
تطوير تعلم القراءة والكتابة على مر 

العصور

:المحاور التً نستعرضها 

أهم الفبلسفة والعلماء الذٌن كان لهم عهد مسبق 

.بالطفولة والتعلٌم منذ قرون



• العالم روسو : تربٌة الطفل طبٌعٌة ، ال ٌجبر على تعلم اشٌاء 

• .لٌسو مستعدٌن لتعلمها من الناحٌة التطورٌة

• دور المعلم استخدام استراتٌجٌات تنسجم مع استعداد الطفل 
.للقراءة بأقل قدر من التدخل 

• العالم بستالوتزي :ٌتعلم الطفل بطبٌعته من خبلل حواسه

• العالم فروبل : ركز على أهمٌة اللعب فً التعلم .

• العالم دٌوي : ٌجب أن ٌبنى المنهج الدراسً بناءا على 
.إهتمامات الطفل وأكد على أهمٌة اللعب والحٌاة الواقعٌة 

• العالمة مونتسوري: استخدام الحواس لتشجٌع التعلٌم كما 
التعلم ) صممت مواد لتساعد الطفل على تصحٌح أخطائه 

( الذاتً 



• العالم بٌاجٌه : التعلم ٌحدث عندما ٌتفاعل األطفال مع أقرانهم 

• .........والكبار فً موقف اجتماعً أثناء تفاعلهم مع بٌئتهم 

• نظرٌة هاللٌداي فً تطور اللغة :

• ترتكز على نمو اللغة األولٌة لدى األطفال على الوظٌفة 

• إلرضاء حاجة شخصٌة ، إلنجاز أمور : وسٌلٌة

• (ال نوم اآلن ) للتحكم بسلوك اآلخرٌن :  تنظٌمٌة

• (أرٌد أن ألعب )للتفاهم مع اآلخرٌن :  تفاعلٌة

(إننً ألعب اآلن) للتعبٌر عن أنفسهم :  شخصٌة

(لماذا البقر موجود )الكتشاف وتعلم األشٌاء : مشجعة 



• (لنلعب لعبة الفضاء) للتظاهر ولٌصدقهم اآلخرٌن :  خٌالٌة

• سأرٌك كٌف تعمل هذه ) لتوصٌل معلومة لآلخرٌن :  تثقٌفٌة

(اللعبة 

• لغة األطفال تنمو تبعا لحاجتهم إلستخدامها وإلهتماماتهم 

وللمعنى الذي تحمله لهم وٌكتسب الطفل اللغة من خالل 

.اإلكتشاف واإلختراع بدعم وتشجٌع المربٌن 



انهغت انكامهت فً رٌاض األطفال كمنحى نهتعهم 

انهغىي

• المبادئ التً تقوم علٌها نظرٌة تعلم اللغة بشكلها المتكامل 

• .تعلم الطفل القراءة  ٌتم بشكل طبٌعً وتلقائً  -

• ٌعرف األطفال الكثٌر من القراءة والكتابة قبل التحاقهم  -

بالروضة 

• .باستطاعة جمٌع األطفال تعلم القراءة والكتابة  -

• ٌتعلم األطفال القراءة والكتابة عندما تدمج مع أنشطة أخرى  -

.وتكون ذات معنى ووظٌفة بالنسبة لهم 

• .ٌتعلم األطفال عندم تتاح لهم فرص اإلختٌار  -



أفضل تعلم ٌتم عندما ٌتعلم األطفال كمجموعة فً مناخ  -•

خال من التنافس

ٌتعلم األطفال عندما ٌتحدثون وٌمارسون أنشطتهم فً   -•

.إطار إجتماعً 



• اللغة وتعلم القراءة والكتابة



بدأ اإلهتمام باإلستعداد للقراءة والكتابة منذ العقود المبكرة 

فكان تركٌز التربوٌٌن على توجٌه مجموعة من المهارات 

كمتطلبات سابقة للقراءة والكتابة تقدم لجٌع أطفال 

األصوات ) الروضة تتضمن مهارات المٌٌز السمعً 

(المألوفة المتشابهة ، اصوات الحروف 

التمٌٌز المرئً للتعرف على األلوان وتمٌٌز 

............الحروف

........مهارات القص والتلوٌن والعجن



ٌبدأ األطفال باكتساب المعلومات عن القراءة والكتابة من •

.لحظة والدتهم 

األطفال فً سن ما قبل المدرسة هم قراء وكّتاب•

ٌبدأ تعلٌم القراءة والكتابة منذ الطفولة•

بٌئة (الروضات ) ٌجب أن ٌوفر األهل والمربٌن بالمدارس•

.ثرٌة لتعلٌم القراءة والكتابة

ٌحتاج األطفال لتدرٌب مستمر لتنمٌة المعرفة الموجودة مع •

.تنمٌة أحاسٌس إٌجابٌة عن الذات

أن ٌكون الراشدٌن نماذج ٌحتذى بها األطفال من المحافظة •

العمل على التعلم الجماعً .واإلهتمام بالكتب والمؤلفات

.لتبادل المعلومات



تجارب لئلصغاء (مشكلة وحل )تعرٌض األطفال لتجارب •

.والقراءة والكتابة واللفظ•

األطفال ٌعرفون الفرق بٌن الرسم والكتابة وٌحاولون تلقً•

الكتابة بطرق مبتكرة كما أنهم طوروا مفردات القراءة من  •
.........(ٌافطات الشوارع، المطبوعات المنزلٌة) محٌطهم 

تقدٌم بٌئة غنٌة تشجع األطفال على أن ٌولو اهتمام بالقراءة •
والكتابة وٌربطوها بالمتعة بجو من الحرٌة مع اإلشراف  

.والتدخل لتنمٌة المحصول اللفظً اللغوي 



• ٌشارك الطفل المتعلم فً الخبرة أو النموذج عندما : المشاركة 
كأن ) تكون ذات صلة ومعنى له وتؤدي غرضا ونتٌجة  إٌجابٌة 

(ٌقوم األطفال بتمثٌل قصة من كتبهم الكبٌرة 

• تعامل األطفال كقراء وكتاب بأن تطلب منهم كل ٌوم : التوقعات 
.القراءة والكتابة بأبسط صورها 

• على األطفال أن ٌتحملوا مسئولٌة اختٌار : تحمل المسئولٌة 
النماذج التً ٌقلدونها وٌقررون أي من جوانب اللغة الشفوٌة 

ٌركزون علٌها عند اختٌارهم لؤلنشطة المرتبطة بالقراءة والكتابة 
بما ٌحقق احتٌاجاتهم وعلى المعلمة أن توفر أفضل الظروف 

( 212م ص .) لتعلم اللغة 



ٌجب أن ٌتقبل المعلم إجابات األطفال التً تقترب من : التقرٌب •
.                                   النطق الصحٌح

لٌصححوا ( المجازفة ) إتاحة الفرصة للطفل المحاولة والخطأ 
.أنفسهم مع تقدمهم فً النمو والتعلم دون تخوف من المحاسبة 

ٌتعلم الطفل القراءة والكتابة ولو بشكل غٌر صحٌح :   اإلستخدام•
.بالمحاولة فٌبدأ بالشخبطة إلى أن ٌكتب الحروف 

إن أفضل وقت لتعلم القراءة والكتابة عندما ٌتلقى : رد الفعل •
األطفال ردود أفعال لما ٌقومون به كالعلٌق على ما ٌقومون به 
واإلجابة على أسئلتهم وتعلٌق رسوماتهم على الحائط أو كتابة 

.كلمات على الرسم الذي أنجزوه والتحدث عن مواضٌع أثارتهم 



تعهم انقراءة وانكتابت بشكم طبٍعً

القٌادي الدور الروتٌن الٌومً األنشطة الصفٌة

المعلمة قراءة جماعٌة عرض النماذج 1

المتعلم -  المعلمة  قراءة جماعٌة المشاركة 2

المتعلم وقت اإلختٌار الحر  التدرٌب والممارسة 3

المتعلم وقت المشاركة األداء 4



استراتٍجٍاث اكتساب انطفم نهمهاراث انهغىٌت

ٌنبغً أن ٌتوفر فً غرفة الصف الكثٌر من المواد :  اإلنغماس 

) المطبوعة والمقروءة التً تساعد على اإلنغماس فً اللغة 

مثل إنغماس الطفل فً اللغة المتوقع منه أن ٌتعلمها عندما 

( ٌسمع اآلخرٌن ٌتحدثون فً كل مكان 

ٌنبغً للمعلمة أن تقدم عروض ونماذج : عرض النماذج 

للكتابات واألفعال خبلل الٌوم بجمٌع األنشطة المرتبطة 

باكتساب المفاهٌم المختلفة أثناء إنغماسهم باألنشطة المتنوعة 

(211أمثلة ص )



تطىر انهغت باستراتٍجٍاث مستخدمت فً 

انمىضىعاث 

، الطقس ( الشتاء ) محادثات عن موضوع الوحدة : المناقشة •

..........المبلبس  ، مقارنة الفصول 

ذكر أي كلمة متعلقة بالشتاء ثم تصنف : لوائح الكلمات •

الكلمات تحت بنود ثم تدون الكلمات على رسم بٌانً ثم ٌعلق 

.الرسم على الغرفة 

صور مشاهد عن الشتاء تقدم معلومات مختلفة لهذا : الصورة •

.الفصل 

(  النظر والحدٌث ) مشاركة الوقت •



.التجارب العملٌة : اإلختبارات •

.الفن •

.الموسٌقى •

.تحضٌر الطعام •

.التمثٌل •

.اللعب فً الخارج •

مناقشة حالة الطقس والتارٌخ ومشاركة .رسالة الصباح •
.األخبار والتخطٌط للٌوم المدرسً 

.رحبلت مدر سٌة •

.قراءة القصص•



)  قدم عنوان لؤلطفال عن موضوع الدراسة : خلق قصص •

ودعهم ٌفكرون بقصة حول هذا (العاصفة الثلجٌة األولى 

.الموضوع 

:  إعادة سرد قصص •

ٌختار األطفال كلمات خاصة بفصل : كلمات خاصة جدا •

الشتاء ثم ٌسجلونها على بطاقات صغٌرة وتخزن بملف الطفل

الطفل على اإلفصاح عما أحبوه تشجٌع : ملخص عن الٌوم •

.أو كرهوه وما ٌرغبون القٌام به فً الٌوم التالً 


