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 الت اللغة ال ربعة:اأ داءات املتعّلم يف جم

 الاس امتع، التلكمم، القراءة، الكتابة 

               اللغويم  جملالا    

 

 أ داء املتعّلم 

 

 أ داءات املتعّلم  يف جمايل: الاس امتع والتلكمم

 ذهنم 

نم العربيمة  ازدواجيمة اللغة نتيجة ثراء حديث التالميذ بلغة سلمية ف ذلكل من املهمم  ،كيمةاحمل يف اللغة  تكونهمارات التلكمم والاس امتع و  لغهتم احملكيمة، تعمتد ابل ساس عىل  كتاابت التالميذ ال وىلفا   كمكمن التالميذ من لكماما 

ع أ كرث فامي بعد. الوصف مب من املعلممني  وهذا والتعبري الشفويم عن أ فاكرمه مبفردات غنيمة يكون أ سهل هلم الكتابة بشلك موسم مي دليه قدرة  املتعّلم كشف يتطل والتفسري والتوضيح  التعبريعىل موضوعات ونصوص تمن

مة(   .راج معلومات خمتلفةس ت فهمها ومناقش هتا شفوّيم الادلافعيمة عند املتعّلم يف تفعيل همارات اال صغاء هبدف  ( تثريوالوظيفيمة دبيمةال  النصوص ) هذه .بلغة سلمية )معياري

فوق اذلهنم )ميتا 

)  ذهنم

ات اللكمة، تيريفها، مماحلديث، بضمهنا قواعد اللغة ومبادهئا؛ صفات و مركمبات التلكمم و  خصائص ته حولمعرف يساعد املتعّلم عىل بناء  ىل اس تنتاجات تتعلمق بقوانيهنا. هذبناهئا، والتوصم زّيم ه املعرفة تأ يت نتيجة فهم ل ا 

ذ  .تعلمميمة -علمييمةيف س ياقات ت والتفاعل معها نصوص الاس امتع والتلكمم  مي عند املتعّلم ا  دراكاملقدرة عىل تمن ث هبا فهمه للغةو  مضموًنا ولغة، ؛حديثه ا   كيمة بطبيعهتا لتتلف ّيي اا عنيعي أ نم اللغة احمل فعندما ، الميت يتحدم

ق لالكم الآخر... ةرثوالمن حيث:  ،الالزمة لالكمهملفردات ا اختيارس يعرف حتديد و تكل املكتوبة  صغاء، التطرم مة، مبىن مجل سلمية، ا   اللغوي

 البيش صم 
قناعيمةخمتلفة: مواقف وحاالت تس تدعي بناء نصوص يف  مني/ اجملمتع يف الصفم واملدرسة،مع مجموعة املتعلم  املتعّلم  تواصل هو  مة، تعمتد النقاش...جحاجيمة -ا  آدابه، ويتواصل  ممما ميكمنه من معرفة ، تقريري قواعد احلديث وأ

 ويتيرمف مبوجهبا. 

 الش صم 
مي ابلتايل هذا و  تلفة )خوف، غضب، فر....( مشاعره امل أ فاكره و طريق الالكم واحلديث يس تطيع املتلكمم التعبري عن انفعاالته  بواسطة اذومن من نضوجه عاطفي اا يمن زاءها،  وتقيميه لسلوكيمات الآخر والتم مواقف ا 

ر دليه  .الش صيمة تهاس تقالليم  فتتطوم

م  م أ نشطة و  حركم  -احلسم اليمة ؛ حركم  -فعاليمات تساعد املتعّلم عىل تطوير ال داء احلسم ص، ال دواركمثيل فعم  ... الش صيمة صفات عىل أ ثناء أ دائه املتعّلم  يعمتدمن خاللها  خشصيمات معيمنة، تقمم

التوجيه اذلايتم يف 

 التعّلم 

مب عىل ذاته شفوّيم  عن الفرص الاكفية للتعبري حتيمنهكذكل  .لغة سلمية يف مواقف خمتلفةالتلكمم بعىل اال صغاء الناجع و وحرصه  .اختيار ال لفاظ املالمئة، تسلسلها، ترتيهبا والربط بيهنا هو هجود املتعّلم يف صفة ، والتغل

ىل واخلوف من مواهجة الآخرين احلياء ضافةا ا  ملام بأ صول احلديث واال صغاء  ا   .والتواصل ابلعيوناال 
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 اجملال اللغويم     

 

 أ داء املتعّلم 

 

 أ داءات املتعّلم حبسب جمايل؛ القراءة وفهم املقروء

 ذهنم 
نم  مةو املعرفة املس بقة ا   .ونصوص فهم املقروء عن طريق القراءة املتعّلم  ايكتس هبو  اذلهنم -ر املعريفم نوم لت لتدم ا أ مور أ ساس يمة القدرة عىل الكتابة والتعبري، يهو  املعرفة اللغوي

مة؛ املتعّلم اذلم  ري مة، يييد من قدراته التنوم م ته الثروومن ي يقرأ  اللغة املعياري م ، ةلغوي  وابلتايل تطوير مس توّيت التفكري عنده. ،قدرته عىل اس تخالص الفهم بأ بعاده ال ربعةيت تساعده عىل تمنية ال

فوق اذلهنم )ميتا 

)  ذهنم

جراء مراقبة وتقيمي لفهمو وسع، أ  بناء ارتباطات ذهنيمة حول ال فاكر واملعلومات غري امليرم. هبا يف النصم بشلك مبارش، الاعامتد عىل معرفة سابقة وجتارب مس بقة يمتم عن طريق   .ما قرأ ه ا 

نم  مة تساعد -تمنية وتطوير كفاّيت ذهنيمةا  ، مضمونه ومبناه... املتعّلم  ولغوي  عىل التفكري امليتا ذهنم يف فهم لغة النصم

 البيش صم 

ااذلم الاجامتعيم التواصل  جانب اجيب أ ن لتدمالقراءة والفهم  ، وهذا ما جيعل املتعّلم  طار الثقايفم ال  ا ي وحوي أ يضا ا ومققمفااواال نساينم واحلضاريم را  .جاهالا  اوليس أ مي ا   متنوم

نم  اء و عا   يف اذلات وخارهجا حبثاا عن عوامل أ خرى. ميعنونامل املعرفة وال دب جتعل من القرم

نسانيمة لعالقات بني الش صيمات، ولردود انفعاليم  ا حول بعضها، أ و يبدي تعاطفاا مع بعضها الآخر، يس تطيع املتعّلم أ ن ينسب سلوكيمات ومفاهمي ا  ماكنه أ ن يطر. نقدا . وفق ة حدثت... واب   عامله القمييم وال خاليقم

 الش صم 
ثراء  ا يف ا  ة جد ا مة. عامل ادلاخيلم والعاطفيم والرويحم والثقايفم الاملطالعة وقراءة القصص والكتب املسليمة، أ و نصوص القراءة وفهم املقروء هممم ا مركمب أ سايسم يف تطوير ال هداف اللغوي ، ويه أ يضا  للمتعّلم

ناكرها، وفق عامل ة/ النصم والامتيه أ و الامتثل مع خشصيماهتا أ و رفضها وا   ، وهذا كفيل بتمنية ذاكئه العاطفيم ونضوجه عاطفي اا.ه القمييم وال خاليقم والثقايفم يس تطيع املتعّلم المتعمن يف القصم

م   حركم  -احلسم
ا، هبدف التعبري عن أ فاكره ومشاعره  مياءاته وتعابري الوجه أ يضا داء .املتداخةل مع النصم يتيح كمثيل النصم القصصم أ و عرضه للمتعّلم الاس تعانة بلغة اجلسد وا  م  ولل  نقل درس هتدف  ةوظيفة تعلمييم  احلركم  -احلسم

 .طاقاهتمالتالميذ و  مواهب والكشف عنالرتوحي عدا عن ب النطق، عيو اخلجل والانطواء و مقل:  النفسم  للعالجالوسائل املس تخدمة من أ مهم  المتثيلمفثال يعترب  ”معنيم  درامم موقف   منأ خاليقم 

التوجيه اذلايتم يف 

 التعّلم 

دارته، والبيئة التعلمييمة حتتوى عىل تنوعم ومكم هائل من النصوص املتلفة يف م  ممه حبسب قدراته  خيتارس توى مقروئيمهتا، وهكذا يس تطيع القارئ أ ن الاختيار هو أ مر أ سايسم يف معليمة تنظمي التعلمي و ا  ط تعل وخيطم

مميمة. هذا الاختيار من شأ نه أ ن يرفع من دافعيمة املتعّلم ووحفميه وميوهل. املتعّلم هو رشيك يف اختيار النصوص والكتب من البيئة  .أ  التعل  كرث عىل التعّلم

عة من ف عىل مجموعة متنوم ل أ ن خيتار بنفسه كتاب املطالعة من املكتبة الصفيمة/ املدرس يمة، خيتار كتاابا ويتصفمحه، ويتعرم زاء خشصيمة  القارئ يفضم ممة لنصم مسموع/ وأ حياًنا يعربم عن رأ يه ا  الكتب. جييب عن أ س ئةل املعل

 عن طريق الرمس.ما 

 

http://www.oujdacity.net/national-article-78598-ar/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87.html
http://www.oujdacity.net/national-article-78598-ar/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87.html
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 اجملال اللغويم     

 

 أ داء املتعّلم 

 

 أ داءات املتعّلم حبسب جمال الكتابة

 ذهنم 

ا فهمهحبسب الكتابة يه معليمة ذهنيمة مركمبة. عند الكتابة يديل الاكتب مبعرفته اذلاتيمة يف موضوعة الكتابة، و  حول نظام الكتابة ومنظومة النصوص املكتوبة بضمهنا املعرفة الوظيفيمة للغة يف  معرفتهحبسب ، وأ يضا

 املتلفة، معرفة قواعد الكتابة ومبادهئا.س ياقاهتا 

ا ويعرف معلوماتأ ن ، عليه يس تطيع املتعّلم الكتابة عن طريق قوانني الكتابة، املضمون، مقالا  ، مفردات و  يفهم أ فاكرا مة تساعده يف ترمجة أ فاكره لغوّي ا يطرهحا يف س ياق كتابته. من حيث اللغة، عليه اكتساب ثروة لغوي

 مبىن امجلةل...وأ ن يكون ممتكمناا من الش يفرة القرائيمة، قوانني الكتابة ومبادئ اال مالء الصحيح،  ط بني امجلل وال فاكر،، روابط تربغنيمة

فوق اذلهنم )ميتا 

)  ذهنم

ممني ر الكتابة عند املتعل مق تطوم الا  يتعل آخر مكتوب اشاسعا  اأ نم هناكل فرقا  هدراكاب   أ وم  واملبىن...، يف اللغة، بني نصم حميكم وأ

ا س تطيع كمرير عرب وقمي، كام ي عن طريقها  هيعي املتعّلم أ نم الكتابة يه أ داة للتعبري عن أ فاكره، ومشاعره، وأ ن  وس يةل أ ساس يمة للتواصل واالتمصال.أ ّنم

 البيش صم 

نتاج قصص ترتبط حبياته وتدور حول مشاّيه واهامتماته وميوهليبدأ  املتعّلم منذ   .غازيواس تعاملها، يدرك املتعّلم أ نم الكتابة يه أ داة للتعبري ولمترير العرب واملانكشافه واكتسابه للغة املكتوبة أ عقاب . ويف الطفوةل اب 

م تس تعمل الكتابة ك د افا اهدعىل أ نواعها لتدم أ   الكتابة ملعرفة. ويدرك املتعمّل أ نم فامي بيهنم اب نكورت شصال بني الناس، مفن خاللها ي وس يةل ات مة، ؛ وة، حنحمدم عالًنت جتاري عداد بطاقة هتنئة، كتابة قامئة مشرتّيت، كتابة ا  ا 

دراهجا من تسمية  ا لتدم أ هدافاا اجامتعيمة، فهيي هتدف الاكتابة ال هذه ال نواع من النصوص نس تطيع ا   لتواصل الاجامتعيم بني الناس.اجامتعيمة، ل ّنم

 الش صم 
ف عىل أ دابء م  عامل ادلاخيلم ، يتعّلم التالميذ توس يع دائرة ال حداث، واليف أ عقاب التعامل مع قصص والتعرم آة من التلميذ تعكس عامل يت لترجللش صيمات، وال فاكر، والنواّي واملشاعر... الكتابة ال ، وتكون مرأ ه ادلاخيلم

مة ال كتابة هل، مقل ال  ة، ف شعوري مف قصم ن مجال مرتابطة تؤل  موضوعة جتول يف ابهل. ذلا فالكتابة يه ابل ساس أ داة للتعبري عن املشاعر وال فاكر. كتابته عن مشاعره وعواطفه يف كم يس تطيع املتعّلم أ ن يعربم يف الميت تتضمم

م  ب التالميذ عىل الكتابة يتعاملون مع موادم  ركم احل -احلسم ون من خاللها عن ال مور الميت ينوون كتابهتا. ويف أ عقاب الكتابة أ و قبلها ميثمل خالل تدرم دون كتاابهتم.وأ دوات كتابيمة خمتلفة ك قالم التلوين مقالا فيعربم  ون وجيسم

التوجيه اذلايتم يف 

 التعّلم 

ات. وهذا يساعد يولالنصم املكتوب ال ي ة مرم ليه عدم ذ يس تطيع الرجوع ا  مق ويف متناول اليد، هو بيريم للقارئ، ا  مه موث ، ل ن ة مكتوبة. هاكلنصم احمليكم مة هممم  عىل املراجعة اذلاتيمة وحفص أ ي

جراء تغذية راجعة ة، -ثبات النصم املكتوب يتيح للمتعّلم ا  ة مسفهو مرتدم دات حبسب أ هداف الاكتب ذلايقوم مبعاينته وحفصه وكتابته يف عدم مة يس تطيع الاكتب من خاللها  وم أ ن جيب الرتكزّي عىل كتابة جتارب شعوري

 وحقمق جناحاته.

 


