
مرحبا بكم في ورشة العمل الخاصة 

باآلباء واألمهات  لدعم أبناءهم في 
القراءة والكتابة 



ة في مهاراتهم األساسيلتنمية أبناءنا بحاجة إلى مهارات معرفية قوية جدا السادة أولياء األمور  لكي ننجح، فإن 

.والكتابةالقراءة، 

يجب أن يكون أبناؤنا قادرين على فهم أنواع متعددة من المواد المقروءة وأن يكتبوا بوضوح وإقناع  .

 معارفبحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إيجاد المعلومات واستعمالها من أجل اتخاذ القرارات وتكوين إنهم

.  جديدة

صول والوطرح األسئلة معه ، ومن أبناءنا من اكتشاف العالم والتفاعل المهارات المعرفية التي ستمكن هي فهذه 

.إلى اإلجابات وبناء االستقاللية ،  فتصبح المعرفة بوابة لتعلمهم ومستقبلهم 

إلى تات، الالفقراءة مكان ، من في كل تعلمها بل يمكن إن معرفة الكتابة والقراءة ال تكتسب في المدرسة  فقط ؛ 

تأثيرا قوياًعلى روا وأنتم بإمكانكم أن تؤث. تصفح اإلنترنتإلى االستماع إلى قصص األسرة باللغة المحكية في المنزل، 

كي تتمكنوا ريا ، بالقراءة والكتابة شأنا أسلجعل المعرفة هذه الورشة  وقد تم تصميم . أبنائكم بالقراءة والكتابةمعرفة 

اليوم الذي مهارات معرفة القراءة والكتابة لدى أبنائكم من أول يوم يبدؤون فيه بالكالم إلىتطوير من المساعدة في 

. يتخرجون فيه من المدرسة الثانوية



؟(التمكن من مهارتي القراءة والكتابة . ) والكتابة القراءة ما معنى معرفة 

على استعمال مهاراتالقدرة : يكون بوالكتابة التمكن من مهارتي القراءة 

م أفكار والمحادثة، والقراءة، والكتابة في التفاعل مع اآلخرين وتعلاالستماع ، 

.جديدة وتبادل المعلومات والتعبير عن األفكار والمشاعر



ية ؟األسرحياتنا جزءاً من يمكنني أن أجعل من القراءة والكتابة كيف •

:القيام بهايمكننا األمور العامة التي بعض 

:تحدث •

ساعده شيء، وتكل عن .إلى طفلك عن األمور التي تثير اهتمامه

.بناء وعيهوفي على إثراء حصيلة مفرداته



:أسئلة اطرح 
دث على التحتشجعها على المالحظة والتعلم، وأسئلة تشجع ابنتك 

فالتحدث واالستماع .  بجمل مفيدة، وليس مجرد أجوبة بنعم أو ال
.والكتابة يقويان مهارات القراءة 



:استمْع 

.  أسئلته أو أسئلتها، وساعدهم في الحصول على اإلجاباتإلى 
. بأنفسهم على  المعلومات لعثور اوعلى 



:أثر  

حف، بيئة طفلك بأخذه إلى حدائق الحيوان، والمكتبات، والمتا
ً تجربة تحدثا عن ال. والفعاليات الثقافية.ًواألحداث الرياضية،  معا

:اذهب 

المكتبات، مع طفلك لالستماع إلى أحاديث للمؤلفين المفضلين في
.  ودور بيع الكتب، ومعارض الكتاب، والمراكز االجتماعية



اقرأ 

مدة عشر إن بدأت بقراءة القصص لطفلك حديث الوالدة ل! لطفلك بانتظام

من القصص ساعة 3000سمع يكون هذا الطفل قد اليوم، في فقط دقائق 

.  عندما يبلغ أو تبلغ سن المدرسة

تب على بعد أن يتمكن األطفال من القراءة بأنفسهم، فإن قراءة الكوحتى 

مسامعهم سترسخ من أهمية القراءة كجزء من الحياة اليومية  في 

.والكتابةمهاراتهم الخاصة بمعرفة القراءة 

.وتساهم كثيرا في مهاراتهم الخاصة بمعرفة القراءة والكتابة 



:َعلّْم 

يفية قراءة مثالً علمه ك. كيفية استعمال اللغة إلنجاز األشياءطفلك 

وع أو موضكتابة رسالة شكر، أو تقديم رأيه حول و أقائمة الطعام 
.لالهتمام من خالل حياتنا اليومية حديث مثير 

:شّجع 

ص من القص-طفلك على قراءة كافة أنواع الكتب المختلفة 

ول واألدبيات إلى السير الذاتية، والشعر، وكتب المعلومات ح
.  المواضيع المفضلة األخرى



: ساعد 

لكيفية على التخطيط للمستقبل، وعلى رؤية اطفلك 

من معرفة القراءة والكتابةتمكنهم بها مهارات التي 
.مهمة في حياتهم الوصول إلى أهداف 



عشر دقائق / مناقشة 



Station 1:
التعرف على أصوات األحرف 

وتحليل الكلمة 



Station2:
.    بناء الكلمة وتركيبها من ضم عدة أحرف 



Station 3:
القراءة الموجهة والفهم



Station 4:
القصة وعناصرها 
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