
.لقد كانت أول كلمة فً القرآن هً أمر القراءة ألهمٌتها القصوى فً حٌاة اإلنسان 

.استخدمت القصة فً القرآن 
لماذا ال نقرأ ؟؟؟

.سٌظل الكتاب دوما محتل المكانة األولى كمصدر للمعرفة 



   عدم تنمٌة االستعداد للقراءة فً مرحلة ما قبل المدرسة.

  انشغال الطفل بضرورٌات الحٌاة الملحة.

  تعود الطفل على نمط معٌن من التفكٌر.

  عدم توفر الجانب الجمالً فً المادة المقروءة.

 عدم توفر مكتبات لألطفال.

 ِِِمشاهدة التلفاز. 

 ِِِِاألهل.



 زرع حب القراءة فً نفوس األطفال بتكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو –1

...الكتاب 

 :ٌتطلب ذلك 

أن تكون القراءة عادة 

(المتعة )أن توجد دافعٌة داخلٌة 

وجود نموذج حً وجٌد للقراءة وهً المعلمة



 تشٌر نتائج أبحاث الدماغ أن قراءة القصص لألطفال 
ٌبدو مالئم بشكل قوي مع طبٌعة عمل الدماغ لتحقٌقها 

التوحد مع 

الشخصٌات

التشوٌق 

واإلثارة
النسق والسٌاق

المتعةالتحدي 



قراءة الطفل 

المستقلة

بٌئة غنٌة لغوٌا

تعلٌم األحرف 

وأصواتها

كتابة الطفل 

المستقلة

أنشطة مصاحبة 

للقصة

القراءة الجهورٌة 

من المعلمة لألطفال
الكتابة مع األطفال

تنمٌة اإلدراك 

السمعً لألطفال



  الخٌال واإلبداع واالبتكار وزٌادة الخبرات والمعارف.

  تنمٌة القدرة على التركٌز وتساعد على فهم مشاعر األطفال

  والتقلٌل من التوتر .تنمٌة القدرة على حل المشكالت.

  وإثراء فضول الطفل .التغلب على بعض مشكالت الطفولة.

  تنمٌة القدرة على التحلٌل والتفكٌر الناقد.

  زرع وتعزٌز القٌم واألخالق الحمٌدة.

  تنمٌة المفاهٌم الرٌاضٌة.

 تنمٌة المفاهٌم العلمٌة.



التعبٌر والصٌاغة 

اللغوٌة الصحٌحة

الطالقة

التغلب على 

مشكلة اإلزدواجٌة
تعلم لغة ثانٌة

هجاء مرئً

تنمٌة الحس ببنٌة 

القصة 
تعرف لغة الكتاب

حصٌلة لغوٌة

مفاهٌم خاصة 

بالكتاب



 ما هً ؟

 .اقرأي القصة بشكل ٌدخل الطفل بالجو 

 كٌف نعالجها ؟

كثرة القراءة

القراءة المعبرة 

(افرنقعوا عنً ) التبسٌط اللغوي 



 ٌجب أن ٌدعم ببرنامج قراءة منزلٌة وكذلك بإشراك 
:األم فً بعض فترات البرنامج 

محاضرة 

لالمهات

أهل ٌهدون 
للمدرسة 

كتب

األم القارئة 
فً الركن أو 

الحلقة

قراءة منزلٌة 
ترسل فٌه 

كتب



مرآة، تعكس الثقافة 

العربٌة واإلسالمٌة

العالم )نافدة

(الخارحً



   (صفحة واحدة وموقف واحد ) األقصوصة

 القصة القصٌرة.

 القصة  تتعدد فٌها الشخصٌات واألحداث.

 الرواٌة  عدد من األجزاء وأكثر من زمن وتتعدد
 ِِ ِِ ِِ .الشخصٌات واألجزاِء



قصص

كتب كبٌرة

الكتاب الخفً 

مقطع ثم اسألً عن  إقرأي

الصور الذهنٌة



شعر

قصص السٌرة

قوامٌس 

مصورة
تراث

قصص القرآن

علمٌة فكاهٌة

موسوعات 

دٌنٌة



إسعاف ، )  ابحثً عن قصص متصلة باهتمام األطفال  1)

(  شرطة 

بالمنزل أو )احتاري كتاب له عالقة بأحداث جارٌة 2)

كأن تكون مرتبطة بوحدة علمٌة أو بحدث عائلً ( المدرسة

.كوالدة طفل جدٌد فً العائلة 

.اختٌار قصص بناءة فً حبكتها  3)

اختٌار قصص تسمح لألطفال بالتفاعل مع أحداث القصة  4)
.بطرح توقعات 



 قصص فكاهٌة وممتعة ومثٌرة ( –5

 .مالئمة فً محتواها للفئة العمرٌة الموجهة لها (  - 6

 تحتوي على صراع ٌفتح باب الحوار والمناقشة ( –7

 .فٌها حل للصراع (  - 8

 تقدم معلومات علمٌة بطرٌقة صحٌحة ( –9

 هل تقدم القصة للطفل مواضٌع جدٌدة توسع مداركه (  - 10

.ومعلوماته 

 هل تقدم القٌم بشكل ٌشجع الطفل على السؤال (  - 11
والبحث أم أنها تقدم بشكل خطبً؟



هل تتوافق مع التعالٌم اإلسالمٌة ؟ 1.

هل تمثل القصص ثقافات مختلفة؟  2.

هل تقدم الثقافات بشكل صحٌح وواقعً خالً من  3.

العنصرٌة والتعصب؟

هل تمثل الشخصٌات الشرٌرة أناس من ثقافات مختلفة أم  4.

أنها تركز على صنف واجد من الشعوب ؟

هل تقدم فٌه النساء بشخصٌة قوٌة وقٌادٌة أم أنها محصورة  5.
فً ادوار تقلٌدٌة وضعٌفة ؟



  هل قدمت الشخصٌات بشكل واقعً ومنافً للتطبٌع

(العربً إرهابً والهندي عامل ؟)؟ 

 هل ترتبط بارتباط وثٌق بأحداث القصة ؟

هل رسوماتها ملفتة وإحراجها جٌد ؟



 هل لغة الكتاب لغة عربٌة صحٌحة ؟

 هل هً لغة مبسطة ؟

  هل تحوي القصة مفردات جدٌدة تزٌد من حصٌلة

األطفال اللغوٌة ؟

 هل تحوي على عبارات أو كلمات متكررة ؟

  باإلضافة إلى السجع.

  هل ٌستطٌع الطفل قراءتها بنفسه ؟

 هل طول القصة مناسب ؟



  لها بداٌة وسط ونهاٌة.

  ال تشجع النهاٌة لسلوك غٌر مقبول أو النهاٌة غٌر

.مشجعة 

  مناسبة للفئة العمرٌة ، لها هدف.

  تقدم معلومات ومواضٌع جدٌدة توسع مدارك الطفل.



 .ٌجب التحضٌر :  قبل القراءة 

 !!!!!!!ٌومٌا :  لوقتا

 المكان 
  جلسة المعلمة

 العامالن المحددان لكٌفٌة جلوس ) جلسة األطفال 
األطفال ( الرؤية الراحة

 عالقة ال بد من تعرٌف الطفل بالكاتب والرسام لتكوٌن 
.بٌنهم 



• الوقفات 
وعالمات 

الترقٌم

• تمثٌل الدور 

لألصوات

• االبتسامة 

والراحة

• التعرٌف 
بالمؤلف 

والرسام

معبرة 
تحٌى 

الكلمة

التبسٌط 

اللغوي

السرعة
وضوح 

الصوت



قبل القراءة 

للتمهٌد وربط القدٌم بالحدٌث

أثناء القراءة 

للتوقع

بعد  القراءة  

للتأكد من الفهم 

لتحليل وتفكير ناقد 

للخيال


