
 

 

 ؟ عبيريةشاكل في كتابة المواضيع الت  ك مهل يواجه طفل  

 في الكتابة لتعزيز مهارات الط فل استراتيجيات 3

 هل يجد طفلك صعوبة في كتابة موضوع تعبيري ؟

 الكافية في الكتابة ؟ هل يمتلك طفلك المهارات  

 كيف يمكن تنمية وتعزيز تلك المهارات لدى طفلك ؟

 

اً وضروري اً، تشمل تلك المهارات قدرة الط فل على الت عبير  كافية لمهاراتفل امتالك الط   يعد   في الكتابة أمراً هام 

عن مختلف المواضيع والقضايا بشكل صحيح، إدراج مفردات وتعابير صحيحة تعب ر عن الموضوع وصوغ 

بط بين األفكار المختلك المفردات كجمل متناسقة تؤد ي المعنى المطلوب باإلضافة إلى مهارة الط فل في ا تلفة لر 

 .بأسلوب مرن وصحيح

لبناء مهارات أطفالنا في الكتابة لمساعدتهم على  والمتينة دةة وضع األسس الجي  تقع على عاتقنا كآباء مسؤولي  

دة  تنمية تلك المهارات وتطويرها الحقاً من خالل طرق واستراتيجي ات فع الة تؤس س لبناء عقلي ة صحي ة ومزو 

 .بط فيما بينها بشكل صحيح ومناسبوقادرة على صياغة جمل وأفكار والر  باألفكار والت عابير 

قراءة القصص والكتب بما يتناسب مع عمر الط فل المفتاح للبدء بوضع األسس طالعة من خالل الم   تعد  

، فال يمكن أن يستطيع طفلك الكتابة دون امتالكه لمفردات لدى الط فل الص حيحة والمتينة لبناء مهارات الكتابة

ئيسي هي القصومصطلحات كافية تجعله قادراً على صياغة أفكاره، وهذه المفردات مصدر   ص والكتب ها الر 

اً للط فل على  ال تي يواظب طفلك على مطالعتها، ولكن في الوقت الذي يعد   فيه المخزون المقروء مصدراً هام 

إعطاء المخزونين البصري  مختلف األصعدة وعلى صعيد تنمية مهاراته في الكتابة على وجه الخصوص، فإن  

عاية يعد أمراً غاية فيعوالس م لبرامج الت عليمية الط فل ل شاهدةاألهمي ة وذلك من خالل م   ي جزءاً من االهتمام والر 

 عمر الطفل.مع تناسب واستماعه لألغنيات واألناشيد بما يوالوثائقي ة 

ة بأسلوبه أيضاً يعد  منح الطفل فرص عادلة وكافية للت   ة لتشجيع  عبير عن نفسه وصوغ أفكاره الخاص  خطوة هام 

ة وعدم تقديم األفكار الجاهزة ال تي يقوم بحفظها وعادة ما يبدأ بنسيانها فل على بناء مهاراته الفردي ة الط   الخاص 

 تدريجي اً.

ً  بك ر ومنحه مخزوناً معرفي اً جيداً، سيواجهفي حال لم يتم تطوير مهارات الط فل في الكتابة من عمر م    غالبا

فإن  األطفال ال ذين يتحل ون بذلك  ستقبل في إنشاء موضوع تعبيري بسيط، وفي المقابل،صعوبات كبيرة في الم  

 ك.الكتابة بشكل معبر قد يفاجئ   المخزون قد يستطيعون

ة  ب على اآلباء أخذ  تلك الن قاط الهام  ها بعين االعتبار بهدف تنمية باإلضافة إلى عد ة خطوات ونصائح يتوج 

ثالث م تلك الن صائح على شكل حيث سنقد   ،فل في الكتابة سنقوم بإدراجها في هذا المقالوتعزيز مهارات الط  

ة لتعزيز مهارات الط فل في الكتابة.  استراتيجي ات فع الة وهام 

 

 

 

 



 

 

 استراتيجي ات لتعزيز مهارات الط فل في الكتابة  3

ع   :لتعزيز مهارات الط فل في الكتابةاالستراتيجي ة األولى  .1 طفلك على  شج 

 القراءة لتطوير مخزونه من األفكار والمفردات

تلق يه عدد ال  خالل من الكتابة على قدراته تحس ن دوري بشكل ال تي تناسب عمره والقصص لكتبل الط فل قراءة

 حيث معنى، ذات ونصوص جمل والمعاني الجديدة التي تساعده فيما بعد على صياغة المفرداتيستهان فيه من 

ي الكتابة في المختلفة األساليب الط فل يتعل م  امتالكه بسبب المواضيع مختلف عن الت عبير في مهاراته ويقو 

 ً ً  مخزونا  .والقصص الكتب ومطالعة القراءة نتيجة يحصده كبيراً  معرفي ا

ف الكتب، من المزيد طفلك يقرأ عندما ستخدمة الجديدة الكلمات على يتعر   والسيناريوهات المواقف في الم 

 الخاصة، كتاباته في ويستخدمونها معي نة كلمات يلتقط يقرأها، ال تي المستخدمة المفردات تحليل وعند المختلفة،

 ذلك سيمكنه حولها المعلومات من الكثير ويقرأ المدرسة في ومتعد دة مختلفة مواد بتعل م الط فل يبدأ وعندما

 .له الكافي وإدراكه فهمه خالل من موضوع أي عن أكبر بثقة الكتابة من بالتأكيد

ً  الكتابة في الط فل مهارات لتطوير بها األخذ لآلباء يمكن ال تي النصائح بعض ه نا  : القراءة ممارسة من انطالقا

 ة طفلك قراءة بعد ً  يكتب أن إليه اطلب   رواية، أو لقص  ة أحداث أهم فيه يذكر تقريراً  أو موضوعا  القص 

 .له فائدة أكثر جعلها وبالتالي القراءة أثناء تركيزه معد ل رفع على وحث ه الجديدة المفردات لتثبيت

   ع ً  طفلك شج   عليه يحصل ال ذي المعرفي المخزون على باالعتماد بنفسه الت عبيري ة المواضيع كتابة على دوما

 .والقصص الكتب لمختلف ومطالعته قراءته من

 في الكتابة. رها مفتاحاً لتطوير مهاراتهتعد ممارسة الط فل للمطالعة من خالل قراءة القصص وغي

طفلك الفرص  امنح  : الكتابة في الط فل مهارات لتعزيز الث انية االستراتيجي ة .2

 الكافية بدالً من تقديم األفكار الجاهزة

في بعض األحيان، ال يحصل الط فل على فرص كافية للت عبير عن أفكاره وكتابة موضوع تعبيري بنفسه، فلغة 

من بعض المفردات والجمل البسيطة وتبدأ بالتحس ن بسبب بدءاً ر تدريجياً التعبير لدى الط فل بالت أكيد ستطو  

محاوالته المتكررة والعملي ة في الكتابة، ولكن في حال لم يتم منح الطفل الفرصة للقيام بتلك المحاوالت فإن  

ر بالشكل المطلوب.  مهاراته في الكتابة لن تتطو 

ة حفظها، ثم   صوصتقديم الن  مين وأولياء األمور إلى جأ بعض المعل  يل  والمواضيع الجاهزة للط فل ويتول ى هو مهم 

 يؤد ي ذلكفل عندها على عالمة تقدير مرتفعة، ولكن!، سويحصل الط   طلب إليه كتابتها في االختباراتي  

، واعتماده الث ابتة لدى الط فل وتحجيم مقدراته ومهاراته في الكتابة ةإلى تعزيز العقلي   األسلوب التعليمي الخاطئ

ق لدى الط فل. على األفكار والمعلومات الجاهزة وبالتالي الحد    من تعزيز الجانب اإلبداعي والخال 

ة لمنح الط فل الفرص لتطوير مهاراته في الكتابة : إليكم  بعض الن صائح الهام 

   ديم على منح طفلك الفرصة إلنجاز واجباته بنفسه بما يتعل ق بكتابة المواضيع اإلنشائية وعدم تق احرص

 تطوير إمكانيات طفلك ومهاراته في الكتابة.لضمان  الحلول الجاهزة

   عليه آرائك لتنمية شخصي ته المستقل ة وقدرته على التعبير عن أفكاره  طفلك يعب ر عن آرائه وال تفرض   دع

 الخاصة.

 بنفسه.واجباته في الكتابة لعبير عن أفكاره وإنجازه الط فل على فرص كافية للت   يحصل   يجب أن  



 

 

اعمل على تنمية : الكتابة في الط فل مهارات لتعزيز الث الثة االستراتيجي ة .3

 مخزون طفلك البصري والس معي

فل في التقاط المعلومات وتخزينها تي السمع والبصر لدى الط فل من أهم الحواس ال تي يستخدمها الط  حاس  

فيد، تخدامها في زيادة مخزونه المعرفي بشكل جي د وم  حسن اسأن ي   والمحافظة عليها لفترة طويلة، لذلك من المهم  

ة بالغة في إنشاء عة لما لها أهمي  شاهد برامج األطفال المتنو  ع اآلباء أطفالهم على م  ومن الضروري أن يشج  

 مخزون كبير من المعرفة والمهارات ال تي يحصل عليها الط فل دون أن يبذل أدنى جهد.

متعة فيدة والم  من األنشطة الم   صة لألطفال واالستماع إلى القصص المقروءة تعد  المخص  تلفزة شاهدة البرامج الم  م  

تعة والت سلية الكثير من الفائدة بحيث ال يشعر طفلك بالملل أو اإلرهاق، يلتقط الط فل ن تلك الم  فل بحيث تتضم  للط  

نها ويعز   الت عبير عنها بشكل صحيح، باإلضافة إلى ز قدرته على من مشاهداته الكثير من الص ور والتعابير ويخز 

 معي الذي يحصل عليه.تطوير قدراته على صياغة أفكاره انطالقاً من المخزون الس  

ة لتفعيل دور حاس    متعزيز مهاراتهل بشكل جي د لدى أطفالكمتي السمع والبصري سنقد م إليكم بعض الن صائح الهام 

 في الكتابة:

   على اختيار  واالستراحة، بل اعمل  عب ج األطفال في األوقات المخص صة لل  طفلك من مشاهدة برام ال تمنع

ع طفلك على مشاهدتها لما لها فائدة كبيرة في زيادة المخزون المعرفي لدى طفلك.  أفضل تلك البرامج وشج 

   ع نيات إليه ترديد األغ طفلك على االستماع ألغاني وأناشيد األطفال ومشاهدة القصص المص ورة، اطلب   شج 

بعض األسئلة حول أحداث القصة لضمان تركيز طفلك أثناء مشاهدته لتلك  عليه بشكل مستمر، واطرح  

 القصص.

تي السمع والبصر دور كبير وفع ال لدى الط فل في تعزيز مهاراته في الكتابة من خالل تنمية مخزونه لحاس  

 الس معي والبصري.

 هل أعجبك المقال؟

 ؟طفلك في الكتابة من عمر مبك رهل ترى أن ه من المهم تنمية مهارات 

 وما هي األساليب ال تي تت بعها مع أطفالك لتحقيق ذلك؟

 إذا أعجبك المقال، شاركه  فضالً مع األصدقاء لتعم  الفائدة على الجميع.


