كلمات "هنادا طه" البصرية
الكلمات البصرية هي الكلمات األكثر تكرارا واستخداما في اللغة المكتوبة .وعلى الرغم من ّ
أن اللغة العربية
تحتوي على ماليين الكلمات إالّ ّ
أن جزءا كبيرا من اللغة المكتوبة تتألف من تلك الكلمات البصرية.
يت ّم تحديد الكلمات البصرية بالنظر الى عدة مناهج مدرسية مستخدمة لتعليم اللغة ويتم تحديد الكلمات األكثر
استخداما وتكرارا في ك ّل منها .بالنسبة للغة العربية اخترنا عدة مناهج منها منهج االمارات العربية المتحدة،
ولغتنا العربيّة من األردن،ومنهج البحرين ،ومنهج تونس وأرض األصوات ،ولغتي فرحي وأحبّ العربية.
من المالحظ ّ
أن الكثير من هذه الكلمات هي كلمات غير حسيّة مثل( :هذا والذي ولن وهكذا) ومن الصعب
تصوير تلك الكلمات أو حتى تعريفها .فاذا أردنا لألطفال أن يتعلّموا القراءة في وقت قصير ّ
فإن عليهم أن
يتقنوا تلك الكلمات البصرية ويحفظوا وإالّ فانّهم سيضطرون إلى قراءتها حرفا حرفا وذلك يتطلّب وقتا طويال
أن التهجئة تعيق وتحدّ من فهمهم لما يقرأونّ .
كما ّ
إن معرفة الكلمات كثيرة االستخدام بصريا يحتاج إلى
تشغيل الذاكرة وإلى التكرار.
س/المدرسة بعض
المدر
على الطالب أن يقرأ تلك الكلمات البصرية ويكتب قدر المستطاع فإليك عزيزي
ّ
ّ
الطرائ ق التي قد تساعدك على تثبيت الكلمات البصرية في ذاكرة طالبك:
-1يعطى ك ّل تلميذ نسخة من الكلمات البصرية في بداية السنة ليحتفظ بها في ملفه البيتي .استمع شهريا إلى
قراءة الطالب لكلماتهم البصرية وضع عالمة أمام الكلمات التي أتقن ك ّل تلميذ قراءتها.
المقوى تعلّق على جدران الصف.
-2تكتب الكلمات البصرية على قصاصات من الورق
ّ
بحسب ترتيبها األبجدي (حائط الكلمات) .أكتب تلك الكلمات مع تالميذك يوميا
-3يعطى الطالب ست كلمات بصرية أسبوعيا كي يكتبوها ويقرأوها.
 -4يطلب الى الطالب أن يكتبوا تلك الكلمات بمفردها أو بوضعها في جملة أو (ملء الفراغ).
الصف.
-5يجد الطالب الكلمات الكثيرة التكرار في أي نص أو درس يعملون عليه في
ّ
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كلمات "هنادا طه" البصرية
الصف الثالث
سم -أَس َود -أ َك َل-
كان -أنا -هذا -يا -ماما -بابا -فيِ -من -مع -ك ّل -بيت -باب -قال -ما -أنَ -ر َ
عند -نَ َعم -تحت -إلى -على -عندي -نحن -هناك -كبير -ركض -واسع -ركب -يسكن  -ذلك-
هو -جاء -يحبّ  -ماذا -ال -هي -هم -أسد -بطةَ -جمل -فيل -دب -دار -سرير -وقف -توت-
ثوب -رأس -فم -عين -لهم -عنده -أختي -هذه.
مثل -عندها  -أمام  -غرفة -كيف -دخل -مشى -شجرة -سأل -له -أين -أي -لها  -بعد -شكرا-
َب -شمس -أ ّمي -أبي -إذا-
كتاب -يعيش  -شرب -فَتَح -فوق -بنت  -فَ َعل  -مدرسة -أريد -ذَه َ
هل -يوم -أخي -لك -لم -قد -لَ ِعب -جلس -اسم -الذي َ -كتَب  -سبح -طبيب  -صار  -الحمد -
هللا -قرأ -ل ّما  -دائما -هؤالءَ -حول -عادت -كثيراّ -
ألن -بكى -عدّة.
ث ّم -قبل -فَ َرحا -عمل -معا -أيضا  -حديقة -أهال -يشتري -أزهار -نظر – أول – معلّمة -
أخضر  -التي -أو -تكلّم -أوالد -قلم -ماء -مطر -يغنّي -يد  -الذين -رجل -بسرعة -سنة-
صباح -اآلن -كرة -غسل -دَ َرس -عصير -أخذ  -صغيرا – نادت ّّ -لل  -قليال  -أولئك  -هنا -
ال ّ
معه -عائلة – فجأة – حتّى – تلك.
بعيد -بضع -أسرة -كامل  -امرأة -لكن -معي -مكان -ألنّها -يكبر -حيوان -ألنّه -ساخن -أخيرا-
ض ِحك -أحسن -بالد -خفيفّ -
نظف -بيوت -طويل  -لذيذ -بنفسي-
بدأ  -سؤال -حمل -نستطيعَ -
ثمانية ّ -
غطى -أبدا -وقع -صنع -مكتبة -بعض -فقط  -أحتاج -أيّها  -أرض -يجمع -يمين-
حزينا -سعيدا  -سبعة -يسار -مسرور -سالم -صباح -مساء -خير -أخرى – آخر.
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