
المحاور التً سنتاولها لهذه المحاضرة
(هدى الناشف)الفصل الرابع والخامس من كتاب 

تقسٌم المجموعات وتوزٌع األعمال على الطالبات  



  ٌسمع الطفل وهو ما ٌزال جنٌنا فً رحم أمه.

  تجري األمهات بعض المثٌرات للتأكد من أن الطفل ٌسمع كمالحظة

ردة الفعل عند التصفٌق أمامه ، مالحظة حركة الرأس فً اتجاه الصوت 

.ورفع صوت المذٌاع أو التلفاز 

من خالله ٌتعرف الطفل على اإلستماع للمفردات أساس للنمو اللغوي 

العدٌد من المفاهٌم  اللغوٌة ومعانٌها وطرٌقة النطق ومخارج الحروف ، 
.األفكار والمعانً التً تحملها الجمل والكلمات 



  ًمن النشاط اللغوي الممارس ٌومٌا % ( 45) ٌشكل اإلستماع حوال.

 الطفل قبل المدرسة ٌسمع وٌفهم كثٌرا قبل أن ٌتكلم وبصورة أكثر مما

.ٌتوقعه الكبار

 السمع مع الفهم والتفكير واإلستجابةاإلستماع الذي ٌعنٌنا هو.

 والقدرة على سالمة الحواس عملٌة اإلستماع واإلنصات الجٌد تتطلب

عملٌات تركٌز اإلنتباه وعدم اإلنشغال عن مصدر الصوت باإلضافة إلى 

تتمثل فً الفهم والتمٌٌز واإلنصات واإلدراك ومن ثم إختٌار عقلٌة 
.اإلستجابة المناسبة للرسالة كما فهمها حسٌا وحركٌا 



  هو اإلستماع العرضً الذي ٌتم عندما ٌكون : اإلستماع الهامشي

الطفل منهمكا فً نشاط وٌستمع بطرٌقة هامشٌة للموسٌقى مثال أو كلمة 

تقال دون توقف عندها ، وهو أقرب إلى عملٌة السماع منه إلى اإلستماع 

.

  اإلستماع الذي ٌقوم به الطفل بتركٌز ألن ما : اإلستماع التقديري

ٌسمعه ٌسره وٌرٌد أن ٌستمتع به وإن كان ال ٌبذل مجهودا لٌتابع وٌفهم 
.ما ٌقال 



  الطفل ٌركز إنتباهه لٌفهم ما ٌقال وٌبذل مجهودا : اإلنصات اإلنتباهي

.للمتابعة وٌلغً ما ٌشتت إنتباهه 

 ٌزٌد عن اإلنتباهً بأن المستمع مطالب برد فعل : اإلنصات التحليلي

.كأن ٌرد على سؤال أو ٌنفذ تعلٌمات 

ٌمارس األطفال كل أنواع اإلستماع ولكن النوعٌن األولٌن ٌحتاجان إلى 

تدرٌب من الكبار وبتوفٌر عدد من األنشطة والفرص لتنمٌة مهارة 

اإلستماع اإلنتباهً والتحلٌلً للقدرة على التحدث إذ كٌف للطفل أن 

ٌتحدث إن لم ٌكن قد أنصت وتنبه وفهم وأدرك تسلسل األصوات 

...............والحروف لتكوٌن كلمة ثم جملة



 ٌوما فً حٌاة طفل بالروضة : مثال:

الٌوم بأخبار أو حدٌث الصباح ، حٌث ٌتحدث األطفال عما مر بهم فً  يبدأ

ٌأتً ثم  الٌوم السابق وٌستمعون لحكاٌات بعضهم وإستجابة معلمتهم

ٌأتً بعد ذلك عمل األطفال  ثمحدٌث المعلمة حول تسلسل أنشطة الٌوم 

ركن اللعب ) فً مجموعات صغٌرة ٌمارسون األنشطة اللغوٌة فٌها 
..............(اإلٌهامً األغانً والقصص 



o ٌعتبر التحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي وأكثرها استخداما ووسٌط

.التواصل اللغوي بٌن البشر قبل القراءة والكتابة 

o المتحدث ٌعبر عن أفكاره ومشاعره ومعلوماته للغٌر باستخدام تعابٌر

.لفظٌة بحكم النظام اللغوي 

o ًتمثل مهارة التحدث الجانب اإلٌجابً من التواصل اللغوي حٌث ٌأت
.التحدث مقابل اإلستماع 



نمو المفردات اللغوٌة التً ٌحتاجها الطفل للتعبٌر عن األشٌاء 1)

.واألفعال واألحاسٌس التً ٌشعر بها 

.اللفظ الصحٌح للكلمات والنطق السلٌم للحروف 2)

.التكلم فً جمل سلٌمة غٌر مبتورة وحسب قواعد اللغة 3)

.اكتساب مهارة ترتٌب األفكار لٌفهم السامع معنى الكالم 4)

.مهارة اإلتصال باآلخرٌن 5)

ثم ٌأتً أهمٌة اإلنتباه للطرٌقة التً تلفظ فٌها الكلمات والحروف إذ ال بد أن 
.ٌكون اللفظ واضح وسلٌم 



 من المفٌد أن ٌبدأ المعلم بتنمٌة قدرة الطفل على ترتٌب أفكاره وصٌاغتها

.بلغة مناسبة قبل بدأ تعلٌم القراءة

 تعتبر المناقشة والحوار أفضل طرٌقة لتشجٌع األطفال على التحدث ، إذ

على المعلمة الذكٌة توجٌه أسئلة ذكٌة ولطٌفة تشجع على إطالة الحوار 

.لتنمو العالقة التبادلٌة اإلٌجابٌة بٌن اللغة والفكر

 أن معظم التالمٌذ ٌتعلمون بشكل أفضل عندما ٌقلل المعلم من تلقٌنه كما

.وانتقاداته وتعلٌماته وأوامره

 البد للمعلمة تحدٌد الغرض من األسئلة التً توجهها لألطفال إلثارة
.الحوار والحدٌث والمناقشة ولٌس األسئلة التً تحكمها إجابة واحدة 



  تعوٌدهم أسالٌب الحوار والمناقشة وكٌفٌة طرح األسئلة ومحاولة

.اإلجابة علٌها والدفاع عن وجهة نظرهم باألدلة والمعلومات 

 تقبل وجهات النظر المختلفة وعدم اإلستهزاء.

 إشراك وتشجٌع جمٌع أطراف الحوار فً النقاش.

 ال تطٌل مدة النقاش حسب قدرة األطفال على اإلنتباه والتركٌز.

 على المعلمة أن تلخص أهم األفكار وتوجه سؤال ٌساعد على اإلستمرار
.فً الحوار بشكل بناء 



 على الرغم من وجود العدٌد من الوسائط التً تدعو الطفل

للحدٌث وتنمٌة لغة التحدث إال أنه مهم إفساح المجال أوال 

للتعبٌر الحر قبل الموجه باستخدام وسائل وموضوعات 

محددة ألن الطفل بحاجة فً هذه المرحلة لإلنطالق والحركة 

.واللعب وقدرته محدودة للتركٌز واإلنتباه 

 ٌتطلب إتاحة الفرصة له إلكتشاف بٌئته وعالمه واختٌار

الموضوعات وأنواع اللعب التً ٌمٌل إلٌها والتحدث مع 
.أفراد ٌشعر باأللفة معهم وٌطمئن إلٌهم 



  أن تكون الوسائط جذابة فً شكلها وصورها مزودة بالحركة والصوت

.ٌستطٌع أن ٌستخدمها الطفل بدون مساعد 

 أن تتناول موضوعات مرتبطة بحٌاة الطفل وبٌئته وإهتماماته.

 تهتم بالتربٌة الوجدانٌة والتنشئة اإلجتماعٌة والخلقٌة إلى جانب مهاراته

.اللغوٌة 

أن ٌراعى فً تفصٌلها مبدأ التدرج فً الصعوبة.

 أن ٌتم التحدث حول الموضوع قبل عرضه بلغة بسٌطة لتزوٌد الطفل

.بالمفردات والمفاهٌم والخبرات ٌحتاجها لٌتحدث عنها بثقة وطالقة 

 أن تؤدي األنشطة إحساس الطفل بكفاءته لتعامله مع بٌئته ولها مردودها
.الوظٌفً فً الحٌاة الٌومٌة 



 تقسٌم المجموعات

ًتقسٌم األعمال على المجموعات تطبٌقا عملٌا للمحاضرة كما هو ف

الفصل الرابع والخامس من كتاب الدكتورة هدى الناشف .

 حسب / سٌتم العرض العملً فً المحاضرة القادمة األسبوع الخامس
. ترتٌب المجموعات 

 مراعاة اإلبداع واإلبتكار فً إنتاج وتقدٌم األنشطة.

 ًالملف اإللكترون.


