
ِب ٟ٘ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌشئ١غ١خ؟



ِٙبسح االعزّبع...أٚال

ِثبي؟؟.   اٌطفً ٠غّغ ٚ٘ٛ ال ٠ضاي خ١ٕٓ فٟ ثطٓ اِٗ

.ِٓ إٌشبط اٌٍغٛٞ اٌزٞ ٠ّبسعٗ اٌطفً ١ِٛ٠ب  % ٠45شىً االعزّبع 

اإلٔصبد؟؟........االعزّبع.........ً٘ ٕ٘بن فشق ث١ٓ اٌغّبع



) وً ِب ٠صً اٌٝ االرْ ِٓ اصٛاد دْٚ أزجبٖ ٌٙب اٚ ا٘زّبَ ....اٌغّبع

(.االعزّبع اٌٙبِشٟ

اػطبء اٌطفً ػٕب٠خ ٚا٘زّبَ العزمجبي االصٛاد ثٙذف فّٙٙب ....االعزّبع

(.االعزّبع االٔزجبٟ٘)

(.االٔصبد اٌزح١ٍٍٟ) ٠زضّٓ االعزّبع ثذسخخ ػب١ٌخ ِٓ االٔزجبٖ  ...االٔصبد



ً٘ ٠ّبسط اٌطفً ٘زٖ االٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌالعزّبع؟؟

أٞ أٔٛاع االعزّبع رحزبج اٌٝ رذس٠ت؟؟



:االعزّبع ٚاإلٔصبد اٌد١ذ ٠زطٍت

(ر١١ّض ٚفُٙ ٚإدسان)ػ١ٍّبد ػم١ٍخ + عالِخ اٌحٛاط      

االدسان اٌغّؼٟ فٟ ضٛء اٌخجشاد اٌغبثمخ 

ِٚٙبساد اٌزاوشح اٌغّؼ١خ



اَ أٙب رٕضح ِٓ ....ً٘ رحزبج ِٙبسح االعزّبع اٌٝ رذس٠ت

خالي اٌٛلذ ٚإٌّٛ؟؟؟



رذس٠ت اٌطفً ػٍٝ ِٙبسح االعزّبع ٚاإلدسان اٌغّؼٟ ٠ؤدٞ اٌٝ 

.“رحذس ٚلشاءح ٚوزبثخ” االسرمبء ثبٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ االخشٜ 

.ٕ٘بن ػاللخ ٚث١مخ ث١ٓ ِٙبسرٟ االعزّبع ٚاٌزحذس

ألطفبي “ االدسان اٌف١ّٟٔٛ” ٠شٜ اٌىث١ش ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ ضشٚسح رؼ١ٍُ 

.ِب لجً اٌّذسعخ ر١ّٙذا الوزغبة ِٙبسح اٌمشاءح



.٠حزبج اٌطفً اْ ٠شوض ػٍٝ االصٛاد حزٝ ٠صٕغ اٌىٍّبد•

ٚاٌمذسح ػٍٝ اعزمطبع رٍه االصٛاد ...اٌىٍّبد صٕؼذ ِٓ خالي ِدّٛػخ اصٛاد•

.ِٓ اٌىٍّبد ٚإػبدح ِضخٙب ثجؼضٙب اٌجؼض

:اٌطفً ػٍٝ رؼٍُ ِجبدئ ػٍُ االصٛاد ِثً االدسان اٌف٠ّٟ١ٔٛغبػذ •

.فُٙ االحشف االثدذ٠خ

.ِؼشفخ اْ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ اٌحشف اٌّطجٛع ٚاٌصٛد اٌٍّفٛظ

ٚحذح والَ رغبػذ ػٍٝ ر١١ّض ٔطك ٌفظخ ِب ػٓ ٔطك ٌفظخ اخشٜ..االدسان اٌف١ّٟٔٛ



ماهي أهمية تنمية مهارة االستماع للطفل؟؟



:أ١ّ٘خ ر١ّٕخ ِٙبسح االعزّبع ٌطفً اٌشٚضخ

(.رحص١ال ٚرؼج١شا ٚفّٙب) ر١ّٕخ اٌٍغخ اٌشف٠ٛخ 

.ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ر١١ّض االصٛاد

.ِغبػذح اٌطفً ػٍٝ رٕظ١ُ افىبسٖ

.ِغبػذح اٌطفً ػٍٝ اٌزخ١ً

.ر١ّٕخ اٌزاوشح اٌغّؼ١خ ٌذٜ اٌطفً

.ص٠بدح ِذٜ االٔزجبٖ ػٕذ اٌطفً

ر١ّٕخ ِٙبسح االعزّبع رٕؼىظ ػٍٝ وبفخ اٌّٙبساد اٌؼم١ٍخ ٚاالخزّبػ١خ 
.ٚاإلثذاػ١خ



ً٘ رخزٍف لذسح االطفبي ػٍٝ االعزّبع ِٓ ِشحٍخ اٌٝ اخشٜ 

ِٚٓ طفً اٌٝ اخش؟؟



ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش ػٍٝ لذسح اٌطفً ػٍٝ 

:االعزّبع اٌد١ذ

.إٌضح اٌغّؼٟ

.ِشحٍخ إٌّٛ اٌؼمٍٟ

.طش٠مخ اٌزفى١ش

.اٌحص١ٍخ اٌٍغ٠ٛخ

.ِٕبعجخ ِحزٜٛ االعزّبع

.رٛفش ث١ئخ ف١ض٠م١خ ٚاخزّبػ١خ داػّخ



:اُ٘ ِٙبساد االعزّبع

...السجع...اصوات االحرف والكلمات)  التمييز السمعي بين االصوات

نوع الصوت ودرجته

..اوامر لفظية..يفهم احداث القصة) ان يفهم الطفل معنى ما يسمعه : الفهم السماعي

ان يتذكر الطفل الكلمات والجمل واألناشيد التي سمعها:  الذاكرة السمعية

...االلغاز) الفهم السماعي + الذاكرة السمعية: الحكم اللفظي



:ثؼض األٔشطخ اٌزٟ رّٕٟ ِٙبساد االعزّبع ػٕذ اٌطفً

الحوار والمحادثة

االلغاز

االلعاب اللغوية المختلفة 

تمييز بعض االصوات من حيث نوعها 

..اتجاهها..حدتها..

االصوات المتشابهة والمختلفة

االستماع للقصص

واألناشيد 



.............لننشذ معب  



....ٌٍٕؼت ع٠ٛب  



ِٙبسح اٌزحذس...ثب١ٔب  

.من اىم الميبراث اللغٌٌت ًأكثزىب استخذامب•

.تزتبط ارتببطب ًثٍقب بميبرة االستمبع•

(.التٌاصل) تحقق ىذه الميبرة الٌظٍفت الزئٍسٍت للغت •



:أهم مهارات التحدث

.إٌطك اٌغ١ٍُ ٌٍحشٚف ِٚخبسخٙب•

.اٌزغٍغً إٌّطمٟ ٌألفىبس•

.ص١بغخ اٌدٍّخ ثشىً صح١ح•

.رٛظ١ف اٌّفشداد اٌٍغ٠ٛخ ٚرٕٛػٙب•



و١ف ٠ّىٕٕب ر١ّٕخ ِٙبسح اٌزحذس ػٕذ طفً اٌشٚضخ؟

.اثزاء حصٍلت الطفل اللغٌٌت ببلمفزداث التً ٌحتبجيب فً حٍبتو الٌٍمٍت•

.اىمٍت االنتببه الى الطزٌقت التً نلفع بيب االحزف ًالكلمبث•

“ٚث١ٓ االطفبي ِغ ثؼضُٙ اٌجؼض“   ” ث١ٓ اٌّؼٍّخ ٚاألطفبي” :  المنبقشت ًالحٌار•

...بشكل فزدي ًتٌاصل بصزي...مجمٌعبث صغٍزة ...أسئلت مفتٌحت)  

.تعٌٌذىم على التفكٍز المنطقً ًعلى االستنتبج

.تعٌٌذىم على تقبل ًجيبث نظز االخزٌن



:بعض األنشطة التي تنمي مهارة التحدث

.الحديث الحر

.الحوار والمناقشة

.بطاقات التحدث/ صور

“اعادة سردها..اعادة تمثيل احداث القصة“ .القصص


