
 

 

ّفلّالمعرفي ةّّةّالقراءةّفيّتطويرّمهاراتّالطّ أهمي ّ

ّاألطفاللدىّالقراءةّتعزيزّمهاراتّّةأسبابّألهمي 4ّّ

 هل تبذل جهداً كافياً لتقوية مهارات القراءة لدى طفلك ؟

 فل ؟سهم مهارات القراءة في تعزيز الجانب المعرفي واإلبداعي لدى الط  كيف ت  

يمكن لآلباء القيام بها لتطوير تلك المهارات لدى وما هي الخطوات العملي ة ال تي 

 أطفالهم ؟

 

النص  في المكتوبة الحروف على فالتعر   على القدرة هي القراءة بمفهومها العام

 المعلوماتأي محتوى و لفهم والوسيلة األساسي ة واألهم   ،نىعككلمات وجمل ذات م

لدى الطفل إلى جانب المكتوبة والحفاظ عليها في المخزون المعرفي المقروء 

 عد  لقراءة وإدراك المعلومات المقروءة بشكل جي د ت  فا .مخزونه المرئي والمسموع

ً  معنى لصياغة فع الة معرفية عملية  .المكتوبة للمعلومات صحيحا

ي بشخصي ة متعل مة،  األطفال لنمو مالتعل   أهمية الشك أن نا ندرك كآباء بشكل صح 

ينهل قافة والت عل م فالط فل إلى طرق أبواب الث   يدفع كاف  ومرنة ووعي  نامية عقلي ة

ً متعل م من العلوم كل ما يجعله طفلً  ً ، مثق فا ً ا ة ال تي تنعكس  ، ومستقل  بأفكاره الخاص 

 نظام من يتجزأ ال جزء   القراءةو .إيجاباً على بناء وتعزيز شخصي ة قوي ة ومستقل ة

 لتعل م الط فل وتنمي ة قدراته على الت علم الذ اتي،الجزء األهم   هيالمتكامل بل  عليمالت  

ر الوسائل والمصادر الت عليمي ة المختلفة  كنولوجياالت   استخدام زيادة معف وتعد د وتطو 

 أصبح من المهم أن يمتلك طفلك مهارات جي دة في القراءة.

 مختلفة أشياء متعل   في فرصهم من يزيد القراءة في كفاءة أكثر األطفال جعل إن  

 .ألمد البعيدالحفاظ على المخزون المعرفي للي ة في ومتعد دة بشكل أفضل وأكثر فعا

فهماً أكبر تجاه المواضيع المختلفة  رونو  يط الكتب يقرؤون الذين األطفال

ً  أكثر يصبحونو  الذين األطفال وعلى العكس فإن   .تجاه ما يجري من حولهم وعيا

 في مصاعب وعقبات عديدة ونيواجه رةمبك   سن    في القراءة مهارة من رمواح  

اً في المخزون الث   حياتهم  .قافي والمعرفيالمستقبلي ة وشح 

 رةمبك   سن    في القراءة على فونيتعر   الذين األطفال أن   الدراسات أظهرت  وقد 

ً دماغ يمتلكون  وذكاءً إبداعاً  أكثر وعقلي ة أكثر مرونة، وبالتالي سيكونون اً متطور ا



 

 

، حيث السر  ال ذي يجعل طفلك ثينالمتحد   أفضل تجعلهم الكتب قراءة أن كما .وتمي زاً 

 باللغة أكبر معرفةيملك اً هو تعزيز مهاراته في القراءة بحيث متحد ثاً جي داً وطليق

 . اليومية الحياة في هاويستخدم يقرأها التي

 

 فرصةً  يمنحهمفهذا  ،جد اً  رةمبك   سن في ألطفالهم القصص اآلباء يقرأ أن المهم من

 بعض إجراء إلى يؤدي كما ،الصغار أطفالهم مع دالجي   الوقت بعض لقضاء

 والمعلومات المعرفة أمورهم. كما أن وأولياء األبناء بين ةالمهمّ ّربويةالت ّّالمحادثات

مما  الموضوع حول وفضوالً  استنارة أكثر همتجعل األبوان مع أطفالهم يشاركها التي

المعرفي  ز الجانبلديهم ويعز   المفرداتتفكيرهم، يزيد مخزون  من مستوى نحس  ي  

 لديهم. حليليةالت   والمهارات ياإلبداعو

 

 

 

 :لدىّاألطفالّّلقراءةلتعزيزّمهاراتّاّفوائد4ّ أهمهنا  ندرجس

 

ّوتقويةّالمهاراتّالفكري ةغّماالدّ ّعملتنشيطّأوالً:ّمنّفوائدّالقراءةّلدىّاألطفالّ

ً  نقوم ة،البدني   لياقتنا على للحفاظ  ،ذلك إلى وما والجري اليوجا مثل بتمارين جميعا

 أكثر عضلتنا جعل خلل من الجسدي ة صحتنا على الرياضية مارينالت  حيث تحافظ 

 من مزيداً  األمر بيتطل   حيث ألدمغتنا هام تمرين القراءة فإن ،ومن جهة أخرى .قوة

 تفسير محاولة أثناءف ،له هادف فهم إلى والوصولالمكتوب  النص إدراكو االهتمام

 على دماغه تحفيز يتم   ،من قبل الط فل كجمل ونصوص ذات معنى المكتوبة الكلمات

 سرد وتخيل لبناء تنشيط تفكير الط فل يتم   فسير واالستنتاج كما، الت حليل، الت  ركيزالت  

 المكتوب. للنص هادفمتسلسل و

، كما اءً ذك وتجعل األطفال أكثر الدماغ نمو في تساعد القراءة أن   األبحاث أظهرت

 على رفع معد ل يساعد طرح الت ساؤالت على الط فل حول قص ة أو مقال مكتوب

 .وتنشيط  مهاراته الفكري ة في البحث والت حليل بما يتناسب مع عمره لديه ركيزالت  

 أن يمكن التي والعادات المهارات أهم من فاصيلبالت   واالهتمام ركيزالت   عد  ي  كما 

وعياً وإدراكاً للمعلومات ال تي يتلق ونها في  أكثر يصبحوا أن على األطفال تساعد



 

 

 في النجاح لطريق األساسمهارات الط فل في القراءة  ت رسي ما وعادة .المستقبل

ة ومن ثم  كتعل م قراءة قص  صغيرة  سن    في ذلك كان سواءً  ،األخرى الحياة مجاالت

حقة كقراءة قصيدة أو في المراحل العمري   ،بر منهاالع  سرد أحداثها واستخلص  ة الل 

فهمها وتجميع معاني مفرداتها في شرح  ة والعمل على شرح أبياتها بناًء علىشعري  

 ناسب.صحيح وم  

تعليمهم مهارات القراءة ومشاركتهم في  خللعلينا منح أطفالنا وقتاً كافياً  يجب 

يناً مفيداً وصحي اً يجعلهم أكثر وعياً ويدفعهم تمر مأدمغته لمنح الكتبقراءة بعض 

 المتلك عقلي ة مرنة وصحي ة.

 هنا بعض الن صائح لتنشيط المهارات الفكري ة ألطفالكم انطلقاً من القراءة :

  اسأل طفلك عن رأيه في القصص ال تي يقرأها واطلب إليه وضع نهاية مناسبة

 لها قبل إنهائها.

 وص في منهجه الد راسي ثم اطرح بعض األسئلة شارك طفلك في قراءة الن ص

 ل تركيز جي د.بمعد   تحظى جعل قراءتهعلى حول الن ص لدفع طفلك 

ي مهاراته الفكري ة في الت  القراءة تساعد الط   حليل فل على تنشيط عمل دماغه وتقو 

 واالستنتاج.

ّلديهمّالمفرداتّثانياً:ّمنّفوائدّالقراءةّلدىّاألطفالّزيادةّمخزون

ي يتعل م األطفال صياغة الجمل الم  كي  فيدة وصقل أفكارهم الغض ة بشكل صح 

ينبغي أن يمتلكون مخزوناً كافياً من  ،وإيجابي من خلل إغنائه باألفكار الص حيحة

 الجديدة والمفردات لكلماتا األطفال يكتسب .المفردات وإدراك معانيها بشكل جي د

ون بالبحث عن المعاني والقيم أويبد يقرؤونها تيال   القصصو المدرسية الكتب عبر

 عن عبيرالت   على القراءة أثناء مونهايتعل   التي الكلمات همتساعدال تي تحملها بحيث 

ً  أكثر بشكل وأفكارهم آرائهم  .ةوفعالي   وضوحا

ألن  لغة  أكثر صداقات وتكوين بثقة ثالتحد   الكتب ونأيقر ذينال   لألطفال يمكن 

 وضعال تي تساعدهم على وشب عة بالمفردات ال تي يحتاجونها الت عبير لديهم تكون م  

ركما  ،الكلمجمل أثناء  في أفكارهم ً  لديهم القدرة تتطو  على صياغتها في جمل  أيضا

يكتب موضوعاً  يمكنه أنطفلك صاحب العشر سنوات بأن مكتوبة، فقد تتفاجأ 

  تعبيرياً مذهلً.

والتعبير عن آرائهم  ثالتحد   على األطفال ساعدت العبير الفصاحة والقدرة على الت  

 في أكبر نجاح تحقيق علىأيضاً  عدهمت سا بل ،بشكل واضح ومفهوم فحسب!



 

 

ً  نحنف، حياتهم من اللحقة السنوات الش خص الفصيح والقادر  ونحترم رنقد   جميعا

 لبن اءة بشكل فع ال وهادف.صائح اعلى إيصال األفكار اإليجابي ة والن  

إليكم بعض الخطوات العملي ة لمساعدة أطفالكم على تطوير مهاراتهم في القراءة 

 بهدف زيادة مخزونهم المعرفي من المفردات والمصطلحات :

  قراءة القصص والبحث عن معاني المفردات والكلمات الجديدة من أفضل

 مفرداته. الن صائح ال تي يمكن أن تقد مها لطفلك إلغناء

   مشاركة الط فل  ما يتعل مه من مفردات جديدة ألن   إخبار والديه أو أصدقائه بكل

لمعلوماته مع اآلخرين تساعده على تثبيتها وتزيد من حماسه وشغفه لتعل م 

 المزيد.

   ة وساعده على من طفلك قراءة اللفتات في الش   اطلب ارع أو في األماكن العام 

ف على معاني ودال  الت المفردات الواردة في الجمل.التعر 

اً من المفردات تجعله   متحدثاً جي داً وكاتباً  تمنح قراءة الكتب الطفل مخزوناً هام 

 ماهراً.

ّثالثاً:ّمنّفوائدّالقراءةّلدىّاألطفالّتنشيطّذاكرتهمّ

تساعد الط فل على تنشيط وعلى الدماغ في حالة نشاط فكري  تحافظ كتاب قراءة إن  

بحيث تساعد  ،لوقت طويلالحفاظ على المعلومات ال تي يتعل مها  فيذاكرته وقدرته 

ً ممارسة القراءة الط    ومشاهد كلمات على أكيدالت   في فل على جعل تفكيره منخرطا

 معنى ومغزى  ذات مكتوبة عبير عنها بطريقةوالت   تصويرها تم   مختلفة وشخصيات

فاصيل ما ينعكس إيجاباً على الت   فل وتجعله قادراً على تذك ر أدق  الط  انتباه  تشد  

 كاف ة المعلومات والمفاهيم ال تي يتعل مها. ذاكرته فيما يخص  

 على الكتب تحافظ قراءة مثل ماغالد   ال تي تساعد على تحفيز إن  ممارسة األنشطة

بشكل مستمر  يقرأونالذين  األشخاص أن   دراسة كشفتحيث  ،الذاكرة نشطة وفتي ة

  من صعوبة التذك ر بل يملكون القدرة على تذك ر المواقف واألحداث بدق ة. ال يعانون

إليكم بعض الن صائح المفيدة لمساعدة أطفالكم على تنشيط ذاكرتهم من خلل ممارسة 

 القراءة بشكل دوري ومستمر:

   ة يتبعها أفراد وتين العائلي وعادة مفيدة وصحي  القراءة جزءاً من الر   اجعل

 العائلة.

   ع ً فيدة وال تي تحمل أطفالك على قراءة القصص الم   شج   إيجابي ة. ومعان   قيما



 

 

تنش ط القراءة ذاكرة الط فل وتجعله قادراً على تذك ر مختلف المعلومات ال تي يدرسها 

 بدق ة وإتقان.

ّرابعاً:ّمنّفوائدّالقراءةّلدىّاألطفالّتطويرّمهاراتهمّفيّالكتابة

فل من الكلمات والقصص بشكل دوري ال تزيد من مخزون الط   الكتب قراءة

من خلل صوغ تلك المفردات في  الكتابة علىه قدرات نحس  ت   بل ،والمفردات فحسب

ي  .جمل ونصوص ذات معنى حيث يتعل م الط فل األساليب المختلفة في الكتابة ويقو 

تلكه مخزوناً معرفي اً كبيراً عبير عن مختلف المواضيع بسبب اممهاراته في الت  

 يحصده نتيجة القراءة ومطالعة الكتب والقصص.

 في ستخدمةالم   جديدةال كلماتال على فتعر  ي الكتب، من المزيدطفلك  رأيق عندما

 ،ال تي يقرأها المستخدمة المفردات تحليل عند، والمختلفة والسيناريوهات المواقف

 مواد متعل  يبدأ الط فل ب عندماو .الخاصة كتاباته في ليستخدمها نةمعي   كلمات يلتقط

ذلك  نهيمك  س ،الكثير من المعلومات حولها ويقرأ المدرسة في ومتعد دة مختلفة

 .الكافي لهمن خلل فهمه وإدراكه  موضوع أي عن أكبر بثقة الكتابةمن  بالتأكيد

فل في الكتابة نا بعض النصائح ال تي يمكن لآلباء األخذ بها لتطوير مهارات الط  ه  

 انطلقاً من ممارسة القراءة :

   يذكر أن يكتب موضوعاً أو تقريراً  منه بعد قراءة طفلك لقص ة أو رواية، اطلب

فيه أهم أحداث القص ة لتثبيت المفردات الجديدة وحث ه على رفع معد ل تركيزه 

 أثناء القراءة وبالتالي جعلها أكثر فائدة له.

   ع بة المواضيع الت عبيري ة بنفسه باالعتماد على المخزون طفلك دوماً على كتا شج 

 حصل عليه من قراءته ومطالعته لمختلف الكتب والقصص.يالمعرفي ال ذي 

ز مهارات الط فل في القراءة إمكانياته في الكتابة من خلل إغناء مفرداته  تعز 

 وتعزيز قدراته على الت عبير عن المواضيع المختلفة بشكل مكتوب.

 

 أعجبك المقال ؟هل 

 ما هي الط رق ال تي تراها مناسبة لتحفيز طفلك على القراءة ؟

 وكيف يمكن لدورك أن يكون فع االً وبن اًء في تطوير مهارات طفلك في القراءة ؟

 إذا أعجبَك المقال ال تنَس مشاركته مع األصدقاء لتعم  الفائدة على الجميع.



 

 

 

 


