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الكلمات البصرية هي الكلمات األكثر تكرارا واستخداما في اللغة المكتوبة.  وعلى الرغم من أّن اللغة العربية 

 اللغة المكتوبة تتألف من تلك الكلمات البصرية.  من جزءا كبيراتحتوي على ماليين الكلمات إالّ أّن 

يتّم تحديد الكلمات البصرية بالنظر الى عدة مناهج مدرسية مستخدمة لتعليم اللغة ويتم تحديد الكلمات األكثر 

استخداما وتكرارا في كّل منها.  بالنسبة للغة العربية اخترنا عدة مناهج منها منهج االمارات العربية المتحدة، 

 صوات، ولغتي فرحي وأحّب العربية.  وأرض األومنهج تونس ولغتنا العربيّة من األردن،ومنهج البحرين، 

من المالحظ أّن 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 فإّن عليهم أن 

وإالّ فانّهم سيضطرون إلى قراءتها حرفا حرفا وذلك يتطلّب وقتا طويال ويحفظوا بصرية تلك الكلمات اليتقنوا 

إلى  كما أّن التهجئة تعيق وتحدّ من فهمهم لما يقرأون.  إّن معرفة الكلمات كثيرة االستخدام بصريا يحتاج

 .تشغيل الذاكرة وإلى التكرار

 

ع فإليك عزيزي المدّرس/المدّرسة بعض قدر المستطا ويكتبتلك الكلمات البصرية على الطالب أن يقرأ 

 ق التي قد تساعدك على تثبيت الكلمات البصرية في ذاكرة طالبك:ائالطر

عطى كّل تلميذ نسخة من الكلمات البصرية في بداية السنة ليحتفظ بها في ملفه البيتي.  استمع شهريا  إلى ي  -1

 أتقن كّل تلميذ قراءتها. قراءة الطالب لكلماتهم البصرية وضع عالمة أمام الكلمات التي

  .ق على جدران الصفتكتب الكلمات البصرية على قصاصات من الورق المقّوى تعلّ -2

 بحسب ترتيبها األبجدي )حائط الكلمات(.  أكتب تلك الكلمات مع تالميذك يوميا

 يعطى الطالب ست كلمات بصرية أسبوعيا كي يكتبوها ويقرأوها.-3

 تلك الكلمات بمفردها أو بوضعها في جملة أو )ملء الفراغ(. طلب الى الطالب أن يكتبواي -4

 يجد الطالب الكلمات الكثيرة التكرار في أي نص أو درس يعملون عليه في الصّف.-5
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