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أصوات وحروف
معلومات عن علم الصوت ألهالي وراعين األطفال في فصول التلقي
سيتعلم طفلك بالمدرسة طريقة القراءة والكتابة بإستخدام علم الصوت .سيتعلم:


كيفية سماع األصوات بالكلمات.



أى الحروف تتوافق مع حروف بعينها



كيفية تقسيم الكلمة إلى أصوات مختلفة عند القراءة.



كيفية مزج األصوات المختلفة للكتابة.

يشعر الكثير من األهالي بالقلق إزاء تعليم أطفالهم لفظ الكلمات خاصة في الحاالت التي تعتبر بها اللغة
اإلنجليزية لغة ثانية .تقوم هذه النشرة بإعطاءكم شرح وجيز حول كيفية تقديم الدعم لطفلكم بالمنزل
لتعليمه لفظ الكلمات اإلنجليزية عن طريق أصوات الحروف ومساعدته على القراءة.

تعلم "الكالم-الصوتي"

 .– c-a-t = catوتلفظ تقسيمات
تعرض المدرسة لألطفال كيف ينطقون هكذا :
األصوات عالياً وبالترتيب مروراً بالكلمة كاملة ثم يتم مزج األصوات معاً لنطق الكلمة كلها .هذا
يسمى بال مزج وهو من المهارات الهامة للقراءة.
كما سيتعلم األطفال كيفية تأدية نفس الشىء بالطريقة العكسية  . cat = c-a-tيتم نطق الكلمة كلها
عالياً ثم يتم تقسيمها إلى أصوات مرتبة ،مروراً بالكلمة كلها .ويسمى هذا بال تجزئة وهو من المهارات
المهمة للتهجئة .فمن المهم مساعدة األطفال على سماع األصوات المختلفة بالكلمات.
طرق لدعم طفلك بالمنزل
الكالم-الصوتي – يمكنك فعل هذا بلغتك األساسية أو باللغة اإلنجليزية .ابحث عن أشياء حقيقية بالمنزل
تتواجد بها ثالث صوتيات مختلفة وتمرن على "الكالم-الصوتي" .إجعل األطفال يستمعون فقط في بادىء
األمر لترى إن كانوا سيشاركون .على سبيل المثال:
أنا ألمح كأس ( ك أ س)

’‘I spy a c-u-p – cup.

أين الجورب؟ (ج و ر ب)

?‘Where’s your other s-o-ck – sock

توفيق األصوات مع الحروف
سيتعلم األطفال أيضاً أصوات الحروف وأي حرف يمثل أى صوت وأنه يمكن لتمثيل صوت واحد إستخدام أكثر
من حرف واحد .على سبيل المثال/ll/ :في كلمة  b-e-llأى جرس.
سيقوم األطفال برؤية حروف وكلمات كما سيقومون بسماعهما .وسيتم تعليمهم كيفية عمل كلمات كاملة
عن طريق دفع أحرف مغناطيسية أو خشبية لتكوين كلمة صغيرة وتقسيم الكلمات إلى أصوات فردي
نطق األصوات
سيتعلم طفلك كيف ينطق األصوات بطريقة صحيحة تجعل عملية المزج أكثر سهولة .قم بسؤال مدرسة
الفصل عن فيديو النطق حتى تستطيع ممارسة النطق بطريقة صحيحة باللغة اإلنجليزية وتتمكن من
مساعدة طفلك بالمنزل.
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طرق لدعم طفلك بالمنزل

األحرف المغناطيسية
قم بشراء أحرف مغناطيسية للثالجة أو لإلستخدام مع علبة من الصفيح .ابحث مع طفلك عن الحروف التي
تعلمها بالمدرسة واقضي وقت مرح معه أثناء وضعهم على سطح مغناطيسي.
عمل كلمات صغيرة معا
قم بعمل كلمات صغيرة معاً .على سبيل المثال  .it, up, am, and, top, dig, run, met, pick :وقم بقول
الكلمات عالياً وأنت تختارهم .‘a-m – am’, ‘m-e-t – met’ :ويمكنك ان تقوم بهذا النشاط مستخدماً لغتك
األولى أيضاً.

اإلستعداد للكتابة
ستقوم المدرسة بعرض طريقة تكوين الكلمات بطريقة صحيحة  .يحتاج إمساك القلم إلى الكثير من
التنسيق والممارسة للتحركات الصغيرة لليد واألصابع.
كتابة األحرف الصغيرة

a, b, c, d....

سيتعلم األطفال كيفبة الكتابة مستخدمين األحرف الصغيرة واألحرف الكبيرة ) (.A, B, C, Dوألن كتابة
األحرف الصغيرة هى األكثر إستخداماً ،يفضل ممارسة هذه األحرف في المنزل.
طرق لدعم طفلك بالمنزل
إستخدام الجسم كله :للكتابة بخط اليد يجب ان يكون األطفال قادرين على تنسيق حركات الجسم كله
وليس فقط األيدي واألصابع .ومن األلعاب التي تساعد على هذا التنسيق :إلقاء كرة على هدف وتمرير الكرة
فوق الذراع وتحته و تردد الكرة وقفز الحبل ورمي الفريسبي وإلتقاط الحصي على الشاطىء ورميه بالبحر.
اللعب باليد واألصابع :يساعد اللعب بالعجين والصلصال على تقوية األصابع الصغيرة ،كما يساعد على هذا
أيضاً الطبخ وإستخدام أدوات بسيطة.
التنسيق بين اليد والعين :القيام بسكب الماء في إبريق وكئوس من مقاسات مختلفة والجرف بإستخدام
الفرشة والجاروف والقص واللزق والتتبع وضم الخرز بالخيوط و تكملة األلغاز وتقشير الملصقات ولصقها في
المكان الصحيح – كل هذه األنشطة تساعد على تقوية التنسيق بين حركات اليد والعين.
إمساك القلم :يجب ممارسة حركة "الكماشة" ،فهى هامة ألنها تمكن األطفال من إمساك القلم جيداً عند
الكتابة .إعطي الطفل ملقط من المطبخ لترى إن كان بإمكانه إلتقاط األشياء الصغيرة .ثم قم بتحديه إللتقاط
أشياء أصغر – مثل المكعبات الصغيرة ومكعبات السكر وحبوب البازالء المجففة والعدس – أستخدم عيدان
األكل الصينية في بادىء األمر ثم إستخدم الملقاط .قم بتوفير أنواع مختلفة من األقالم الحبر والرصاص وقم
بإمساك يد الطفل لممارسة الطريقة المثلى لإلمساك بالقلم.
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