
:المحاور التً سنتناولها لمحاضرة الٌوم 

.الممارسات المناسبة لتعلٌم القراءة والكتابة الوظٌفٌة

مشكالت القراءة والكتابة

اإلستعداد للقراءة والكتابة 

توظٌف الكتابات من البٌئة 

القراءة والكتابة الناشئة

التعلم األسري ، البرنامج اللغوي المتوازن وعناصره



د هدى الناشف -الكتاب المقرر أ

 الفصل السادس والثامن  .

 الفصل الحادي عشر

جزء من الفصل الثانً عشر.

 ًجزء خارجً من كتاب تطور مهارتً تعلٌم القراءة والكتابة ف
(ترجمة سناء حرب )السنوات األولى  



السإال الذي ٌطرحه الكثٌر من األهالً والمربٌن ؟؟؟

 متى ٌكون الطفل عقلٌا وجسمٌا ونفسٌا مستعد للبدأ فً عملٌة القراءة ؟

 كٌف نقدم لطفلنا القراءة ؟

ما طبٌعة المواد القرائٌة ؟



الذكاء ، ٌختلف األطفال فً عمرهم العقلً وبذلك : اإلستعداد العقلً   1.

على المعلم إٌجاد الطرق المبتكرة من مواد قرائٌة مناسبة لتعلٌم 

األطفال بما ٌتفق مع قدراتهم المتفاوتة 

تعتمد القراءة على استخدام الحواس فً اإلبصار : اإلستعداد الجسمً .  2

:  من حٌث حاسة البصر .واإلستماع والنطق والصحة العامة للمتعلم 

القدرة على رإٌة الكلمات بوضوح ومالحظة اإلختالفات وتدرٌب 
.العٌٌنٌن أثناء القراءة من الٌمٌن إلى الٌسار



3 . ًاإلستقرار اإلنفعالً من العوامل التً :اإلستعداد الشخصً واإلنفعال

تساعد على التعلم إذ ٌبعث الطمؤنٌنة فً نفس الطفل وٌجعله قادرا على 

.التعلم 

: اإلستعداد فً الخبرات والقدرات . 4

.I  معرفة الكثٌر من األسماء واألشٌاء : سعة القاموس اللغوي

.واستخداماتها ومفاهٌمها وربط الكلمات بالرموز 

.II المعانً والمفردات.

.III  اإلرتقاء إلى لغة الكتاب من حٌث المفردات والتركٌبات : لغة الحدٌث
.اللغوٌة المتنوعة من خالل األنشطة الٌومٌة 



:القدرة على إدراك المإتلف والمختلف  1111

(   136عملً ص ) 

التسلسل الزمنً ، إدراك : لقدرة على تذوق سلسلة من األفكار :  11111

العالقات ، ترتٌب أحداث القصة أو اللوحات التً تعبر عن أحداث 

.معٌنة 

.ال ٌوجد سن معٌنة ٌقرأ فٌها الطفل :الرغبة فً القراءة :   111111

ال بد من تهٌئة البٌئة والمناخ والخبرات المؤهلة للقراءة دون إكراه أو 

.عقاب 



عوامل 
تتصل 

بالطفل

الذكاء

العمر 

الزمنً

الجنس

النمو 

اللغوي



عوامل 
متصلة 

ببٌئة الطفل

المستوى 
اإلقتصادي 

اإلجتماعً

مستوى 

تعلٌم األم

العالقة بٌن 

الوالدٌن

العالقة 
اإلجتماعٌة 

بٌن األطفال



مواقف تتطلب 

حل المشكالت

تنمٌة المهارات 

الحركٌة

تنمٌة المهارات 

السمعٌة

تنمٌة المهارات 

(عملً)البصرٌة



 (ك،ط( )س،ص( )ت،ط) تقارب بعض الحروف فً النطق

اختالف نطق الحروف العربٌة باختالف الحركات ، التنوٌن.

 االم الشمسٌة والقمرٌة وإتصال الم الجر ؟ ، تاء التؤنٌث والتاء
(مرة تنطق تاء ومرة هاء )المربوطة



تعنً وجود مشكلة مع الكلمات وتإثر فً عملٌة القراءة : الدٌسلكسٌا 

.والتهجً والكتابة والتركٌز 

 أن الطفل الذي ٌعانً منها ٌكون ذكاإه عادي أو فوق العادي : مظاهرها

.

 تجاوز –صعوبة فً تعلم وتذكر الكلمة المطبوعة أو رمزها : أعراضها
استبدال كلمات أو إضاغة أو حذف بعض –بعض الكلمات والحروف 

.الكلمات الصغٌرة 

 ًالقراءة دون القدرات الحقٌقٌة ودون المستوى –أخطاء فً التهج
المتوقع



 عبارات مبهمة.

 تؤخر أكثر من المعتاد أو المتوقع فً تعلم الكالم بوضوح.

 الوراثة.

 استخدام كلمات بدٌلة من عنده.

 بطء فً النطق أو التهتهة ، تلعثم.

 عدم المقدرة لتذكر أسماء أشٌاء معروفة مثل األلوان.

بالخارج –بالداخل -تحت-الخلط بٌن الكلمات فوق.



  مشكلة التآزر ) وقوع متكرر واصطدام بؤشٌاء دون سبب واضح

(العصبً والعضلً 

 صعوبة فً تعلم أغانً الحضانة.

 صعوبة فً التعرف على الكلمات المتشابهة والمختلفة  بالصوت.

 التسلسل مثل تسلسل االلوان فً عقد –صعوبة فً عملٌة إدراك التتابع

.من الخرز 



الدٌسلكسٌا نوع من أنواع صعوبات التعلم الخاصة.

 البد للطفل أن ٌحصل على التعلم التخصصً المناسب داخل فصله إذ

.ٌحتاج مزٌد من الوقت للتركٌز الفردي

 مساعدة الطفل على أن ٌكون منظم مع تشجٌع لهواٌاته.

 الوقوف لجانبه أثناء واجباته المنزلٌة.



 مما ال شك فٌه أن عملٌة الكتابة ال تنفصل عن عملٌة القراءة

 فما دامت هناك مادة مكتوبة هناك قراءة والوصول إلى درجة معٌنة من

.النمو العقلً مطلوب فً الحالتٌن 

 التحكم فً عضالت الٌد .  النضج الحركً: من عوامل اإلستعداد للكتابة

والتوافق الحركً والعصبً والعضلٌلحركة أصابع الٌد مع حركة العٌنٌن  
.ٌإدي للتوازن 



 ، القدرة على استخدام أدوات الكتابة بالتدرٌج من حٌث نوعٌة األقالم

.الفرشاة 

 ، المساحة ، الورق السادة

 جلسة الطفل سلٌمة والسطح الذي ٌكتب علٌه صلب ومستوي وعلى

.ارتفاع مناسب 

 هناك فروق فردٌة بٌن األطفال فً استعدادهم للكتابة وفً تفضٌلهم
.لألدوات التً ٌختارون الكتابة بها 



هناك عالقة وثٌقة بٌن الكتابة والنمو العقلً المعرفً والنمو المجدانً 
.والجسمً والحسً 

)  ال اتجاه معٌن بل مجرد التعبٌر عن النفس : مرحلة ما قبل التخطٌط  1)

(من المٌالد حتى الثانٌة من العمر 

(من السنتٌن إلى األربع سنوات ) مرحلة التخطٌط  2)

.  أفقً ، رأسً ، مائل : تخطٌط منظم وإلى تخطٌط غٌر منظم تنقسم إلى 

.وبعمر الثالثة ٌمٌل غلى التخطٌط الدائري 

(من أربع إلى سبع سنوات) مرحلة تحضٌر المدرك الشكلً ( 3

.تغلب فً هذه المرحلة الخطوط شبه الهندسٌة 



  تظهر الخطوط األفقٌة والرأسٌة والمائلة المنتظمة ما بٌن سنتٌن إلى

.ثالثة 

فً الثالثة تظهر التخطٌطات الدائرة والدوران المزدوج.

 ٌظهر الشكل الحازونً والخطوط المتقاطعة ما بٌن الثالثة والرابعة من
.ٌستطٌع الطفل أن ٌنسخ األشكال الهندسٌة.العمر



.مرحلة اإلستعداد للكتابة 1.

.مرحلة الكتابة 2.

.مرحلة إتقان الكتابة 3.

مرحلة اإلستعداد للكتابة أو مرحلة ما قبل  توازيتعد مرحلة رٌاض األطفال 

.الكتابة 

بمعنى أن الطفل ٌحتاج للعدٌد من األنشطة التمهٌدٌة ذات العالقة بالكتابة 
.أن ٌطلب منه أن ٌكتب  قبل



إن الكتابة والقراءة باللغة العربٌة مهارة لٌست بالبسٌطة لذا تحتاج للتدرٌب  

.والوقت والجهد

.........لكن–هذا –طه )حرف األلف .ما ٌنطق والٌكتب  1.

(ث–ت –ب ) تشابه بعض الحروف من حٌث الشكل 2.

.، ظاهرة التنوٌن ( الواو فً عمرو)ماٌكتب والٌنطق 3.

.تغٌر شكل الحرف حسب موقعه فً الجملة 4.

.االم الشمسٌة والقمرٌة وعند اتصالهم بحرف الجر  5.



 القراء استراتٌجٌون ٌتمتعون بمهارات تحلٌل : الجمعٌة الدولٌة للقراءة

الكلمات وٌمكنهم فهم المعنى من المواد المطبوعة وٌتمتعون بمهارات 

القراءة المستقلة والفهم وهم ٌقرإون وهم قراء مثقفون ٌقرإا كً ٌتعلموا 

وهم متحفزون للقراءة الطوعٌة من أجل المتعة والمعلومات وكذلك هم 

.اجتماعٌون 

 هذا اإلرتباط دلٌل لتدرٌس اإلستراتٌجٌات لخلق قراّء وكّتاب

 



  نحتاج أن نعرض األطفال لألدب من اجل الحصول على المعرفة.

  نختار وسائل تعلٌم فٌها تحد

 تقدٌم خٌارات للطفل فً وضعٌات تعلم القراءة والكتابة

 توفٌر خبرات ناجحة تحفز على التعلم

هذا وسط اجتماعً طبٌعً ٌشاك اآلخرٌن



استراتٌجٌون متحفزون

اجتماعٌون مثقفون

المشاركون فً تعلم 

القراءة والكتابة



.ٌكتسب االطفال القدرة على القراءة والكتابة كنتٌجة للخبرات الحٌاتٌة
من أٌن نبدأ القراءة ؟ 1.

.الفرق بٌن الصور واألحرف المطبوعة  2.

.البدأ بالقراءة من الٌمٌن للٌسار للعربٌة  3.

الفرق بٌن ب 4.

.اٌة الكتاب ونهاٌته 5.

قد ٌشارك اآلباء أبنائهم بكتابة مالحظات .) كٌف نقلب الصفحات 6.
صغٌرة لبعضهم البعض ، ٌتشاركون فً كتابة قوائم احتٌاجات المنزل 

(، بطاقات المعاٌدات ، اإلرشادات



اإلستخدامات الوظٌفٌة

   إرشادات األلعابقوائم احتٌاجات المطبخ

علب األدوٌةاالدوات المنزلٌة

الرسائل الهاتفٌة وصفات الطعام

المجالتالبرٌدمالحظات المدرسة

الجرائدالمطبوعات داخل وخارج الروضة

 الرسائلأرقام الهواتف



 من المهم أن ٌعرف الطفل الكتب : التكامل فً خبرات األطفال : أوال

وغٌرها من النصوص المكتوبة من أشعار وأغانً وبطاقات مصورة 

ولوحات وعالمات حوله فً كل مكان فً البٌت والشارع والمحالت 

.وعل شاشة التلفزٌون 

 البد أن ٌشعر الطفل بحاجته للقراءة.

 ٌقدر القراءة كقٌمة وٌدرك وظٌفتها.

 ٌستشعر أوجه الجمال فٌها.

 (الشخبطة )من القراءة ٌدرك الطفل أهمٌة الكتابة

 اقتناع معلمة الروضة بؤن باستطاعة كل طفل أن ٌكون قارئ وكاتب.



  اللغة وتعلم القراءة والكتابة : ثانٌا :

 ًٌلجؤ الطفل للكتب بحثا عن اللعب واألفكار والقٌام بتمثٌل األدوار الت

تتضمنها القصة برإٌتهم الخاصة وبالشكل الفً الذي ٌتخٌلونه أو ٌمٌلون 

.إلٌه 

 البد لمعلمة الطفل أن تنظم لعب األطفال ومواد اللعب بطرٌقة تجعل من

عملٌة القراءة والحتابة جزء ال ٌتجزأ من لعب األطفال بشكل طبٌعً 
.وتلقائً 



 القراءة للطفل والنمو اللغوي : ثالثا:

 لوحظ أن األطفال الذٌن ٌقرأ لهم باستمرار وباكرا ٌمٌلون للقراءة

.والكتابة فً وقت أبكر من اآلخرٌن 

 ٌنبغً أن ترتبط القراءة بالمتعة وتقدم نماذج جٌدة ألناس ٌقرأون.

 للقراءة للطفل قٌمة ووظٌفة فً تنمٌة اتجاهات إٌجابٌة نحو القراءة لما

آباء .) ٌصاحبها من مشاعر الدفء والتواصل بٌن الطفل والقارئ
(ومعلمٌن



 التعلم األسري : رابعا:

 البد لألسرة أن توفر مواد قرائٌة فً جمٌع أركان البٌت.

تؤتً القراءة فً أي وقت وقبل النوم.

 باإلضافة .............(أوراق بٌضاء ) توفٌر مواد للكتابة فً المنزل

(  نموذج إٌجابً )لرإٌة األهالً منهمكٌن فً الكتابة 

 (قراءة المواد المطبوعة وقراءة الصور وتسلسل األحداث )التلفاز

  ( اإلٌمٌل.)الكمبٌوتر

 ًتشجٌع من طرف األهالً والمعلمٌن لتبادل الكتب والمشاركة ف

.القراءة


