
يتعهى انطفم انكتاتح يٍ خالل 

ونيش عٍ  تحزيحيًارصح انكتاتح 

.غزيك انتُميػ وانتىصيم

مهارة الكتابة لطفل ما قبل المدرسة 









نكم : انذفتز انشخصي.انمايىس انشخصي
غفم أٌ يكتة تحزيح تإيحاء يٍ انًعهًح 

نًىظىع يا ،عهى انًعهًح انتأكذ يٍ كتاتح 
انتاريخ نًعزفح يزاحم انكتاتح وتطىر 

.يزحهح انتأنيف

الكتابة الحرة المستقلة







صُذوق انثزيذ وأدواته أدواخ انكتاتح

ِظبسٌف

ًٚسق سسبئ

سبػً اٌجشٌذ

 ؽٛاثغ أٚ طٛس الطمخ شجٍٙخ

.ثبٌطٛاثغ 

ألالَ سطبص

ألالَ حجش ، ٍِٛٔخ

أٚساق ٍِٛٔخ،ثٍؼبء،ِخططخ

طّغ، دثبسخ ،ِمض.

 ششٌؾ الصق،طٛس الطمخ

ِجالد ٌٍمض ٚاٌٍظك.

ْٛسوٓ اٌمشاءح .أٚساق وشث
.ٚاٌىزبثخ ٚسوٓ اٌفٓ

محفزات  الكتابة 



مراحل الكتابة الناشئة لدى األطفال

ُِّىٓ أْ ٌشسُ اٌطفً شجشح ٌٚمٛي وزجذ شجشح: اٌشس.

 راد دالٌخ ٌٍطفً ٌٚىٓ لذ ال ٌفّٙٙب : اٌشخجطخ اٌؼشٛائٍخ

.اٌىجبس

رمٍٍذ ٌٍىجبس ٚفذ رزخز شىً ؽًٌٛ :اٌشخجطخ إٌّظّخ.

وزبثخ أشىبي رشِض ٌحشٚف طحٍحخ أٚ أحشف ِخزشػخ.

ْوزبثخ أشىبي رشجٗ حشٚف طحٍحخ ٌٚىٓ ثذْٚ إرمب.



 ٚرىْٛ ثؼذ رؼٍٍُ وزبثخ األحشف :وزبثخ أحشف طحٍحخ

.ٚاٌزذسٌت ػٍى وزبثزٙب

 ٌخزشع اٌطفً ؽشٌمخ ٌىزبثخ اٌىٍّخ : اٌىزبثخ اٌّخزشػخ

اٌّمظٛدح وّب ٌشا٘ب اٌطفً ثٕبًءا ػٍى ّٖٔٛ إدساوٗ 

.وزبثزٗ ٌىٍّخ ثبة   ثت : ِضبي : اٌسّؼً 

 ٌٚىْٛ اٌطفً ِزّىٓ ِٓ اٌىزبثخ ثشىً .اٌىزبثخ اٌظحٍحخ

.إِالئً سٍٍُ 



أمثلة الكتابة الحرة المستقلة

كتاب انمايىس انًصىر

ٌجّغ اٌطفً ثطبلبد ِٓ 

إٌّضي ٌظٛس حشف 

ِؼٍٓ صُ ٌٕسخ اٌىٍّبد 

ِجٍخ .)اٌزً وزجٙب 

،  لٛدي،ثشٚشٛس،طٛس،

.ةثٍغ ٌحشف 

دفزش اٌزأٌٍف:

اٌطفً ٌحىً ٚاٌّؼٍّخ 

رىزت ِب ٌٍٍّٗ ػٍٍٙب 

اٌطفً ثبإلػبفخ 

.ٌٍزبسٌخ



الكتب

وزبة اٌزأٌٍف 

.اٌجّبػً ٌٍٛحذح

وزبة اٌزأٌٍف 

.اٌّسزمً ٌٍطفً

.شجشح اٌىزت

.ثطبلبد ثبألحشف

 لظض

.فىبٍ٘خ،ػٍٍّخ،شؼش،دٌٍٕخ،رشاس

لٛاٍِس ِظٛسح.

جشائذ.

رسجٍالد ٌٍمظض.

لظض ٚثشٌخ.

ٌّىٓ اسزخذاُِٙ ثشوٓ اٌّىزجخ.



 ًٚسق )حشف االسجٛع وجٍش اٌحجُ ٚحس
(اٌظٕفشح

 سجٛسح ِغٕبؽٍسٍخ ٌٍزذسة ػٍى وزبثخ اٌحشف.

ثطبلبد ٌىٍّبد رجذأ ثحشف األسجٛع.

أٚساق اٌؼًّ اٌخبطخ ثبٌحشف.

ٌؼجخ لالداد األحشف

وٍّخ  -ثظٛسح-أٌؼبة ِطبثمخ وٍّخ ثىٍّخ
(.ثبٌحشف األٚي ِٓ اٌىٍّخ



األٔشطخ اٌّظبحجخ ٌٍمظخ.

 ًرٍّٕخ اإلدسان اٌسّؼً . اٌجٍئخ اٌغٍٕخ ٌغٌٛب

.ٌألطٛاد

 فزشحٌٍطفً ثأي اٌّزوشح اٌٍٍِٛخ.

ًػشع ثطبلخ ٌؼٍك ػٍٍٙب اٌطف.



اٌىزت اٌظغٍشح اٌخبطخ ثبٌحشف.

 ٌٛحخ جٍجٍخ ثأسّبء األؽفبي ٚوٍّبد اٌٛحذاد.

ٌٕسخ اٌطفً أي وٍّخ  :أٌجَٛ وٍّبرً اٌّفؼٍخ

.ٌٚؼؼٙب ثبألٌجَٛ

اٌىزت اٌظغٍشح اٌخبطخ ثبٌحشف.

وزبة أسّبءاألؽفبي.

سسبٌخ ٌّٓ ٌشٌذ ٌىزجٙب ٌٚىزت ٌّٓ ِٚٓ ِٓ؟



ح  اتح جًه انًعهًح تكت ثذأ  ت  ، ورلح كثيزج يع لهى عزيط 
يح  مثه ..( صىف َذهة: يثم ) يضت .. . . . . نها . تح يخطػ  كتا

ا م .يضث

أو يعاهذج فاليح  ت إ تها يثم  انعًم  ى  ح نعًم ت تح ) أو جًه كتا
ما حضة يىلف يعيٍ يع يزاعاج  (غيز يخطػ نها يضث

اتح تثػء و يزاعاج عالياخ  كت ن ا ء  ثُا أ انتهجي 
تزليى ن يىييا  .ا تها  ئ .  ولزا

الكتابة الجماعية



.اصتخذاو انطفم نهغح انكتاتح ألغزض حميميح

كهًا كاٌ انُشاغ وظيفيا كهًا كاٌ أكثز فائذج 

.وَشاغ 

ال تذ يٍ خهك يىالف كتاتيح ؟؟

الكتابة الوظيفية



انًهاراخ انهغىيح يتصهح ويتزاتطح ويتزايُح.

انتحذث

اإلصتًاع

انمزاءج

انكتاتح



نيش انهذف يٍ انكتاتح انحزج 
انًضتمهح وانىظيفيح تفضيز 
انكهًاخ تم انهذف أٌ يعع 

انطفم انمهى عهى انىرلح 
.ويشخثػ

مالحظة



أنشطة أسماء األطفال

 ثطبلبد أسّبء األؽفبي فً اٌحٍمخ اٌظجبحٍخ ٌّٚىٓ ٚػغ ِضٍٍزٙب

، حٍش ٌشوت اٌطفً ثٕفسٗ إسّٗ االػّبي اإلدساوٍخ ثشوٓ 

.ٌظحجٗ رٙجً ِٓ اٌّؼٍّخ ٌظٛد األحشف ِغ اٌزشجٍغ 

 ٌٗثطبلبد األسّبء ثبألسوبْ اٌّخزٍفخ ٌٕسخ اٌطفً إسّٗ ػٍى أػّب

.ٚإٔزبجبرٗ 

 وزبثخ األسّبء ػٍى األسفف.

 ًدفزش اٌزٛلٍغ اٌظجبح.



وزبثخ اٌطفً إلسّٗ ػٍى لبئّخ اإلٔزظبس فً اٌٍّؼت ِضال.

 اٌجذاٚي اإلحظبئٍخ حست:

.اٌحشف األٚي•

.ؽٛي اإلسُ•

.اٌحشف األٚي ٚاألخٍش ِٓ أي وٍّخ.اٌجٕس•

أصجزذ األثحبس ثأْ أٌٚى خجشاد اٌطفً ثبٌٍغخ 

اٌّىزٛثخ رىْٛ ِغ إسّٗ ٚأسّبء أطحبثٗ ِّب ٌضٌذ٘ب 

.فؼبٌٍخ ِٚؼٕى



أنشطة تقديم الحرف

 ٔشٍذ األثجذٌخ ِغ اإلشبسح ٌألحشف ػٍى ٌٛحخ

.األحشف ٌٍِٛبً 

 ػشع اٌحشف ِٕؼضال شىال ٚإسّب ٚطٛرب.

 (اٌجبء ٌشجٗ أحذ ٌؼحه ) رشجٍٗ شىً اٌحشف

 ِٓ ٚسؤاي األؽفبي ػٓ ِٓ ٌجذأ إسّٗ ثبٌحشف أ

.ٌحٛي إسّٗ اٌحشف أٚ ِٓ ال ٌحٛي إسّٗ اٌحشف



 رجذأ  ثبٌحشف ػٍى ٌىٍّبد رجذأ ٚال  رمذٌُ أِضٍخ

.ثطبلبد ِىزٛثخ ثذْٚ طٛسح

 رمذٌُ أٚساق ثٍؼبء ٌٍزذسٌت ػٍى وزبثخ اٌحشف

.وزبثخ حشح

اٌسؤاي ػٓ أٌبَ االسجٛع اٌزً رحٛي اٌحشف.

اإلشبسح ٌحشف االسجٛع.



انماعذج انذهثيح:

إػطبء اٌطفً اٌحشٌخ اٌّطٍمخ.

 اٌزىشاس اًٌٍِٛ ألٔشطخ اٌىزبثخ ٌزظجح
.ػبدح

 إسزخذاَ اٌىزبثخ ثىً فزشاد اٌجذٚي
.اًٌٍِٛ

اإلسزخذاَ اٌٛظٍفً ٌٍىزبثخ.


