
 
 

 
 

 

 

 كأشخاص اليوم نتذّكر لن فنحن االبتدائية، المرحلة في تالميذا ً فيه كنا الذي الوقت في عليه كانت مّما تعقيدا ً أكثر والكتابة القراءة تعلّم عملية أصبحت
 على اعتدنا ألنّنا وذلك الحين، ذلك منذ تتغير لم المهارتين هاتين اكتسابتتطلبً التي األمور بعض انًّ من بالرغم والكتابة، القراءة تعلّمنا طريقة بالغين
 المكتوبة الكلمات تحكم التي والضوابط القواعد ومعرفة المقروء، النص معنى فهم على تشتمل فالقراءة. اليومية حياتنا في المهارتين هاتين استخدام

 يمكن حيث متعدّدة، أنواع وله التواصل، أنماط مًن نمطا إال ليس والنص. األخرى النصوص شتّى وفي فيه والمتحركة الجامدة والصور والمنطوقة،
 على إلكترونية صفحة أو مصّور كتاب عليها يحتوي التي النصوص مثل متعددًالوجوهًًأو مكتوب، نص شكل على يأتي أن أي واحدا ، نوعا ً يتضّمن

 وظيفتك وأن معلمه لست أنّك تذّكر ولكن المكتوبة، النصوص مع التعامل في طفلك لمساعدة النصائح بعض المنشور هذا في لك سأقدّم ولذا. اإلنترنيت
 . عليًه إرادتك فرض وليست والكتابة القراءة لتعلّم حبّه تنمية هي
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 عال بصوت  القراءة

 
 في عادة الصغار األطفال به يقوم مدرسيا ً نشاطا ً عال بصوت القراءة تعدًّ

 في أحيانا ً الصامتة بالقراءة يقومون أيضا ً ولكنّهم صغيرة، مجموعات
 بصوت القراءة وألن. يقرأ وهو لمعلمهم يصغون أو المدرسية صفوفهم

 يقوم الطفل ألن وذلك الصعوبة، غاية في نشاطا ً تكون أن يمكن عالً 
 باختيار قم واحد، آن في عالً  بصوت ونطقها شفراتها وفك الكلمات بقراءة
 صفحة أو معين، كتاب مثلاهتمامهً ويثير قراءته، طفلك على يسهل نصًّ
 المقروءة الكتب من لكتاًب االصغاء أو ما، مجلّة أو االنترنيت، على

 أو ،Storyline: مثل متخّصصة مواقع على االنترنيت، على عال بصوت
LibriVox .أو أشقائه، ألحد عال بصوت القراءة أيضا ً لطفلك ويمكن كما 
 صوته تسجيل أيضا ً ويمكنه ألعابه، من للعبًة أو ،لدمية أو األليف، لحيوانه
 القراءة أو إليه، لالستماع لك الصوتي التسجيل تشغيل ثم ومن يقرأ وهو
 . Zoom برنامج عبر االنترنيت على األقارب ألحد

 
 عليها  التناوب أو القراءة في المشاركة

 
 قراءة مشاركتهم خالل من القراءة على الصغار األطفال تشجيع أن يمكن
 صفحات إحدى على نص قراءة أو معهم، قراءته على التناوب أو ما كتاب

 يمارسه نشاط المشتركة فالقراءة. آخر نص أيًّ قراءة أو االنترنت،
 نشاطا ً أيضا ً يكون أن يمكن أو المدرسية، صفوهم في بانتظام األطفال
 أو النوم إلى الخلود قبل األمر بهذا القيام فيمكن المنزل في أما لهم؛ يوميا ً
 من االستقاظ بعد الصباح في به القيام أيضا ً ويمكن كما االستحمام، بعد
 انت ولذا للعائلة، اليومية المهام جدول عن النشاط هذا غاب وإال النوم

 والكتب األدب،لديهًحبً وتنمي لطفلك تقرأ أن القراءة تجيد كونك مطالب
 شخصيات تتضّمنسرديةًو قصص عن عبارةهيً له قراءتها يمكنك التي
(. النص) القصة نهاية في المشكلة هذه حلًّ يتم أن ويجب ما، مشكلة تواجه
 من متّسع لديهم يكون ال فقد يعملون، الذين األمور ألولياء بالنسبة أما

 نشاطا ً القراءة من يجعلوا أن لهم األفضل من ولذا بذلك، للقيام الوقت
 . عائلتهم أفراد لجميع روتينيا ً

 
 الكتاب،مشاركتهًقراءةً خالل من القراءة على طفلك تشجيع ويمكنك كما
 أو فقرة، أو جملة، أو كلمة، كلًّ قراءة على معه التناوب يمكنك حيث
 عن منها االنتهاء وبعد القراءةأثناءً معه وتحدث الكتاب، من صفحة
 له ظهرت ً لكي وذلك األسئلة عليه واطرح فيها، حدث وما[ القصة] أحداث

 قراءة منها الغرض وليس نقرأه الذي النص فهم هو القراءةمغزىً أنًّ
أوًالقراءةًبالً «العقيمة القراءة» عادة عليه يطلق ما وهو فقط، الكلمات

 أو يعرفها التي الكلمات على يعثر أن طفلك من تطلب أن ويمكنك كما ،فهم
 .لًه تقرأه الذي النًص في المدرسة في تعلمها التي

 لديه  الكتابة مهارة لتنمية لطفلك المساعدة تقديم 
 

 وبحكم القراءة، تعلّمه عملية من" أبطأ" الكتابة طفلك تعلّم عملية ستكون
 نعيد نكتب، كيف نعرف أننا من بالرغم ماهرين كتّابً  جميعا ً لسنا أنّنا

 فكتابة. لديه الكتابة مهارة لتنمية لطفلك المساعدًة تقديم أهمية على التشديد
أكثرًصعوبةًوتحديا ًً معينة قّصة في لشخصية وصف أو كقّصة أدبي نصًّ

 للمعلومات، تقرير أوحقيقيةً ألحداث رواية مثل واقعي نصًّ كتابة من
 كتابة منأسهلً واقعي نص كتابة طريقة أو الحقائق على العثور ألنًّ وذلك
 بالمفردات واسعة معرفة تتطلّب األدبية فالنصوص الخيال، نسج من نص

 . القارئ انتباه جذب وطرق
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 والكتابة  القراءة تعلّم في طفلي مساعدةأستطيع  كيف
 

 لديه  القراءة مهارة لتنمية لطفلك المساعدة تقديم
 

 أمر وهو المنزل، في القراءة على أطفالنا حثًّ في صعوبة نواجه ما عادة
 لألطفال وإنما صعبا ً أمرا ً القراءة في يجدون الذين لألطفال فقط يصحًّ ال

 في القراءة على طفلك تشجيع حاول ولذا أيضا ، بها يستمتعون الذين
 مثل له القراءة موارد من مجموعة تقديم طريق عن وذلك المنزل

 على اإللكترونية والصفحات الوثائقية، والبرامج والمجالت، الكتالوجات،
 مختلفة قراءًة مهارات تتطلّب نصوصوهذهًجميعهاً. واأللعاب االنترنيت،

 . «االستيعاب» بـ عليه نطلق ما وهو معناهاً، فهم من الطفل يتمكن لكي
 
 
 
 عمر على تقديره فسيعتمد للقراءة، الطفل يحتاجه الذي للوقت بالنسبة أما

 ال وقد ما، لطفل جدا ً طويلة مدّة للقراءة دقائًق خمس مدة تكون فقد الطفل؛

 الطفلً، طاقة حدود في يكون بحيث الوقت حدّد ولذا آخر، لطفل كافية تكون

 حول معه التجادل من أفضل قصير لوقت القراءة على طفلك فتشجيع

.لقراءةفيًًا صرفه" الالزم" الوقت



 

 النص ( كتابة ) بناء في االشتراك
 
 يقدّم أن له يمكن حيث ما، نص كتابة في طفلك مع تتعاون أن أيضا ً بأس ال
 إلى باإلضافة الخطية الكتابة في خبرتك تقديمب أنت وتقوم الكلمات، لك

 الذين األشخاص من للعديد بالنسبة رائعة طريقةهيًو ،باإلمالء معرفتك
 الذي اإلحباط من التقليل في تساعدهم الكتابة في صعوبات من يعانون
 الكلمات كتابة صعوبة من اإلحباط هذا ينبع وقد ما، نص كتابة عند ينتابهم
بنقرًالحروفًعندًًأوعندًالكتابةًعلىًالورقً بالقلم خاطرهم في تجول التي

 من يعانوًن أطفالنا رؤيةفمنًالمؤلمًكثيراً . الكمبيوترًشاشةعلىًالكتابةً
 كلمة لًيلتشكًّ) الحروفكجمعً الكتابة وضوابط قواعدالتعاملًمعً صعوبة

مماًيجعلهمً الكمبيوتر، مفاتيح لوحة على ما حرف عن البحث أو ،(ما

ينسونًو أنفسهم، عن بالرضىالًيشعرونًو بالكتابة، اهتمامهم يفقدون

 ستدعم لهم مساعدتكفإنً ولذا عنه، الكتابة يريدون كانوا الذي الموضوع
 أو معينة أفكارا ً بإعطائهم تساعدهم أن يمكنًك حيث للكتابة، تعلّمهم عملية

 أن تنسى وال الترقين؛ بعالماتبشكلًلطيفً تذكيرهم أو جديدة مفردات
 حقّق قد بأنه الشعور لدية تعّزز إيجابية كلمات طفلك مًع تعاملكت ّضِمنً
 . به يقوم فيما تحسنا ً حرزأ قد انه أو مسعاه في انجازا ً

 
 ال؟  أو التهجي الطفل على ينبغي هل
 

 والد بصفتك - اإلصرار في ضرورة ال ولكن نفسه، يطرح سؤال وهو
 أو الكلمات، كل تهجئة طريقة الطفل يعرف أن على - أمره ولي أو الطفل
 تكّون التي الحروف أو الحرف هو مًا أو معينة، كلمة تبتدأ حرف بأي

 وفي. الكلمة نهاية في سماعه يمكنه الذي الصوت هو ما أو ،"ee" الصوت
 لتجربة" فرصة طفلك تمنح مفيدة طرقا ً تكون أن يمكن سبق ما أنًّ حين

 قيامه عند الكلمات له تتهجى أن من بأس ال أنّه إال اإلمالء، في" معرفته
 ما انسيابية على الحفاظ في يساعدهم أنّه عن فضال ً أسرع أمر فهو بالكتابة،
 من التي الكلمات إحدى عندها توقف التي الكلمة كانت إذا ذّكره. يكتبونه

 ما عادة التي أو مهاااستخد يشيع التي كالكلمات يعرفها أن المفترض
. تهجئتهابأنهًقادرًعلىً ذّكره -التهجئةً قائمة في لديه موجودة أو يستخدمها

يتمًالتركيزًً حيت الحروف،لتعليمًلفظً برنامج طفلك مدرسة لدى إذا أما

 . فيه طفلك تسّجل أن فيمكنك الكلمات،علىًالطريقةًالصوتيةًفيًلفظً

 
 قّصة إلى الواقعية األحداثسرد  لحوّ 
 

 واقعية ألحداث رواية بكتابة بالمدرسة لهم األولى السنين في األطفال يقوم
 الشخص منمنًقبيل،ً معلومات الروايةهذهًً تتضّمن حيث معهم، حصلت

 الذي النص من األولى الفقرة فيًالحدثوقوعً وزمان ومكان حصل وما
 وصفا ً أي حدث، الذي ما تتضمن ثانية فقرةويتبعًذلكً كتابته، منهم يطلب

 الماضي صيغة في وجاءت فعال ، وقعت قد األحداث جميع وألن. لألحداث
 منها أيًّيشكلً أن يمكن الخ، وقفزت، ورأيت، دراجتي، قدت: مثل

 موضوعا ً بدوره يكون أن أيضا ً يمكن واألخير سردي، لنص موضوعا ً
 من ما مشكلة القصة تضمين طريق عن بذلك القيام ويمكن. ما لقصة

تخيلًلطفلكً يمكن  ها.حلًّ وكيفية الحدث ذلك إطار في وقعت أنها المحتمل

 عندما غدير في أو جدول في أو كبيرة مياه بركة في للسقوط تعّرض أنّه
 أنت بإمكانك أو جدا ، كبيرة حفرة في منه سقطت دميته أنًّ أو يمشي، كان
 كنتما الذًي الطريق على باسقة شجرة سقوط مثل ما مشكلة عليه تقترح أن

 طريقة في التفكير اآلن منه أطلب. أمامكما الطريق سد إلى أدى مّما تسلكانه
 من تمكنتما المشكلة حلًّ وبعد وأخيرا ً حلّها، أي المشكلة، هذه على التغلّب
 استخدام على فشجعّهم سنا ، األكبر لألطفال بالنسبة أما. المنزل إلى العودة
: عن عوضا ً «همس» ،«زعق»: مثل االهتمام من المزيد لديهم تثير كلمات

 . المرادفات قواميس على تعريفهم أيضا ً ويمكنك بل «قال»
 

 
 

 
 


