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 . األسرة دليل :الصوتيات
 نقرأ؟  لماذا
 التي  النصوص فهم  في المعلومات، من لالستزادة أو  المتعة أجل من نقرأ كنا سواء القراءة، من لتحقيقه  نسعى  الذي الهدف  يتمثل
 . معان   من تتضمنه ما وإدراك نقرأها

ء؟ االقر   يقرأ كيف  
 بالعوامل معرفتهم يجمعون إذ   مختلفة، معرفية عناصر قراءتهم أثناء القراء يطبق استيعابه،  أو  المقروء النص  فهم من نتمكن لكي

 :التالية
 والعالم  الكتب •

 النحوية  الناحية من "سليمة" لتبدو  ّما جملة في الكلمات استخدام طريقة •

 النظر " طريق عن تلقائيًا، عليها التعرف يتم  التي الكلمات •

 . الحروف مجموعات تمثلها التي تلك أو  بمفرده حرف كل يمثلها التي واألصوات األبجدية الحروف •

 

 

 المعنى

 المعروفة  الكلمات والعالم  الكتب

 الحروف  بين العالقات القواعد 
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الصوتيات  :األبجدية الحروف تعل م
: يتعلمون فإنهم التحديد، وجه وعلى .األولى عمرهم سنوات في األبجدية  الحروف األطفال يتعلم

  حرف كل عليه يبدو  الذي الشكل•

 كتابته  عند حرف كل صياغة كيفية•

. عال   بصوت نطقه عند الحروف ومجموعات حرف كل يمثله الذي الصوت•

."الصوتيات" باسم تعرف والحروف األصوات بين العالقة وهذه

الصوتيات؟  بتدريس نقوم الماذ
 تعينهم استراتيجية وتمنحهم الكتابة أثناء الكلمات تهجئة على تساعدهم ألنها الصوتيات الصغار  األطفال يتعلم أن بمكان األهمية من
 . القراءة أثناء قبل من يروها لم التي الكلمات شفرة  فك على

الصوتيات؟  تدريس مت ي  كيف
 إلى  األبجدية  الحروف بداية من التدريس يبدأ ال قد ذلك، ومع .الفردية  األبجدية الحروف على  بالتعرف الصوتيات  تدريس يبدأ 

:باآلتي يسمح نحو  على دروسهم المعلمون ينظم فقد نهايتها،

  أوالً  عديدة كلمات لبناء تستخدم التي الحروف تدريس•

 الدروس من عدد في لتقديمها (نطقًا أو  كتابةً ) متشابهة تبدو  التي  الحروف فصل •

.التعلم عملية من مبكرة مرحلة  في القصيرة المتحركة الحروف أصوات تدريس •

إذا كنت ترغب في مطالعة المزید عن دور الصوتیات  في  تعلم القراءة، یمكنك زیارة المبادئ  الست  الكبرى :دلیل األسرة.
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