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 أصوات وحروف           

  �ھالي وراعين ا�طفال في فصول التلقي علم الصوتمعلومات عن            

ت. سيتعلم:علم الصوسيتعلم طفلك بالمدرسة طريقة القراءة والكتابة بإستخدام   

 .كيفية سماع ا�صوات بالكلمات •

 أى الحروف تتوافق مع حروف بعينھا •

 فة عند القراءة.كيفية تقسيم الكلمة إلى أصوات مختل •

  كيفية مزج ا�صوات المختلفة للكتابة. •

اللغة بھا   يشعر الكثير من ا�ھالي بالقلق إزاء تعليم أطفالھم لفظ الكلمات خاصة في الحا=ت التي تعتبر
اMنجليزية لغة ثانية. تقوم ھذه النشرة بإعطاءكم شرح وجيز حول كيفية تقديم الدعم لطفلكم بالمنزل 

  الكلمات اMنجليزية عن طريق أصوات الحروف ومساعدته على القراءة.لتعليمه لفظ 

"الصوتي-تعلم "الك�م  

. وتُلفظ تقسيمات  c-a-t = cat – : درسة لSطفال كيف ينطقون ھكذاتعرض المُ 
ا�صوات عالياً وبالترتيب مروراً بالكلمة كاملة ثم يتم مزج ا�صوات معاً لنطق الكلمة كلھا. ھذا 

  ة للقراءة.وھو من المھارات الھاممزج  يسمى بال

. يتم نطق الكلمة كلھا cat = c-a-t كما سيتعلم ا�طفال كيفية تأدية نفس الشىء بالطريقة العكسية  
وھو من المھارات تجزئة  عالياً ثم يتم تقسيمھا إلى أصوات مرتبة، مروراً بالكلمة كلھا.  ويسمى ھذا بال

  ختلفة بالكلمات.مسماع ا�صوات ال فال علىدة ا�طالمھمة للتھجئة. فمن المھم مساع

 طرق لدعم طفلك بالمنزل

يمكنك فعل ھذا بلغتك ا�ساسية أو باللغة اMنجليزية. ابحث عن أشياء حقيقية بالمنزل  –الصوتي -الك�م
الصوتي". إجعل ا�طفال يستمعون فقط في بادىء -تواجد بھا ث_ث صوتيات مختلفة وتمرن على "الك_مت

  ا�مر لترى إن كانوا سيشاركون. على سبيل المثال:

‘I spy a c-u-p – cup.’                (ك أ س ) أنا ألمح كأس  

‘Where’s your other s-o-ck – sock?      (ج و ر ب) أين الجورب؟    

 توفيق ا*صوات مع الحروف

أكثر كن لتمثيل صوت واحد إستخدام سيتعلم ا�طفال أيضاً أصوات الحروف وأي حرف يمثل أى صوت وأنه يم
  أى جرس.b-e-ll في كلمة  /ll/. على سبيل المثال: من حرف واحد

حروف وكلمات كما سيقومون بسماعھما. وسيتم تعليمھم كيفية عمل كلمات كاملة  برؤيةسيقوم ا�طفال 
  ات فرديوعن طريق دفع أحرف مغناطيسية أو خشبية لتكوين كلمة صغيرة وتقسيم الكلمات إلى أص

  تنطق ا*صوا
سيتعلم طفلك كيف ينطق ا�صوات بطريقة صحيحة تجعل عملية المزج أكثر سھولة. قم بسؤال مدرسة 

تستطيع ممارسة النطق بطريقة صحيحة باللغة اMنجليزية وتتمكن من  ىحتفيديو النطق الفصل عن 
  مساعدة طفلك بالمنزل.
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  بالمنزل كطفلطرق لدعم 

    غناطيسيةلما*حرف ا             

للث_جة أو ل�ستخدام مع علبة من الصفيح. ابحث مع طفلك عن الحروف التي  غناطيسيةقم بشراء أحرف م
  أثناء وضعھم على سطح مغناطيسي.ه مع ت مرحقتعلمھا بالمدرسة واقضي و

 عمل كلمات صغيرة معاً   

. وقم بقول it, up, am, and, top, dig, run, met, pickقم بعمل كلمات صغيرة معاً. على سبيل المثال : 
. ويمكنك ان تقوم بھذا النشاط مستخدماً لغتك ’a-m – am’, ‘m-e-t – met‘ات عالياً وأنت تختارھم:  الكلم

 أيضاً.ولى ا�

 

 اAستعداد للكتابة 

درسة بعرض طريقة تكوين الكلمات بطريقة صحيحة . يحتاج إمساك القلم إلى الكثير من ستقوم المُ 
 التنسيق والممارسة للتحركات الصغيرة لليد وا�صابع.

 ....a, b, c, d                          كتابة ا*حرف الصغيرة

و�ن كتابة  ).(A, B, C, D �حرف الصغيرة وا�حرف الكبيرةسيتعلم ا�طفال كيفبة الكتابة مستخدمين ا
  ا�حرف الصغيرة  ھى ا�كثر إستخداماً، ُيفضل ممارسة ھذه ا�حرف في المنزل.

  طرق لدعم طفلك بالمنزل

: للكتابة بخط اليد يجب ان يكون ا�طفال قادرين على تنسيق حركات الجسم كله إستخدام الجسم كله
إلقاء كرة على ھدف وتمرير الكرة  :�صابع. ومن ا�لعاب التي تساعد على ھذا التنسيقوليس فقط ا�يدي وا
  تردد الكرة وقفز الحبل ورمي الفريسبي وإلتقاط الحصي على الشاطىء ورميه بالبحر. فوق الذراع وتحته و

يساعد على ھذا  يساعد اللعب بالعجين والصلصال على تقوية ا�صابع الصغيرة، كما اللعب باليد وا*صابع: 
  أيضاً الطبخ وإستخدام  أدوات بسيطة.

القيام بسكب الماء في إبريق وكئوس من مقاسات مختلفة والجرف بإستخدام التنسيق بين اليد والعين:  
م الخرز بالخيوط و تكملة ا�لغاز وتقشير الملصقات ولصقھا في ضالفرشة والجاروف والقص واللزق والتتبع و

  .اليد والعين حركات ل ھذه ا�نشطة تساعد على تقوية التنسيق بينك –المكان الصحيح 

يجب ممارسة حركة "الكماشة" ،فھى ھامة �نھا تمكن ا�طفال من إمساك القلم جيداً عند إمساك القلم: 
الكتابة. إعطي الطفل ملقط من المطبخ لترى إن كان بإمكانه إلتقاط ا�شياء الصغيرة. ثم قم بتحديه Mلتقاط 

أستخدم عيدان  –الباز=ء المجففة والعدس حبوب و مثل المكعبات الصغيرة ومكعبات السكر –ياء أصغر أش
ا�كل الصينية في بادىء ا�مر ثم إستخدم الملقاط.  قم بتوفير أنواع مختلفة من ا�ق_م الحبر والرصاص وقم 

  بإمساك يد الطفل لممارسة الطريقة المثلى ل�مساك بالقلم.


