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 مقدمة

,     ال ٌخفى على أحد أهمٌة القراءة والكتابة فً تنمٌة مهارات الطالب 

, فالقراءة مفتاح العلوم وأهم وسٌلة للتعلم والتعلٌم واكتساب المعرفة 

وإن أي , وذات أهمٌة كبٌرة لدى المتعلمٌن , والكتابة وسٌلة التواصل 

خلل فً هاتٌن المهارتٌن لدى طالبنا وخاصة فً مرحلة التعلم األساسً 

؛ تسببان خلالً كبٌراً فً تعلمهم وتعلٌمهم فٌؤثر سلباً فً سٌر عجلة 

ومن هذا المنطلق , فأطفال الٌوم هم رجال المستقبل , التعلٌم فً بالدنا 

وحرصاً على أبنائنا الطالب واستشعاراً للدور المهم اتجاههم قمنا بهذا 

العمل الذي نضعه بٌن أٌدٌكم وذلك بدءاً بحصر مؤشرات الضعف القرائً 

ثم وضع الحلول المقترحة وذلك , والكتابً لدى طالب الصفوف األولٌة 

من خالل طرح مؤشر من مؤشرات الضعف القرائً والكتابً ومناقشته 

عبر القناة اإلدارٌة لقناة الصفوف األولٌة بالتلٌجرام والتً تضم نخباً 

متمٌزة من معلمً ومعلمات ومشرفً ومشرفات الصفوف األولٌة على 

مستوى المملكة ومن خالل النقاشات والحوارات ؛ قمت بتلخٌص الحلول 

مع اختزال بعض المؤشرات ألن طرائق عالجها , المقترحة لكل ضعف 

هادفاً بذلك  وضع  , مبنٌة على إتقان ما سبقت مناقشته من مؤشرات 

دلٌل لمعلمً ومعلمات الصفوف األولٌة ٌساعدهم فً مساعدة أبنائهم 

الطالب لتجاوز كل عقبة أو مشكلة قرائٌة أو كتابٌة تعترضهم آمالً أن 

 أن ٌجعله – جل وعال –سائالً هللا , ٌحوز هذا العمل على إعجاب الجمٌع 

علماً ٌنتفع به وأن ٌجعله فً موازٌن حسنات كل من شارك فٌه أو قام 

 .  بنشره 

 

 

 

                                                                         خالد عبدهللا جعبور

                                                                       مشرف صفوف أولٌة 

 



                                                                                                    

 
 

  القرائً والكتابً ضعف التحصٌلمؤشرات 

 :لدى طالب الصفوف األولٌة 

 .قراءة وكتابة  تمٌٌز الحرف بأشكاله المختلفة داخل الكلمة اإلخفاق فً  •

 .اإلخفاق فً التمٌٌز بٌن الحروف بحركاتها القصٌرة والطوٌلة قراءة وكتابة  •

.  نطق الحروف نطقاً صحٌحاً اإلخفاق فً •

. أو نقصها نطقاً وكتابة فً الكلمة زٌادة بعض الحروف  •

.  ربط الحرف بغٌره إلكمال كلمة اإلخفاق فً •

.  رسم الحروف  بطرٌقة صحٌحة اإلخفاق فً •

.  نطقاً وكتابة  بالشكل الكلماتضبط اإلخفاق فً •

. كتابة التنوٌن نوناً  •

 . التفرٌق بٌن الحروف المتشابهة قراءة وكتابة اإلخفاق فً •

 0 تحلٌل الكلمة إلى حروف أو تحلٌل الجملة إلى كلماتاإلخفاق فً •

.  القدرة على تكوٌن جمل من عدة كلمات اإلخفاق فً •

.  قراءة أو كتابة المفردات الجدٌدة اإلخفاق فً •

.  تنقٌط الحروف اإلخفاق فً •

 .االنطالق فً القراءة  اإلخفاق فً •

 .القصور فً إتقان المهارات اللغوٌة قراءة وكتابة  •

 .التمٌٌز بٌن الكلمات المبدوءة ب ال الشمسٌة و ال القمرٌة  اإلخفاق فً •

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف
 (اإلخفاق فً تمٌٌز الحرف بأشكاله المختلفة داخل الكلمة نطقاً وكتابًة  ) 

 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
 .تسمٌة األحرف بأصواتها فقط بهدف عدم تشتٌت ذهن الطالب  -
التركٌز على مخارج الحروف أثناء تعلٌم كل حرف لتمٌٌز كل صوت عن اآلخر  -

 . 
 .ربط الكلمات بالصور كون الطفل ٌعتمد على التواصل البصري بشكل أكبر  -
 .تجسٌد الحرف بالجسد من خالل إٌماءات معٌنة وربطه بإحدى الرسومات  -
على السبورة لٌسهل تمٌٌز  (خط النسخ  )عرض الكلمات بخط واضح وكبٌر  -

 . أجزائها ومن ثم معرفة أحرفها 
ربط األحرف بأشٌاء من بٌئته وتسمٌة الطالب بحروف الهجاء كلٌّ حسب اسمه  -

 ..نسمٌه حرف الخاء وهكذا  (خالد  )ف 
 .تلوٌن الحرف المستهدف وقراءته للطالب ثم وضع دائرة علٌه  -
وضع الحروف بشكل مفصل فً بطاقة مشتملة على كلمات لٌسهل فصل  -

الحرف المستهدف واستخراجه من الكلمة والتعرف علٌه بمواضعه المختلفة 
 .ومن ثم إعطاؤه كلمات جدٌدة لتحدٌد الحرف ونطقه 

تدرٌب الطالب من خالل التحلٌل الصوتً للكلمات واألفضل أن ٌكون التحلٌل  -
 .وفق بطاقة متحركة ثم كلمات مجردة ٌحللها وفق جدول ثم ٌركبها مرة أخرى 

 .تدرٌب الطالب والممارسة الكافٌة من خالل مكون أالحظ وأجرد  -

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 .استخدام بعض التمارٌن لتقوٌة عضلة الٌد كون الكتابة مهارة عضلٌة عقلٌة   -
التأكد من مسك الطالب القلم بالشكل الصحٌح وكلما كان ذلك مبكراً كان العالج  -

 .ممكناً 
والتحقق  (... بـ فـ  تــ  )تدرٌب الطالب على كتابة الحرف بشكله أول الكلمة  -

 .من إتقانه 
التدرج فً المحسوسات والمادٌات فً تعلٌم الطالب كتابة الحرف كالتشكٌل  -

 .بالصلصال أو كتابتها على الرمل 
 .عدم التساهل فً كتابة الحرف الكتابة السلٌمة حسب خطواته  -
اإلمساك بٌد الطالب أثناء الكتابة خاصة إذا كتب الطالب الحرف بالمقلوب  -

 .لٌتعود على الوضع الصحٌح لكتابة الحرف 
الممارسة الكافٌة أثناء تعلٌم الطالب لكتابة الحرف ومنها  التدرٌب باألنشطة  -

 .الورقٌة المساندة لكتاب النشاط 

                                                   

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

اإلخفاق فً التمٌٌز بٌن الحروف بحركاتها القصٌرة )
 (والطوٌلة قراءة وكتابة 
 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
عرض الحرف بصوته القصٌر ثم بصوته الطوٌل ونطقهما للتمٌٌز بٌنهما فً  -

 .الصورة والنطق 
 .إعطاء الحرف بصوته القصٌر حقه من التدرٌب قبل تدرٌس الصوت الطوٌل  -
الحرص على عدم إشباع الصوت القصٌر فً النطق للتفرٌق بٌنه وبٌن  -

  .(المد  )الصوت الطوٌل 
استخدام لغة الجسد من خالل بسط الٌد أو حركة الشفتٌن مع الصوت القصٌر   -

 .ورفع الٌد مع الشفتٌن مع الصوت الطوٌل مع إشراك الحواس األخرى 
 .استخدام المرآة لمالحظة شكل الفم عند النطق للتمٌٌز بٌن الصوتٌن  -
 .تدرٌس الحرف بصوته القصٌر والطوٌل منفصالً قبل إدراجه فً كلمات  -
 ( َكاتب –َكتب  )عرض كلمات تحتوي على حرف قصٌر وحرف طوٌل  -

 .للتفرٌق بٌنهما فً النطق 
تنبٌه الطالب لكل كلمة تحتوي على صوت طوٌل سواء فً أسمائهم أو من  -

 .خالل دروس الوحدات 
 

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 

عرض كلمات تحتوي على حروف قصٌرة وطوٌلة وقراءتها لهم وتكلٌفهم  -
 .بكتابتها إمالًء منسوخاً مضبوطة بالشكل 

عرض كلمات تحتوي على حروف قصٌرة وطوٌلة وقراءتها لهم وتنبٌه على  -
الصوت القصٌر والطوٌل فٌها ثم تكلٌفهم بكتابتها مضبوطة بالشكل بعد 

 .إمالئها علٌهم وتصوٌب الخطأ منها 
للتحقق من إتقانهم لكتابة الحروف بصوتها الطوٌل ٌتم تكلٌفهم بكتابتها من  -

 .خالل إمالئهم إمالء اختبارٌاً 
من المهم جداً الممارسة الكافٌة خالل تدرٌب الطالب إلتقان كتابة الحرف  -

 .بصوته القصٌر والطوٌل 
 

                                                      

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف
 (زٌادة بعض األحرف فً الكلمة أو نقصها قراءة وكتابة  )

 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
 .فحص حاستً النظر والسمع للتأكد من سالمتهما  -
 .التأكد من تمٌٌزه لجمٌع األحرف بحركاته القصٌرة والطوٌلة  -
 )التدرٌب الجٌد على المقطع الساكن وعدم االقتصار فً ذلك على إضافة الهمزة  -

 .فتلتبس علٌه أثناء تركٌب الكلمات  (... أب  أم   
 .االعتناء بالتحلٌل الصوتً للكلمات أثناء القراءة  -
 .استخدام األصابع عند تحلٌل الكلمة وخاصة مع المقطع الصوتً  -
 .لئال تلتبس علٌه قراءة الكلمات األخرى (مؤقتاً  )وضع كل كلمة فً سطر  -
 .تركٌب كلمات من مجموعة أحرف وقراءتها  -
تمٌٌز الصوت القصٌر بلون والصوت الطوٌل بلون آخر والمقطع الساكن بلون  -

 .ثالث 
استخدام البطاقات الخاطفة مكتوب علٌها الكلمة كاملة وبطاقات أخرى لنفس  -

 .الكلمة ٌنقصها حرف وذلك لتمٌٌز الحرف وإظهار الفرق بٌنهما 
 (لعبة نهاٌة الكلمات  )تحفٌز الطالب وزٌادة تركٌزه من خالل بعض األلعاب منها  -

فٌذكر صدٌقه كلمة تبدأ بنفس حرف نهاٌة الكلمة التً , فالطالب ٌذكر كلمة 
 .... ذكرها وهكذا 

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 .إعطاء كل حرف حقه من الصوت من قبل المعلم  -
 .الوقوف على ساكن فً آخر الكلمة وتحرٌكه مرة ثانٌة  -
المقطع , الطوٌل , الصوت القصٌر  )التركٌز على مقاطع الكلمات واألصوات  -

  .(الساكن 
 .االعتناء بالتحلٌل الكتابً  -
  .(أول الكلمة ووسطها وآخرها  )الممارسة الكافٌة والتً تتمثل فً إكمال حرف  -
وضع خمس مربعات لكلمة ذات  )طرٌقة المربعات وفكرتها حسب عدد األحرف  -

خمسة حروف فً السطر األول إللزام الطالب كتابة األحرف الخمسة وفً السطر 
 ..الثانً وضع أربع مربعات لكلمة ذات أربعة أحرف وهكذا 

 .تركٌب كلمات من مجموعة حروف  -
 .استخدام البطاقات وعرضها أمامهم قبل إمالئهم وتصوٌب الخطأ منها  -
 .استخدام األصابع عند تحلٌل الكلمة أثناء الكتابة  -
 .التأكٌد على الطالب بالتأنً وعدم االستعجال أثنا الكتابة  -

 

                                                          



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (اإلخفاق فً ربط الحرف بغٌره إلكمال كلمة  )
 

(مؤشر ضعف قرائً  )  

 
 طرق العالج المقترحة

 
 

التدرج فً تدرٌب الطالب على النطق الصحٌح للحرف مع صوته القصٌر والطوٌل  -
 .وإتقانه لذلك 

 .التكرار وتنوٌع األنشطة واألسالٌب التً ترسخ األحرف فً ذهن الطالب  -
 .تجنب تدرٌس الحرف بحركاته القصٌرة والطوٌلة منفصالً عن الكلمة  -
التحلٌل الصوتً للكلمات ٌساعد كثٌراً فً تكوٌن مفهوم الكلمة لدى الطالب وٌساعد  -

 .كذلك فً قراءتها وذلك بعد التأكد من إتقان األحرف 
التأكد من إتقان تمٌٌز الحروف بأشكالها المختلفة والحروف المتشابهة نطقاً وشكالً  -

 .ومعٌار اإلتقان فً ذلك قراءة األحرف بطالقة دون تردد 
ربط الحرف بصوته القصٌر مفتوحاً بحروف أخرى ذات أصوات قصٌرة مفتوحة  -

 .لتكوٌن كلمة من ثالثة أحرف وتكلٌفه بقراءتها 
 .تنوٌع الكلمات الثالثٌة بأصواتها القصٌرة والتدرج فً ذلك  -
 .من األهمٌة بمكان تدرٌب الطالب على المقطع الساكن والتأكد من إتقانه  -
تكوٌن كلمات ثالثٌة تحتوي على المقطع الساكن وتكلٌف الطالب بقراءتها للتأكد من  -

 .ربطه الحرف بغٌره إلكمال كلمة وقد ٌكون ذلك بعمل مسابقة بٌن الطالب 
أول الكلمة ووسطها  )إعطاء الطالب بطاقات ذات أحرف مختلفة بأشكالها المختلفة  -

 .وتكلٌفه بتكوٌن كلمات منها وقراءتها  (وآخرها 
الصوت القصٌر والطوٌل  )تكثٌف التدرٌب على أصوات الحروف ومقاطع الكلمات  -

  .(والمقطع الساكن 
تكثٌف التدرٌب من خالل ربط أحرف بأشكالها المختلفة وبأصواتها القصٌرة  -

 . والطوٌلة 
 
 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (اإلخفاق فً رسم الحروف بطرٌقة صحٌحة  )
, فصل الحروف المتصلة بغٌرها , وصل الحروف المنفصلة  )مثل 

 (عدم الكتابة على السطر , رسم الحرف بطرٌقة خاطئة 
 

 (مؤشر ضعف كتابً  )
 طرق العالج المقترحة

 
االهتمام بتنمٌة عضالت الٌد من خالل بعض التمارٌن الرٌاضٌة كرمً  -

 ...الكرة بالٌد واللعب بالصلصال 
 . مراعاة األنشطة التً تسبق بداٌة دراسة الحرف كالتلوٌن وغٌره  -
البعد عن تكثٌف الجانب الكتابً والتركٌز على الجودة والصحة فً  -

 .الكتابة تجنباً لكثرة األخطاء  
تحلٌل الكلمة الكتابً ٌساعد كثٌراً فً تكوٌن مفهوم الكلمة لدى الطالب  -

 .مما ٌساعده فً كتابتها 
ووضعه على , تدرٌب الطالب على كتابة الحرف بدقة وفق األسهم  -

 .السطر والسٌر على الخط الباهت ومحاكاة النماذج 
عدم التساهل مع أخطاء الطالب فً رسم الحرف لئال ٌرسخ فً ذهنه  -

 .كتابة الحرف بطرٌقة خاطئة 
تصوٌب ما ٌقع فٌه الطالب من أخطاء مبكراً ٌحسن من أدائه فً رسم  -

 .األحرف رسماً صحٌحاً 
إعطاء الطالب فرصة لكتابة ما ٌحبه من كلمات من باب التحفٌز  -

 .والتشجٌع وكسب الثقة 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف
 ( قراءة وكتابًة –نطقاً وشكالً - اإلخفاق فً التفرٌق بٌن الحروف المتشابهة  )

 ( غ – ك –ق )( ط– د –ت )( ض– ظ –ث - ذ )( ص –س - ز )المتشابهة فً النطق 
  ..(ج ح خ  )(ع غ  )(د ذ)(ص ض ) (س ش  )(ر ز  )المتشابهة فً الشكل 

تالفى المنهج الجدٌد للغتً فً الصف األول الجمع بٌن الحروف المتشابهة فً وحدة واحدة ولكن قد ٌظهر الخلل بعد 
 دراسة جمٌع األحرف

 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
 .التأكد من سالمة النظر والسمع وسالمة النطق  -
مع االستفادة من التقنٌة لتدرٌب الطالب على التمٌٌز بٌن , التدرٌب المركز على النطق السلٌم  -

 .الحروف المتشابهة 
 .توضٌح مخارج الحروف باستخدام رسم كرتونً أو رسم مقطعً للفم لتحدٌد مخارج الحروف  -
 .تفعٌل لغة الجسد مع محاكاة الطالب لنطق الحرف واستخدام مرآة إذا لزم األمر  -
 .استخدام األسالٌب الترفٌهٌة كتردٌد األناشٌد وسرد القصص وتمثٌل األدوار  -
التأكد من التمٌٌز بٌن الحروف المتشابهة قراءة بعد إتمام دراسة جمٌع الحروف منفصلة  -

 .وضمن كلمة 
 .إعطاء كل طالب بطاقة تحمل حرفاً مخصصاً مقترناً بشخصٌته  -
 .ربط الحروف المتشابهة شكالً بصورة تدل علٌه أو بقصة  -
استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة كاستراتٌجٌة حل المشكلة أو استراتٌجٌة التشابه  -

 . واالختالف 
 .التدرٌب الفردي للطالب الذٌن ٌعانون قصوراً فً ذلك بعد حصرهم  -

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 

أهمٌة التالزم بٌن مرحلة التدرٌب على التمٌٌز بٌن الحروف المتشابهة نطقاً وكتابًة خالل  -
 .المقارنة فٌما بٌنها وهو أدعى لثبات المعلومة 

تعلٌق لوحة أمام الطالب متضمنة الحروف المتشابهة للتمٌٌز بٌن الحرفٌن المتشابهٌن  -
 .ومحاكاة رسمهما 

االستفادة من المجسمات المتحركة كالنقطة الممنغطة وتشكٌل األحرف بالصلصال مع التفرٌق  -
 .فٌما بٌنها 

تدرٌب الطالب على كتابة األحرف المتشابهة بعد النظر إلٌها والربط بٌن الرسم والنطق ثم  -
 .تكلٌفهم بكتابتها 

التأكد من التمٌٌز بٌن الحروف المتشابهة كتابة بعد إتمام دراسة جمٌع الحروف منفصلة  -
 .وضمن كلمة 

 .للتأكد من التمٌٌز بٌن الحروف المتشابهة تكلٌف الطالب بكتابتها ضمن كلمة  -
 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف
 (اإلخفاق فً ضبط الكلمات بالشكل قراءة وكتابة  )

 
 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
التأكد من تمٌٌز الطالب للحروف بأصواتها القصٌرة والطوٌلة ومعٌار ذلك اإلتقان  -

 .بسرعة وطالقة 
وخاصة مع دخول  مراجعة األحرف بأصواتها القصٌرة والطوٌلة بعد كل انقطاع -

 .الطالب الصف الثانً االبتدائً 
التدرج فً التدرٌب مع تكثٌفه على الطالب من خالل تصمٌم أوراق العمل المناسبة  -

 .بما ٌحقق إتقانه للمهارة وتعزٌزه لها  (من المقرر أو من خارجه  )
تفعٌل لغة الجسد من خالل صور الوجه التعبٌرٌة بشكل متكرر مما ٌساعد الطالب  -

 .فً قراءة الكلمات مضبوطة بالشكل 
 .ربط الطالب وتذكٌره بتشكٌل الكلمات وذلك بوضع شكل الفم على الحركة  -
إخفاء الحروف عند القراءة والتدرج فً قراءتها حرفاً حرفاً ابتداًء بالفتحة ثم بعد  -

 ...فأكثر وهكذا , ذلك حرفٌن 
التأكد من إتقان الطالب المقطع الساكن والتأكٌد على إتقان الظواهر اللغوٌة األخرى  -

  ....(ال الشمسٌة وال القمرٌة  )مثل 
  

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 

 . التأكٌد على الطالب بالتأنً وعدم االستعجال أثناء ضبط الكلمات بالشكل كتابة  -
 .إعطاء كل حرف حقه من الصوت من قبل المعلم أثناء إمالئه علٌهم  -
 .االعتناء بالتحلٌل الكتابً  -
تدرٌب الطالب على كتابة حروف قصٌرة وطوٌلة بعد عرضها أمامهم وإخفائها  -

 .عنهم 
 .استخدام البطاقات وعرضها أمامهم قبل إمالئهم وتصوٌب الخطأ منها  -
, الطوٌل , الصوت القصٌر  )تنبٌههم أثناء إمالئهم لمقاطع الكلمات واألصوات  -

  .(المقطع الساكن 
تركٌب كلمات مكونة من مجموعة حروف ذات أصوات قصٌرة والتدرج فً ذلك  -

 ..ابتداًء من الفتح وهكذا  
الممارسة الكافٌة والتً تتمثل فً تكثٌف التدرٌب بما ٌحقق كتابة كلمة مضبوطة  -

 .بالشكل بشكل صحٌح 
 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف
القمرٌة قراءة  (ال  )الشمسٌة و  (ال  )اإلخفاق فً التمٌٌز بٌن الكلمات المبدوءة ب  ) 

 (وكتابًة 
 طرق العالج المقترحة

 :الجانب القرائً : أوالً 
 

 (ال  )الشمسٌة و  (ال  )الكلمات المبدوءة ب الفصل فً تدرٌب الطالب على التمٌٌز بٌن  -
 . وعدم الخلط بٌنهما القمرٌة قراءة

 (النافذة والسبورة والثوب  )الشمسٌة والقمرٌة بكلمات من محٌط الطالب ك  (ال )التمثٌل ل  -
 000 (الكتاب والكرسً والباب والفصل  )أو 

 .مراعٌاً صحة النطق  (.... الب - األ  )علٌه مفرداً بدون كلمة  (ال  )نطق الحرف بعد دخول  -
 .الشمسٌة والقمرٌة والفوارق بٌنهما  (ال )لفت انتباه الطالب إلى العالمات الدالة على  -
  ( .000 التركً – البندر –األحمد  )على أسمائهم  (ال  )إضافة  -
 .خالل عرض كلمات سهلة وواضحة الكلمات الشمسٌة والقمرٌة التدرٌب على التمٌٌز بٌن  -
 .استخدام بطاقات األلعاب للكلمات الشمسٌة والقمرٌة  -
استخدام بعض األلعاب التً تساعد على التمٌٌز مثل لعبة النط وفكرتها النط مع كل حرف  -

 .قمري وشمسً لمسافتٌن ٌفصلهما خط 
 .استخدام لوحة المغناطٌس معكوسة القطب لتصنٌف الحروف شمسً وقمري  -
بالقمر من خالل عرض القمرٌة  (ال  )الشمسٌة بالشمس و  (ال  )المبدوءة ب ربط الكلمات  -

 . صورة الشمس مبتسمة والقمر سعٌداً وإدراج الكلمات تحتها حسب ما ٌناسبها 
 استخدام االستراتٌجٌات المناسبة كالتشابه واالختالف والبطاقات المروحٌة وجدول التعلم  -

 .ولعب األدوار والمسابقات 
 

 :الجانب الكتابً : ثانٌاً 
 

الشمسٌة والقمرٌة من خالل عرض كلمات منهما وقراءتهما ثم  (ال  )تعرٌف الطالب بمهارة  -
 .تكلٌفهم بنسخها 

 تحلٌل الكلمة الكتابً ٌساعد فً التمٌٌز بٌنهما كتابٌاً مع التركٌز على الكلمات المبدوءة ب -
 .الشمسٌة  (ال  )

علٌها كتابًة للتمٌٌز ومالحظة الفرق  (ال )وإدخال  (ال  )تدرٌب الطالب كإتٌانه بكلمات بدون  -
 .بٌنهما 

 .تصمٌم أوراق عمل تستهدف الكلمات الشمسٌة والقمرٌة لتعزز من إتقانه لهذه المهارة  -
تكثٌف التدرٌب وذلك بإمالء كلمات شمسٌة وقمرٌة بشكل ٌومً بدءاً بكلمات من ذاكرته  -

 .القرٌبة ثم من ذاكرته البعٌدة لترسخ المهارة فً ذهن الطالب 
 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (كتابة التنوٌن نوناً  )
 

 مؤشر ضعف كتابً

  طرق العالج المقترحة
 

مراعاة الوقف والوصل عند إمالء الطالب كلمات منونة وذلك بنطق الكلمة  -
 .منونة ثم إعادة النطق دون تنوٌن بالوقوف على الحرف األخٌر سكوناً 

استخدام استراتٌجٌات التعلم المناسبة أثناء التدرٌب على كتابة التنوٌن  -
   .( خذ واحدة وأعط واحدة – االكتشاف –التشابه واالختالف  )مثل 

 .تنوٌع األنشطة الكتابٌة مع تكثٌف التدرٌب مع ربطها بحاسة السمع  -
 .التحلٌل الكتابً للكلمات المنونة  -
 – ضم –فتح  )عرض كلمات غٌر منونة وتكلٌف الطالب برسم التنوٌن  -

 .علٌها  (كسر 
وقراءتها ثم حجبها عنهم  ( كسر – ضم –فتح  )عرض كلمات منونة  -

 .وتكلٌفهم بكتابتها  
الممارسة الكافٌة من خالل تدرٌب الطالب على كتابة كلمات منونة بشكل  -

 .مستمر لترسخ هذه المهارة فً ذهن الطالب 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (اإلخفاق فً التمٌٌز بٌن أنواع التنوٌن قراءة  )
 

  مؤشر ضعف قرائً

 طرق العالج المقترحة
 
 

 .ربط صوت التنوٌن بصوت الدباب  -
 .ونطقها لهم  (ٍب  -  ٌب   -  باً   )التدرٌب على تنوٌن الحروف منفردة  -
 .تفعٌل لغة الجسد باستخدام الٌدٌن فً التمارٌن الرٌاضٌة المناسبة للتنوٌن  -
 ...صالحاً  -  خالٍد –إدخال التنوٌن فً أسمائهم محمٌد  -
مراعاة الوقف والوصل عند قراءة الكلمات المنونة لتدرٌبهم على تمٌٌز  -

 .التنوٌن بأنواعه 
 .مع التنوٌن  (ال  )تنبٌه الطالب بعدم اجتماع  -
تدرٌب الطالب على التحلٌل الصوتً للكلمات المنونة والنطق على الوجهٌن  -

 .بتنوٌن وسواه 
استخدام االستراتٌجٌات المناسبة للتنوٌن كالتشابه واالختالف ولعب األدوار  -

 ...واالكتشاف 
تسخٌر األلعاب التعلٌمٌة المختلفة التً تساعد الطالب على تمٌٌز التنوٌن  -

 .بأنواعه 
 .ربط التنوٌن بأنواعه برسومات مفرحة ومبهجة للطالب  -

 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (اإلخفاق فً تنقٌط األحرف  )
 

  مؤشر ضعف كتابً

 طرق العالج المقترحة
 

 .التأكٌد على الطالب بالتأنً وعدم العجلة أثناء الكتابة   -
مداعبة الطالب ممن أغفل وضع النقاط بكلمات لطٌفة وطرٌفة إلشعارهم  -

 .بالخطأ الذي وقعوا فٌه ومساعدتهم على تصوٌبه 
التدرج فً تدرٌب الطالب على كتابة حروف منقوطة دون حركات ثم  -

 .بحركاتها القصٌرة والطوٌلة 
 .تكثٌف التدرٌب على الحروف التً تحتوي على النقاط  -
 .التأكد من تمٌٌز الطالب للحروف المتشابهة وخاصة المنقوطة منها  -
 .التنبٌه على التغٌر الذي ٌطرأ على الحرف خالل ربطه ضمن كلمة  -
اللعب مع  )و  (كم عدد النقاط  )استخدام األلعاب التعلٌمٌة مثل لعبة  -

 ... ( .بصل   ٌصل  ) بتغٌٌر معنى الكلمة بإضافة نقاط إلٌها مثل  (النقطة 
استخدام البطاقات المتحركة ألشكال الحروف لتحدٌد المشتمل منها على  -

 .نقاط والتعرف على رسمها  
 .كتابة الكلمة بدون نقطة وتكلٌفهم بوضع النقاط علٌها  -
 .استخدام االستراتٌجٌات المناسبة فً ذلك مثل استراتٌجٌة سكامبر  -
الكتابة على السبورة بخط النسخ دون خط الرقعة الذي قد ٌسبب إرباكاً  -

ولبساً لدى الى الطالب وخاصة فً الحروف المنقوطة كالتاء والثاء 
 .... والشٌن 

التأكٌد على الطالب بالتركٌز من خالل وضع النقاط فوق أو تحت الحروف  -
 .فً أماكنها الصحٌحة 

 
 

 
 
 

 

 



                                                                                                    

 
 

 مؤشر الضعف

 (اإلخفاق فً االنطالق فً القراءة  )
 

 مؤشر ضعف قرائً

  طرق العالج المقترحة
 

 . التأكد من سالمة النظر والسمع والنطق  -
 .التأكد من إتقانه لألحرف بحركاتها فذلك مرتبط بانطالقته فً القراءة  -
 .تهٌئة بٌئة الصف بما ٌتناسب مع أجواء القراءة  -
 .حثهم على التأنً وعدم العجلة خاصة إذا كان االنطالق على حساب صحة القراءة  -
تحفٌز الطالب على القراءة ومنها استخدام التقنٌة وذلك بتصوٌره أثناء القراءة  -

 وتقدٌم القطعة فً قالب محبب وٌفضل من تصمٌم الطالب 
 .ومن المحفزات أٌضاً استخدام الساعة المائٌة لقٌاس سرعة االنطالق  -
 . المسابقات والتعزٌز المادي والمعنوي  -
 .الصبر على المبتدئ وإكسابه الثقة فً نفسه  -
 .غرس حب الكتاب فً نفوس الطالب من خالل تجمٌله بعبارات أو ملصقات محببة  -
إكساب الطالب ثروة لغوٌة من الكلمات باإلمكان استغالل نصوص االستماع أو  -

 .حكاٌة قصة  
 .التكرار كذلك ٌساعد فً االنطالق فً قراءة الكلمات مع عدم اعتماده على الحفظ  -
 .التحدث معه ومحاورته باللغة العربٌة الفصحى وإشراكه فً اإلذاعة المدرسٌة  -
التدرج فً تدرٌبها على االنطالق بدءاً بربط الكلمات بالصور والتعبٌر عن صورة  -

 ...ما ثم قراءة كلمة بدون صورة ثم جمل وهكذ 
 .االستفادة من التسجٌالت الصوتٌة لقراءة نماذج من النصوص القرائٌة  -
 .(التعلم باألقران–الطاولة المستدٌرة  )استخدام االستراتٌجٌات التدرٌسٌة المناسبة  -

 
 

  

هذا وبفضل هللا تعالى تم االنتهاء من ذكر الطرائق العالجٌة المقترحة لعالج ضعف 

. التحصٌل القرائً والكتابً لدى طالب الصفوف األولٌة

 وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن


