
الهجاء ولدك على مساعدة
في المدرسة؟ الهجاء يجري تعليم كيف

باالعتبار: األمور التالية بأخذ الهجاء تعليم يجري

أصوات الكلمات •

الكلمات شكل •

الكلمات يتغير شكل كيف •

الكلمات. تأتي أين من •

األشياء. كل هذه باستخدام الكلمات هجاء كيفية الطالب تعليم ويجري

واإلصغاء والقراءة التكّلم على بالتعّلم وثيًقا ارتباًطا مرتبط الهجاء على التعّلم •

والكتابة.

الهجاء. تركيز يومي على هناك •

المواضيع. وكل الصفوف كل في الهجاء تعليم يجري •

بصورة الهجاء الطالب يستطيع المهم أن من للكتابة.  أداة الهجاء ُيعتبر •

عن كتبوه بحًثا ما فحص على قادرين يكونوا وأن عند الكتابة صحيحة
األخطاء.

مساعدة أستطيع كيف
على الهجاء؟ ولدي

بالثقة. تشعر فيها التي الهجاء في ميادين ولدك • ساعد

صحيحة بمجّرد بصورة هجاؤها يمكن الكلمات اإلنكليزية كل ليس أن تذّكر •

.said و you الكلمتين مثل أصواتها، تحليل

ما. تهجئ كلمة كيف تعرف ال الذي تفعله عندما الهجاء وما كيفية عن تحدث •

ألفراد مالحظات كتابة االستمارات، ملء مثل البيت، في يكتب دع ولدك •

الرسائل، على للتذكير، اإلجابة ومالحظات هاتفية رسائل كتابة العائلة،
بطاقات. إرسال

ولدك كان إذا فائدة القواميس أكثر تذّكر أن واستخدماه مًعا. قاموًسا أحضر •

القواميس. وكيفية تبويب الهجاء بالتسلسل أحرف يعرف

أحسن التي األجزاء عن امدحه ثم الكلمات هجاء محاولة على ولدك شّجع •

من بدًال litle ولدك كتب إذا مثًال المطلوبة. األشياء األخرى واقترح هجاءها
أحد ستة حروف. من أصل خمسة هجاء أحسنت له "لقد فقد تقول little

هو؟" حرف أي تقل لي أن يمكنك هل مزدوًجا، يكون يجب أن الحروف هذه

من وأن يقولها ويكتبها الجديدة الكلمات إلى أن ينظر ولدك على شّجع •

ويصححها. يتفحصها أن ثم الذاكرة
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ما؟ كلمة أهجئ كيف ولدي يسأل عندما أفعله أن علي يجب الذي ما

للكلمة. أية أجزاء اقتراح ولدك كان باستطاعة إذا اسأل •

لالستعمال. قاموًسا لديه أن من تأكد •

عن هجاء الكلمة. ببساطة أخبر ولدك •

ولدي؟ أن أصحح هجاء علّي هل

أية أخطاء. على والعثور كتبه ما تفّحص إعادة على ولدك أوًال شّجع •

محاولة منه اطلب شائعة كلمة هجاء في خطًأ ارتكب قد ولدك كان إذا •

مساعدة. بدون تصحيحها

الهجاء؟ ولدي أفعله إذا استصعب أن علي الذي ما

غير وللتدقيق بشأن الكلمات الكتابة، أثناء المحاولة تشجيع ولدك على تابع •

المساعدة. ولطلب منها، المتأكد

معّلمه. استشر مشاكل يواجه طفلك أن بدا إذا •

الهجاء؟ أحسن لم أكن إذا أفعل ماذا

ولدك يراك أن المستحسن ومن مًعا.  استخدما القاموس مشكلة. هناك ليست •

ما. كلمة هجاء عليك استعصى إذا تفعله عّما معه تحدث القاموس. تستخدم

الكومبيوتر؟ في اآللي الهجاء ضابط يستخدم أدع ولدي أن يجب هل

ضابط الهجاء استخدام المفيد من يكون قد أنه على األوالد تعليم يجب إذ نعم.
األحيان. بعض فّعاًال في يكون ال قد أنه إّال اآللي.

مثل الصحيحة، الكلمة تكون ال الكلمة لكن الكلمة صحيًحا يكون هجاء عندما •

sure و shore

حيث في حيرة من يظل الولد لكن معّينة اقتراحات عندما يعطي الكومبيوتر •

الصحيحة الكلمة تحديد

األمريكي. النظام على الهجاء الكومبيوتر يستخدم عندما •
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