
للصغارالقراءة تشجيع 

لطيفة الكندري  . د



محبَس منزجخ اىطفو رىمي 

اىزمبء اىزاري َاىيغُي

ميمبد مضيئخ

مه سَائع اىزشاس اإلسالمي

حقائق

أركان المكتبة

مي ينُن اىطفو قبسئب

وصبئح ىيُاىذيه

ميف رقيم اىمعيمخ وفسٍب

 استراتيجيات بسيطة ولكنها مفيدة لتكوين قارئ
نهم 

 ؟في ٌزا اىعمشيحزبج اىطفو مبرا
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مشكالت سلوكية عند الطفل

مشكالت سلوكية عند المراهق
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مفتاح الخير" اقرأ"

تمثل القراءة للدماغ كما تمثله الرياضة للجسم

 "َسم بركة طريقة
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كتاب "ُعنوان الشرف الوافي ملؤلفه إمساعيل بن 
أيب بكر املقرىء،  كتبه سنة 870 هـ / 1466م

: حيتوي  الكتاب على مخسة علوم وهي 
الفقه:  1
العروض:  2
التاريخ:  3
النحو:  4
القوايف:  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%89%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1466
http://ar.wikipedia.org/wiki/1466
http://ar.wikipedia.org/wiki/870_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/870_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/870_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%89%D8%A1
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4918ص  ىسبن اىعشة" يقال لصبيان الَمْكتَِب الفُْرقانُ "



مه روائع التراث اإلسالمي

  (.صفحة 550أكثر من )كتاب المزنً •

.الشاهروردي لقب بالمصنفك•

(.أي الكافٌة فً النحو)الكافٌجً •

(ابن الكتب)السٌوطً  •

اسم نبات ( كبٌكج". ")ٌا كبٌكج احفظ الورق"•

.بعكف الس  : ٌُسمى أٌضا  ( الكرفس البرى)ٌشبه 

القراطٌس المصرٌة المصنوعة من ورق البردي •

.  18: آل عمران( شهد هللا إنه ال إله إال هو)

األحناف وترتٌب الكتب•

11 النحو واللغة
تعبري الرؤيا
علم الكالم

الفقه
األخبار واملواعظ

التفسري
املصحف
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سن الثالثة 

سن الرابعة 

سن الخامسة 

حقائق
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أسمبن اىمنزجخ 

ركن القصص المصورة وغيرها.

غرف أو مساحات لألنشطة.

األشرطة السمعيةو الفيديو.

كتب مصورة عن الحقائق والعلوم.

األلعاب والتسالي.

 الحاسب اآللي(Internet, CD, VCD, DVD.)
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يبدأ بتجريد الكلمات
المنطوقة واألحرف 
المكتوبة أحيانا   

يعيد دون ملل رواية 
القصص البسيطة المألوفة

يستعمل لغة وصفية حركية 
لتوضيح األمور أو

لتوجيه األسئلة 

يعرف أننا نقرأ الكتاب
من اليمين إلى يسار 

كي يكون الطفل قارئا
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يستفيد الطفل كثيرا  من
لوحات اإلعالنات،  

والملصقات العامة، ولوحات
اإلشارات المرورية 

يعبر عن بعض 
.األجزاء المقروءة

واأللوانيردد بعض األسماء
واألعداد الواردة

في المادة المقروءة 

يستمتع برؤية صور 
الحيوانات وتعتبر الصور

المغناطيسية التي يمكن عرضها 
.على اللوحات 

كي يكون الطفل قارئا



اقرأ أمام الطفل وكن قدوة حسنة .

اغرس في سمعه وفي أعماقه أن القراءة متعة.

 أشرك الطفل في لمس الصورة واإلشارة لبعض
.تفاصيلها

اجعل مكانا خاصا لكتب طفلك في المنزل  .

 بألعاب لها صلة  -بعد القراءة–العب مع طفلك

.القصةبكلمات أو صور بسيطة وردت في

26

لتكوين قارئ نهمبسيطة ستراتيجياتا



مشروع شبكت تشجيع القراءة
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اسم

الكتاب 

اسم

المؤلف 

تاريخ

القراءة 

رقم

التدريب

 اسم

المشرفة

مالحظات

المشرفة 

28

جدول شبكة القراءة



قص  مه اىمجالد َاىجشائذ حشَف رجمع اسم       

.اىقصخ َاسم اىشخصيبد اىزي أعججزل

امزت أٌم اىمعيُمبد اىزي اقزجسزٍب مه ٌزا       

 .اىنزبة

.ارمش ثعض اىزجبسة اىعيميخ : ىيقصخ اىعيميخ 1.

حبَه أن رشسم أَ رنزت : ىيقصخ اىعيميخ 2.

.خطُاد اىزجشثخ اىزي قشأرٍب 

اسسم األدَاد اىزي اسزخذمذ : ىيقصخ اىعمييخ 3.

.في ٌزي اىزجشثخ 

اسسم َىُن ثعض أحذاس :ىيقصخ اىخيبىيخ 4.

.اىقصخ 

اسسم خشيطخ ىيذَىخ اىزي : ىيقصخ اىزبسيخيخ 5.

قشأد عىٍب 

.رحذس عه وٍبيخ ٌزي اىشخصيخ : ىيشخصيبد 6.

رحذس عه اىشخصيخ ثفقشح : ىيشخصيبد 7.

.قصيشح 

اسزخشج اىنيمبد اىصعجخ َاسزفسش عه معبويٍب 8.

مه اىقبمُس 

.امزت أثيبد شعشيخ عه اىقصخ 1.

.اعذ ثُسزش ىشخصيخ في اىقصخ 2.

.اعذ ششيط مبسيذ يشَي ثً اىطفو اىقصخ 3.

اجمع قصبصبد ىشخصيبد اىقصخ مه 4.

.اىمجالد 

ضع عىُان ىيقصخ َرحذس عه أجمو 5.

شخصيخ ىذيل َسجت إعجبثل ثٍب 

اسزخشج ميمبد أعججزل في اىقصخ َضعٍب 6.

.في جمو مفيذح 

.اسسم أحذاس اىقصخ حست مىظُسك 7.

اسسم اىشخصيخ اىزي ىم رعججل في ٌزا      

اىنزبة 

.اعمو ثطبقخ معبيذح ىنىبيخ اسم اىقصخ 1.

.اعمو دعُح ألصذقبئل ىقشاءح اىقصخ2.

29

التدريبات 



30

قصص خيالية
قصص واقعية

موسوعات

علوم

قصص تاريخية

شخصيات

قصص األنبياءمجالت

علوم
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المكتبت المتنقلت
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ْيُتوِن  َوُطوِر ِسيِنيَن { 1}َوالتِّيِن َوالزَّ
}3}َوَىَذا اْلَبَمِد اأَلِميِن { 2}

ُثمَّ                                     
}5}َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَن 

إال الَِّذيَن آَمُنوا  اِلَحاِت  َوَعِمُمواِِ الصَّ
}6}َفَمُيْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن 
َأَلْيَس المَُّو { 7}َفَما ُيَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّيِن 

{8} اْلَحاِكِمينَ  ِبَأْحَكمِ 

{4}َلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم 

بْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
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سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال اله اال أنت

نستغفرك ونتوب إليك

أشكركم على حسن االستماع


