
  التهجيمساعدة طفلك في تعلم 
  من الحضانة حتى الصف الثالثمقدمي الرعاية لألطفال / آلباء ل

 
 محتوياتال
  

 عندما يبدأ طفلك المدرسة •
 عندما ينتقل طفلك إلى الصف األول •
 استفد من اإلعالنات المطبوعة التي تصلك بالبريد  •
  بناء الثقة في الصفين الثاني والثالث  •
 المخادعة  التعامل مع الكلماتأفكار حول آيفية •
  آلمات متحرآة  •
 )  اإلنترنت(آلمات على شبكة المعلومات  •
 أخطاء التهجي •
  مساعدات إضافية لآلباء  •

 
 التهجي مهم 

  
 أنشطة وألعاب عن طريق  والتهجي يمكنك مساعدة طفلك على اآتساب الثقة والمهارات مع الحروف والكلمات 

 المطبخ حاول إيجاد شئ في"أطلب من طفلك العشاء تقوم بتجهيز لمثال عندما على سبيل ا. بسيطة في المنزل
 . "الحرف األول من إسمكفس بنوالتي تبدأ 

 
 . شئ يلهيهكن هناك يز طفلك إذا لم يترآ ألن ذلك يسهل من جهاز التلفزيونأغلق  : نصيحة

 
 عندما يبدأ طفلك المدرسة 

 
من  مع طفلك في سن مبكرة  متعت. حمل رسالةوأن المطبوعات ت  الحروفترآيب تجربة  الدخول فيطفلكيبدأ 

تعطي دقيقة واحدة فقط أو اثنين بصورة منتظمة إن .  الحروف والكلماته بألعاب تستعمل فيهااللعب معخالل 
 . في هذه المرحلة المبكرةأفضل نتيجة 

 
 إقرأ .ليزيةكنإلأو اللغة البيت باللغة التي تستعملها في اقدر اإلمكان سواء بصورة منتظمة اقرأ لطفلك  •

 .د الميالداعيتهاني أقصص ، وحتى بطاقات الاألبجدية  والكتب التي تحتوي على الحروف 
  

 . آرر قراءتها معه. مرارا وتكراراالمنغمة الحضانة أغاني قراءة  •
 

 .  Hat عةقب وأ Catة لصورة ، مثل قطتها مع الى الكلمات التي يسهل مطابقأشر إا تقرأ لطفلك عندم •
 

في اه  رتعندما  أشر إلى ذاك الحرف .أوال بالحرف األول بدأ ا  .في التعرف على اسمهساعد طفلك  •
 . في تعقب الحرف المكتوب بإصبعه وأنت تنطق الحرف؛ ساعد طفلك ؛ أآتبه آلمة أخرى 

 
ا خطوة آبيرة نهإ -حرية قم باإلشادة به بكل .  في آتابة الحروف التي يتكون منها اسمه ساعد طفلك •

 ! عندما تستطيع هذه األصابع الصغيرة التحكم في قلم التلوين الشمعي
 

على . أآتب الحرف األول في اإلسم باستعمال األحرف الكبيرة وبقية حروف اإلسم بالحروف الصغيرة •
 . SHAUN وال تكتب  Shaunأآتب سبيل المثال 

 
 !  للغاية بك فخورأنا دائما قل له . اعرض وعلق ما يكتبه ويرسمه طفلك •

 



أطلب منه أن يكتب . اسأله عن هذا الحرف وآيف تنطقهوأآتب بإصبعك حرف آبير على ظهر طفلك   •
 .حرفا على ظهرك

 
 " ما هي أطول آلمة في هذه الصفحة؟"إسأله على سبيل المثال . عندما تقرأ تحدث معه عن الكلمات  •

 ؟ bat  عن الخفاشcat القط يختلف آيف' أو'
 

 نتقل طفلك إلى الصف األولعندما ي
 

 أآثر الحروف ذات سوف يكتب. ويبدأ في فهم العالقة بين األصوات والحروفيتعلم طفلك أآثر عن التهجي 
 :  التاليةألفكار ا في يمكنك مساعدته. wt for went and ktn for kitten ، مثلاألصوات الواضحة في الكلمة

 
 . آلمات معاجمع .  لوح ممغنط جة أوعلى الثالضع الحروف األبجدية الممغنطة  •

 
 .  أفراد األسرةرسائل لجميعضع لوح لكتابة الرسائل في البيت واآتب  •

 
 . شجع طفلك على آتابة رسالة إليك •

 
 .تحدث معه عما تفعلهتسوق أمام طفلك والآتب قائمة أ •

 
عندما  الحديقة فيو في البيت  الحروف المكونة إلسمه بحث عنإ . قم بعمل بحث عن الحرف مع طفلك •

  .تصحبه مشيا على األقدام أو عند السفر 
 

(ambulance, ants) 
(Marcus Street) 
(intersection, ice cream sign) 
(number plate) 

  
 

 . تحدث معه عن اإلشارات واإلعالنات المعلقة التي تراها وتمر بها •
 
 

  تصلك بالبريداستفد من اإلعالنات المطبوعة التي
 

 :أطلب من طفلك 
 

 .'sh' مثل صوت أو ' m'مثل يوجد بها حرف ما الكلمات التي على دائرة وضع  •
 

 وهذا يساعده على التعرف على الكلمات -' the'آلمة معينة مثل عد عدد المرات التي تتكرر فيها  •
 الشائعة 

 
  .ضع خط تحت الكلمات المكونة من حرفين أو ثالثة حروف وهكذا •
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 بناء الثقة 
 

 ويبدأ في تكوين بنك بشكل جيدمطابقة الحروف مع أصواتها  على اقادروف يصبح س تقدميستمر طفلك في الآما 
 .  في محاولة لمساعدتهم على التعلم التالية األفكارجرب . جيد من الكلمات التي يستطيع تهجيها

 
 . و المحل المدرسة أةطلب منه أن يكتب عندما يلعب مثل لعبأ •

 
 .  الكلماتيهجت" القيام بمحاولة"شجعه على  •

 
 على هساعد.  الحيوانات والرياضة  والخيال العلمي- ه لتوسيع مفرداتةخاصاته التعرف على اهتمام •

 .بانتظامتها قراء قم ب. التي يفضلهاالكلمات ب آتابة قائمة
 

 ) يومياتوال والقوائم  رسائل موجزة و lunch orderأمر اختيار الغذاء (أآتب آل يوم ألسباب مختلفة  •
 

 آلها تساعد على بناء المفردات - فضال عن الكتبكاريكاتورية قراءة الصحف والمجالت والرسوم ال •
 والمهارة

 
 ، وآتابة حرف واحد holidayة  آلمة  مثل العطل فكر في  ?What word am Iلعب لعبة من أنا؟ إ •

 ما هي تخمينإجعل طفلك يقوم ب).  _ _ ا_ _ _ _( الرسائل اللوح الخاص بفي المكان المناسب على 
 .كلمةالخمن  ي حتىمرة يخمنها خطأبعد آل حرف آخر  يمكنك إضافة . الكلمة

 
 ؟ مثالboatمع تي تتناغم كلمة الالأسأل طفلك ما هي . Word detectiveكلمة إلعب معه لعبة ُمْخِبر ال •

coat, float   هو عكس آلمة طويلة  أو ماlongقصيرة :؟ اإلجابة short. 
 

 على      حصلتس) الحروف فقط  تلك المعباست' together'آلمة جرب آم آلمة يمكن تكوينها من  •
(he, get, greet, there, otter, other)   

 
يمكن .  يحتاج طفلك أن يتعلم تهجيتهاآلمةفي فكر . Twenty questions سؤال  العشرون  لعبة لعبإ •

هل يمكننا أآلها؟ هل تبدأ بحرف ت ؟ هل على سبيل المثال .  لتحديد الكلمة سؤال ٢٠طفلك أن يسأل 
 تتكون من ثالث مقاطع؟ 

Does it start with ‘t’? Can we eat it? Does it have three syllables? 
 

 .رسالة آتبتها له لكتروني أو الرد على اإلبريد  على الأسأل طفلك إرسال رسالة  •
 

 آل البة ملونة وضع فيهأحضر ع.  يستمتع األطفال بالكتابة الهادفة.دعوة لحفلة أو مناسبةبطاقات عمل  •
 أو قابر الصمغ ال وأ األقالم الملونة أو أو أقالم حبر ملونةق ملونة اورأ -ما يجعل الكتابة أآثر متعة 

 . صغيرةالصقات المل
 

ام وآتابة آلماتهم في المحادثة أطلب من طفلك رسم شخصية من شخصيات الرسوم المتحرآة باإلبه •
  .داخل فقاعات

 
 المخادعة أفكار حول آيفية التعامل مع الكلمات

 
والتي يعرفون تهجيتها وسوف يحاول مع آلمات جديدة بناء بنك للكلمات طفلك في   يبدأمع مرور الوقت سوف

  :  التاليةالنصائحعض إتباع بى اآتساب الثقة من خالل ف يمكنك مساعدة طفلك .عن طريق نطقها بالصوت
 

 على سبيل المثال،  آل مقطع لفظ تعندماصفق ئا، بد.  الكلمات إلى أجزاء أو مقاطعتقسيم  •



 Birthday  (birth/day = two claps); holidays (hol/i/days = three claps). 
 

 ..(cat = at, soldier = so, sold, old, die) صغيرة في آلمات آبيرة مثل بحث عن آلماتإ •
 

طلب ورقة واآتب الكلمة الصحيحة على أخطأ  أين أقول له تبدال من أن  يحاول طفلك آلمة ما  عندما •
 .  ماذا فعل صح وأين أخطأقول لكين أمنه 

 
  متحرآةآلمات

 
 .  في السيارة أو الحافلة أو القطار-" أنا ُأَخمِّْن"إلعب مع طفلك لعبة  •

 
 وحة سجل السيارةعمال الحروف على ل جمل قصيرة باستآون •

(BEO = Bob eats oranges; CPP = cuddly puppies play) 
 

 يقول آلمة أخرى ترتبط يرد الشخص المقابل شخص يقول آلمة و: الكلمة ابط ورإلعب مع طفلك لعبة  •
 beach, seagulls, fish, chip  :على سبيل المثال . ما إلى ذلك معها و

 
 ) نتاإلنتر(آلمات على شبكة المعلومات 

 
 قصيرة أو ةلفترأن تجربها يمكنك . لألطفال الصغار تعرض ألعاب التهجي التفاعلية هناك العديد من المواقع التي

 : مواقع أخرىالبحث عن 
 

 وسوف لى آلمة إطفلك يستمع .  يتيح لك اختيار الدرجة المناسبة واختيار القائمة ozspell.comموقع  •
 . إذا لزم األمرا يحمطلب طفلك تلييمكن أن . ها لكفحصوتكلمة لتكتب اها ، ثم حرفا يوجد بترى آم 

 
يوجد عليه   amblesideprimary.com / ambleweb / lookcover/lookcover.htmlموقع  •

  وغطي وأآتب ثم راجع انظرتسمى عة اخدمن خالل تفاعلية مفيدة جدا لعبة  
(Look, Cover, Write, Check) .  فيكتبها كلمة  تغطى ال ثمفيها  يفكر ة على الشاشطفلك آلمةيرى

 .يتم فحصها وتصحيحهاومن ثم . طفلك من الذاآرة
 

نقر على ة تمناسب قائمة لتدقيق اإلمالئي يتيح لك اختيارل funbrain.com/spell/index.htmlموقع  •
 .قم بتهجيها بشكل صحيحآلمة خطأ ثم 

 
  أجزاء  ثم يطلب منك النقر علىحلة مريتيح لك اختيار   eduplace.com/kids/hmsv/smgموقع  •

 .  آاملةآلمةصحيحة لتكوين آلمة 
 

  مساعدات إضافية لآلباء 
 ماذا يحدث إذا آان طفلي يواجه صعوبات في التهجي؟

 
  التي يمكن أن تساعد  ومناقشة األفكار مدى تقدم طفلك في التهجي  الذي سيوضح آيفيةعلمتحدث مع الم •

قد يؤثر هذا . يهجالت ترآز آثيرا على لى أالتعلم الكتابة حاول عرحلة  في م طفلك عندما يكون.طفلك
 .الكف عن محاولة الكتابةقد تؤدي إلى   واستمتاعهن في بعض األحيان م

 
سوف يبدأ بالشعور بالتوتر والقلق وتقلل من حبط م أو عجول نك بأطفلك شعر  إذا -هادئا وصبورا ن آ •

 .ثقته في نفسه
 

 .  لدى الطفلاألحيان على بناء الثقةة تساعد في آثير من رسماالم. شجع الكتابة
 
 



 
  ؟أخرى أو لهجة يتكلم لغة طفلي لو آانيحدث ماذا 

 
يكون قادرا على الكتابة ليزية كن نطق الحروف اإلطفلك  إلى وقت للتعرف على جميع أصواتيحتاج 

 في التهجي عن طريق دتهمساعيجب عليك ذلك لقد يستغرق ذلك مدة تصل إلى سنتين و. بشكل صحيح
قد  . نطق وشكل الحروف اإلنكليزية أصواتالتعرف على شكل آلمة وحجمها في الوقت الذي يتعلم فيه 

البناء عليها وهذه المهارات اللغوية  يجب تقدير  .تهم األم على قراءة لغين بعض األطفال قادر يكون
 ال الذين لديهم القدرة على قراءة لغة وطنهم األطف عادة ما يكون.من أجل دعم طفلك في لغتهم الثانية

 والكتابة  مفاهيم القراءةونتعلمأولئك الذين ينكليزية بشكل أسرع من إل تعلم القراءة باللغة ااألم 
 . ألول مرةوالتهجي 

  
 ي يعاني من إعاقة؟ماذا لو آان طفل

 
التفاعل الوثيق  ويستفيدون ويتمتعون ب الذين يعانون من إعاقة يتعلمون بطرق مختلفة وبمعدالت مختلفةاألطفال

المعلومات الواردة في هذا قم بالبناء على ما يعرفه طفلك واستعمل . في ذلكالناس  ما يشارآهم والتشوق عند
  . تعاون عن قرب وبشكل وثيق مع معلم طفلك لمعرفة احتياجاته التعليمية .في التعلمالكتيب لدعم طفلك 

 
  
 
 
 


