف

تطوير وحتسني سيرورة القراءة- الدّقة والطالقة 1 .
استخالص املعنى من النصوص الوظيفّية 2 .

استخالص املعنى من النصوص األدبّية 3 .
قراءة من أجل املتعة 4 .

توسيع الثروة اللغوّية وإثراؤها 5 .
تطوير مهارة الكتابة 6 .
. 7 تطوير مهارة التكّلم

تطوير املعرفة اللغوّية 8 .
دمج مهارات التنّور اللغوّي في مجاالت املعرفة املختلفة 9 .

ممارسة مهّمات لغوّية ذاتّية في املدرسة والبيت 10 .



11  أهداف، مبادئ تخطيط وطرائق تعليم

طرائق عمل مركزّية

اختيار معّلمي الصفوف اخلامسة والسادسة:  1
يتّم تعليم حصص اللغة العربّية من ِقبل معّلم واحد فقط. ��

العربّية  اللغة  يتوّجب على كّل معّلم لغة عربّية االلتحاق بدورة »طرائق وأساليب تدريس  ��

 -2012-2011 اللغوّية:  التربية  أهداف  برنامج  )ضمن  السادسة«  الثالثة-  الصفوف  في 
30 ساعة ضمن إطار “املوّجه للتطّور املهنّي”. 2012-2013(، مّدة الدورة 

عدد ساعات اللغة العربّية في الصفوف اخلامسة   2
والسادسة:

 ��يتعّلم تالميذ الصفوف اخلامسة دروسا في اللغة العربّية، مبحّصلة 7 ساعات أسبوعّيا، 6
ساعات من مالك املدرسة، وساعة واحدة إضافّية متنح من الوزارة، ويتعّلم تالميذ الصفوف 

السادسة 6 ساعات أسبوعّية.
تضاف ساعاتان في كّل صّف، ملساعدة التالميذ املستصعبني في اللغة العربّية ِمن ِقبل معّلم  ��

العربّية، ضمن الساعات الفردّية.

البيئة التعليمّية:  3
� االستعانة باملواد التعليمّية املصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم )في منشور املدير �

العام(.
البيئة التعليمّية تدعم استخدام احلاسوب ووسائل متطّورة تكنولوجّيا.  ��

� كتابا للقراءة من �تشمل البيئة التعليمّية حقيبة مطالعة في كّل صّف، حتوي ما بني 50-60
أجل املتعة. 

االبتدائّي  التعليم  قسم  التي سيقوم  التعليمّية  الوحدات  مع  يتالءم  مبا  التعليمّية  البيئة  تتغّير  ��

.2013-2012 بتوزيعها، خالل العامني الدراسّيني 2012-2011، 
تشمل البيئة التعليمّية معاجم متنّوعة لتوسيع الثروة اللغوّية. ��
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اإلرشاد:  4
عنينِّ في كّل لواء، مرشد لوائّي، يقوم على تركيز عمل املرشدين في املدارس وتوجيههم، بناًء على سياسة  ��

التربية اللغوّية في مراكز تطوير كوادر املعّلمني في  الوزارة ونهجها، وعلى متابعة برنامج التطّور املهنّي في 
لوائه.

خالل العامني الدراسّيني سنقوم بعقد أّيام دراسّية قطرّية ولوائّية، تهدف إلى تطوير املعرفة املهنّية املطلوبة، من  ��

أجل حتقيق أهداف التربية اللغوّية للغة العربّية.
وتطبيق  دعم  بهدف  اخلامسة،  الصفوف  ملعّلمي  اللغوّية،  التربية  في  تعليمّية  مناذج  العام  هذا  ستوّزع  ��

البرنامج.

متابعة وتقييم:  5
تنفيذّية خاّصة، وكذلك من خالل  العام من خالل مهّمات  الصفوف اخلامسة مّرتني في  التقييم في  ُيجرى  ��

فحوصات مقاييس النجاعة والنماء الداخلّية واخلارجّية التي جترى في شهر أّيار. 
تعتبر متابعة املدرسة للجدول الزمنّي لالمتحانات القطرّية في موضوع اللغة العربّية أمرا هاّما جّدا، باعتبارها  ��

سيرورات تقييم من شأنها حتسني سيرورات التعليم.
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تعريف وظائف املشاركني

وظائف معّلم التربية اللغوّية:

( وتنفيذه  ��تطبيق البرنامج التعليمّي في التربية اللغوّية مبا يتالءم مع املنهج التعليمّي )2009
 من خالل “برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة”

.2013-2012  ،2012-2011
تخطيط وحدات تعليمّية، وتطبيقها حسب خّطة العمل للصفوف اخلامسة والسادسة. ��

� استعمال ناجع للمواد التعّلمّية املصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم.�

استعمال ناجع للوسائل احملوسبة- التكنولوجّية في تعليم أهداف اللغة أثناء احلصص. ��

تشجيع التالميذ على تطبيق ناجع للمهارات احملوسبة املطلوبة في سيرورة التعّلم في حّصة  ��

اللغة العربّية.  
حتضير خّطط عمل خاّصة، بحيث تراعي الفروقات الفردّية بني التالميذ. ��

متابعة مدى تقّدم كّل تلميذ، تغيير ومالَءمة خّطة العمل بحسب احتياجاته. ��

مالَءمة الوظائف البيتّية وفق قدرات التالميذ، فحصها وتصحيحها. ��

مشاركة فّعالة في االستكماالت وجلسات اإلرشاد. ��

إطالع األهل شهرّيا على خّطة عمل املعّلم مع أبنائهم وعلى مدى تقّدمهم. ��

وظائف مدير املدرسة:

� ساعات من �العربّية في الصفوف اخلامسة، )6 اللغة  7 ساعات أسبوعّيا لتعليم  تخصيص 
مالك املدرسة، وساعة واحدة إضافّية متنح من الوزارة(، و6 ساعات أسبوعّية في الصفوف 

السادسة.
تكريس الوقت الكافي للعمل ضمن مجموعات صغيرة مع التالميذ الذين لم يتمّكنوا بعد  ��

من القراءة بطالقة ودّقة، ومتابعة التنفيذ بنجاعة.
اّتخاذ قرار يتعّلق باإلرشاد وبكيفّية توظيفه كمورد هاّم في التربية اللغوّية.  ��

مع  حوارّية  وجلسات  مقابالت  يتيح  العربّية،  اللغة  ملرشد  وملزم  واضح  برنامج  بناء  ��

املعّلمني.
مردود  حوار،  اللغة،  في  دروس  مشاهدة  على  تعتمد  تعّلم،  سيرورات  على  اإلشراف  ��

وتقييمها بشكل ثابت. 
في  اللغوّية  التربية  أهداف  تطبيق  عن  مسؤوال  يكون  العربية،  اللغة  ملوضوع  مرّكز  تعيني  ��

املدرسة، وعن مشاركة معّلمي اللغة وتقدمي تقارير إلدارة املدرسة بشكل تتابعّي دائم.
تخصيص وقت ثابت في البرنامج، بالتنسيق مع املرشد، للقائه مع طاقم اللغة العربّية، من  ��

أجل توجيههم واستخدام املوارد بصورة ناجعة.
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االهتمام بأن يكون طاقم معّلمي اللغة العربّية للصفوف اخلامسة والسادسة مؤّهال ومهنّيا في تدريس موضوع  ��

اللغة العربّية.
االهتمام بأن يلتحق معّلمو اللغة العربّية للصفوف بالدورات املقترحة، حسب التوجيهات، وأن يطّبقوا ما  ��

يتعّلمونه داخل الصفوف.
حتديد برنامج ونهج ُيلزم املعّلم باستعمال الوحدات التعليمّية التي ستوّزع خالل العام من قبل قسم التعليم  ��

االبتدائّي. 
� حتديد برنامج ونهج ُيلزم املعّلم باستعمال حقائب كتب املطالعة التي ستوّزع، واحملافظة عليها.�

وطاقم  املرشد  املرّكز،  مع  مستمّر  حوار  خالل  من  اللغوّية،  التربية  أهداف  تطبيق  ملدى  متواصلة  متابعة   ��

املدرسة.
دعوة أهالي التالميذ وإطالعهم على خّطة العمل، وعلى مدى تقّدم أبنائهم، وفق مواعيد منّسقة مسبقا. ��

وظائف املرشد املدرسّي:

بناء خّطة عمل سنوّية، تطبنِّق جميع األهداف في الصفوف اخلامسة والسادسة، بالتعاون مع معّلمي الصفوف  ��

اخلامسة والسادسة، وتقّدم للمرشد اللوائّي للمصادقة عليها.
تطوير معرفة وطرائق عمل املعّلمني الذين يرشدهم، وذلك من خالل مشاهدة دروس، عرض مناذج دروس،  ��

وحوارات بّناءة. 
توظيف مواّد ووسائل تعليمّية خلدمة املعّلمني. ��

احلرص على دمج الوسائل التكنولوجّية لدفع سيرورات التعليم والتعّلم قدما في التربية اللغوّية. ��

مناقشة مواقف وحاالت خاّصة حتدث داخل الصفوف مع طاقم املعّلمني. ��

إطالع مدير املدرسة واملرشد اللوائّي على مدى تقّدم عمل اإلرشاد في املدرسة. ��

تشاور مع املفّتش اإلدارّي للمدرسة حول الصعوبات واملشاكل الطارئة، بهدف التوّصل إلى حلول مناسبة. ��

مشاركة في الدورات اللوائّية، لترسيخ املعرفة املهنّية في التربية اللغوّية، وباألّيام الدراسّية اللوائّية. ��

وظائف املرشد املرّكز:

وإدارة  التفتيش  ومع  األلوية  في  املرشدين  مع  بّناءة  حوارات  إجراء  بهدف  ثابتة  لقاءات  عقد  إلى  املبادرة  ��

اللواء.
املشاركة في لقاءات تعّلمّية مع مندوبني من وزارة التربية، للوقوف على املستجّدات. ��

تركيز برنامج تطبيق أهداف التربية اللغوّية بحسب خّطة العمل اللوائّية والقطرّية. ��

. ��تركيز الدورات في مراكز تطوير كوادر املعّلمني وفق املطلوب في “موّجه التطّور املهنّي”
احلرص على دفع معرفة معّلمي التربية اللغوّية املهنّية قدما. ��

تطوير وبناء َمجَمع معلومات ناجع، لتطبيق سياسة الوزارة. ��

املشاركة في بناء وحدات تعليمّية. ��

املبادرة لعقد أيام دراسّية لوائّية. ��
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وظائف مفّتش مرّكز التعليم االبتدائّي في اللواء:

املشاركة في لقاءات عمل مع قسم التعليم االبتدائّي للبحث في املوارد املطروحة، األهداف  ��

وطرائق التنفيذ.
عقد جلسات عمل ثابتة مع املفّتشني واملرشدين اللوائيني، الستالم معطيات عن سيرورات  ��

التطبيق والتخطيط لطرائق عمل لوائّية بناًء على املعطيات.
تطبيق  بهدف  األلوية  في  واإلدارة  اإلرشاد،  التفتيش،  لعمل  داعم  برنامج  وبناء  تطوير  ��

البرنامج.
تطوير وبناء برنامج ناجع الستالم تقارير بشكل دائم، بهدف متابعة تطبيق األهداف. ��
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خطوات تنفيذّية للدفع ُقُدما

بالتعليم وبفرص التعّلم

تخطيط سيرورات التعليم- التعّلم في التربية اللغوّية

التعّلم،  بهدف  اللغة  استعمال  ليتمّكنوا من  التنّورّية،  اللغوّية  التالميذ  قدرات  تطوير  إلى  اللغوّية  التربية  تهدف 
ولتلبية احتياجاتهم الشخصّية واالجتماعّية، وفق رغباتهم وميولهم.

إّن وظيفة كّل معّلم يتعامل مع اللغة العربّية، تطوير املقدرة اللغوّية عند تالميذه. لذا يتوّجب عليه حتديد سيرورات 
اختالف  على  ومكتوبة  محكّية  نصوص  فهم  إلى  التالميذ  توّجه  ومنهجّية،  واضحة  مفّصلة،  تعّلمّية  تعليمّية– 
أنواعها، وإنتاج نصوص مشابهة ألهداف مختلفة. يتّم حتقيق هذه السيرورات التعليمّية من خالل إتاحة الفرص 

أمام التالميذ ملمارسات حّية ألنواع مختلفة من التعبير واملباني اللغوّية اخلاّصة في اللغة العربّية.  
سيرورات تعليمّية– تعّلمّية ناجعة في التربية اللغوّية، تكون عن طريق تخطيط أمثل حلصص اللغة العربّية على 

مدار العام الدراسّي، مبا يتالءم مع املنهج  التعليمّي. 

يرتكز التخطيط على املبادئ التالية:
�  تعليم موّجه لتحقيق األهداف اللغوّية�

إتاحة الفرص بشكل دائم ملمارسة اللغة واستخدامها، إلى جانب إكساب املعرفة اللغوّية ��

إتاحة الفرص لتحقيق األهداف اللغوّية في مجاالت املعرفة املختلفة ��

االستناد إلى حتصيالت التالميذ كنقطة انطالق أساسّية إلجناز التحصيالت املتوّقعة ��

التعليم من خالل السياق بهدف إثارة االهتمام، والربط املباشر للموضوع ��

تنظيم منهجّي لساعات تدريس اللغة العربّية ��

تطوير بيئة تعّلمية غنّية لغوّيا ��

مناذج  مبثابة  وهي  اخلامسة،  للصفوف  تعليمّية  وحدات  وتوزيع  إعداد  مّت  خالل العام الدراسّي 2011 -2012 
لتطبيق املبادئ أعاله.

جتدر اإلشارة إلى أّن هذه املبادئ ال تتجّزأ، بل تدمج معا في تخطيط كّل وحدة تعليمّية.

تعليم الفهم باالعتماد على السياق 

يتطّلب تدريس اللغة العربّية في املدارس االبتدائّية ربطا سياقّيا وطيدا، كي يصبح تدريس املباني اللغوّية والقوالب 
والقارئني  واملستمعني  املتحّدثني  جمهور  مع  حديثهم  أثناء  التعبيرّية  التالميذ  حاجات  مع  عالقة  ذا  الكالمّية 

والكاتبني، حاضرا أو مستقبال، في املدرسة أو خارجها. 
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من خالل حتديد الربط السياقّي، يكون باإلمكان عرض السياقات املركزّية بني املرّكبات املضمونّية 
للنّص، ليفهم التالميذ االرتباطات الكامنة بني النصوص والسياقات النتاجّية ويتفاعلوا معها.   
لدى  والدافعّية  االهتمام  إثارة  من  ويزيد  يدعم  الصحيح،  السياقّي  فالربط  هذا،  إلى  إضافة 

التالميذ في املرحلة االبتدائّية.  
من املهّم أن تتيح حصص اللغة العربّية ممارسات في القراءة، الكتابة، االستماع والتكّلم، كي 

تتوّفر للتالميذ فرص تعّلم اللغة ضمن سياقات مختلفة ومنّوعة.
منفردة  نصوصا  واعتبارها  النصوص،  تدريس  قولبة  عدم  السياق  خالل  من  التعّلم  يضمن 
إيجابيني،  متلّقني  قّراء/  يكونوا  أن  للتالميذ  يتيح  كذلك  سياق،  أو  إطار  أّي  عن  ومستقّلة 
يربطون بني  نصوص من أنواع مختلفة؛ )املنهج التعليمّي في التربية اللغوّية ص25(. لذا يجب 
تخطيط وحدات تعليمّية على مدار العام الدراسّي، بحيث تشّكل وحدة املضمون نقطة انطالق 
وإطار سياقّي لتدريس املهارات واالستراتيجّيات واملعرفة اللغوّية والثروة اللغوّية بشكل مباشر 
ومفّصل. واحلرص على أن تالئم املوضوعات تالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة، وباإلمكان 
تراثّية  ثقافّية،  معرفّية،  مجاالت  سنوّية،  مواضيع  خاّصة،  مدرسّية  معايير  بحسب  اختيارها 

وكذلك من مجال اهتمامات التالميذ.

موضوعات مقترحة إلعداد وحدات تعليمّية:

مختلفة:  تعبيرّية  عوالم  من  نصوص  تدريس  واألعياد  املناسبات  تستدعي  وأعياد:  مناسبات 
أدبّية، وظيفّية ومصادر دينّية- تراثّية.

مبدع متمّيز: وحدة تتناول مبدعا أو مجموعة مبدعني، من مجاالت مختلفة.
من  قصص  قصيرة،  قصص  مغامرات،  أساطير،  حكايات،  أشعار،  منّوعة:  أدبّية  إنتاجات 
التعليم  قسم  قبل  من  بها  املوصى  املطالعة  كتب  قوائم  على  باالعتماد  وكذلك  األطفال،  عالم 

االبتدائّي.
موضوعات مدرسّية، مثل: جودة البيئة.

موضوعات موسمّية سنوّية، مثل: ظواهر فصل الشتاء.
موضوعات من عالم التالميذ واهتماماتهم، مثل: السّيارات، الرياضة، الهوايات... إلخ.

استعانة باملواضيع التعليمّية في مجاالت املعرفة املختلفة، مثل: اجلغرافيا والعلوم، فبواسطتها 
يتّم تعّلم نصوص من مصادر مختلفة، مثل: موسوعات التالميذ، مجاّلت وكتب معلوماتّية 

أخرى، نصوص رقمّية، إضافة لتلك املوجودة في كتب التدريس. 
انتقاء أنواع النصوص،  الختيار موضوعات الوحدات التعليمّية تأثير على عالم التعبير وعلى 

وحتديد ماّدة املعرفة اللغوّية، فهي في احملّصلة أساس التعليم وركيزته.
واحد  تعبيرّي  مجال  في  تتمحور  تعّلمّية  تعليمّية-  سيرورات  املوضوعات  هذه  تستدعي 
فقط، مثل: التعامل مع إنتاجات أديب ما، ويتّم هذا غالبا في إطار سياقّي خاّص باألدب، 
ويستدعي أيضا سيرورات تعليمّية- تعّلمّية ُتعنى برعاية التذّوق األدبّي، فهم األدب، وتعّلم 

املهارات اللغوّية املطلوبة لذلك.
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نحو  موّجهة  تعّلمّية  تعليمّية-  تستدعي سيرورات  فهي  العلوم،  مثل  معرفّي  ترتبط مبجال  التي  املوضوعات  أّما 
مهارات لغوّية أساسّية في عالم التعبير النظرّي، أو اّتباع أسلوب تعليمّي يدمج بني عّدة أمناط تعبيرّية، وهذا يعود 

الختيار املعّلم وأسلوبه. 
موّجها جلانب  التعليم  يكون  في حني  فقط،  نظرّي  لتعليم  تكون سياقا  أن  األشجار ميكنها  مناسبة غرس  مثال: 
آخر، مثل: النباتات في البالد. ومن جهة أخرى يستطيع املعّلم دمج نصوص من عوالم أدبّية أخرى إلى جانب 
تعليم النصوص النظرّية مثل: أشعار، قصص وحكايات، بهدف التركيز وتسليط الضوء على املوضوع الذي مّت 

اختياره. واملعّلم هو من يقّرر أّية موضوعة تكون في مركز العملّية التعليمّية، وأّيها تأتي بعدها.
مهما يكن، من املهّم أن ميعن املعّلم في اختياره وفق أهداف اللغة التي حّددها لنفسه، وأن يهتّم في تخطيط التعليم، 
كي تتاح للتالميذ فرص ممارسات متواصلة من أجل ترسيخ املعرفة اللغوّية، واالستراتيجّيات واملهارات. وعليه 

أن يقوم بالتخطيط للموضوعة احملّددة مسبقا، واختيار نّص يتيح مثل هذه املمارسات.

تعليم موّجه

التالميذ  يتعّلم  أن  تعليمّية، واحلرص على  اللغة، لكّل حّصة ولكّل وحدة  لتعليم  يجب حتديد أهداف واضحة 
يتعّلم من خالل  للهدف، ومنهم من  مباشر موّجه  تعليم  يتعّلم من خالل  فمنهم من  متنّوعة،  طرائق وأساليب 

ممارسات وتدريبات يستقيها املعّلم من البيئة التعّلمّية.
كّلما كانت املمارسات والتدريبات منّوعة ومثرية، توّفرت فرص تطوير املقدرة اللغوّية عند التالميذ أكثر، لتتجاوز 

األهداف العينّية واحملّددة للحّصة ذاتها.
تنبثق األهداف في مجال اللغة من املنهج التعليمّي، وحتّدد وفق التحصيالت املطلوبة من كّل فئة عمرّية، ووفق 

معطيات التقييم ونتائجه املعتمدة على ما يعرفه التالميذ.  

مناذج ملهارات واستراتيجّيات التدريس:

حتديد وفهم دور األساليب الفنّية في القطعة األدبّية؛ قراءة ماشطة من أجل تشخيص املعرفة املطلوبة، إعادة قراءة 
النّص لتحديد معرفة صريحة، استراتيجّيات لفهم كلمات ومفردات غير مألوفة من السياق، فهم وظيفة الروابط 
اللغوّية في النّص، نقد ذاتّي أثناء القراءة والكتابة، مشاركة في محادثة أو نقاش من خالل: اإلصغاء، إعطاء رّد 

فعل مناسب حلديث اآلخرين واالندماج في احلديث، وفق القواعد واألصول املّتبعة.
النصوص املعاجلة، ضمن الوحدة بشكل يساهم في فهم  بناًء على سياق مضمون  التعليم  يتّم تخطيط خطوات 
النصوص، وتوسيع املعنى لدى التالميذ: في املهارات اللغوّية- واستراتيجّيات الفهم والتعبير، وفي ماّدة املعرفة 
اللغوّية والثروة اللغوّية املوّجهة للتعليم- تدّرس هذه املواد ضمن إطار تدريس املضامني التي تعاجلها الوحدة. 
وهكذا، يعي التالميذ بأّن املقدرة اللغوّية ال تعّلم فقط من أجل التدّرب عليها، وإمّنا أيضا من أجل دعم قدراتهم 

وتطويرها لتحقيق أهدافهم التعّلمّية واالجتماعّية.
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العالقة بني أهداف اللغة املختلفة

تنفرد مجاالت اللغة األربعة؛ التكّلم، االستماع، القراءة والكتابة مبمّيزات وخصائص، ومع 
املجاالت  أهداف  بني  الدمج  يجب  لذا،  وجتمعها.  توّحدها  بينها  تبادلّية  عالقات  هناك  هذا، 

جميعها أثناء التخطيط، مبا في ذلك املعرفة اللغوّية وتوسيع الثروة اللغوّية. 
الدمج بني أهداف لغوّية مختلفة، كما هو  اللغة عملّية مرّكبة، فمن جهة يجب  يعتبر تدريس 
حاصل في احلياة والواقع، وفي االستعمال الصحيح للغة، ومن جهة أخرى، يجب التمييز بني 
الهدف األساسّي للتعليم، وبني الفّعالّيات اإلضافّية التي تشّكل وسيلة داعمة لتحقيق الهدف. 

مناذج لسياقات داعمة للقراءة والكتابة والتكّلم:

خالل  من  وتطويرها  القراءة  سيرورة  لدفع  أساسا  تهدف  التي  التعليمّية  الوحدة  في  1 .
اللغوّية  الثروة  ولتوسيع  النّص،  أفكار  فهم  لطرائق  واضح  تخطيط  يتّم  النصوص، 
املطلوبة، وهنا يشمل التعّلم أيضا احلديث )التكّلم( عن األفكار وكذلك مهّمات كتابّية. 
املركزّي  الهدف  لتحقيق  مبثابة وسائل داعمة  الكتابة والتكّلم  احلالة يكون مجاال  في هذه 

وهو تطوير القراءة ودعمها. 
الوحدة التعليمّية التي تهدف أساسا إلى دفع سيرورة الكتابة من خالل النصوص، مثل:  2 .
كتابة نّص يطرح موقفا في قضايا اجتماعّية- ثقافّية، ترتبط مع النّص املقروء، أو مع موضوع 
الوحدة، يتّم التركيز على التعليم املباشر الستراتيجّيات الكتابة: التخطيط للكتابة، طرائق 
تعبيرّية مطلوبة، وهنا أيضا، تتضّمن سيرورات  النّص ومرّكباته، معرفة  للصياغة، مبنى 
الكتابّية لألديب أو املؤّلف، بهدف توسيع  املمّيزات  التعّلم قراءة نصوص من أجل حتديد 
الكتابة،  سيرورات  دفع  عملّية  أيضا  احملادثة  تشمل  وقد  الكتابّي.  اإلنتاج  في  املضمون 
وذلك من أجل إثارة تداعيات األفكار قبل الكتابة، أو محادثة مرتّدة، لتعزيز املفاهيم حول 
جوانب مختلفة في نهاية العملّية الكتابّية. في هذه احلالة يكون مجال التكّلم مبثابة وسيلة 

داعمة  لتحقيق الهدف املركزّي وهو تطوير الكتابة ودعمها.
الوحدة التعليمّية التي تهدف أساسا إلى دفع سيرورة التكّلم، يتّم التخطيط لها عن طريق  3 .
تعليم مباشر ومفّصل حول اجلوانب واملعايير املطلوبة لتكّلم واضح ومفهوم، مع هذا تتداخل 
أيضا سيرورات قرائّية من أجل جمع معلومات مالئمة ملوضوع احملادثة وسيرورات كتابّية 
لتخطيط احملادثة. في هذه احلالة يكون مجاال القراءة والكتابة مبثابة وسائل داعمة لتحقيق 

الهدف املركزّي وهو تطوير التكّلم ودعمه.
من املهّم أن تكون الفّعالّيات في الوحدة منّظمة بشكل منطقّي وواضح، وتربط بني أجزاء 

الوحدة التعليمّية وأقسامها. 
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تدريس املعرفة اللغوّية

املدرسة  في  اللغوّية  املعرفة  مع  خاللها  من  التعامل  يتّم  جوانب،  ثالثة  اللغوّية  للتربية  التعليمّي  املنهج  يعرض 
االبتدائية )انظر، املنهج ص 52(:

استعمال اللغة: للتكّلم، للقراءة ولكتابة نّص، ويتّم بناء وفهم نّص بحسب: السياق، املتلّقني واألهداف.
الوعي اللغوّي: مناقشة الوسائل اللغوّية، واستعمالها بشكل واٍع من أجل بناء وفهم نصوص محكّية ومكتوبة.

املعرفة عن اللغة )ما وراء اللغة/ ميتا لغة(: تعميمات، صياغة القواعد اللغوّية، استعمال املصطلحات املالئمة، 
وتنظيم املعرفة اللغوّية بشكل منهجّي.

يتناول التالميذ املوضوعات واملصطلحات في مجال املعرفة اللغوّية على امتداد أعوام التعليم في املرحلة االبتدائّية، 
والتي ترد في التحصيالت املطلوبة في مجال املعرفة اللغوّية.

االستناد إلى حتصيالت التالميذ

يتّم التخطيط للتعليم بناًء على احتياجات التالميذ والفروقات القائمة بينهم في الصّف.
يجمع الطاقم التربوّي خالل العام الدراسّي معطيات حول أداء التالميذ في مجال اللغة من خالل آلّيات التقييم 
في  مهاّم  واخلارجّي(،  )الداخلّي  والنماء  النجاعة  مقاييس  فحوصات  في  التالميذ  حتصيالت  وهي:  املتنّوعة، 
)للصفوف  التربوّية  والسكرتارّية  االبتدائّي  التعليم  قسم  قبل  من  املاضيني  العامني  في  تطويرها  مّت  والتي  التقييم 
الثالثة والرابعة واخلامسة(، وكذلك آلّيات التقييم الداخلّية التي مّت تطويرها من قبل الطاقم التربوّي في املدرسة.  
آلّيات تقييم كهذه، متّكن املعّلمني من تشخيص معطيات مرحلّية تتعّلق باكتساب التالميذ املعرفة، لوضع أهداف 
للعامني  الوزارة  وأهداف  التعليمّي،  املنهج  في  املطلوبة  التحصيالت  لتالئم  ُقدما،  وتدفعها  معرفتهم  تدعم 
الفئة  نفس  في  التالميذ  حتصيالت  بني  فروقات  هنالك  أّن  ومبا   ،2013-2012  ،2012-2011 الدراسّيني 
التالميذ،  تعليمّية الحتياجات هؤالء  الفروقات، ومالءمة سيرورات  املعّلم مراعاة هذه  ينبغي على  العمرّية، 

من خالل مراعاة ما يلي:
واملبنى  طولها،  صعوبتها،  درجة  وتركيبها،  مبناها  للتعليم،  نصوص  اختيار  النصوص-  مقروئّية  مستوى  ��

الشكلّي لها. 
اختيار املهّمات التي تعطى للتالميذ، مع األخذ بعني االعتبار لغتها ودرجة صعوبتها. ��

� أطر تعّلمّية: تعليم وجاهّي، تعليم في مجموعات ضمن حّصة داخل الصّف أو ضمن احلصص الفردّية، نوع �

الوساطة املطلوبة للمجموعات املتمايزة واملتجانسة. وحتديد سيرورات تعليمّية مالئمة لهذه املجموعات.
للتالميذ  السماح  عدم  املعّلم  على  ينبغي  التقييم:  نتائج  إلى  باالستناد  املطلوبة  واالستراتيجّيات  املهارات  اختيار   
املستصعبني في الصّف أن يعملوا مبستويات تفكير متدّنية، لذا عليه اختيار نوع الوساطة املالئمة لتكون ركيزة تؤّهل 

هؤالء التالميذ للعمل في مستويات تفكير عالية/ راقية )مثل: املقارنة، التفسير، التعميم ... إلخ(.   
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تنظيم ساعات اللغة العربّية على مدار العام الدراسّي

يتّم تخصيص 7 ساعات أسبوعّيا لتعليم اللغة العربّية في صفوف اخلامسة، و6 ساعات أسبوعّية 
في الصفوف السادسة.

عند بناء التخطيط يفّضل األخذ باحلسبان جميع األهداف املطلوبة وفق املنهج.
مقترحات وخيارات: 

املعّلمني  طاقم  يقوم  أن  املفّضل  من  العربّية،  اللغة  تعليم  ألهداف  السنوّي  التخطيط  عند  ��

بتحديد نسبة املجاالت األدبّية، الوظيفّية، احلضارّية- التراثّية، للتعامل معها ولتداولها. 
مراعاة عدد  العربّية، يجب  اللغة  في حّصة  املختلفة  التعليم  أهداف  لتطبيق  التخطيط  عند  ��

التكّلم  في  املطلوبة  املهارات  ولدفع  كتابّية  قرائّية  سيرورات  لدفع  املخّصصة،  الساعات 
واملواّد  التدريسّية  الكتب  الستخدام  وعملّي  ناجع  تخطيط  وضع  مع  اللغوّية،  واملعرفة 

التعليمّية املختلفة.   
تعليم  دائما على  التركيز  تعليمّي، وعليه يجب  أو مجال  كّل سياق  في  اللغة  تدريس  يتّم  ��

اللغة  دروس  ضمن  فقط  وليس  العلمّية،  واملجاالت  املواضيع  جميع  في  لغوّية  مهارات 
النصوص  لفهم  وذلك  مختلفة،  معرفّية  مجاالت  في  مطلوبة  اللغوّية  فاملهارات  العربّية، 
التعليمّية في مختلف املواضيع، ولتطوير املهارات التعّلمّية املطلوبة من كّل متعّلم ليصبح 

متعّلما مستقاّل.
املتعة  أجل  من  القراءة  لتشجيع  الكافي  الوقت  تخصيص  يجب  العربّية  اللغة  حّصة  في  ��

واملطالعة احلّرة؛ مثل: محادثة حول كتاب، تعّرف على كّتاب، استعراض بعض األعمال 
من أدب األطفال، قراءة جرائد ومجالت، واستخدام البيئة احملوسبة.

 تطوير بيئة تعّلمّية غنّية لغوّيا

ُيفترض في البيئة التعّلمّية أن تهّيئ أساليب تعّلمّية مختلفة، وتدعم مناخا يشّجع على تقّبل آراء 
اآلخرين، ميولهم ورغباتهم، وتكون غنّية وزاخرة مبصادر املعرفة واملهّمات التعّلمّية املختلفة.

التعّلمّية  املواد  واستخدام  التالميذ،  جلميع  املشاركة  فرصة  التعّلمّية  البيئة  تتيح  أن  املهّم  من 
املختلفة، مثل: كتب، دفاتر ووسائل تكنولوجّية.

وفي  فردّي،  ثنائّي،  وجاهّي،  تعّلم  مختلفة:  تنظيمّية  ووضعّيات  بأطر  البيئة  تتمّيز  ��

مجموعات صغيرة.
التدريسّية  واملواد  التعليمّية  الوحدات  تدعم  منّوعة،  تعّلمّية  مواد  التعّلمّية  البيئة  تشمل  ��

وتثريها. تتغّير هذه املواد مع تغّير الوحدات التعليمّية واملضامني التدريسّية. 
مختلفة  مقروئّية  ومستويات  متنّوعة،  كتابّية  وأنواع  املوضوع،  وحدة  تخدم  مطالعة  كتب  ��

تالئم الفروقات داخل الصّف.
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مجاّلت يتّم استخدامها خالل تعّلم وحدات تعليمّية مختلفة، وفق احلاجة واألهداف، وسائل تقنّية يحّبذ  ��

دمجها بشكل طبيعّي- تلقائّي في تدريس استراتيجّيات ومهارات التربية اللغوّية.
مجمع مهّمات للتدريب والعمل الذاتّي املستقّل للتالميذ، لدفع وتعميق املهارات اللغوّية املطلوبة.  ��

صور، جرائد، ألعاب تعّلمّية، خرائط ومصادر آخرى ميكنها دعم التعّلم، وإثراء حّصة اللغة العربّية. ��

إجمال

تنبثق جميع املبادئ التي عرضت من املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية، وتهدف إلى حتسني أداء املعّلم في تدريس 
موضوع اللغة، ورفع حتصيل تالميذه. وبناًء عليه، ُيفّضل توظيف هذه املبادئ أثناء تخطيط برنامجه التعليمّي.

جتدر اإلشارة إلى أّن هذه املبادئ املقترحة قابلة للتعديل، لإلضافة، للحذف وفق وجهة نظر املعّلم الذي يبحث 
دائما عن طرائق، وسائل وأدوات يطّور من خاللها أداءه ويثريه.
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تطوير وحتسني سيرورة الهدف األّول: 

القراءة - الدّقة والطالقة  

ينبغي على تالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة التمّكن من عملّية القراءة األساسّية، معرفة وفّك 
رموز الكلمات بنجاعة، أي بدّقة وبسرعة. فغالبّية النصوص التي يقرأها التالميذ في املدرسة 
تكون غير مشكولة، ورغم هذا فالتالميذ األْكفاء ينجحون في معرفة الكلمات استنادا إلى مبنى 
الكلمة وتركيبها، ومبنى اجلمل ومعانيها، فتصبح عملّية معرفة مبنى الكلمة احملور األساسّي 
الذي ميّكن التالميذ من فهم كلمات غير مشكولة. ومع هذا يجب احملافظة على تطوير مقدرتهم 
يصادفون  عندما  خاّصة  الصحيح،  والتشكيل  الصوتّية  الفونولوجّية-  املعرفة  استعمال  على 

كلمات مشكولة لكّنها غير مألوفة.
تتطّلب القراءة الدقيقة معرفة لغوّية وتشكيال صحيحا، خاّصة في حاالت مثل: إلقاء أشعار، أو 

تالوة وترتيل نصوص دينّية، أو قراءة خطاب، أو أّي  نّص آخر أمام جمهور.
إّن التمّكن من القراءة األساسّية؛ بدّقة وسرعة أمر ضرورّي، فاملعرفة الصحيحة للكلمات تتيح 
للقارئ تكثيف جهوده وقدراته لسيرورات ذهنّية أعلى من القراءة، فال يضيع وقته في فّك رموز 
القراءة بدّقة وسرعة، ألّنهم  أّما التالميذ الذين لم يتمّكنوا بعد من اكتساب  الكلمة وقراءتها. 
بحاجة إلى تعليم مناسب بعد، فقد يحتاجون في بعض احلاالت إلى توجيه، واستشارة مهنّية 

من قبل مختّصني.

سيرورات تعليمّية ملعّلمي اللغة من أجل دعم التالميذ 

املستصعبني

حتديد التالميذ املستصعبني

حتديد مجموعة التالميذ الذين لم يتمّكنوا بعد من اكتساب القراءة بدّقة وطالقة. ميكن االعتماد 
بالتشخيص  االستعانة  أو  الرابع  الصّف  نهاية  في  نّفذت  التي  التقييمّية  التنفيذّية/  املهاّم  على 
تقوية  إلى  التي حتتاج  القّوة، والنقاط  نقاط  اآللّيتان متّكنان من حتديد  الفردّي. هاتان  الدينامّي 

لدى هؤالء التالميذ.
ينبغي اختيار هؤالء التالميذ من خالل حصص الساعات الفردّية، والوقوف على الصعوبات  ��

التي يواجهونها. مع احلرص على إجراء فحص بصورة فردّية وليس أمام الصّف بأكمله.
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بناء برنامج عالجّي

التقييم. من املمكن استشارة معّلمة  بناء برنامج لدعم التالميذ املستصعبني، استنادا إلى حتليل نتائج آلّيات  ��

الدمج وجهات أخرى في املدرسة.
ساعات  إطار  وضمن  الفردّية،  الساعات  خالل  )من  املستصعبني  التالميذ  مجموعة  لدعم  وقت  تخصيص  ��

التعليم في حصص اللغة العربّية( لتنفيذ البرنامج الداعم بشكل مكّثف ومنهجّي.

متابعة

إجراء متابعة دائمة وموّثقة لعمل التالميذ املستصعبني وتقّدمهم، من خالل ملّف خاّص لكّل تلميذ. ��

إجراء تعديالت في البرنامج العالجّي، مّرتني في العام، على األقل، اعتمادا على متابعة العمل مع التلميذ،  ��

والتغييرات املستجّدة في أدائه.

توصيات لطرائق التعليم

كشف التالميذ املستصعبني على طريقة قراءتهم، ومشاركتهم في تشخيص العوامل واألسباب التي تعيقها  ��

أن  القراءة(، هذه املشاركة من شأنها  الهدف من  النّص ومبناه،  )خصوصّيات أو صعوبات شخصّية، نوع 
تطّور لديهم تفكيرا ناقدا- مرتّدا، ووعيا ملستواهم القرائّي- املعرفّي.

� توضيح الهدف من قراءة النّص )التركيزعلى إنتاج معنى، وليس فقط على لفظ صحيح للكلمة(.�

التوضيح بأّن هدف القراءة يحدّد نوعها )قراءة سطحّية، قراءة ماشطة، قراءة معّمقة...إلخ(. ��

لفت االنتباه والتشديد على أنواع األخطاء القرائّية وتصحيحها، مثال: أخطاء لها عالقة بشكل الكلمة )املبنى  ��

الصرفّي للكلمة(، أو مبنى اجلملة ومعناها أو املعرفة الصوتّية أو التشكيل...إلخ.

تطوير طالقة القراءة

التلميذ وحّثه على قراءة  البيتّية، وتوصية  تخصيص وقت للمطالعة والقراءة في الصّف، وتشجيع املطالعة  ��

الكتب والنصوص املالئمة ملستوى قراءته. 
تشجيع التالميذ على زيادة سرعة القراءة من خالل قراءة النّص مّرة أخرى، أو قراءة أجزاء منه. ��

توجيه التالميذ لقراءة فقرات من النّص بطالقة. ��

قياس الزمن املستغرق في القراءة، ليّطلع التالميذ على مدى تقّدمهم في القراءة. ��

قراءة نصوص سهلة وشائعة، من أجل التركيز على زيادة وتيرة الطالقة وتقويتها. ��

تطوير سيرورات ناجعة لفّك الرموز 

التدّرب املتواصل على األسس التي لم يكتسبها التلميذ بعد، لتكون جزًءا من األنشطة اللغوّية العاّمة، من  ��

خالل نصوص تتناسب مع مستوى قراءته.
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ناجع، من خالل عرض متهيدّي  للكلمات بشكل  القرائّية  الشيفرة  فّك  � تطوير سيرورات �

مسبق للكلمات اجلديدة قبل قراءة النّص، كي يتمّكن التلميذ من القراءة مبساعدة التشكيل 
التاّم، أو االعتماد على مبنى الكلمة، إن لم تكن مشكولة.

صوتّي  )حتليل  الصحيح  بشكلها  وقراءتها  مقاطع  إلى  الكلمة  حتليل  مهارة  على  التدّرب  ��

وصرفّي(.
انتباه التلميذ  تشجيع النقد والتصحيح الذاتّي خالل قراءة النصوص، بحيث يلفت املعّلم  ��

والنحوّية  والصرفّية  الصوتّية  املعرفة  إلى  استنادا  الكلمات،  قراءة  في  يخطئ  عندما 
والداللّية.

دمج مهّمات كتابّية تدخل بضمنها الكلمات اجلديدة، بهدف دعم املعرفة الصوتّية والصرفّية  ��

للكلمة.

االستماع

وترتبط  الفكرّي،  اللغوّي  مستواهم  تالئم  نصوص  إلى  االستماع  على  التالميذ  تشجيع  ��

في  التالميذ  بني  اللغوّية  الفجوة  تضييق  بهدف  وذلك  اهتماماتهم،  ومجال  بعاملهم، 
الصّف. قراءة النصوص املعّدة لالستماع  تتّم من قبل املعّلمني أو الزمالء، األهل، املرّبني 

أو باالستعانة بوسائل تكنولوجّية مختلفة.
يفّضل أن يستمع التالميذ إلى نصوص في حصص مجاالت معرفّية أخرى، قد يواجهون  ��

فيها صعوبة تنفيذ مهام كتابّية.
� قد يكون االستماع لنّص مبستوى مقروئّية التلميذ، مرحلة متهيدّية  لقراءته املستقّلة، وهذا  �

يدعم ويقّوي طالقته ودّقته في القراءة.

التشخيص على يد جهة مختّصة

في حالة عدم التوّصل إلى تغيير ملموس في قدرات التالميذ القرائّية، من املفّضل أن نقوم  ��

بتوجيههم إلجراء تشخيص من قبل أشخاص مختّصني.

تدريبات التالميذ املستصعبني

املتعة  )بهدف  مناسبة  قرائّية  مستويات  وفي  متنّوعة  نصوص  قراءة  على  التالميذ  يتدّرب  ��

والتعليم(، إلخراجهم من دائرة اإلحباط، وإكسابهم ثقة بواسطة جتارب تعّلمّية ناجحة.
املخّصصة  الساعات  من  نقّلل  أاّل  علينا  لذلك  مكّثفة،  قراءة  إلى  التالميذ  هؤالء  يحتاج  ��

لذلك. من املهّم أن يتدّربوا على القراءة في الصّف وفي البيت.
يتدّرب التالميذ على قراءة متكّررة للنصوص، كجزء من تطوير وحتسني الدّقة والطالقة. ��
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اّتصال وحوسبة

مواقع وبرمجّيات:
من املمكن االستعانة باملواقع والبرامج التي تهدف إلى تطوير وتنجيع سيرورات القراءة من حيث الدّقة والطالقة، 

من خالل املواقع املعروفة.

آلّيات مدمجة:
قراءة  لتسريع  خاّصة  منظومة  واستخدام   )POWER POINT( شرائح  على  محوسبة  نصوص  إنتاج  املمكن  من 

التالميذ.
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استخالص املعنى من  الهدف الثاني: 

النصوص الوظيفّية

في هذه املرحلة العمرّية تزداد إمكانّية التعامل مع نصوص وظيفّية أكبر حجما وأكثر تعقيدا. 
العربّية  اللغة  حّصة  على  مقتصرا  يكون  ال  وهذا  معها،  ويتعاملون  لها  التالميذ  فينكشف 
واجلغرافيا،  املوطن  والتكنولوجيا،  )العلوم  املختلفة  املعرفة  مجاالت  في  أيضا  بل  فحسب، 

التاريخ وغيرها(.
فإّن  لذا  األحيان.  أغلب  في  كوالجي”  “مبنى  وذات  مرّكبة  طويلة،  بأّنها  النصوص  متتاز 
فهم  مختلفة:  مستويات  ذات  سيرورات  تتطّلبان  النصوص  هذه  ملثل  والتعّلم  القراءة  عملّيتّي 
النّص،  إجزاء  بني  الصريحة  املنطقّية  العالقات  حتديد  جمل،  صياغة  إعادة  كلمات،  معاني 
أفكار مستخلصة  النّص،  في  بها  فهم روابط غير مصّرح  أجل  وتأويالت من  تفسيرات  إيجاد 
من النّص، إّدعاءات حول مغاٍز أساسّية، مقارنة بني أفكار وماّدة علمّية، فهم وظائف مرّكبات 
السابقة  معرفتهم  بني  يدمجوا  أن  املرحلة  هذه  في  التالميذ  من  ُيطَلب  كذلك  وغيرها.  املبنى، 
نصوصا  حتوي  التي  اإلنترنت  شبكة  بضمنها  أخرى،  مختلفة  مصادر  من  املستقاة  واملعلومات 

رقمّية ومؤّثرات عديدة.   
 هذه املمّيزات املرّكبة للنصوص، إلى جانب التعامل والتدريب املُكّثفني، تستدعي التلميذ ألن 

ُيتقن القراءة ويستخلص املعنى من نصوص مغايرة. 
تعّلمهم  مثل  متاما  مستقّل،  تلقائّي  بشكل  املعنى  استخالص  مهارة  التالميذ  من  قسم  يتعّلم 
لهذا  مكّثف  وتدريب  مباشر،  تعليم  إلى  بحاجة  تالميذ  هناك  لكن  القراءة،  الستراتيجّيات 

الغرض. 
اختيار  على  املقدرة  القارئ  لدى  تتطّور  املختلفة،  القراءة  استراتيجّيات  مع  التعامل  خالل  من 
االستراتيجّية املالئمة لقراءة أنواع النصوص املختلفة وفق أهدافها، لذلك يتطّلب من القارئ أن 

يتعامل مع نصوص متنّوعة، طويلة ومرّكبة،  لفهمها والستخالص املعاني منها.
تشّكل حصص التربّية اللغوّية، قاعدة واضحة لتعليم استراتيجّيات فهم املعنى الصريح واخلفّي 

في النّص، كذلك املقدرة على النقد، التقييم وتطبيق األفكار. 
يجب أن يكون إكساب التالميذ املهارات واالسترايجّيات في حّصة اللغة منّظما وواضحا. من 
أخرى،  معرفّية  مجاالت  في  اخلفّي  واملعنى  الصريح  املعنى  إلى  التوّصل  كيفّية  تعليمهم  املهّم 

وذلك باالعتماد على املمّيزات اللغوّية واملضمونّية للمجال املعرفّي.
للتربية  التعليمّي  املنهج  انظر،  الوظيفّية،  النصوص  من  املعنى  استخالص  مهارة  في  )للتوّسع 

اللغوّية )2009( ص 37-51 وأيضا ص 88-84(. 
 ُتعتبر التحصيالت املفّصلة في املنهج التعليمّي ملجاالت اللغة األربعة حتى نهاية الصّف اخلامس 
للصّف  املرحلّية  التحصيالت  تشّكل  بينما  السادس،  الصّف  لتالميذ  بالنسبة  أساسّية  حتصيالت 

الرابع القاعدة األساسّية لتالميذ الصّف اخلامس.
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التحصيالت املطلوبة حسب املنهج التعليمّي:
: قراءة، فهم، تفسير وتقييم نصوص من أنواع مختلفة. ��التحصيل املطلوب 3

.) �� نصوص وظيفّية: إخبارّية- وصفّية، إقناعّية، تفعيلّية )انظر، املنهج ص67

مبادئ لتخطيط وحدات تعليمّية، ومعايير الختيار نصوص 

وظيفّية:

يرتكز تخطيط بناء وحدات تعليمّية على نصوص تعالج موضوعة علمّية. ��

القراءة لدى تالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة، والتي من املمكن أن  يتّم اختيار نصوص مالئمة ملستوى  ��

تشّكل حتّديا لهم. من املهّم أن تشتمل هذه النصوص على نصوص معلوماتّية- إخبارّية، ونصوص إقناعّية 
حجاجّية، وأن تثير اهتمام التالميذ ورغبتهم من حيث مضمونها، وأن حتوي تفسيرات ومناذج توضيحّية.

� كلمة تقريبا، وقد تكون مرّكبة. ويتّم اختيارها من املواد التعليمّية، �قد حتوي هذه النصوص ما يعادل 700
الكتب التدريسّية، من مجاالت املعرفة املختلفة املوّجهة لصفوف اخلامسة والسادسة، واملصادق عليها من 

وزارة التربية والتعليم، وأيضا من كتب نظرّية- معلوماتّية، مجاّلت وصحف يومّية. 
أّما النصوص التي يتّم اختيارها من البيئة احملوسبة/ شبكة اإلنترنت، فيجب احلرص على استعمالها بصيغتها  ��

األصلّية قدر اإلمكان. وأن تكون املعايير الفنّية اجلرافّية مالئمة لهذه الفئة العمرّية )حجم اخلط، الرسومات 
والرسومات البيانّية(.

واملهارات  االستراتيجّيات  لتعليم  األساسّية  املاّدة  التعليمّية  الوحدات  جميع  في  الوظيفّية  النصوص  تعتبر  ��

املطلوبة في استخالص املعنى.
 ) ��يتّم اختيار االستراتيجّيات واملهارات بناًء على التحصيالت املطلوبة في املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية )2009
واملتماشية مع مناهج تعليمّية في بالد أخرى، ومع البحث العاملّي )PIRLS(، الذي تشارك فيه إسرائيل منذ 

عام 2001.
حتليل وتقييم النّص كنقطة انطالق أساسّية في التخطيط التعليمّي. ينبغي على املعّلم أن يقوم بتحليل النّص  ��

التعليمّي وتقييمه من حيث: األفكار املركزّية؛ الصريحة واخلفّية، مبناه، ثروته ومرّكباته اللغوّية.
وضعّية التعّلم: يجب احلرص على التنويع في أساليب التعليم وفق التخطيط، وبناًء على احلاجة، مع دمج  ��

احلاسوب ومهاراته: تعليم وجاهّي، في مجموعات صغيرة؛ متمايزة ومتجانسة، وتعليم موّجه للفرد. 

توصيات لطرائق تعليم

املتعّلقة  واالستراتيجّيات  املهارات  وواضح،  مباشر  وبشكل  العربّية،  اللغة  حصص  في  املعّلمون  يدّرس  ��

باستخالص املعنى من النصوص الوظيفّية.
يختار املعّلمون االستراتيجّيات املطلوبة من أجل قراءة النصوص بناًء على: أهداف القراءة والتعّلم، ممّيزات  ��

النصوص، معرفتهم لتالميذ الصّف ومستوياتهم، ومتاشيا مع املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية.
مختلفة،  معرفّية  مجاالت  في  التدريسّية  الكتب  من  نصوصا  العربّية،  اللغة  حصص  في  املعّلمون،  يختار  ��

ليعّلموا بواسطتها املهارات واالستراتيجّيات املتعّلقة  باستخالص املعنى.
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يدمج معّلمو املواضيع األخرى استراتيجّيات ناجعة الستخالص املعنى من املواد التعليمّية،  ��

متاشيا مع خصائص املجال املعرفّي وممّيزاته.
التالميذ  معرفة  من  ليوّسعوا  التعليمّية،  النصوص  من  وعبارات  مفردات  املعّلمون  يختار  ��

ملعاني الكلمات، وملبانيها، والستعماالتها في سياقات مختلفة.
املنهج  مع  متاشيا  لتعليمها،  النّص  في  والبارزة  املهيمنة  اللغوّية  املرّكبات  املعّلمون  يختار  ��

التعليمّي، وليوّسعوا من معرفة التالميذ اللغوّية حول هذه املرّكبات، وإلبراز وظائفها في 
استخالص املعنى من النّص.

على  التالميذ  حّث  خالل  من  واضح،  بشكل  القراءة  تدريس  أهداف  إلى  املعّلمون  يشير  ��

قراءة النّص بصورة جهرّية أو صامتة، في الصّف وفي البيت.

رئيسّي،  كهدف  اللغوّية  النّص  خصائص  مع  التعامل  جتّنب  على  احلرص  يجب  مالحظة: 
فمعاجلة هذه اخلصائص، ما هي إاّل وسيلة ملساعدة التلميذ في التوّصل إلى استخالص املعنى 

من النصوص وفهم الهدف التعليمّي منه، وليس هدفا بحّد ذاته.

تصميم البيئة التعّلمّية

تتضّمن البيئة التعّلمّية، وبضمنها شبكة اإلنترنت، موضوعات تدّرس في الصّف من خالل  ��

حصص اللغة العربّية وغيرها من مجاالت املعرفة األخرى، وتشمل نصوصا وكتبا علمّية 
وثروة لغوّية تتعّلق بتلك املوضوعات والنصوص. 

اكتساب استراتيجّيات قرائّية:

يتدّرب التالميذ على كيفّية التعامل مع مبنى النّص وبنائه بهدف استخالص املعنى املطلوب:  ��

عناوين، فقرات، كلمات بارزة، وكذلك على كيفّية استخالص املعنى من مرّكبات أخرى 
في النّص: عدد الكلمات، الرسومات، الصور، اخلرائط والرسومات البيانّية.

قافزة،  قراءة  قراءة ماشطة،  بناًء على هدفها:  قراءة مختلفة،  أنواع  التالميذ على  يتدّرب  ��

قراءة معّمقة...إلخ.
يحّدد التالميذ معلومات وأفكارا صريحة في النّص، مع إيجاد عالقات منطقّية بينها. ��

يستخدم التالميذ مهارات االستنتاج والتعميم من أجل فهم: األفكار املصّرح بها، العالقات  ��

املنطقّية غير املصّرح بها، اإلّدعاءات، التمييز بني احلقائق واآلراء.
� يتعّلم التالميذ كيفّية تقييم موقف الكاتب وهدف النّص، يفهمون دور املبنى وأهّمّية اللغة، �

يتعّلمون اّتخاذ موقف معّلل ملا هو مكتوب، ويتدّربون على تطبيق املاّدة املتعّلمة من النّص 
في سياقات أخرى.

موّجهة  تقييمّية  مهّمات  مثل  ذاتّي،  مستقّل-  بشكل  املهّمات  تنفيذ  على  التالميذ  يتدّرب  ��

الستخالص املعنى في أبعاد الفهم املختلفة )املعنى الصريح، اخلفّي، التفسير والتقييم(.
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فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

 رصد مكامن الصعوبة

على املعّلمني أن يرصدوا مكامن الصعوبات عند التالميذ، مثل: الصعوبة في استرجاع املعرفة السابقة املرتبطة  ��

ومرّكبة،  طويلة  جمل  فهم  في  صعوبة  نسبّيا،  متطّورة  غير  لغوّية  ثروة  الذاتّية،  املعرفة  في  نقص  بالنّص، 
صعوبة في فهم الروابط ووظيفتها في النّص. أحيانا قد تنبع الصعوبة من قصور في التدريب على القراءة، 

والتدّرب على النصوص الوظيفّية.

مالءمة النّص وطرائق عرضه على التالميذ 

مالئمة  بصورة  وعرضه  احلاجة،  تقتضيه  ما  حسب  للنّص  اجلرافّي  الشكلّي-  املبنى  في  تغيير  إجراء  ينبغي  ��

للتالميذ املستصعبني، والتركيز على طريقة العرض من حيث: حجم اخلط، حجم الفراغات، طريقة تقسيم 
الفقرات، استخدام رسومات بيانّية أو صور... إلخ.

على  التالميذ  مساعدة  املهّم  من  لذا،  النّص،  في  يرد  ملا  ذهنّي  تصّور  بناء  القارئ،  من  النّص  فهم  يتطّلب  ��

وذلك  فنّية،  أشكال  أو  و/  رسومات  إلى  الفكرة  ترجمة  إلى  التالميذ  توجيه  مثل:  التصّور.  هذا  مثل  بناء 
ملساعدتهم على بناء  تصّور ذهنّي لتفاصيل وردت في النّص.

لتالميذ  العمرّية،  للفئة  املالئمة  تلك  من  مقروئّيتها  في  أقّل  مستوى  ذات  نصوص  اختيار  املستحسن  من  ��

يواجهون صعوبة في استخالص املعنى بناًء على التحصيالت املتوّقعة، وخاّصة إذا كانت عملّية تغيير مبنى 
النّص وتنظيمه لم ُتسهم في إحراز حتّسن ملموس، عندها ينبغي على املعّلم إعطاء التالميذ نصوصا ميّسرة 
ومبّسطة في مقروئّيتها، مع احلفاظ على األفكار واملضامني ذاتها، وبذلك تكون وساطته أجنع في دفع تالميذه 

قدما، وفي رفع نسبة حتصيالتهم في اكتساب مهارة القراءة.
لذا  القراءة،  تزداد الصعوبة في  املوطن واجلغرافيا، والعلوم وغيرها، قد  املختلفة مثل  املعرفة  في مجاالت  ��

السابقة  املعرفة  املركزّية، واسترجاع  واملفردات  املصطلحات  ثّم توضيح  للنّص،  قراءة متهيدّية  إجراء  يجب 
التي تسهم في فهم النّص.

في عصر تفّجر املعرفة، تزخر العديد من املواقع  بنصوص تتفاوت في مقروئّيتها، لتجيب عن جميع مستويات  ��

لتتالءم مع احتياجات  القراءة عند جمهور املتصّفحني. ميكن استخدام بعضها ملجال االستماع أو معاجلتها 
التالميذ. 

أطر تعّلمّية

من املمكن استغالل احلصص الفردّية ملكاشفة مسبقة ومتهيدّية للنّص، قبل تناوله في الصّف أمام اجلميع.  ��

بالنّص، عن  املتعّلقة  للتالميذ وخبرتهم  السابقة  املعرفة  توسيع  بإمكانه  الوسيط،  املعّلم دور  أداء  من خالل  ��

طريق التركيز على املعاني واملصطلحات، والتدّرب على التعامل مع املرّكبات اللغوّية.
يبني املعّلمون دروس اللغة العربّية بصورة متّكنهم من إعطاء مهّمات مالئمة للتالميذ املستصعبني، وبناء أطر  ��

تعليمّية ضمن مجموعات صغيرة، ومن خالل التعّلم املتبادل بني التالميذ أنفسهم.
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استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

للتالميذ الذين يستسهلون التعامل مع نصوص تالئم جيلهم، ُتقترح نصوص تعالج نفس  ��

املضمون ولكن مبستوى قرائّي أعلى، مع توجيههم وإحالتهم إلى مصادر معرفّية إضافّية.
ينبغي إعطاء التالميذ مهاّم بدرجة صعوبة أعلى من تلك التي تالئم أبناء جيلهم، سواء كان ذلك  ��

في استخالص املعنى، أو في تنظيم املعرفة، أو التفسير، أو االستنتاج، أو النقد والتقييم.
من املمكن توجيه التالميذ املتفوقني ليتعاملوا بصورة معّمقة مع املرّكبات الفنّية للنّص: رسوم  ��

بيانّية، رسومات... إلخ. مع توجيههم إلى مالءمة الصور الفنّية للمضامني النّصّية.
العربّية بصورة متّكنهم من حتضير مهّمات مالئمة للتالميذ  اللغة  يخّطط املعّلمون حلصص  ��

املتفّوقني.

اّتصال وحوسبة

هنالك أفضلّية في التعامل مع وسائل تكنولوجّية؛ احلاسوب واإلنترنت، في تعليم النصوص 
الوظيفّية، ألّن بواسطتها نستطيع إدراج رسومات توضيحّية للنّص؛ مثل: صور وخرائط ورسوم 
بيانّية، وكذلك تسليط الضوء على اإلخراج الفنّي للنّص، وعلى مبناه والعالقات املنطقّية فيه.

معلومات إضافّية:

غالبا ما يتمّيز النّص الوظيفّي الرقمّي بإحاالت تسعى إلى املعرفة، مثل: إشارة إلى صورة  ��

ما، متثيل بيانّي، إضافة ماّدة معجمّية، إضافة أفالم قصيرة وغيرها.
ينبغي أن يتّم عرض نصوص وظيفّية، بحيث تشمل إحاالت توّجه التلميذ إلى التعّمق في  ��

فهمه، وعلى التلميذ تتّبع اإلحاالت بحسب تغيير اللون/ اخلّط البارز... إلخ.

إبراز املبنى وتفاصيله:

من املمكن بناء النّص الوظيفّي عاّمة من خالل عناوين رئيسّية وأخرى فرعّية. ينبغي تعليم  ��

النّص بواسطة تقسيمه إلى فقرات وحتويلها إلى قوائم، إلعادة  التعامل مع  التالميذ كيفّية 
صياغة النّص الوظيفّي لغوّيا وبصرّيا، مّما يسّهل عليهم استخالص املعنى. 
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استخالص املعنى من  الهدف الثالث: 

النصوص األدبّية

تعليم وتعّلم نتاجات أدبّية:

تدعم  إذ  الثقافّية،  والفكرّية-  االجتماعّية  باحلياة  وارتباط  حّيز  واملعاصرة  التراثّية  وللنصوص  األدبّية  للنتاجات 
العاطفة واالنتماء، وتنّمي إنسانا متنّورا معتّزا بلغته العربّية وبانتمائه )انظر، املنهج ص13(.  

متنح جمالّية األدب جتربة التذّوق األدبّي، وتساعد التلميذ على فهم ذاته وما يحيط به، هذا األدب املتمّيز بالوسائل 
الفنّية والبالغّية يتطّلب تعليما مؤّهال يساعد على تطوير األهداف القرائّية.

يتّم اختيار النصوص من الكتب التدريسّية والكتب األدبّية األصلّية التي تثير مشاعر التلميذ وتثري خياله، وتغني 
لغته وتذوقه األدبّي.

في   )2009( اللغوّية  للتربية  التعليمّي  املنهج  انظر  األدبّية،  النصوص  املعنى من  استخالص  مهارة  )للتوّسع في 
الصفحات: 36-31 وأيضا في الصفحات: 78-84(.

ُتعتبر التحصيالت املفّصلة في املنهج التعليمّي ملجاالت اللغة األربعة حّتى نهاية الصّف اخلامس حتصيالت أساسّية 
بالنسبة لتالميذ الصّف السادس، بينما تشّكل التحصيالت املرحلّية للصّف الرابع القاعدة األساسّية لتالميذ الصّف 

اخلامس.
التحصيالت املطلوبة حسب املنهج التعليمّي:

التحصيل املطلوب 3: قراءة، فهم، تفسير وتقييم نصوص من أنواع مختلفة 
نصوص أدبّية معاصرة ومن التراث: قّصة، أمثولة، قّصة مثل، حكاية شعبّية، حكاية هزلّية مصّورة، سيرة ذاتّية، 

قصيدة، ونصوص دينّية )املنهج ص67(.

مبادئ لتخطيط وحدات تعليمّية ومعايير الختيار  نصوص أدبّية

يرتكز تخطيط  وبناء الوحدات التعليمّية على نصوص أدبّية- إبداعّية. ��

يتّم اختيار نصوص أدبّية مالئمة ملستوى قراءة تالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة والتي قد تثيرهم وجدانّيا  ��

وفكرّيا. من املهّم أن تكون النصوص متنّوعة: قّصة، شعر، أمثولة، حكاية شعبّية- تراثّية، حكاية هزلّية. 
من املهّم أن تشتمل النصوص على وصف وعلى تعابير عاطفّية أدبّية. يتّم اختيارها من املوضوعات التعليمّية 
املتناولة في مجاالت املعرفة املختلفة، ومن مجاّلت وصحف يومّية، أو من قائمتي كتب املطالعة املوصى بهما 

للصفوف اخلامسة والسادسة. 
أّما النصوص التي يتّم اختيارها من البيئة احملوسبة/ شبكة اإلنترنت، فيجب احلرص على استعمالها بصيغتها  ��

األصلّية قدر اإلمكان. وأن تكون معاييرها الفنّية- اجلرافّية مالئمة لهذه الفئة العمرّية )حجم اخلّط ونوعه، 
لتعليم  األساسّية  املاّدة  التعليمّية  الوحدات  جميع  في  األدبّية  النصوص  تعتبر  إلخ(.  الفنّي...  اإلخراج 

االستراتيجّيات واملهارات املطلوبة في استخالص املعنى.
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التعليمّي  املنهج  في  املطلوبة  التحصيالت  على  بناًء  واملهارات  االستراتيجّيات  اختيار  يتّم  ��

للتربية اللغوّية )2009( واملتماشية مع مناهج تعليمّية في بالد أخرى، ومع البحث العاملّي 
)PIRLS(، الذي تشارك به إسرائيل منذ عام 2001.

املعّلم أن  ينبغي على  التعليمّي.  التخطيط   انطالق أساسّية في  النّص كنقطة  حتليل وتقييم  ��

يقوم بتحليل النّص التعليمّي وتقييمه من حيث: األفكار املركزّية الصريحة واخلفّية، مبناه، 
ثروته مرّكباته اللغوّية والبالغّية.

وضعّية التعّلم: يجب احلرص على التنويع في أساليب التعليم وأطره وفق التخطيط، وبناًء  ��

على احلاجة، مع دمج احلاسوب ومهاراته: تعليم وجاهّي، في مجموعات صغيرة؛ متباينة 
ومتجانسة، وتعليم موّجه للفرد، من احملّبذ إقامة ندوات أدبّية ولقاءات مع أدباء.

تطوير التذّوق اجلمالّي األدبّي عند قراءة النصوص األدبّية

يحرص املعّلمون على جعل النتاجات والنصوص األدبّية املتنّوعة جزءا ال يتجّزأ من رصيد  ��

التالميذ احلضارّي والفكرّي والثقافّي والشخصّي.
يتيح املعّلمون لتالميذهم فرصة التعبير عن جتاربهم الشخصّية وخبراتهم الذاتّية من خالل  ��

انطباعاتهم  عن  للتعبير  أمامهم  املجال  يفتحون  كذلك  األدبّي.  للنّص  الشخصّي  حتليلهم 
اخلاّصة حول القيم، الشخصّيات واألحداث التي يتناولها النّص األدبّي.

اجلّو  مع  متفاعلة  معّبرة  قراءة  األدبّي  النّص  لقراءة  تالميذهم  أمام  املجال  املعّلمون  يفسح  ��

العام له.
النّص  التذّوق اجلمالّي األدبّي، من خالل قراءة  النّص األدبي ّموّجها لتطوير  يكون تعليم  ��

وتسليط الضوء على؛ الوسائل البالغّية ومساهمتها في جمالّية النّص، احلبكة في األحداث 
والشخصّيات، وقراءة السطور وما بني السطور لتأويل أوسع.

توصيات لطرائق تعليم

يدّرس املعّلمون في حصص اللغة العربية وبشكل مباشر وواضح، املهارات واالستراتيجّيات  ��

املتعّلقة باستخالص املعنى من النصوص األدبّية.
النّص، من خالل جتاربهم ومعرفتهم السابقة،  ليتفاعلوا مع  التالميذ  يثير املعّلمون دافعّية  ��

متهيدا لقراءة النّص، والتعّرف على فكرته والتعّمق في مضمونه.
القّصة، وتشخيصها من حيث:   التالميذ ويرشدونهم على حتليل عناصر  املعّلمون  يساعد  ��

تطّور األحداث، عنصرّي الزمان واملكان، تسلسل األحداث، حتليل الشخصيات... إلخ.
أهداف  على:  بناًء  النصوص،  قراءة  أجل  من  املطلوبة  االستراتيجّيات  املعّلمون  يختار  ��

مع  ومتاشيا  ومستوياتهم،  الصّف  لتالميذ  معرفتهم  النصوص،  ممّيزات  والتعّلم،  القراءة 
املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية.



34 برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة

يختار املعّلمون مفردات وعبارات من النصوص التعليمّية،  ليوّسعوا من مدارك التالميذ في  معاني الكلمات،  ��

مبانيها واستعماالتها في سياقات مختلفة.
يختار املعّلمون املرّكبات اللغوّية البارزة في النّص، لتعليمها، متاشيا مع املنهج التعليمّي، وليوّسعوا من معرفة  ��

التالميذ اللغوّية حول هذه املرّكبات، مع إبراز وظيفتها في استخالص املعنى من النّص.
يشير املعّلمون إلى أهداف تدريس القراءة بشكل واضح، من خالل حّث التالميذ على قراءة النّص بصورة  ��

جهرّية أو صامتة في الصّف وفي البيت.
هذه  فمعاجلة  رئيسّي،  كهدف  األدبّي  النّص  خصائص  مع  التعامل  جتّنب  على  احلرص  يجب  مالحظة: 
اخلصائص ما هي إاّل وسيلة ملساعدة التلميذ في التوّصل إلى استخالص املعنى من النصوص، وفهم الهدف 

االجتماعّي واألخالقّي منه، وليست هدفا بحّد ذاته.

تصميم البيئة التعّلمّية

تتضّمن البيئة التعّلمّية، وبضمنها شبكة اإلنترنت، نصوصا ونتاجات أدبّية متنّوعة.  ��

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

ممارسات مكّثفة:

ممارسات التالميذ الذاتّية- املستقّلة في قراءة النصوص والنتاجات األدبّية )قراءة صامتة وجهرّية(، تكون في  ��

مركز العملّية التعليمّية، لذا يجب تخصيص الوقت الكافي للقراءة في املدرسة والبيت، بهدف التدريب على 
قراءة النصوص وتطبيق الوحدات التعليمّية التي ُتدّرس في حصص اللغة العربّية. 

يتداول التالميذ )في الوضعّيات واألطر التعّلمّية املختلفة( اجلوانب املختلفة للنتاجات واألعمال األدبّية التي  ��

العمل األدبّي،  إليها في  التي توّصلوا  التأويالت  بينهم حول  النظر  يتبادلون مع زمالئهم وجهات  قرأوها. 
مثل: اّتخاذ موقف من الشخصّيات، العالقات بني الشخصّيات، أفكار ومغاٍز مركزّية، وأسلوب الكتابة.

اكتساب استراتيجّيات قرائّية:

يحّدد التالميذ تفاصيل صريحة في النّص: احلبكة، العالقات بني الشخصّيات واألحداث املختلفة. ��

يستخدم التالميذ مهارات االستنتاج والتعميم من أجل فهم األفكار املصّرح بها في النّص، وبهدف حتديد  ��

العالقات السببّية بني الشخصّيات، واألحداث في العمل األدبّي.
العمل  للنّص، ويقّيمون مفاهيم اجتماعّية وأخالقّية يعاجلها  البالغّية والفنّية  الوسائل  التالميذ على  يتعّرف  ��

األدبّي.
التعبير عن موقف شخصّي  انطباعاتهم من العمل األدبّي شفهّيا وكتابّيا، وعلى  إبداء  التالميذ على  يتدّرب  ��

في  الواردة  واألخالقّية  االجتماعّية  املفاهيم  حول  ناقد  موقف  عن  التعبير  وعلى  الشخصّيات،  جتاه  واضح 
العمل األدبّي.  
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موجّهة  تقيميّية  مهّمات  مثل  ذاتّي،  مستقّل-  بشكل  املهّمات  تنفيذ  على  التالميذ  يتدّرب  ��

الستخالص املعنى في أبعاد الفهم املختلفة )املعنى الصريح، اخلفّي، التفسير والتقييم(.

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

 رصد مكامن الصعوبة

باألعمال  اإلملام  عدم  مثل:  التالميذ،  عند  الصعوبات  مكامن  يرصدوا  أن  املعّلمني  على  ��

في  نقص  بالنّص،  املرتبطة  والثقافّية  االجتماعّية  املفاهيم  في  نقص  كاٍف،  بشكل  األدبّية 
في  نقص  األدبّي،  النّص  في  الواردة  االجتماعّية  باحلاالت  اإلملام  عدم  الذاتّية،  التجربة 
وظيفة  إدراك  عدم  الشخصّيات،  وسلوك  األحداث  ملجرى  والعاطفّي  الوجدانّي  التفاعل 
باملضمون، ثروة لغوّية غير متطّورة، صعوبة في فهم جمل طويلة ومرّكبة  املبنى وعالقته 

وصعوبة في تأويل وبناء دالالت لفهم املقصود من النّص.

مالءمة النّص وطرائق عرضه على التالميذ

للنّص حسب ما تقتضيه احلاجة، وعرضه  املبنى الشكلّي- اجلرافّي  ينبغي إجراء تغيير في  ��

بصورة مالئمة للتالميذ املستصعبني، والتركيز على طريقة العرض من حيث: حجم اخلط، 
حجم الفراغات، طريقة تقسيم النّص إلى فقرات... إلخ.

يتطّلب فهم النّص من القارئ، بناء تصّور ذهنّي ملا يرد في النّص. لذا، من املهّم مساعدة  ��

التالميذ على بناء هذا التصّور، مثل: توجيههم إلى ترجمة التصّور إلى رسومات من وحي 
القّصة، وذلك من أجل مساعدتهم على بناء تصّورات لتفاصيل القّصة وأحداثها.

التالميذ مع  النّص وشرحه، كي يستشعر  الوسيط في قراءة  القيام بدور  املعّلم  ينبغي على  ��

زمالئهم التجربة األدبّية. أّما إذا استشّف أّن قدرات تالميذه القرائّية واستخالص املعنى، 
ال تتوافق مع مستويات القراءة بحسب التحصيالت املتوّقعة لهذه الفئة العمرّية، أو إذا أدرك 
أّن تغيير مبنى النّص وتنظيمه لم يؤّديا إلى حتّسن في الفهم، فعليه تكثيف وساطته في القراءة 
اجلهرّية أمام تالميذه، وإفساح املجال أمامهم لالستماع إلى نتاجات أدبّية، لتزيدهم هذه 

التجربة من فرص االنكشاف للغة األدب والتذّوق األدبّي.

 وساطة في قراءة النّص

ينبغي على املعّلم أن يجري متهيدا مبّسطا، في حال ملس نقصا في املعرفة السابقة لتالميذه  ��

واخلبرات األساسّية لفهمهم النّص.
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قد تؤّدي معاجلة أّي عمل أدبّي طويل ومكّثف في مضمونه، إلى مواجهة صعوبات في الفهم عند التالميذ  ��

املستصعبني، نتيجة الكثافة في األحداث واألفكار والترابط بني العالقات داخل النّص األدبّي. لذا من املهّم 
مّرة  كّل  يتناول في  تدريجّي، بحيث  مثل هذه األعمال بشكل  بوساطته، عن طريق معاجلة  املعّلم  يقوم  أن 

أجزاًء محّددة منه، ومن ثّم يقوم بعملّية الدمج بني العالقات املنطقّية والسببّية  لألجزاء كّلها.
غير  املعنى  فهم  صريحة،  معلومات  حتديد  املختلفة:  الفهم  أبعاد  في  أسئلة  طرح  يتّم  النّص،  معاجلة  عند  ��

التعليمّي )2009( ص  املنهج  الفهم في  أبعاد ومرّكبات  النّص، تفسير، دمج وتقييم )انظر،  به في  املصّرح 
27، وكذلك الكّراسة املفّصلة لفحوصات مقاييس النجاعة والنماء في اللغة العربّية للصفوف اخلامسة(. من 

املهّم أن تساهم األسئلة في إثارة األفكار وبناء الروابط والعالقات بني أجزاء النّص عند التالميذ.

طالقة في القراءة

ملا هو  فهم جّيد  إلى  تؤّدي  القراءة  في  فالطالقة  قراءة من دون طالقة،  أحيانا  املستصعبون  التالميذ  يقرأ  قد  ��

مكتوب، لذلك من املهّم التدّرب على أنواع القراءة املختلفة بحسب نوع  النّص ومضمونه، ووفق عالمات 
الترقيم أيضا. من املمكن اعتماد القراءة النموذجّية إلبراز النبرة في القراءة أو اإللقاء. 

استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

تعالج نفس املضمون ولكن  ُتقترح نصوص  التعامل مع نصوص تالئم جيلهم،  الذين يستسهلون  للتالميذ  ��

إضافّية.  معرفّية  ملصادر  وإحالتهم  توجيههم  مع  العمرّية،  للفئة  املالئم  املستوى  من  أعلى  قرائّي  مبستوى 
أبناء جيلهم، سواء كان ذلك في  التي تالئم  تلك  أعلى من  بدرجة صعوبة  مهاّم  التالميذ  إعطاء  من احملّبذ 

استخالص املعنى، أو في تنظيم املعرفة، أو التفسير، أو االستنتاج أو النقد والتقييم.
في أعقاب أّي عمل أدبّي يتعّلمه التالميذ املتفّوقون، ُيلقي عليهم املعّلم مهّمة في الكتابة اإلبداعّية، عن طريق  ��

املوضوعة.  نفس  في  أو  األديب،  لنفس  أخرى  أدبّية  أعمال  لقراءة  توجيههم  أو  أدبّية”،  “مسارات  ابتكار 
يقوم التالميذ من خالل هذه الفّعالّيات بإيجاد ارتباطات تناصّية متداخلة، تعّمق اجلانب التفسيرّي والتأويلّي 

للنّص.  

اّتصال وحوسبة

املعنى  استخالص  في  بالغة  أفضلّية  وغيرها،  واإلنترنت  احلاسوب  التكنولوجّية؛  الوسائل  مع  للتعامل  ��

وتوسيعها،  األدبّي  بالعمل  املتعّلقة  املعرفة  بناء  القدرة على  تنمية  في  تساهم  أّنها  إذ  األدبّية،  النصوص  من 
وعلى إنتاج رسوم وصور توضيحّية للنّص، وكذلك تسليط الضوء على اإلخراج الفنّي للنّص، وعلى مبناه 

والعالقات املنطقّية فيه.
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الهدف الرابع: قراءة من أجل املتعة

من أهداف التربية اللغوّية تنمية ُحّب املطالعة من أجل املتعة عند التالميذ. كونها تؤّثر إيجابا على 
الثروة اللغوّية، وعلى املهارات واالستراتيجّيات اللغوّية في مجاالت القراءة والكتابة والتكّلم 

وفي جميع املعارف اإلنسانّية.
تشير املعطيات في إسرائيل إلى وجود عالقة بني الترّدد على زيارة املكتبة وبشكل متواصل )مكتبة 
صفّية أو مدرسّية أو عاّمة(، وبني التحصيل العلمّي في القراءة؛ فكّلما ازدادت زيارات التلميذ 

للمكتبة، ارتفع حتصيله العلمّي وبشكل ملحوظ.

مبادئ في التخطيط والتعليم

املكتبة

فتح املجال أمام التالميذ لزيارة املكتبة املدرسّية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع املكتبة  ��

الصفّية بشكل دائم.
عنصرّي  من  يثير  والسادسة،  اخلامسة  الصفوف  تالميذ  يالئم  مطالعة  كتب  مجمع  توفير  ��

التشويق واإلثارة لديهم، ويشّكل حتّديا لهم.
من  بهما  واملوصى  والسادسة،  اخلامسة  للصفوف  املطالعة  كتب  بقائمتي  االستعانة  يجب  ��

قسم التعليم االبتدائّي، وكذلك بقائمة كتب املطالعة الصادرة عن مشروع مسيرة الكتاب.
ثقافات  إنتاجات ملؤلفني معروفني، ومؤّلفات تعكس  املجمع  أن يضّم هذا  الضرورّي  من  ��

القيمّي  املجالني:  في  التالميذ  تثري  أن  شأنها  من  منّوعة،  كتابّية  وأساليب  مختلفة، 
والعاطفّي.

التالميذ  اهتمامات  مبجال  مرتبطة  إضافّية  كتبا  أيضا  املجمع  يضّم  أن  على  احلرص  يجب  ��

وعاملهم.

الوقت املخّصص للقراءة

ما  حول  آرائهم  إبداء  على  التالميذ  وتشجيع  واملطالعة،  للقراءة  الوقت  تخصيص  ينبغي  ��

مّتت قراءته، والتداول واملشاركة في جتاربهم القرائّية. وعلى املعّلمني احلرص على إرشاد 
التالميذ وتوجيههم الختيار الكتب املالئمة، واألخذ بتجارب اآلخرين وتوصياتهم.

للمعّلم دور أساسّي في تشجيع تالميذه على جعل املطالعة عادة وهواية لهم، وتوجيههم  ��

إلى تنظيم أوقاتهم، بحيث يخّصصون وقتا ثابتا للقراءة داخل املدرسة وخارجها: في البيت 
واملكتبة العاّمة. 

من املهّم تعزيز أهّمّية الوعي القرائّي واملطالعة من أجل املتعة لدى األهل، كعامل داعم في  ��

رفع حتصيالت أبنائهم.
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توصيات لطرائق التعليم

العمل على إجراء محادثة بّناءة حول أهّمّية القراءة واملطالعة. ��

من املفّضل توجيه التالميذ إلى مواقع تزّودهم مبعلومات حول الكتب والكّتاب.  ��

من املفّضل إجراء محادثة ونقاش في أعقاب قراءة كتاب ما، حول مضمونه ومعلومات تتعّلق به، على سبيل  ��

الكتاب، وعالقة  الواردة في  املعلومات  التالميذ ومعرفتهم حول  املعّلم من مدارك  يوّسع  أن  ينبغي  املثال: 
الكتاب مع كتب ومؤّلفات أخرى.

من املمكن قراءة كتاب في الصّف على عّدة مراحل ولفترة زمنّية معّينة.  ��

إلنتاجات أدبّية )تتناول نتاجات أدبّية أخرى لها عالقة مبوضوعة الكتاب(،  ��من املمكن إعداد “حلقات قرائّية” 
وأيضا »حلقات قرائّية« مع كتب إضافّية )تتناول موضوعا مشابها، أو من نفس اللون األدبّي(.

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

يتدّرب التالميذ على طرح نقاشات ومشاركة في قراءة الكتب. ��

يقوم التالميذ بجمع معلومات تتعّلق بالعادات القرائّية لزمالئهم في الصّف، ونوعّية  كتب املطالعة املفّضلة  ��

لديهم واقتراحها في قائمة، وكتابة توصيات حول هذه الكتب، وتشكيل ناٍد للقراءة وغيرها.
، ويطرحون أفكارا، وخواطر كتابّية حّرة وذاتّية، حول  ��يكتب التالميذ “يومّيات قارئ” أو “رحلة عبر كتاب”

نّص مختار من كتاب ما.
في أعقاب القراءة، يعّد التالميذ مهاّم إبداعّية، ويعرضونها أمام زمالئهم في الصّف. ��

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

ال شّك أّن التلميذ الذي يستصعب القراءة، سيواجه صعوبة في املطالعة. مع هذا، فإّن التلميذ الذي ال يطّور لديه 
مهارة القراءة من أجل املتعة لن ميارس القراءة الحقا، لذا ينبغي اّتباع اخلطوات التالية:

مالءمة الكتاب ملستوى القراءة الذاتّية. ��

إجراء محادثة مع التلميذ حول كيفّية اختيار الكتب، وتوجيهه في حتديد معايير واضحة تالئمه، ومساعدته  ��

على إيجاد نصوص تالئم مستواه القرائّي.
ينبغي أن يتعامل التلميذ في البداية مع نصوص أقّل من مستواه القرائّي، لتؤّهله خوض جتربة ناجحة تدفع  ��

بقدراته قدما، وجتّنبه الشعور باإلحباط واخلوف من احملاولة والتدريب. 
عندما تشّكل الصعوبات عائقا كبيرا في التعامل الذاتّي مع النّص، من املفّضل أن يقوم املعّلم بنفسه بقراءة  ��

الكتاب أمام التلميذ.
يجب تشجيع التلميذ على قراءة نصوص تالئم مجال اهتماماته وميوله. ��
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االستماع

املطالعة، يستطيع من  إلى تشجيع  إلكترونّية تهدف  إلى مواقع  التالميذ  املفّضل توجيه  من  ��

خاللها االستماع إلى سرد القصص التي يختارها واإلصغاء إليها.
من املفّضل أن يقوم املعّلم بسرد قصص وقراءة كتب للتلميذ، ألّن ذلك يحّفزه ويدفعه على  ��

القراءة، ويطّور من قدراته القرائّية )يجب تشجيع األهل على القيام  بذلك(.

 استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

� تشجيع التالميذ املتفّوقني على التنويع في قراءة الكتب املختلفة من حيث؛ موضوعاتها، �

أسلوب  كتابتها، كاتبها... إلخ.
� تطوير القراءة الناقدة لدى التالميذ، وتشجيعهم على القيام بحلقات نقاش حول الكتب �

التي قرأوها، أو توضيح أسباب تفضيل كتاب عن آخر.
� تقدمي توصيات حول قراءة كتب من قائمتي كتب املطالعة املوصى بهما للصفوف اخلامسة �

والسادسة.
للمرحلة  املعّدة  الكتب  قائمة  في  الواردة  الكتب  قراءة  على  وحّثهم  التالميذ  توجيه   ��

اإلعدادّية.

 

اّتصال وحوسبة

ميكن استخدام شبكة اإلنترنت لتبادل املعرفة بني التالميذ، من خالل إنشاء منتديات للقّراء، يتّم 
من خاللها تنفيذ مهاّم وفّعالّيات ُتكسب التالميذ تقنّيات املشاركة في املعرفة، مثل: الشبكات 

االجتماعّية والبريد اإللكترونّي.
كما وُيفّضل توجيه التالميذ إلى مواقع إلكترونّية، توّفر لهم إمكانّية االستماع إلى قراءات وسرد 

معّبر لألدب اجلّيد واجلّذاب.
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الهدف اخلامس: توسيع الثروة اللغوّية

م الثروة اللغوّية املخزونة في عقل اإلنسان، داخل حقول ومجموعات ترتبط فيما بينها. وتشّكل الثروة اللغوّية  ُتنظَّ
الذهنّية القاعدة األساسّية؛ للتفكير وفهم العالم من حولنا، وإلنتاج مصطلحات، والّتصال ناجع، لفهم مغاز 
وغايات، وللتعبير الذاتّي. وتسهم الثروة اللغوّية الغنّية في دفع التحصيالت التعّلمّية قدما في اللغتني؛ احملكّية 
غنّية  تعّلمّية  وبيئة  تعّلمّية،  إنتاج سياقات  لهذا يجب  املدرسة.  في  تعّلم   التي  املعرفة  واملكتوبة، وفي مجاالت 

لغوّيا، وكتب تدريسّية واضحة، توّسع وتعّمق الثروة اللغوّية لدى التالميذ.
للغة  وكذلك  واملصطلحات،  والتعابير  واالستعارات،  األدبّية،  للغة  االنكشاف  يزداد  العمرّية  املرحلة  هذه  في 
النصوص الوظيفّية. لذا ال ينحصر هدف التعليم على زيادة مجمع الثروة اللغوّية عند التلميذ فقط، بل يتعّدى 
من  وذلك  وترسيخها،  التلميذ  لدى  الذهنّي  القاموس  في  املوجودة  بالكلمات  املتعّلقة  املعرفة  توسيع  إلى  ذلك 
خالل توسيع معنى الكلمة، دالالتها، مفردات مرادفة ومضاّدة لها، أشكالها الصرفّية، املباني النحوّية التي من 

املمكن أن تدخل فيها. 
تساهم األنشطة والفّعالّيات التعليمّية، في توسيع وتعميق نوعّية الكلمات، وفي حتويل الثروة اللغوّية من مجّرد 
كلمات مخزونة في ذهن التلميذ، إلى ثروة لغوّية حّية ونشطة، يستطيع التلميذ استخدامها في التكّلم، الكتابة 

وفي سيرورات القراءة وفهم املقروء.

مبادئ في التخطيط

املصادر لتوسيع الثروة اللغوّية:

النصوص التعليمّية املكتوبة؛ األدبّية والوظيفّية، ومجاالت املعرفة واملواضيع املختلفة. ��

� احملادثة والنقاش داخل الصّف، االستماع لوسائل االّتصال وأسلوب املعّلم في طريقة خطابه للتالميذ. من �

هنا تنبع أهّمّية أن يدير املعّلم حّصة اللغة العربّية بلغة معيارّية سليمة.  

توصيات لطرائق التدريس

يتّم تعليم املفردات والعبارات اللغوّية من خالل سياقها داخل النّص.  ��

يضع املعّلمون معايير واعتبارات واضحة الختيار املفردات التي ينوون تدريسها في النّص، مثل: مفردات قد  ��

تترّدد في نصوص أخرى، أو في أكثر من مجال معرفّي؛ مفردات أساسّية تساهم في فهم النّص، مفردات ترتبط 
مبفردات أخرى، أو ترتبط بحقل داللّي ملوضوع تعليمّي ما، وتضيف بعدا جديدا ألفكاره ومضامينه. 

السياق،  من  فهمها  ميكن  ال  والتي  اجلديدة،  واملصطلحات  املفردات  املعّلمون  يحّدد  نّص،  تدريس  قبيل   ��

ويعّدون متهيدا لهذه املعاني بحسب ما يقتضيه األمر*. 

التالي: الرابط  على  ص5-6  شوقي،  أحمد  بعنوان:  الثالث  للصّف  األّول  التعليمّي  النموذج  مراجعة  بإمكانكم  التمهيد  لهذا  كمثال   (  *
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/89EFB426-CE4C-48C8-BC3D-2B78450AEB65/114940/0124ahmedsh1402.pdf
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باملفردات واملصطلحات  املتعّلقة  السابقة  التالميذ على استرجاع معرفتهم  املعّلمون  يشّجع  ��

بشرح  اخلاّصة، ويزّودونهم  بلغتهم  املفردات  املتداولة، ويحّثونهم على شرح معاني هذه 
كاٍف عند احلاجة. 

� ُيكِسب املعّلمون التالميذ استراتيجّيات تساعد على فهم الكلمة من السياق، مثل: البحث �

الداللّي للكلمات، حتليل  اللغوّية، متييز احلقل  املعرفة  النّص، استخدام  عن ترادفات في 
الكلمة صرفّيا ونحوّيا .

يتوّسع املعّلمون في شرح الكلمات من خالل تفسير معانيها والتطّرق إلى أشكالها الصرفّية،  ��

وإلى سياقاتها األخرى التي سيتعّلمها التالميذ في نصوص قادمة، أمثلة لطرائق تعليم:
تعليم كلمات مرادفة لكلمة ما.  ��

تعليم كلمات قريبة من الكلمة من حيث املبنى. ��

تعليم أضداد للكلمة.  ��

تعليم تعابير، مصطلحات وأقوال تدخل الكلمة في تركيبها. ��

تعليم سياقات بني كلمة وكلمات أخرى من نفس اجلذر. ��

إدخال الكلمة في سياق نحوّي مناسب.  ��

التعّرف على األشكال الصرفّية املختلفة للكلمة. ��

مالحظة: حتّدد درجة التوّسع في معرفة الكلمة مبا يتناسب مع مستوى التطّور اللغوّي لدى 
التالميذ، ووفق أعمارهم. 

جميع  في  اللغوّية  الثروة  استخدام  إلعادة  مباشرة،  تعّلمّية  وسياقات  أطرا  املعّلمون  يبني  ��

مجاالت اللغة: االستماع، التكّلم، القراءة والكتابة.
� االستماع: يحرص معّلمو اللغة في مجاالت املعرفة املختلفة على دمج الثروة اللغوّية �

التي مّت  تعليمها في حديثهم اليومّي. 
التكّلم: يشّجع املعّلمون تالميذهم على استعمال الثروة اللغوّية في سياق مالئم خالل  ��

حديثهم. 
انتباه التالميذ، خالل قراءة النصوص، إلى مفردات كانت  القراءة: يلفت املعّلمون   ��

قد وردت  سابقا في نصوص أخرى، ويستخلصون منها معانَي جديدة حسب السياق 
الذي ترد فيه.

كتابتهم،  أثناء  اجلديدة  الكلمات  استعمال  على  التالميذ  املعّلمون  يشّجع  الكتابة:  ��

لتحسني جودتها.

املخزون اللغوّي في التعبير الكتابّي:

يسّجل املعّلمون على جانب اللوح أو على لوحة خاّصة )متثيل بصرّي(، املفردات اجلديدة  ��

التي تعّلمها التالميذ، مع شرح ملعانيها وأشكالها الصرفّية األخرى، وإضافة أضداد لها، أو 
مرادفات جديدة حتمل معًنى مشابها لها، كما وميكن إرفاق جمل حتوي هذه املفردات.
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البيئة التعّلمّية 

تشتمل البيئة التعّلمّية في الصّف على كّم ال بأس به من القواميس املالئمة لتالميذ الصفوف اخلامسة والسادسة،  ��

وأيضا معاجم محوسبة. ويحّبذ أن يحضر كّل تلميذ قاموسه اخلاّص.
تضّم البيئة التعّلمّية مجمع املفردات والثروة اللغوّية اجلديدة التي تعّلمها التالميذ، من خالل لوحات ووسائل  ��

بصرّية ومعاجم صّفّية.
تضّم البيئة التعّلمّية ألعابا لغوّية، ألغازا، كلمات سّر، وأحجيات لغوّية. ��

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

يتدّرب التالميذ على القراءة بصورة مكّثفة. ��

� يبادر التالميذ إلى البحث عن معاني الكلمات الضرورّية لفهم املعنى املطلوب.�

يحاول التالميذ التوّصل إلى معاني الكلمات اجلديدة من خالل االستراتيجّيات التي تعّلموها في الصّف. ��

� يستعني التالميذ بالقاموس ملعرفة معنى الكلمة والتوّسع بها.�

التي تعّلموها مرارا وتكرارا، خالل حديثهم وكتاباتهم وخالل سيرورات  اللغوّية  الثروة  التالميذ  يستخدم  ��

القراءة وفهم املقروء.

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

استعانة بقواميس تعطي تعريفا أولّيا للكلمة املبّسطة مع شرح قصير، مرفق مبثال أو رسمة توضيحّية. ��

إلى جانب تصنيف  للقراءة واالستعمال، وتشمل شرحا موجزا،  بقواميس محوسبة تكون مريحة  استعانة  ��

الكلمة صرفّيا وداللّيا.

توصيات لطرائق تعليم

متابعة العمل: تتطّلب املعرفة األولّية ملعنى الكلمة شرحا ألصلها، باالستناد إلى املعرفة اللغوّية، وإلى معاني  ��

كلمات موجودة في قاموس التلميذ الذهنّي. إّن التعامل املتواصل مع الكلمات اجلديدة يدفع التالميذ إلى 
التفكير مبستويات عالية ويؤّدي ذلك إلى حتّسن في الذاكرة، وإلى تعّلم ذاتّي لكلمات أخرى، وإلى تطوير 

الكتابة. يحتاج التالميذ املستصعبون عادة إلى إعادة شرح معاني الكلمات اجلديدة مّرات عديدة.

اختيار ناجع للثروة اللغوّية

من  تعّلمهم.  أثناء  التالميذ  سيكتسبها  التي  اجلديدة  الكلمات  كّمّية  وحتديد  نوعّية  اختيار  في  الترّوي  يجب  ��

بكّم هائل من  التالميذ  إغراق  التركيز على كلمات محدودة في كّل حّصة واالمتناع عن  يتّم  أن  املستحسن 
واملواضيع  املعرفّية  املجاالت  تخدم  جديدة  أساسّية  كلمات  تعليمهم  املفّضل  من  واملعلومات.  املفردات 

التعليمّية.

مبستويات
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االستماع 

الذاتّية  القراءة  خالل  يتّم  اللغوّية  التالميذ  ثروة  اكتساب  من  كبيرا  قسما  بأّن  التذّكر  يجب  ��

احلّرة. ومبا أّن التالميذ املستصعبني ال يقرأون كثيرا، لذا فمن املهّم أن يقرأ املعّلم لهم وأن 
يستمعوا إلى نصوص تالئمهم.

مالءمة النصوص

وتكون  التالميذ،  ملستوى  مالئما  مقروئّيتها  مستوى  يكون  نصوص  اختيار  املفّضل  من  ��

النصوص غير حاشدة بكلمات صعبة  تعيق املعنى والفهم.

 استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

من املفّضل إرشاد التالميذ وتوجيههم إلى توسيع معرفتهم لكلمات أو مصطلحات تظهر  ��

في النّص، وإحالتهم إلى مصادر معرفّية تساعدهم على البحث بصورة مستقّلة )قواميس 
وموسوعات(.

من املفّضل إرشاد التالميذ وتوجيههم، إلى إجراء بحث ذاتّي موّسع حول الكلمة، لبناء  ��

شجرة عائلة الكلمة، وتشّعباتها الواسعة.
من املمكن توجيه التالميذ إلى مصادر تبحث في أصول الكلمات، وتشجيعهم على إنتاج  ��

نشرة أو مجّلة صّفّية تعرض نتائج بحثهم.

اّتصال وحوسبة 

( ميكن  ��power point( وبرنامج )word( عند التعامل مع نصوص محوسبة في برنامج
تدريب التالميذ على إضافة معاٍن جديدة أو توسيع املعرفة املتعّلقة بالكلمات، بواسطة إنتاج 

روابط جديدة و/ أو إضافة شريحة للملّف نفسه.
ُيفّضل استخدام األلعاب احملوسبة التي طّورت في »مطاح« ووزارة التربية والتعليم لتوسيع  ��

الثروة اللغوّية1.
التي   واملصطلحات  للكلمات  كمجمع  لتكون  الصّفّي،  احلاسوب  في  ملّفات  بناء  ميكن  ��

تعّلمها التالميذ، يكون حتت إشرافهم ومسؤولّيتهم في: تنظيم امللّف وكتابة التفسيرات، 
وطرح األمثلة، وحتضير ألغاز وألعاب لغوّية وغيرها.

http://ar.ofek.cet.ac.il/units/ar/lashon/words.aspx:التالي الرابط  1.جتدونها في 
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الهدف السادس: تطوير مهارة الكتابة 

الكتابة عملّية ذهنّية مرّكبة تتطّلب معرفة متنّوعة. لذا يتوّجب على التالميذ ممارسة مهارات الكتابة بشكل مدروس 
وواٍع، من خالل استعمال معرفتهم املتعّلقة باملوضوعات، الثروة اللغوّية، املفردات املناسبة، اإلنشاء التعبيرّي، 
استرجاع معرفتهم السابقة، مع احلرص على الكتابة بخّط واضح، واستعمال سليم لعالمات الترقيم. تتطّلب 
سيرورة الكتابة تنظيما، متابعة ومراجعة. ُيطَلب من التلميذ خالل سيرورة الكتابة بناء نّص كتابّي، وذلك في 
التلميذ جتربة غنّية في الكتابة تساعده  أعقاب انكشافه ألنواع املعرفة والنصوص املختلفة، لذا من املهّم إكساب 
على التخطيط والنقد الكتابّي، من خالل تعليمه املهارات واالستراتيجّيات املختلفة التي تساعده على اختيار: 
املضامني الكتابّية، الثروة اللغوّية، التخطيط، تنظيم الوسائل اللغوّية والبالغّية والنقد. هذه األمور مجتمعة تدعم 

وُتسِهم في عملّية الكتابة. 
التحصيالت املطلوبة حسب املنهج التعليمّي:

التحصيل املطلوب 4:  كتابة نصوص سليمة لغوّيا ألغراض مختلفة وملتلّقني مختلفني )ص67 في منهج التربية 
اللغوّية 2009(.

القّص، اإلخبار والوصف، اإلقناع والتفعيل
 يعرض منهج التربية اللغوّية تفصيال للتحصيالت املرحلّية في هذا املجال، ويحّدد التحصيالت التي على التلميذ 
املرحلة  العمرّية في  املراحل  امتداد  والتعّلم على  املمارسة  أعقاب  تنفيذها في  قادرا على  يكون  يعرفها، وأن  أن 

االبتدائّية )نهاية الصّف الثاني، نهاية الصّف الرابع ونهاية الصّف السادس(.
التعّلمّية في الصّف  تعتبر التحصيالت املطلوبة في نهاية الصّف اخلامس والتحصيالت العاملّية، موّجها للعملّية 

اخلامس، وفي نفس الوقت تعتبر هدفا للتعليم في الصّف الرابع.
التحصيالت املرحلّية التي حتّقق التحصيالت املطلوبة مفّصلة في املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية ص 89-93. 

مبادئ في التخطيط

أنواع املهاّم الكتابّية

من املمكن أن تكون مهاّم الكتابة للمدى القريب أو للمدى البعيد، حيث تتطّلب إجراء عّدة مراجعات وإعادة  ��

صياغات، وكتابة عّدة مسّودات، ولهذا فإّنها تستغرق وقتا طويال.
النّص أو تلخيصه(  ��من املمكن أن تكون للمهّمة الكتابّية عالقة بالنّص املقروء )إجابة عن سؤال، أو التوّسع في 

أو مهّمة كتابّية حّرة غير مرتبطة بأي نّص.
ينبغي أن تكون املهّمة الكتابّية مفّصلة وواضحة للتالميذ من حيث؛ نوعها، وهدفها، ومضمونها، ومبناها،  ��

وأسلوبها الكتابّي.
قائمة  خالل  من  وذلك  واختيارها،  الكتابّية  املهّمات  موضوعات  حتديد  في  دوره  التلميذ  يأخذ  أن  ينبغي  ��

موضوعات مقترحة، فيحّدد هدف النّص الكتابّي ومضمونه ومبناه.
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أطر تعّلمّية

تخطيط وحدات تعليمّية تتمحور حول تطوير سيرورات كتابّية لنصوص مختلفة األهداف. ��

كتابات تتعّلق بالنصوص التعليمّية. ��

كتابات تتعّلق باألوضاع االجتماعّية داخل الصّف واملدرسة وقضايا املجتمع. ��

لتنفيذ  املختلفة،  واملواضيع  العربّية  اللغة  حصص  في  وجهدا،  وقتا  املعّلمون  يخّصص  ��

مهّمات كتابّية تتضّمن كتابة مسّودات.

توصيات لطرائق تعليم

ضمن دروس اللغة العربّية، يكّرس املعّلمون وقتا لتطوير سيرورات كتابّية عند التالميذ عن  ��

ه. طريق تعليم مباشر وموجنِّ
مثل:  امللقاة عليهم،  الكتابّية  املهّمة  معايير  مراجعة وفحص  كيفّية  التالميذ  املعّلمون  يعّلم  ��

هدف الكتابة، موضوعة الكتابة املالئمة، مرّكبات املبنى، وحتديد جمهور املتلّقني.
باالعتماد على معايير الكتابة املّتفق عليها، يستطيع املعّلمون مساعدة التالميذ في التخطيط  ��

لكتاباتهم )مثال: كتابة رؤوس أقالم، حتضير خطاطة، جمع معلومات وغير ذلك(.
يدّرب املعّلمون التالميذ على طرائق وآلّيات تساعدهم على توظيف معرفتهم السابقة، في  ��

جميع مجاالت املعرفة املختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حتسني كتاباتهم.
يدّرب املعّلمون التالميذ على االلتزام مبتطّلبات املهّمة الكتابّية، والتقّيد بتعليماتها، وأيضا  ��

على الكتابة مبوضوعّية، واإلسهاب أو التوّسع فيها وفق احلاجة )مثال: كتابة ذاتّية، إبداء 
رأي، اّتخاذ موقف...(، ويدّربونهم على تنظيم النّص بحسب تسلسل منطقّي، يالئم 
املهّمة، مع مراعاة الترابط الصحيح بني أجزاء النّص، إضافة إلى استعمال الثروة اللغوّية 

وعالمات الترقيم استعماال صحيحا.
يطّور املعّلمون، ومبشاركة تالميذهم، دليل تقييم  للنتاجات الكتابّية. ��

مبقدورهم  يصبح  كي  مفهومه،  وإدراك  النقد  مهارة  تنمية  على  التالميذ  املعّلمون  يساعد   ��

يتيح لكّل تلميذ  مّما  تغيير نظرتهم إلى األمور، بضمن ذلك نظرتهم ككاتبني أو كقارئني، 
فرصة  قراءة النّص الذي كتبه، قراءة ناقدة وفحص مدى توافقه مع هدف الكتابة.

يزّود املعّلمون التالميذ، مبردود شفهّي أو كتابّي، حول إنتاجاتهم  وكتابتهم. ويتطّرقون في  ��

البناء  الترابط، وصّحة   الوضوح، درجة  املكتوبة، من حيث: درجة  املضامني  إلى  املردود 
املردود واضحة، بسيطة  لغة  الكتابة. وتكون  لتطوير  اقتراحات  املردود  اإلنشائّي. يتضّمن 

وودّية للتالميذ.
يرافق املعّلمون التالميذ في جميع مراحل كتاباتهم ويتابعونهم، باالعتماد على املردود الذي  ��

قّدموه للتالميذ، بدًءا باملسّودة حّتى الصياغة النهائّية للنّص. 
أو داخل  بأكمله  الصّف  أمام تالميذ  الكتابّية،  للنتاجات  تقييمّية  نقاشات  املعّلمون  ُيجري  ��

لصياغات  أخرى  طرائق  حول  البحث  يتّم  الّتفاق،  التوّصل  وبعد  صغيرة،  مجموعات 
إلى  منوذجّية،  لكتابات  عرضا  وتتضّمن  كما  وكتاباتهم.  التالميذ  بنتاجات  تتعّلق  جديدة 

جانب كتابات ما تزال في طور البناء، تستدعي تنقيحا ومراجعات.
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جديدة.  وصياغة  تنقيح  مراجعات  إجراء  مردود،  إعطاء  مسّودة،  كتابة  املختلفة:  الكتابة  مراحل  خالل  ��

يتباحث املعّلمون مع تالميذهم حول سبل جديدة وبديلة، من شأنها املساهمة في إنتاج نّص ذي جودة عالية، 
آخذين بعني االعتبار األمور التالية:

فحص مدى مالءمة مضمون النّص ومبناه لهدف الكتابة والغرض منها. ɶ�

فحص اإلضافات أو التغييرات في املاّدة واملضمون. ɶ�

فحص مدى متاسك أجزاء النّص وتالحمه الكّلّي. ɶ�

فحص صّحة التعبير واللغة واستعمال عالمات الترقيم. ɶ�

اختيار ثروة لغوّية دقيقة ومباٍن لغوّية مالئمة. ɶ�

لتالميذهم إلجراء  سيرورات  املعّلمون مساحة  التقييمّية، يخّصص  والنقاشات  التدريبات  أعقاب  في  ɶ�

نقدّية حول نتاجاتهم الكتابّية، ومبوجبها إجراء التعديالت في كتاباتهم.
مالحظة: في أعقاب كّل نتاج كتابّي يقّيمونه، يختار املعّلمون جانبا واحدا أو اثنني فقط، ويعاجلونه بهدف تطوير 

الكتابة وحتسينها لدى التالميذ.

تدريبات التالميذ وتطبيقاتهم

يتدّرب التالميذ على ممارسات عديدة في الكتابة، في الصّف وفي البيت. ��

يتفّحص التالميذ متطّلبات املهّمة الكتابّية امللقاة عليهم، ومبوجبها يخّططون مراحل الكتابة لنّص مالئم. ��

ُيجري التالميذ سيرورات نقد حول كتاباتهم، من خالل إعادة قراءة املنتوج الكتابّي )قراءة ناقدة( في مراحل  ��

إعداده املختلفة، وتفّحص دائم ملدى وضوح املاّدة املكتوبة.
يستعمل التالميذ دليل التقييم في كتاباتهم، كوسيلة للنقد الذاتّي.  ��

يتدّرب التالميذ على تقييم نتاجات كتابّية لزمالئهم. ��

يتدّرب التالميذ على كتابة مهاّم بعيدة املدى، كالبحث العلمّي، مّرتني في العام. ��

في  التكنولوجيا،  تقّدمها  التي  التسهيالت  مستخدمني  محوسبة،  بيئة  ضمن  الكتابة  على  التالميذ  يتدّرب  ��

سيرورة الكتابة والتعّرف على هوّية املرسل واملتلّقي والعالقة بينهما.

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

من  وأيضا  الكتابّية  نتاجاتهم  خالل  من  املستصعبون،  التالميذ  يواجهها  التي  الصعوبات  املعّلمون  يشّخص  ��

خالل طريقة كتابتهم.

وساطة من أجل الكتابة

املهّمة  أجزاء  بتحديد  ليقوموا  ويوّجهونهم  وتفّحصها،  الكتابّية  املهّمة  معاينة  في  التالميذ  املعّلمون  يساعد  ��

واإلملام مبرّكباتها.
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إلى  يوّجهونهم  معطى،  موضوع  حول  كتابّية  أفكار  تطوير  على  التالميذ  املعّلمون  يساعد  ��

لقراءة  يوّجهونهم  كذلك  حوله،  معهم  ويتحّدثون  للموضوع،  الالزمة  املعرفة  استحضار 
نصوص إضافّية، من أجل توسيع معرفتهم والتزّود مبعلومات حول املوضوع.

يساعد املعّلمون التالميذ على التخطيط للكتابة، من خالل مشاركتهم في بناء النّص بشكل  ��

تسلسلّي ومنطقّي، ومن خالل حتديد جدول زمنّي ثابت.
وعلى  وصحيحة،  مالئمة  ومفردات  لغوّية  ثروة  استعمال  على  التالميذ  املعّلمون  يساعد  ��

استعمال روابط لغوّية تالئم النّص، وتتالءم مع قدرات التالميذ ومعرفتهم اللغوّية.
يبني املعّلمون مع التالميذ دليال لفحص كتابتهم وتقييمها، بهدف تعميق فهمهم لكّل ما هو  ��

مطلوب في املهاّم الكتابّية.

وساطة في الكتابة وقراءة ناقدة  للمكتوب

يسمح املعّلمون، قدر املستطاع، ممارسة الكتابة في بيئة محوسبة، جتّنبا ألّية صعوبات في  ��

التهجئة أو بسبب إعاقات حركّية أو جسدّية، قد تؤّثرعلى الكتابة تأثيرا سلبّيا.
يختار املعّلمون صعوبة واحدة فقط، يواجهها تالميذهم في الكتابة، وتتّم معاجلتها بشكل  ��

مكّثف. من هذه الصعوبات: عدم متاسك النّص، روابط غير مالئمة، إنشاء غير صحيح، 
تطّور جزئّي لألفكار، أخطاء إمالئّية عديدة... إلخ.

هدف  على  باالعتماد  للنّص،  السليمة  غير  اجلوانب  متييز  على  التالميذ  املعّلمون  يحّث  ��

الكتابة، ويعرضون أمامهم إمكانّيات واحتماالت أخرى لتطوير النّص، مع عرض مناذج 
إعادة  في  تعّلموه  ما  لترسيخ  نقد  سيرورات  تالميذهم  مع  ويطّورون  سليمة.  لنتاجات 
أمام  جهرّية  قراءة  الكتابّي  املنتوج  لقراءة  التالميذ  توجيه  املفّضل  من  الكتابة.  ومراجعة 

الصّف، إلبراز مواطن القّوة ومواطن الضعف في كتابتهم.

استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني 

يقترح املعّلمون على التالميذ مهاّم كتابية تثير الدافعّية والتحّدي، مثل: كتابة مقال جلريدة  ��

املدرسة.
يشّجع املعّلمون التالميذ على كتابة نصوص مرّكبة وبعيدة املدى. ��

يقترح املعّلمون على التالميذ أن يكتبوا مبشاركة زمالئهم، في الصّف أو خارجه. ��

يتدّرب التالميذ على بناء دليل للتقييم الذاتّي لنّص كتبوه. ��

يشّجع املعّلمون التالميذ املتفّوقني على كتابة وإعداد نتاجات كتابّية عديدة ومنّوعة. ��

يقترح املعّلمون على التالميذ املتفّوقني في الكتابة، أن يكونوا مرشدين لزمالئهم املستصعبني،  ��

بحيث يساعدونهم على تطوير كتابتهم.
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اّتصال وحوسبة

ميارس التالميذ الكتابة بواسطة احلاسوب ويتدّربون عليها، ويتعّلمون استخدام مهارات وتقنّيات مختلفة،  ��

بناء روابط  فنّيا،  النّص وإخراجه  تنسيق  التعّرف على خطوط مختلفة،  املفاتيح،  لوحة  الكتابة على  مثل: 
وإضافة صور ورسومات، ومرّكبات أخرى بحسب املطلوب. يستخدم التالميذ خصائص الوسائل التقنّية 

واإلعالمّية  لتحسني عملّية الكتابة. 
. ��يستخدم التالميذ، ضمن إطار عملهم املشترك مع زمالئهم،  منظومة “ اتبع التغييرات”

يتدّرب التالميذ على فّعالّيات في املواقع املختلفة، تشّجعهم على الكتابة. ��

محوسبة، من أجل دّقة املعلومات وأمانتها، وتثبيت االّدعاءات وتوسيع  ��يستخدم التالميذ “مجّمعات معرفة” 
مضمون النّص. 
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الهدف السابع: تطوير مهارة التكّلم

يطّور التلميذ قدراته الذهنّية على االستماع والتكّلم، وذلك من خالل فهمه للنصوص احملكّية 
مبستوياتها املختلفة، مّما يساعده مستقبال في مسيرته التعليمّية واالجتماعّية، فاللغة احملكّية تساعد 
االستماع،  مهارة  لتطوير  التلميذ  أمام  املجال  إفساح  يجب  لذلك  املكتوبة،  اللغة  تطوير  على 
مع األخذ بعني االعتبار مشاركته في احلديث والتكّلم، والتواصل خالل النقاش، ومتّكنه من 
اإلجابة عن األسئلة املوّجهة إليه، وطرحه اّدعاءات حول املوضوعة، مع اإلتيان بدالئل وبراهني 

تدعم رأيه بلغة صحيحة وسليمة.
التحصيالت املطلوبة حسب املنهج التعليمّي:

)انظر،  مختلفة  وألغراض  مختلفة  مواقف  في  معيارّية  بلغة  التكّلم   :2 املطلوب  التحصيل 
املنهج ص67(. 

القّص، اإلخبار والوصف، اإلقناع والتفعيل
يعرض منهج التربية اللغوّية تفصيال للتحصيالت املرحلّية في هذا املجال، ويحّدد التحصيالت 
في  والتعّلم  املمارسة  أعقاب  في  تنفيذها  على  قادرا  يكون  وأن  يعرفها،  أن  التلميذ  على  التي 

املراحل العمرّية املختلفة )نهاية الصف الثاني، نهاية الصّف الرابع ونهاية الصّف السادس(.
تعتبر التحصيالت املطلوبة في نهاية الصّف الرابع والتحصيالت العاملّية، موّجها للعملّية التعلمّية 

في الصّف اخلامس.
 التحصيالت املرحلّية التي حتّقق التحصيالت املطلوبة مفّصلة في املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية 

.74-77

مبادئ في التخطيط

بهدف  اجتماعّية  ومواضيع  تعّلمّية  سياقات  في  تعليمّية  وحدات  تخطيط  على  العمل  ��

لتعليم  التعّلمّية أساسا  السياقات  التكّلم. تشّكل  تطوير تخطيط ممنهج ومفّصل في مجال 
االستراتيجّيات واملهارات املطلوبة بشكل مخّطط وممنهج، يخدم مجال التعبير الشفهّي.

يطرح املعّلمون موضوعات تثير النقاش واحملادثة. ��

توصيات لطرائق تعليم

يطّور املعّلمون من قدرات احملادثة لدى التالميذ، مثل: مشاركة فّعالة في احملادثة والنقاش،  ��

إصغاء وجتاوب يتالءمان مع احلديث املطروح، أساليب نقاش مّتبعة، اّتصال مباشر )اّتصال 
بالعني(.
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يطّور املعّلمون قدرات التالميذ التي من شأنها أن تساعدهم في التعبير عن أفكارهم، تبعا لهدف احلديث،  ��

وتبعا لشخصّية املتلّقي، من خالل استخدام املرّكبات اللغوّية املالئمة: 
عرض األفكار بتسلسل منطقّي ��

عرض إّدعاءات قوّية ومالئمة ��

حديث موضوعّي وتفصيل مالئم ��

يشّجع املعّلمون التالميذ على كتابة أفكارهم بهدف التخطيط والعرض الشفوّي. ��

يستحضر املعّلمون العديد من العبارات الشائعة والروابط اللغوّية خالل النقاش، ليساعدوا التالميذ على  ��

استعمالها بشكل صحيح خالل حديثهم، على سبيل املثال: “وتأكيدا على كالمك...”، كرابط بني 
حديث املتكّلمني.

يطّور املعّلمون لدى التالميذ وعيا ألهّمّية انتقاء الكلمات املالئمة من أجل إيصال الفكرة املطلوبة. ��

يطّور املعّلمون لدى التالميذ وعيا ألهّمّية مالءمة الصوت ونبرته بحسب مناسبة احلديث وسياقه. ��

وهدفها،  باحملادثة  االلتزام  على  يساعدهم  للتقييم  دليال  تالميذهم،  ومبشاركة  املعّلمون،  يطّور  ��

ويشّجعونهم على دعم سيرورات نقد وتقييم ملتحّدثني آخرين.

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

االستماع

يتدّرب التالميذ على سيرورات استماع خلطابات اآلخرين مع محاولة تفسير: مضمون اخلطاب، إمياءات  ��

وحركات غير لغوّية وطريقة عرض األمور.
يحّلل التالميذ مع املعّلم خطابا استمعوا إليه في مناسبات مختلفة )مصادفة أو مببادرة من املعّلم(، من أجل  ��

استخالص املعنى منه والوقوف على خصائص بارزة فيه )مثل: برنامج تلفزيونّي، نصوص في املدرسة(.

التكّلم

يتدّرب التالميذ على كيفّية إدارة نقاش والتعقيب على إّدعاءات اآلخرين املخالفة ملواقفهم. ��

الثروة  احلديث،  مبنى  احلديث،  مضمون  االعتبار؛  بعني  آخذين  أفكارهم،  عرض  على  التالميذ  يتدّرب  ��

اللغوّية ومرّكباتها املالئمة.
تعّلمّية  سياقات  في  مستمع،  جمهور  أمام  حّضروه  الذي  الشفهّي  النّص  عرض  على  التالميذ  يتدّرب   ��

اجتماعّية.
يتدّرب التالميذ على حتسني أمناط احملادثة من خالل نقاشات أثناء حّصة  اللغة العربّية ومواضيع أخرى. ��

يستعني التالميذ بدليل التقييم كوسيلة مساعدة  في عمليتّي النقد والتقييم. ��
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فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

رصد مكامن الصعوبة

احلديث  مالءمة  في  صعوبة  مثل:  التالميذ  عند  الصعوبة  مكامن  تشخيص  املعّلمني  على  ��

موقف(  اّتخاذ  من  بدال  تقرير  إيراد  )مثال:  املهّمة  خصائص  حتديد  في  صعوبة  للمتلّقي، 
صعوبة في الكالم، صعوبة في مواجهة اجلمهور والتحّدث إليه، صعوبة املشاركة الفّعالة 

في محادثة أو نقاش، وغيرها من الصعوبات.

وساطة 

تشجيع التالميذ على املشاركة واالنخراط في احملادثة الصفّية. ��

حتفيز التالميذ على االستعانة باملعرفة السابقة خالل التواجد ضمن إطار مجموعة صغيرة أو  ��

ضمن لقاء فردّي.
بهدف  اإلضافة،  حتتمل  التي  املواضع  في  كالم  وإضافة  املتكّلمني،  التالميذ  حديث  دعم  ��

حتسني اللفظ، مع االنتباه إلى أّن الوساطة تهدف إلى الدعم وليس اإلعاقة.
تشجيع التالميذ على توسيع آفاق كالمهم من خالل طرحهم أسئلة بّناءة. ��

أطر تعّلمّية

من املمكن تدريب التالميذ على استخدام مهارات التكّلم خالل احلصص الفردّية. ��

متمايزة(،  وأخرى  متجانسة  )تارة  منّوعة  مجموعات  ضمن  العمل  يكون  أن  ينبغي   ��

من  يتعّلموا  أن  للتالميذ  املعّلم  يتيح  كي  متمايزة  مجموعات  في  التكّلم  مهاّم  عرض  ويتّم 
زمالئهم.

يشّكل املعّلمون منوذجا مثالّيا في استخدام مهارات التكّلم أمام تالميذهم، لذلك يعرض  ��

يساعدونهم من خاللها على  املعيارّية،  العربّية  باللغة  لتكّلم سليم  أمامهم مناذج  املعّلمون 
التكّلم والتعبير بلغة عربّية سليمة، ويزّودونهم مبردود مناسب. يحّضر املعّلمون مهام مالئمة 

لهم وأطرا تعليمّية في مجموعات صغيرة، كي تتاح لهم فرصة التعّلم من زمالئهم. 

استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

تطوير مهارات فهم املسموع، واالستماع الناقد الذي ميّيز من خالله بني موقف ورأي، وبني  ��

غايات واّدعاءات مع فحص جودة التعبير.
تطوير مقدرة التعبير الشفهّي مع االهتمام بإدالء تقارير عن سيرورات، وأحداث وجتارب  ��

حسب خصائص املوضوعة.



52 برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة

تأهيل التالميذ املتفّوقني كي يكونوا املوّجهني في إدارة النقاشات. ��

منح التالميذ املتفّوقني فرصة عرض حديثهم أمام جمهور، وإعطاؤهم أدوات للنقد واملردود. ��

اّتصال وحوسبة

من املمكن استخدام الوسائل التكنولوجّية- التقنّية من أجل التسجيل أو التصوير وكذلك بهدف حتليل جودة  ��

التكّلم. ال سيما وأّن هنالك وسائل متاحة للتصوير والبّث والتسجيل متوّفرة اليوم في أجهزة احلاسوب.
قراءة نصوص  أو  معّينا،  يتناول حدثا  معيارّية سليمة  بلغة عربّية  للحديث  يتّم عرض منوذج  أن  املمكن  من  ��

جهرّيا، أو االستماع لبرامج من وسائل اإلعالم بهدف تطوير مهارات االستماع.
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الهدف الثامن: تطوير املعرفة اللغوّية

تعكس املعرفة اللغوّية مقدرة التلميذ على فهم خصائص اللغة واستخالص نتائج حول قوانينها. 
يعي التلميذ املتمّكن من اللغة مراحل سيرورتي الفهم واالستنتاج من النصوص احملكّية واملكتوبة 
التي يتعامل معها. لذا يجب أن يكون تعليم مرّكبات اللغة واحملادثة منهجّيا، معتمدا على أنواع 

النصوص: املكتوبة واحملكّية.
 التحصيالت املطلوبة في املنهج التعليمّي:

التحصيل املطلوب 5: املعرفة اللغوّية: معرفة وفهم واستعمال )انظر، املنهج ص67(.
والترقيم  اإلمالء  األلفاظ،  داللة  النحو،  الصرف،  الكتابّي،  ومتثيلها  اللغوّية  األصوات 

واخلّط.
يعرض منهج التربية اللغوّية تفصيال للتحصيالت املرحلّية في هذا املجال، ويحّدد التحصيالت 
في  والتعّلم  املمارسة  أعقاب  في  تنفيذها  على  قادرا  يكون  وأن  يعرفها،  أن  التلميذ  على  التي 

املراحل العمرّية املختلفة )نهاية الصّف الثاني، نهاية الصّف الرابع ونهاية الصّف السادس(.
للعملّية  موّجها  العاملّية،  والتحصيالت  اخلامس  الصّف  نهاية  في  املطلوبة  التحصيالت  تعتبر 

التعّلمّية في الصّف الرابع.
 التحصيالت املرحلية التي حتّقق التحصيالت املطلوبة مفّصلة في املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية 

ص 94-101.

مبادئ في  التخطيط 

النصوص  مع  وتتعامل  املعّمقة،  للمعاجلة  لغوّية  مواضيع  التعليمّية  الوحدات  تتضّمن  ��

املختلفة: الوظيفّية واألدبّية، وفي مجاالت اللغة األربعة. ويتّم تداول املعرفة اللغوّية من 
ثالثة جوانب: استعمال اللغة، الوعّي اللغوّي واملعرفة عن اللغة.

يتّم اختيار القضايا اللغوّية من خالل سياقات نصّية مكتوبة ومحكّية. ��

الفئة العمرّية للتالميذ، باالعتماد على املنهج  التي تالئم  اللغوّية  يحّدد املعّلمون املواضيع  ��

بارزة  املواضيع  وتكون  التعليمّية،  الوحدات  في  الواردة  النصوص  خالل  من  التعليمّي 
وضرورّية  لفهم النصوص.

عليها،  الضوء  تسّلط  نصوصا،  ما  لغوّية  قضّية  تتناول  التي  التعليمّية  الوحدات  تشمل  ��

وتوّضح مدى تأثيرها ومساهمتها على فهم النّص.
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توصيات لطرائق تعليم 

والنّص  اجلملة  الكلمة،  فهم  في  يوّضح مساهمته  الضوء عليه،  النّص ويلقي  لغوّيا من  مرّكبا  املعّلم  يختار  ��

بأكمله، مثل: إذا وردت كلمة “استرجاع” من املمكن التطّرق إلى مدلولها ومعناها باالعتماد على جذرها 
“ر.ج.ع” وفي نفس الوقت تعليم مصطلح “جذر”.

ينبغي إبراز اخلصائص اللغوّية واحملّسنات اللفظّية أثناء قراءة نصوص ونتاجات أدبّية لتطوير التذّوق األدبّي  ��

لدى التالميذ، مثل: السجع، واالستعارات والكنايات... إلخ.
املخّصص  الوقت  من   ذلك  يجتزأ  وأاّل  اللغوّية،  املرّكبات  لتعليم  املالئم  الوقت  إعطاء  يجب احلرص على  ��

ألغراض تعليمّية أخرى.
� بهدف تعميق تعّلم املرّكبات اللغوّية واكتسابها ينبغي: �

إبراز وظائف املرّكبات اللغوّية وأهّمّيتها في نصوص أخرى سيواجهها التلميذ أثناء تعّلمه. ɶ�

احلرص على تكثيف التدريبات لتطبيق املعرفة اجلديدة املكتسبة في إنتاج نصوص مكتوبة ومحكّية. ɶ�

تعليم املرّكبات اللغوّية من خالل أنواع النصوص املختلفة. ɶ�

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

من  املعنى  املقروء، واستخالص  فهم  في سيرورات  اللغوّية  املرّكبات  املكتسبة حول  معرفتهم  التالميذ  يستخدم 
نصوص مكتوبة ومحكّية.

يشرح التالميذ سبب اختيارهم مبنى لغوّي معنّي أثناء الكتابة أو التكّلم. أّما خالل القراءة، فيوّضحون القيمة  ��

التي أضافها املبنى اللغوّي الذي اختاروه في فهم النّص.
نصّية  سياقات  في  املكتسبة  اللغوّية  املعرفة  تطبيق  منهم  تتطّلب  مهاّم  على  مستقّل  بشكل  التالميذ  يتدّرب  ��

مختلفة، مثل: تصريف فعل يالئم اجلملة )حسب الزمن والضمير(، مالءمة دّقة الكلمات لغوّيا، البحث 
عن الكلمة في قاموس، فهم معنى كلمات الربط، فهم وظائف عالمات الترقيم.

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

يحتاج التالميذ املستصعبون إلى تدريبات وممارسات مكّثفة ومتكّررة بهدف إملامهم باملرّكبات اللغوّية مثل:  ��

الضمائر املّتصلة، كلمات ربط متنّوعة، جمل مرّكبة، اشتقاق صفات من األسماء... إلخ. لذلك يجب أن 
يكثروا من قراءة نصوص منّوعة، والتركيز على الظواهر اللغوّية الواردة فيها.

يشّكل عدم إجادة النحو محورا أساسّيا لصعوبات يعاني منها هؤالء التالميذ، لذلك يجب: ��

تدريب التالميذ على تقسيم اجلمل الطويلة واملرّكبة في النّص، مثل استخالص املعنى كوسيلة مساعدة  ɶ�

في فهم العالقات بني أجزاء اجلملة.
تدريب التالميذ على معرفة الضمير املّتصل )الضمير العائد( ومتييزه، أثناء القراءة وأثناء إنتاج نصوص  ɶ�

مكتوبة.
تعليم الروابط لفهم املعنى، كونها األساس في حتديد العالقة املنطقّية بني اجلمل في نّص معطى، مثل:  ɶ�

عالقة تضاد، مقارنة، إضافة، سبب... إلخ.
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� مثل وضع الكلمة الناقصة لتكمل �CLOSE "تدريب التالميذ على األسئلة املغلقة "كلوز
املعنى املطلوب من خالل حذف أسماء أو أفعال، حذف روابط تدّل على الزمان أو املكان، 

سبب ونتيجة... إلخ. 
تدريب التالميذ على دمج جملتني قصيرتني منفصلتني توجد بينهما عالقة. ��

تشّكل الصعوبات في الصرف )تصريف واشتقاق كلمات من نفس اجلذر( محورا أساسّيا  ��

لعوائق أخرى يعاني منها التالميذ املستصعبون، والتي تظهر في القراءة، الكتابة والتكّلم. 
ويتّم معاجلة هذه الصعوبة عن طريق تدريبات مكّثفة لتصريف واشتقاق كلمات من خالل 

السياق، مثل: نّص حول تقرير عن حادثة أو حوادث جرت في صيغة املاضي.
ينبغي اقتراح مهاّم كتابّية تتيح للتالميذ تطبيق املعرفة اللغوّية، مثل: حتويل كلمات شائعة  ��

االستعمال في اللغة احملكّية إلى صورتها الصحيحة في اللغة املكتوبة.

استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

يقوم املعّلم بتشجيع التالميذ املتفوقني على قراءة وكتابة ماّدة قرائّية تشّكل حتّديا، ترد فيها  ��

ومهام  ألعاب  تطوير  على  تشجيعهم  املستحسن  من  قبل.  من  اكتسبوها  قد  لغوّية  ظواهر 
تشّكل حتّديا جلميع التالميذ.
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دمج مهارات التنّور اللغوّي  الهدف التاسع: 

في مجاالت املعرفة املختلفة

تشّكل مقدرة التالميذ في التنّور اللغوي ومتّكنهم من لغة األم ركيزة أساسّية لتعّلم مجاالت معرفّية أخرى. إذ يتّم 
اللغوّية، بل  املعرفة  إلى  القراءة والكتابة( إضافة  التكّلم،  اللغة األربعة )االستماع،  تناول مجاالت  من خاللها 

وتنّمي هذه املجاالت التنّور اللغوّي وتطّوره في سياقاتها املختلفة.
هذه  ومتتاز  والعلوم،  اجلغرافيا  مثل:  علمّية،  نصوصا  املعرفة  مجاالت  في  املتداولة  النصوص  تكون  ما  غالبا 
بشكل  اجلديدة  املعرفة  إلى  السابقة  املعرفة  ومن  تسلسلّي،  بشكل  اخلاّص  إلى  العاّم  من  منّظمة  بأّنها  النصوص 
منطقّي. أحيانا ترافق هذه النصوص نصوص فرعّية حتمل عناوين ثانوّية وفقرات مجّزأة، تشتمل على جداول، 

ورسومات بيانّية وصور.
يستعني التالميذ أثناء القراءة بالكفايات اللغوّية التي اكتسبوها. قراءة كهذه تتطّلب معرفة املباني النحوّية والتعبيرّية 

املطلوبة.
تتطّلب املهاّم الكتابّية من التالميذ في مجاالت املعرفة املختلفة كتابة علمّية- نظرّية حتفظ العالقات املنطقّية والثروة 
تطوير  إلى  تهدف  املختلفة  املعرفة  مجاالت  من  نصوصا  اللغة  معّلمو  يختار  أن  املهّم  من  لهذا  املالئمة،  اللغوّية 
اللغة لدى التالميذ من جهة، وإلى معاجلة مجاالت املعرفة اللغوّية لهذه النصوص من  مهارات واستراتيجّيات 
اجلانب املضمونّي- العلمّي املتعّلق باملجال املعرفّي )من قبل معّلمي املواضيع( من جهة أخرى. فيصبح التعاون 

بني املعّلمني أمرا ضرورّيا والزما لتطوير املهارات التنورّية.

مبادئ في التخطيط

يجب التعاون بني معّلمي املجاالت املعرفّية املختلفة وبني معّلمي اللغة، بهدف املساهمة في تطبيق مهارات  ��

واستراتيجّيات اللغة في املواضيع التدريسّية األخرى.
يجب بناء وحدات تعليمّية تدمج بني أهداف التربية اللغوّية وبني أهداف املجال املعرفّي للمواضيع املختلفة. ��

املقروء واملهارات  التالميذ إلى استعمال استراتيجّيات ُتسهم في تطوير مهارات فهم  انتباه  املعّلمون  �  يوّجه �

الكتابّية. 

توصيات لطرائق تعليم

يساعد معّلمو اللغة تالميذهم في التعامل مع النصوص واملهاّم اخلاّصة في املجاالت املعرفّية األخرى، ويكون  ��

التعليم موّجها بحسب املطلوب، مثال: أن يشرح التلميذ، أن يقّدم تقريرا، أن يسرد معطيات، أن يقارن 
ويلّخص... إلخ.
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يوّجه معّلمو املواضيع املختلفة تالميذهم إلى استعمال املهارات اللغوّية املكتسبة في حصص  ��

اللغة العربّية.
القراءة  على  تالميذهم  لتشجيع  وقتا  املختلفة  املعرفّية  املجاالت  مواضيع  معّلمو  يخّصص  ��

احلّرة لنصوص مطلوبة في مجاالت املعرفة )قراءة صامتة وجهرّية(. 
يخّصص معّلمو مواضيع املجاالت املعرفّية املختلفة وقتا إلكساب ثروة لغوّية ومصطلحات  ��

ضمن احلقل الداللّي للموضوع. ويوّجهون التالميذ الستعمال استراتيجّيات ومهارات مّت 
اكتسابها بهدف إنتاج معنى من النصوص.

ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

من املهّم تشجيع التالميذ على ممارسة املطالعة والقراءة احلّرة )قراءة صامتة وجهرّية( وتنميتها  �� 
كعادة أو هواية، في املدرسة وفي البيت.

مع  ترتبط  ومرّكبة،  بسيطة  نصوص  اختيار  إلى  تالميذه  املعّلم  يوّجه  أن  الضرورّي  من  ��

املواضيع  حصص  في  تناولها  يتّم  التي  التعليمّية  الوحدات  في  املطروحة  املوضوعات 
األخرى.

يتدّرب التالميذ على استعمال املهارات املكتسبة في حصص اللغة العربّية من خالل قراءتهم  ��

وإنتاجهم لنصوص مكتوبة ومحكّية ضمن مجاالت املعرفة املختلفة.
يستخدم التالميذ في مجاالت املعرفة املختلفة معرفتهم املتعّلقة باملرّكبات اللغوّية واملكتسبة  ��

من سيرورات استخالص املعنى وإنتاجه.
ُيجري التالميذ عملّية نقد ذاتّي ملدى فهمهم، ومقدرتهم على إنتاج نصوص في مجاالت 

املعرفة املختلفة.
كتابة  مقارنة،  تلخيص،  مثل:  التعّلم،  مبواضيع  تتعّلق  ��لغوّية  مهاّم  على  التالميذ  يتدّرب 

إّدعاءات، تعميم، تعليل... إلخ.
والتحّكم  احلاسوب  استعمال  في  مهارات  على   اللغوّية  املهاّم  خالل  من  التالميذ  يتدّرب  ��

بخدماته “مهارات القرن احلادي والعشرين” في سياقات تعّلمّية وفي بيئة غنّية تكنولوجّيا.



58 برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة

ممارسة مهّمات لغوّية ذاتّية  الهدف العاشر: 

في املدرسة والبيت

يعتبر تطوير مقدرة التعّلم النابع من الدافع الذاتّي لدى التالميذ غاية قصوى في سيرورة عملّية التعّلم.
 تشمل استراتيجّيات الدافعّية الذاتّية مقدرة التلميذ على تفعيل تفكير ناقد، واختيار مهارات مالئمة تخدم أهداف 
بإمكانه  للتعّلم  ذاتّية  لديه دافعّية  الذي  فالتلميذ  إلخ.  التقييم...  التخطيط، في  تعّلمه؛ في حّل مشكالت في 

إجراء نقد ألدائه وتصحيح ذاتّي بحسب احلاجة.
تؤثر هذه االستراتيجّيات على مقدرة التلميذ في أداء مهاّم لغوّية- تنّورّية في املدرسة والبيت، ويكون هذا األداء 

مرتبطا بدافعّية التلميذ، ومبعتقداته ومواقفه جتاه نفسه كمتعّلم.  
على ضوء ذلك، من املهّم أن تكون مهّمات العمل الذاتّي املقترحة، عامال مساهما في تطوير التربية اللغوّية، إذ 
تسهم في تذويت املهارات واالستراتيجّيات املطلوبة في الصفوف اخلامسة والسادسة، وتسهم كذلك في تطوير 

استراتيجّيات عمل ناجعة للدافعّية الذاتّية.
إضافة إلى ذلك، فإّن هذه املهاّم مبثابة أداة أساسّية للمعّلم، تساعده على متابعة تقّدم التالميذ، بشكل موّثق.

توصيات لطرائق تعليم

يحّضر املعّلمون مهاّم للعمل الذاتّي في الصّف والبيت، بحيث تتوافق مع التحصيالت املطلوبة في الصفوف  ��

اخلامسة والسادسة، وتراعي الفروقات الفردّية بني التالميذ.
دراية  على  وهم  منهم،  املطلوبة  املهاّم  تعليمات  جّيدا  فهموا  قد  التالميذ  أّن  من  التأّكد  املعّلمني  على  ينبغي  ��

بكيفّية تنفيذها، من خالل التخطيط لها وفحصها.
ينّمي املعّلمون ويطّورون مجاالت املعرفة املطلوبة وجوانبها، من أجل تنفيذ املهاّم، ومنها: ��

إدراك التلميذ لقدراته، لنقاط قّوته، لنقاط ضعفه، لعادات تعّلمّية خاّصة به، ولغيرها. ��

معرفة مرّكبات املهّمة والناجت النهائّي املطلوب منها. ��

معرفة االستراتيجّيات واملهارات املختلفة، مثل: بحث ناجع في نّص، جمع معرفة من مصادر معرفّية متعّددة  ��

ودمجها، مالءمتها لنوع القراءة وهدفها...إلخ.
معرفة متعّلقة باملوضوع  التعليمّي. ��

معرفة في استعمال دليل التقييم، أو أّية آلّية تقييم أخرى. ��

اإلملام مبصادر املعرفة املتاحة واملتوّفرة، بحيث من املمكن التوّجه إليها واستخدامها. ��

مساهمتها  يشرحون  املنشود،  الهدف  حتقيق  شأنها  من  التي  الناجعة  لالستراتيجّيات  أمثلة  املعّلمون  يعرض  ��

ومراحل العمل من أجل حتقيقها.
يتأّكد املعّلمون بأّن تالميذهم يعرفون املعايير التي يتّم تقييم املهّمة بناًء عليها. ��

يقّدم املعّلمون مردودا كتابّيا أو شفوّيا حول املهاّم، مع متابعة دقيقة ملدى تقّدم التالميذ. ��
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ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم

يتدّرب التالميذ على تنفيذ مهاّم ذاتّية في الصّف والبيت. ��

يطّور التالميذ استراتيجّيات ومهارات التعامل الذاتّي- املستقّل مع مهاّم مرّكبة، من بينها:  ��

استشارة الزمالء.
يتدّرب التالميذ على حتسني أدائهم من خالل املهاّم التي نّفذوها، ونقدهم الذاتّي لعملهم،  ��

إضافة إلى التقييم الذي تلّقوه من املعّلمني والزمالء.

فّعالّيات للتالميذ املستصعبني

يشّجع املعّلمون التالميذ على ممارسة التدريبات الذاتّية. ��

إملامهم  مدى  التالميذ  مع  ويستوضحون  بسيطة،  أجزاء  إلى  مرّكبة  مهاّم  املعّلمون  يحّلل  ��

بعبارات أساسّية )مفاتيح( تسهم في تنفيذ املهّمة بصورة ناجعة.
مبردود بعد  ��ميّكن املعّلمون تالميذهم من تنفيذ املهاّم من خالل مراحل متعاقبة، ويزّودونهم 

كّل مرحلة.
يشّجع املعّلمون التالميذ على ترجمة أفكارهم والتعبير عنها، وعن مراحل تخطيطهم لتنفيذ  ��

“ماذا يجب أن  املهّمة كالمّيا. كما ميكنهم توجيه التالميذ من خالل طرح أسئلة موّجهة: 
نفعل حسب رأيكم كي...؟” “ما هي  اخلطوة القادمة...؟”. بإمكانهم حتضير بطاقات 

خاّصة تساعدهم على توجيه التلميذ في جميع مراحل عمله.
التالميذ  منح  بهدف  سابقة،  مهاّم  مرّكبات  بعض  تشمل  جديدة  مهاّم  املعّلمون  يقترح  ��

فرصة لتدريبات وممارسات أكثر وبطرق شّتى. ويشّجع املعّلمون تالميذهم على استعمال 
معرفتهم، وجتربتهم السابقة في تنفيذ املهاّم. 

يحاول املعّلمون تطوير النقد الذاتّي عند تالميذهم، من خالل حّثهم على تعليل إجابتهم  ��

وفحص مدى مالءمة الناجت ملا هو مطلوب في املهّمة.

استجابة الحتياجات التالميذ املتفّوقني

يتدّرب التالميذ املتفّوقون على أداء ذاتّي- مستقّل في تنفيذ مهاّم مرّكبة تشّكل حتديا لهم. ��

ينبغي على املعّلمني إتاحة الفرصة أمام التالميذ الختيار املهاّم واملواضيع التي يفّضلونها،  ��

وحتديد أهداف تعّلمهم.
من احملّبذ تهيئة الفرصة لهؤالء التالميذ، لتنفيذ املهاّم وعرضها أمام الصّف. ��

بيئة  في  الصّف،  إطار  خارج  التالميذ  لهؤالء  التعّلم  التعليم-  أساليب  تنويع  املمكن  من  ��

محوسبة أو في املكتبة... إلخ.
باإلمكان االستعانة باالقتراحات التي وردت سابقا بصورة مفّصلة في هذه الوثيقة. ��

اّتصال وحوسبة

من املهم أن يكتسب التالميذ خبرة من خالل جتاربهم وممارساتهم في  بيئة محوسبة، كاإلنترنت 
والوسائل التقنّية.
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دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

السكرتارية التربوّية اإلدارة التربوّية   
قسم التعليم العربّي    قسم التعليم االبتدائّي   

ملحق

ماذا نشاهد خالل حّصة التربية اللغوّية؟

أدوات فحص مقترحة، لصفوف الثانية 

حّتى السادسة
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مدخل

“ماذا نشاهد في حّصة التربية  قام طاقم اإلرشاد في موضوع التربية اللغوّية، بتطوير أدوات فحص حتت عنوان 
املرشد  اللوائّي،  املرّكز-  املرشد  املهنّي؛  للطاقم  لتكون عونا  األدوات  أعّدت  االبتدائّية؟”.  املدرسة  في  اللغوّية 
املدرسّي، مرّكز املوضوع، املدير، أثناء مشاهدتهم حّصة تربية لغوّية في املدرسة االبتدائّية، ابتداًء من الصفوف 

الثانية وحّتى السادسة.
العربّية في املدرسة  اللغة  الفاحص للتمّعن في قضايا تعليم  املقترحة عبارة عن مجموعة أقوال توّجه  هذه األداة 
التربية  في  حّصة  مشاهدة  أعقاب  في  اإلجمالّية،  املهنّية  احملادثة  إجراء  أثناء  مساعدا  مرجعا  لتكون  االبتدائّية، 

اللغوّية.
خالل حّصة التربية اللغوّية يتعامل املعّلمون والتالميذ مع مرّكبات اللغة: يقرأون، يكتبون، ويتحادثون، ويكون 
هدف املعّلم تطوير مهارات التالميذ اللغوّية، بهدف استخدامها في سياقات تتعّلق مبجاالت اللغة: قراءة، كتابة، 
تكّلم واستماع، وعليه يكون التعليم موّجها لتحقيق أهداف لغوّية واضحة من شأنها تطوير خصائص اللغة في 
الوساطة  التعليم،  التعليم، خطوات  الواضحة، طرائق  األهداف  املختلفة من خالل حتديد؛  مجاالت احملادثة 

وطرائق التقييم. 
وَتعرض  العربّية،  اللغة  عاّمة حلصص  يعرض قضايا  األّول  اجلزء  أجزاء:  أربعة  من  الفحص هذه  أدوات  ُبنيت 
األجزاء الثالثة أمورا خاّصة متّيز التعليم املوّجه لكّل مجال من مجاالت اللغة: قراءة، كتابة، تكّلم واستماع. 
تعّلمّية  ونتاجات  سلوكّيات  اخلطوات،  هذه  أهداف  املعّلم،  ينّفذها  تعليمّية  خطوات  إلى؛  األمور  هذه  تتطّرق 

للتالميذ.
 جميع هذه األمور مستوحاة من: املنهج التعليمّي للتربية اللغوّية العربّية في املدارس االبتدائّية )2009(، والبرنامج 
التعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف الثالثة والرابعة )2010(، والبرنامج التعليمّي لتطبيق أهداف 

التربية اللغوّية في الصفوف اخلامسة والسادسة )2012(- الذي بني أيديكم.
يجب أن يّتفق املشاهد مع املعّلم على األهداف التي سيتّم التركيز عليها خالل احلّصة )قراءة، كتابة، استماع، 
تكّلم ومعرفة لغوّية( من خالل محادثة متهيدّية، وبناًء على معايير األداة. من اجلدير ذكره أّنه ال ُيشترط في احلّصة 

أن تسير بحسب مبنى األداة وتنظيمها، فقد يتّم أحيانا تطبيق جزئّي لألمور املتوّقعة خالل املشاهدة.
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النموذج األّول: مرّكبات حّصة التربية اللغوّية

مرّكباتاملوضوع

أهداف احلّصة
أهداف احلّصة واضحة

األهداف اللغوّية محّددة
سيرورة التعليم موّجهة لتحقيق أهداف اللغة

أهداف اللغة وسياق املضمون واضحة للمعّلم وللتالميذ
ميكن حتديد املوضوعة وخصائصها املركزّية  

تسلسال  تشّكل  متتابعة،  حصص  عّدة  من  كجزء  احلّصة  اعتبار  ميكن 
تعّلمّيا واضحا

ميكن تشخيص احلّصة كوحدة متكاملة، قائمة بحّد ذاتها

سير احلّصة: تنظيم 
الوقت واملتعّلمني

خطوات احلّصة تتابعّية مترابطة وواضحة للمعّلم وللتالميذ
في  عمل  وجاهّي،  )مثل:  احلّصة  أقسام  بني  واضٍح  وقت  تنظيم  يوجد 

مجموعات متمايزة ومتجانسة، عمل فردّي(
أطر التعّلم منّوعة ومالئمة للتالميذ )وجاهّي، مجموعات، عمل زوجّي، 

عمل فردّي(
بشكل  وُتعطى  واملتفّوقني،  املستصعبني  التالميذ  الحتياجات  تلبية  توجد 

منهجّي ال عشوائّي

احملادثة
اإلدارّية  اجلوانب  )وليس حول  التعّلمّية  املواضيع  تتمحور احملادثة حول 

والتنظيمّية(
كمتلّق  نفسه  يضع  وال  التالميذ،  بني  حوارات  إجراء  فرصة  املعّلم  يتيح 

وحيد في احلّصة
احلديث املتداول خالل احلّصة يثير التفكير مبستويات عالية ويحّفز كذلك 

التفكير االرتدادّي
عن  ويعّبرون  يسألون  التعّلمّي؛  احلديث  في  فّعالون  شركاء  التالميذ 

آرائهم
مينح املعّلم تالميذه فرصة كافية للتفكير 

ردود فعل املعّلم تدعم وتدفع املتعّلمني قدما، وُتسهم في إثراء املوضوع
الذين  التالميذ  التالميذ في احلّصة، ويشّجع  املعّلم عددا كبيرا من  ُيشرك 

ال يشتركون

البيئة التعّلمّية
 تشمل: كتبا للقراءة، قواميس، جرائد، عرض مناذج ملضامني تعّلمّية، 

نتاجات التالميذ واستخدام  البيئة احملوسبة
يتّم استخدام وسائل تقنّية تخدم املعّلم والتالميذ

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

السكرتارية التربوّية اإلدارة التربوّية   
قسم التعليم العربّي    قسم التعليم االبتدائّي   
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النموذج الثاني: مشاهدة حّصة تتمحور حول تطوير أهداف القراءة

مرّكباتموضوع

النّص
النّص هو جزء من سيرورة تعليم واضحة، له قيمة تعّلمّية ومالئم ملستوى قراءة التالميذ  

النّص مالئم ملستوى التالميذ  ويحوي تفاصيل تتعّلق بهوّية النّص: املصدر، املؤّلف... إلخ
يحمل النّص األدبّي قيمة جمالّية- فنّية

يتوافق النّص الوظيفّي مع معايير الدّقة العلمّية  

استراتيجيات
لتطوير استخالص 
املعنى من النصوص

خطوات التعليم والتعّلم موّجهة لتحقيق أهداف القراءة بصورة واضحة
األهداف القرائّية مشتّقة من؛ أهداف الوحدة التعليمّية، تركيبة املجموعة املتعّلمة، ومن 

النّص الذي مّت اختياره
خطوات التعليم والتعّلم التي تسبق قراءة النّص تؤّدي إلى الربط بني           

النّص وبني معرفة التالميذ السابقة واملكتسبة، وتؤّدي إلى تطوير  
مهارات الفهم واستخالص املعنى واملعرفة من النصوص. 

قراءة  املختلفة:  القراءة  أنواع  استعمال  خالل  من  النّص  من  معًنى  التالميذ  يستخلص 
جهرّية أو قراءة صامتة حسب األهداف املختلفة

استراتيجّيات  مع  التعامل  خالل  من  النّص  لفهم  موّجهة  والتعّلم  التعليم  خطوات 
التالميذ. )جتدون تفصيال  القراءة ومعلومات  النّص، ألهداف  لنوع  ومهارات مالئمة 
لتطبيق  التعليمّي  البرنامج  في  والوظيفّية  األدبّية  للنصوص  املالئمة  لالستراتيجّيات 

أهداف التربية اللغوّية في الصفوف الثالثة والرابعة، ص 23-17(
وساطة املعّلم  

تتّم بواسطة طرح أسئلة تتعّلق مبستويات فهم املقروء املختلفة
توجد ردود فعل، تفسيرات، اقتراحات لنقاشات إلخ

يستجيب التالميذ بشكل فّعال
- خطوات التعليم والتعّلم ُتبرز املرّكبات اللغوّية التي مّت اختيارها     

       من النّص
- يتدّرب التالميذ على فّعالّيات لتذويت املعرفة اللغوّية

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

السكرتارية التربوّية اإلدارة التربوّية   
قسم التعليم العربّي    قسم التعليم االبتدائّي   
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مرّكباتموضوع
- خطوات التعليم والتعّلم ُتبرز اهتماما في توسيع الثروة اللغوّية             

      التي مّت اختيارها
- يتدّرب التالميذ على استعمال الثروة اللغوّية املكتسبة خالل   

     احلديث والكتابة
سيرورة  من  كجزء  احلّصة،  خالل  التالميذ  ويكتب  يناقش،  يقرأ، 

استخالص املعنى من النّص
استخالص  مبهارات  تتعّلق  ذاتّية  مهام  ممارسة  على  التالميذ  يتدّرب 

املعنى من النّص

نتاج التعليم والتعّلم
يجمل التالميذ ما تعّلموه واكتسبوه من القراءة، وفقا لألفكار الواردة 

في النّص، أو كيفما يرغبون.
املضمون  حيث  من  احلّصة  في  تعّلموها  التي  األمور  التالميذ  يشرح   

ومهارات اللغة
قراءة  عند  استخدموها  التي  القرائّية  االستراتيجّيات  التالميذ  ُيفّصل 

النّص
املعنى  التعّلمّية في استخالص  السيرورة  توجد دالئل وّبينات توّضح 

من النصوص
توجد دالئل وبّينات مكتوبة في دفاتر التالميذ ملردود املعّلم/ الزمالء 

حول سيرورة التعّلم
مراعاة الفروقات 

الفردّية
تنعكس في  املستصعبني واملتفّوقني،  التالميذ  تلبية الحتياجات  توجد 
في  وتنعكس  كما  لهم،  املوّجهة  الذاتّية  واملهاّم  التعليمّية  اخلطوات 

مالءمة أطر ووضعّيات تعّلمّية
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النموذج الثالث:  مشاهدة حّصة تتمحور حول تطوير أهداف الكتابة

مرّكباتموضوع

مقّومات الكتابة 
وأسبابها

طرح  ملوضوع  أو  ما،  موضوع  حول  املتمحورة  التعليمّية  بالوحدات  الكتابّية  املهاّم  ترتبط 
أثناء الكتابة، أو ملوضوع تعّلمي مرتبط مبجال معرفي أو في أعقاب محادثة حول مواضيع 

اجتماعّية أو كّل ما هو مستجّد 
يكتب املعّلم املهّمة الكتابّية أو السؤال في أعقاب قراءة النّص

عملية صياغة املهّمة أو السؤال واضحة من حيث هدف الكتابة وجمهور املتلّقني
)من املمكن أن تكون املهمة ذاتّية، غير مرتبطة بنّص معنّي، أو كتابة مببادرة التلميذ(

استراتيجيات 
لتطوير سيرورة 

الكتابة

خطوات التعليم والتعّلم موّجهة ألهداف الكتابة
عند احلاجة تنّفذ خطوات تعليمّية وتعّلمّية بهدف شرح املهّمة الكتابّية

توّظف خطوات التعليم-التعّلم وتوّجه جلمع األفكار، وإليجاد الروابط                 
بني الناجت املطلوب وبني موضوع الوحدة التعليمّية، ومعرفة التالميذ  السابقة

ولغة  املبنى  املضمون،  مع  متاشيا  الكتابة  تخطيط  أجل  من  والتعّلم  التعليم  خطوات  تنّفذ 
النتاج املطلوب 

يتدّرب التالميذ خالل احلّصة على الكتابة وفقا للمهّمة
ُيجري املعّلم والتالميذ مردودا حول املضمون، ويستوضحون إذا ما    

مّت  توضيح قصد الكاتب أو يبنون دليال مالئما يتطّرق إلى اجلوانب الكتابّية املختلفة
- خطوات التعليم والتعّلم تبرز املرّكبات اللغوية التي مّت اختيارها لتطوير نتاجات الكتابة، 

بناًء على الصعوبات أو اإلشكالّيات التي برزت في كتابة التالميذ بشكل واضح
- يتدّرب التالميذ من خالل الفّعالّية على تذويت املعرفة اللغوّية

             

     

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

السكرتارية التربوّية اإلدارة التربوّية   
قسم التعليم العربّي    قسم التعليم االبتدائّي   



67  أهداف، مبادئ تخطيط وطرائق تعليم

مرّكباتموضوع
اللغوّية بشكل  الثروة  لتوسيع  التالميذ  توّجه  التعليم والتعّلم  - خطوات 

يحّسن من جودة النصوص التي كتبها التالميذ 
- يتدّرب التالميذ على استعمال الثروة اللغوّية املكتسبة كتبوها.

أحد  كتبه  نّص  من  أجزاء  كتابة  إعادة  لكيفّية  منوذجا  املعّلم  يعرض   -
التالميذ، مع التطّرق إلى املضمون واملبنى واللغة )تصحيح مبنى اجلملة، 
تسلسل أفكار، وضوح اخلّط، عالمات الترقيم، استخدام احلاسوب من 

أجل اإلخراج النهائّي( 
- يعرض املعّلم أمام التالميذ منوذجا كتابّيا، ليطّبقوا مبادئه على كتاباتهم

نتاج التعّلم
كتابتهم  نتاجات  تطوير  بهدف  ويقرأون  يكتبون،  يتناقشون،  التالميذ   

وكتابة زمالئهم
يشرح التالميذ سيرورة التعّلم التي مّروا بها

يوجد ملّف توثيقّي لسيرورة الكتابة )مسّودات( التي مّت إنتاجها في     
أطر كتابّية قريبة وبعيدة املدى داخل الدفتر أو داخل ملّفات شخصّية(

مراعاة الفروقات 
الفردّية

خطوات  في  واملتفّوقني  املستصعبني  التالميذ  الحتياجات  تلبية  توجد 
خالل  ومن  مفّصل،  تعليم  خالل  من  تظهر  الكتابة،  لتطوير  التعليم 

تدريبات وممارسات ذاتّية للتالميذ، وبناء أطر مناسبة
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مشاهدة حّصة تتمحور حول تطوير أهداف التكّلم واالستماع

مرّكباتموضوع

استخالص معنى من 
التكّلم

التخطيط إلنتاج نّص من خالل الربط السياقّي ملوضوع معنّي )قّصة، تقرير، تسجيل، 
توصية، نقاش(

استراتيجّيات لتطوير 
مهارات التكّلم 

واالستماع

خطوات التعليم والتعّلم موّجهة ألهداف احملادثة بصورة واضحة 
خطوات التعليم والتعّلم موّجهة لتحفيز األفكار والربط بني: النتاج املطلوب، معرفة 
مجموعة  أمام  املوضوع  عرض  قبل  التعليمّية  الوحدة  وموضوع  السابقة،  التالميذ 

تالميذ
تتّم خطوات التعليم والتعّلم التي يتدّرب عليها التالميذ ضمن سيرورة تخطيط، بهدف 
النّص احملكّي، لغته  التكّلم، مع األخذ بعني االعتبار مضمون  أثناء  عرض أفكارهم 

ومبناه وطريقة عرضه
مثل:  بالنقاش  خاّصة  ومهارات  استراتيجّيات  نحو  موّجهة  والتعّلم  التعليم  خطوات 
تعليق وتعقيب على  اختيار فرصة مشاركة في احلديث،  فّعالة في احملادثة،  مشاركة 

كالم اآلخرين، استعانة بعارضة شرائح ملصطلحات وعبارات... إلخ
يعرض املعّلم منوذجا لكيفّية االشتراك في النقاش 
يطّبق التالميذ منوذج العرض التمثيلّي في حديثهم

خطوات التعليم والتعّلم موّجهة لتوسيع الثروة اللغوّية املطلوبة من أجل إنتاج النّص 
احملكّي املطلوب

يتدّرب التالميذ على استخدام الثروة اللغوّية املكتسبة
التالميذ يتناقشون، يكتبون، ويقرأون بهدف تطوير تكّلمهم

ُيخّصص وقت لعرض النّص احملكّي حول موضوع أو موضوعة    
أمام مجموعة تالميذ، أو أمام الصّف بأكمله

يبني املعّلم والتالميذ دليال مالئما للمهّمة
يشمل الدليل مرّكبات مختلفة جلوانب التكّلم

يشمل الدليل معايير للمراقبة والنقد، تهدف إلى حتسني مهارات التكّلم وجودتها
يتطّرق الدليل جلوانب التكّلم املختلفة، ويالئم املهّمة وفئة التالميذ العمرّية

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

السكرتارية التربوّية اإلدارة التربوّية   
قسم التعليم العربّي    قسم التعليم االبتدائّي   
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مرّكباتموضوع

نتاج التعّلم
يستطيع التالميذ أن يعّبروا ويوّضحوا فيما إذا حّققوا غايتهم    

كمتكّلمني أو كمستمعني
يستطيع التالميذ أن يحّددوا املرّكبات التي قد حتّسنت أثناء تكّلمهم     

واستماعهم
الفروقات  مراعاة 

الفردّية
املتفّوقني،    وللتالميذ  املستصعبني  التالميذ  الحتياجات  تلبية  توجد 

تظهر من خالل خطوات تعليمّية ومهام ذاتّية، وبناء أطر مناسبة


