


تك من عّزز ثقافتك وحافظ على هويّ 
خالل إتقان لغتك األمّ 

دراسة حالة–الّلغة العربية 



قافي خالل هذه الّندوة، سنشارك الحاضرين طريقة تنمية الفهم الثّ 

الّتنّوع من خالل تدريس اللغة األم وكيف أّن ّسياسة الّلغة تعكس

ّن نعّلم ثالث لغات من سقطر حيث –الّدولّية SEKمدرسة في 

اإلسبانّية لغتان االنكليزّية هي لغة الّتدريس فيما العربّية و: الّثالثة

.إضافّيتان وهما الّلغة األم لمعظم الّتالميذ

هدف الندوة



من نحن ؟



أهمية الّلغة 

المؤّثرة ، ّيةتحتّل اللغة مكاًنا مركزّياً بين العديد من العوامل اإلدراك»
.«علّمواالجتماعّية التي يعتمد أحدها على اآلخر وتقولب عملية التّ 

كورسونديفيد 

يرنا وفهمنا ، فهي تدعم تفكأمراً أساسّياً للّتواصلُتعتبر اللّغة 
فاعالتنا ، وتعتمد على مقدار تتبنى اجتماعّياً فالّلغة . وتعّززهما

.وعالقتنا وطبيعتها

متعلّم وتزّوده ، فهي تمّكن البناء المعنىتلعب اللّغة دوراً حيوّياً في 
.بإطار فكري لدعم النمّو االستيعابي والّتفكير الّنقدي



ةاحية التربويّ من النّ 

.  ماأليفيد الطفل في القراءة والكتابة بلغته سنوات 5–4في العمر ما بين حديد غر وبالتّ الصّ منذ لغة أجنبيةم تعلّ -

يؤكد األطباء . الدراسيةنتائجه ر وأيضا يطوّ الطفل وفهم ذكاء ر تطوّ في ال فعّ على نحو سهم يُ اللغات م تعلّ -

.  األملغته والخبراء أن اإلنسان الذي يجيد التحدث بأكثر من لغة يكون أعلى ذكاء من نظيره الذي ال يتحدث سوى

لمختلفة داخل اترجمة وتحليل المواقفإضافية يعمل عقله باستمرار في م لغةً يتعلّ من أنّ السبب في ذلك هو 

فكير التّ لى يزيد من نشاطه العقلي ويساعده عوهذا رأسه الستخدام اللغة المناسبة في المكان والزمان المناسبين، 

.أكبربشكل المشكالت حلّ بشكل أسرع والتركيز لفترات أطول، كما ينمي مهاراته في 

فكير التّ ي مرونة فكما أنها تعطي الطفل . للفردة غوية والمكانيّ غة والقدرات اللّ اللّ ثنائية ارتباط بين هناك -

.أفضل على االستماعغة وقدرة للّ أكبر وحساسية 

ةالثقافيّ الناحية من 

عن طريق ها وثقافات  عن نفسهاف رّ ععوب تُ الشّ . لم يعرف عنهاوحضارات تفتح للفرد أبواب ثقافات الجديدة غة لّ لا-

.اللغة

التالميذ من ن ، وتمكّ الّثقافّيةالهوّية ومن أجل الحفاظ على ، تنميِة اإلدراكاللّغة األم أمر حاسُم من أجل تنمية -

.  مع لغة وطنهم، وأدبه وثقافته واالستمرار في تقديرهاالبقاء على اتصال 

اليومفي عالم غات م اللّ تعلّ أهمية 



مشاركة تجربة

:  غة األم شارك مع زميلك تجربة خضعت لها في تعلّم لغة أخرى غير الل

كيف كانت؟ •

متى تعلمتها؟ •

ما هي العوائق؟ •



إذا تحّدثت إلى إنسان بلغة يجيدها فإّنك ستدخل إلى عقله، 
انديالنيلسون م.«أّما إذا تحّدثت معه بلغته فإنك ستدخل إلى قلبه

األمالّلغة



:جابةتأّمل في األسئلة الّتالية وشارك زميلك اإل

كيف تعّرف اللّغة األّم؟-

ما هي لغتك األم؟-

لماذا؟ما اللغة األكثر استعماالً في تواصلك مع األخرين؟ و-

شاعرك؟ما اللّغة التي تفّكر بواسطتها؟ وتعّبر فيها عن م-



ق طفل الحلكلّ 

في امتالك لغة

وحضارة أم 

غة لّ الف. بهة خاصّ 

جزء هى األمّ 

من تكوين 

لميذ ة التّ شخصيّ 



قافةدور الّلغة األم في الحفاظ على الهوية والثّ 

:29المقالة 1989اليونيسف يقّر ميثاق األمم المّتحدة لحقوق الّطفل

وّيته تربية الّطفل يجب أن توّجه نحو احترام الّطفل لوالديه، ه» 
مي إليه الثقافّية ولغته وقَيمه، وللقيم الوطنّية للبلد الذي ينت

.    «وللحضارات المختلفة عن حضارته



ما العالقة بين الّلغة والهوّية 

لغتنا مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بثقافتنا

ّياً اللّغة شكل محّدد ثقاف
من أشكال الّتواصل

الهوّية القوّية تسمح ببناء 
صورة قوية عن الذات



ة؟كيف نقّوي هوّيتنا من خالل المدرس
ثقافّيةاتخلفيّ تضمّ صفّيةبيئةخلق

اصرعنكلمعاتفاقاتوإنشاءمتنّوعة
والنموّ اللغةتطّورلدعمالمجتمع
.الثقافي

لدىالمعارفمنالّضخمالكمّ استخدام
التعلّملتعزيزاألطفال

الّسماح لألطفال باستخدام لغتهم األم
لتوسيع قدراتهم اإلدراكّية



:اختر سؤاالً وناقشه مع زميلك

ما الشيء الذي تقّدره -
في ثقاقتك؟ صورة 
مكّررة ترغب في 

تغييرها؟

ما هي بعض ممّيزات -
ثقافتك البارزة؟

ة كيف يبدو تعليم اللغ-
األم في مدرستك؟

ما هو أحد المعتقدات -
التي لديك حول تعلّم 

اللغة األم؟

ما هو أحد التعديالت -
ع التي قد تتبعها كي ترف
من وعي مجتمعك 

الّثقافي؟

كيف تدعم ممارساتك -
الّصفية اللغة األم 

لتالمذتك؟



تنا؟كيف نمارس الّلغات المختلفة في مدرس

ارجياللّغة وسيلة لالنفتاح على العالم الخ

.لدراسّيةيتجاوز تعلّم اللّغة جدران الغرفة ا•

لمكتبة روابط وثيقة بالمركز الّرئيسياتذ•
مركز الوسائط اإلعالمية/المدرسة

.وبالّصفوف األخرى

الطالب يبحثون ويتواصلون من خالل•
ر مكتفين الشبكات اإللكترونّية العالمّية غي

.بوسائل اإلعالم المطبوعة

راً أساسّياً تلعب الّتنمية المهنّية المنتظمة دو•
وى في تعليم اللّغة بما يرتقي بمست
.الّطموحات العلمّية والمعرفّية 

اللّغة وسيلة للبحث

غة يتمتع الّطالب باستخدام الل•
ّية مقّدرينها من الّناحية الوظيف

.والجمالية

دمج األدب في بحث الّطالب مع•
.تشجيع المهارات المختلفة

شعر تطوير مجتمع مهتم باللّغة، ي•
ون فيه المتعلّمون بأّنهم مقبول

وواثقون بدعم اآلخرين لهم في 
.تعلّم اللّغة وفي المجازفة



تعزيز المواطنة والهوّية العربّية/الوطني في دولة قطراليوم

تشجيع االنفتاح على الّثقافات المتنّوعة / اليوم العالمي

العربّية -ليزّية اإلنك) الطالّبية لتقديم العروض المختلفة باللّغات الثالث التجّمعات

(  واإلسبانّية

دعم اللّغة األم اإلسبانّية/ اإلسباني اليوم

ختلفة معرض الكتاب الّسنوي لتشجيع المطالعة بلغات م/ اليوم العالمي للكتاب

اللغة التي تدعم اللّغة األمسياسة•

المدرسية ومنها أندية اللّغات التي تشرف عليها األمهات األندية•

للّغة األم في مدرستنا؟خاّصة كيف نولي أهمّية 







لخاصة يكتبون قصصهم ا... في عيونهم نرى األحالم واقعاً ، والخيال حقيقة
واصل وإن ويوّحدون لغات العالم بنظرات البراءة والّطفولة، وعفوّيتهم في التّ 

...طوبى لهم أطفال اليوم وبناة المستقبل.. اختلفت اللغات فيما بينهم



Fichte“فيخته “األلماني فيلسوف الة،وهويّ تعطيك وطناً الّلغة 

عيش اليوم ن. نينهالقواخاضعاً اً الً متراصّ بها كُ ةالناطقّمة غه تجعل من األاللّ 
في . مم الى حدود التالشيفي عالم ذابت فيه الفوارق بين الشعوب واأل

.بلغة رقمّيةفرادعوب واألد الشّ تقيّ ة،العولمعصر
عطينا تةننا وببساط، ألفي هذا العصرم الحفاظ على لغتنا األمن المهّم 
ماندفء واألاً، تشعرنا بالشيء فيه عامّ صبح كلّ أما، في زمن ةخصوصيّ 
سبانيه،تحكي الثوره اإل« لوركا»فقصائد 

..  جراس القدسأوةوشعر محمود درويش فيه عنفوان الضف
..  الياسمين الدمشقيّ ة ما قصائد نزار ، ففيها رائحأ

هي مرآة لذاته بكل ما فيها من حنان وغضب"بابلو نيرودا"وقصائد 
.وعيبين الخيال والواقع، ما بين الوعي والالشاعريّ وشموخ، في حسّ 

أين أصبحت الّلغة األّم في عالم اليوم؟



:  عصف ذهني
عربّية؟ما هي المخاطر والّتحّديات التي تواجه الّلغة ال



تناالّلغة  العربّية وتدريسها في مدرس

تياجاته ّنما هو استجابة لخبرة الّتلميذ واحإتدريس اللغة العربّية  •
.يل اللّغةواهتماماته وليس نتيجة لنموذج مفروض ومحّدد سلفاَ لتوص

فاهيم المبنّية على المنعلّم اللّغة العربية من خالل وحدات البحث•
ات األساسّية والمرتكزة على المعايير واألنشطة المراعية للفروق

.الفردّية



تعّلم الّلغة العربّية من خالل وحدة البحث 
نموذج من الّصف األّول االبتدائي

:خالل الوحدة سوف

نتعّرف إلى المحور الجديد.

نبحث في مفردات جديدة.

نعّبر عن أفكارنا رسماً وكتابة.
نتشارك األفكار لفهم الفكرة المركزية.

نعمل ضمن مجموعات في دورة البحث الممتعة.



Building from the 
known

بقةالبناء على المعرفة السا

برأيك الصورة، من خالل 

عّم سيكون المحور 

الجديد؟ 
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ائرِ الدّ رِ في صراع البشاتِ والمسؤوليّ في الحقوقِ بحث  
اء المحدودة مع اآلخرين واألحيالكوكبِ مواردِ لتقاسمِ 

األخرى، والمجتمعات والعالقات داخلها وفيما بينها، 
.الم وحلّ الّنزاعاتوتكافؤ الفرص،والسّ 

نتشارك الكوكب



Taking the time to 
find questions for 

inquiry

أخذ الوقت إليجاد أسئلة للبحث 

أقرأ مضمون المحور وأضع دائرة حول المفردات التي 

.أعرفها وخطاً تحت المفردات التي ال أعرفها

ما أقوم به



المفردات 

ما أريد أن أعرفه ما أعرفه 



أنقذوا الحيوانات
 الصّف االوّل االبتدائي

12- 2014يونيو

الموجودة أتأّمل في الّصَور الّتالية ، ثّم أصف الحيوانات

.داخلها، وأكتشف القاسم المشترك بين هذه الحيوانات

هو؟هل عرفت عنوان الوحدة اآلن؟ما 



دورة البحث



الفكرة المركزّية

ناِت الحّيَة عواملُ كثيرة  قد تعّرُض الكائ
.للخطر

Building from the 
known

بقةالبناء على المعرفة السا



المفاهيم التي سنعتمدها
المسؤولّية-السببّية-المنظور

ماهي وجهات الّنظر؟: المنظور•

لماذا هو هكذا؟: السببّية•

ما هي مسؤولّيتنا؟: المسؤولّية•



أعّبر عما أعرفه 

البيئي؟النظامعنأعرفماذا

واحد؟مكانفيالحّيةالكائناتكلتعيشهل

الحيوانات؟بعضانقراضعنأعرفماذا

ات؟الحيوانبعضانقراضتهّددالتيالعواملعنأعرفماذا



ما أعمل به مع زمالئي

(المجموعة األولى) البيئيالّنظام معها في التقرير عن تعريف أبحث أعمل مع مجموعتي و 

(المجموعة الثانية) الحيوانات ومواطنها ُصَور أعمل مع مجموعتي  وأصنف 

(موعة الّثالثةالمج.)أعمل مع مجموعتي وأصّنف العوامل البشرّية والّطبيعية التي تهّدد الكائنات الحّية

اكتتساب منظور جديد





اكتب ماذا تعلمت 

Attending to 
difference

التعاطي مع الفروقات



:أبحث مع أصدقائي في خط البحث الّتالي

تعريِض بعض الحيواناتالعواملُ التي تؤّدي إلى *
.للخطر

التخطيط 

لبحث جديد







 ّتي أستمتع مع أصدقائي بمشاهدة فيلم وثائقي عن العوامل ال
ات التي أّدت إلى انقراض الدينصورات، ثّم أعّزز بحثي بالمعلوم

.  تعلّمتها وأتشارك وجهات الّنظر مع أصدقائي

اكتتساب منظور جديد



ر عما نقرأ ونستمتع بما نقرأه ونعبّ ..نحن مّطلعون 
...نحّبه

خالل وحدة البحث قرأنا قصصاً متنّوعة عن 
انات الحيوانات المهّددة باالنقراض و كذلك عن الحيو

المنقرضة ومنها قّصة
.ل، واخترنا دينصورنا المفضّ «الّدينصورات» 





ينصوَرك تأّمل في ُصَوِر الّدينصورات الّتالية واختر د
.المفّضل

.أّما نحن فقد اخترنا دينصوَرنا المفّضل•



ا عن وتساءلن.. خاّصة من خالل قصص الحيوانات المنقرضة
نات والحيوا.. أهمية األحافير في الكشف عن دفائن الماضي

د علمنا أّن الحفريات تأتي من أكثر من مجر.. المنقرضة
!  ويمكن أن تكون من أوراق أيضاً . عظام

اكتتساب منظور جديد



Sharing what was 
learnt

المشاركة بما تم تعلمه 

.ثّم قّيمنا بحثنا أصدقائناتشاركنا ما تعلّمناه خالل هذه الوحدة مع 



ة أبحث في االنترنت عن األزمنة المختلف
.التي انقرضت فيها الحيوانات

التخطيط 

لبحث جديد



...مبادرة جديدة مبنّية على مفهوم عميق

.....نقوم بمبادرة جديدة مبنّية على تفكير عميق•
ّية االهتمام اخترنا حيواناً مفّضال لدينا وقمنا بوصف كيف•

....وتوعية أصدقائنا لالهتمام بالحيوانات....به



ناداً إلى تحليل قّصة الدينصورات من خالل الّلغة است
...   المعايير المطلوبة في دولة قطر 

المرفق



المزيد من أجل دعم اللغة األم داخل المدرسة



لعربّية تعزيز االهتمام بقراءة القصص المبّسطة بالّلغة ا
مع مراعاة الفروقات الفردّية



دّية األنشطة المتنّوعة للطالب والمراعية للفروقات الفر
الب على وخاّصة في المراحل االبتدائّية األولى لتعليم الط
.ةاستراتيجيات الّتهجئة الّصحيحة والقراءة الهادف



ل القراءة كنموذج مسجّ / التطّور اللّغوي لدى الطالّب مواكبة : الملف التراكمي





SEKالتقييم في مدرسة 



غة العربّية يستمتع الطالب باكتساب مفردات لغوية ويعّززون القدرة على المحادثة باللّ •
....الفصحى من خالل األغاني المرتبطة بالمحور 

مرتبطة بمحور العائلة« أنا والعائلة» أنشودة •



تنّوع المصادر في
غة عملّية تعّلم اللّ 

العربية بمتعة أكبر



شكراً 


