
 مرآتيا األرقام كتبي طفلي
 سنه. على هذا يعتمد ؟مرآتي/ بشكل معكوس األرقام الطفل يكتب أن الطبيعي من هل

 

 أو بالكت في األرقام على يتعرف. ةضورال منذ األرقام كتابةصعوبة في  من يعاني كان عمره من السابعة في لطفل والد أنا"

 أن يمكن كان إذا عما وأتساءل أعسر ابني أن أالحظ. تيمرآبشكل  7 أو 3 مثل األرقام بعض كتبي ما غالبا لكن ،األلعاب

 «ته؟مساعد يمكنني كيف طبيعي؟ هذا هل. ولد ألنه اجتهادا أقل أو ير منتبهاغ يكون قد أنه أيضا أعتقد. صلة له يكون

. وكتابتها معرفتها جدا السهل من أنه عتقدن قد. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 وهي فقط رموز عشرة يتكون من األرقام نظام

 تتطلب .العناصر جميع الى النظر على قادرا يكون أن الطفل من يتطلب كالهما. مختلفان نشاطان وكتابتها األرقام على التعرف

 األرقام ابةكت ساباكتل والممارسة الوقت إلى األطفال يحتاج لذلك. الكتابة حركة إلتقان كبيرة يدوية مهارات أيضا الكتابة أرقام

 .تلقائيا

 ؟مرآتيا أرقامال طفلي يكتب لماذا

 األوالدتج كل من ين. االنتباه عدم مشكلة حتى أو للكتابة يستخدمها التي اليد أو الطفل بجنسبشكل مرآتي  األرقام كتابة يرتبط ال

. لغايةل منتبهين يكونون عندما حتى مرآتيه أرقاما ينتجون األطفال. يةمتساو نسبةمرآتية بال ر األعدادواألعس أيمنوال والبنات

 الطفل أنب تفسيرها يمكن ، حيثسنوات 6-5 سن حتى األطفال في لوحظت شائعة ظاهرة هي تيامرآ األرقام كتابة الواقع، في

 تتم حين في( 9 ،7 ،3 ،2 ،1 مثل) رااليسمن  مفتوحة حلقةب األرقام بعض كتابة تتم. األرقام لتوجيه وفقا الكتابة قاعدة يطبق

 (.6 ،5 ،4 مثل) نياليممن  مفتوحة حلقةب األرقام بعض كتابة

 فسوف اليسار، إلى اليمين من الرسم ةقاعد دائما أو األحيان من كثير في يطبق الطفل كان إذا. 8و 0 الرقمين عكس يمكن ال

 .صحيح والعكس اليمين، إلى اليسار من رسم إلى حتاجي عندما رآتيةم اأرقام نتجي

 األطفال ةضور من متوسطال أو صغيرال قسمال في وهو سنوات، 4-3 طفليغ ليب

 مصلحة للطفل كان إذا الطبيعي، من. للغاية صعبة األرقام كتابة تزال ال. األرقام على التعرف يتعلم .األرقام كتشفي الطفل

 ال ،رآتيةم أرقام ينتج الطفل كان إذا. تيامرآ مكتوبة مقروءة أرقاما أو مقروءة غير أرقاما الطفل ينتج أن األرقام، كتابة في

 .واللعب والمتعة تبادلجو من ال في طبيعية بطريقة النموذج أخرى مرة اءهطإع يكفي. للقلق يدعو ما يوجد

 روضة األطفال األكبر قسم في وهو سنوات، 6-5 طفلييبلغ 

 لدى كتوبة مرآتيام أرقام مالحظة الشائع من ،سنال هذا في. صعبااإلتقان  يزال وال األرقام كتابة يتعلم. األرقام يتعلم الطفل

 األطفال اتإنتاج من ٪20 حوالي. تقبلي المسف صعوبات إلى يدؤت لن والتي ةمعين صعوبة الذين ال يواجهون األطفال

 تتراوح الذين األطفال من ٪88 من أكثرينتج . يسار - يمين تيةمرآ كتابات هيسنوات  6-5 بين أعمارهم تتراوح الذين

يصل ) مكتوب بكثرة مرآتياال الرقم هو 3 الرقم. عشر ستة في األقل على واحدة مرة ةتيمرآ سنوات كتابة 6-5 بين أعمارهم

 فمن ،رآتيام أرقام يكتب الطفل كان إذا(. 4بالنسبة للرقم  ٪ 10 يقرب ما) 4و 6و 5و 2و 1و 7و 9 يأتي ثم(. ٪60 الى

 في. طبيعي أمر تيامرآ ةكتوبالم األرقام نسبة كانت إذا ما سوف يتمكن المعلم من قول: المعلم مع ة الموضوعمناقش المستحسن

 تعةالمو جو من التبادل في طبيعية بطريقة النموذج تعطي أن الضروري من. الالزم نم أكثر للقلق يدعو ما يوجد ال ،سنال هذا

 سبورة علىأو  حةول على أو ورقة علىكتابية  ألعاب طريق عن بذلك القيام يمكن: مهم أمر األرقام كتابة ممارسة. واللعب

 رقما تكتب ويجعلك يدك طفلك يمسكس بعدها ،عينيك أغلق. حركةب تهامرافق مع أو دون ،ركيزة دون الهواء في أيضاو كبيرة

 .نموذج إلعطاءفيد أيضا م أيضا هو العكسالقيام ب. الرقم إيجاد عليك الهواء، في

 (CP) المرحلة اإلعدادية في وهو سنة، 7-6 طفلييبلغ 
 في قريبات تختفي لكنها اإلعداديةالمرحلة  خالل موجودة المرآتية الكتابات. رسومات األرقام جميع تدريجيا بأتمتة الطفليقوم 

 وال األرقام رسم في اأحيان الطفل يتردد أن الطبيعي من. مرآتيا مكتوبة األرقام من ٪5 من أقل أن يقدر. ةالدراسي سنةال نهاية

. للقلق اعيد فال ،على المستوى الحركي أو الرياضيات في أخرى صعوبات لديه يكن لم إذا. رآتيةالم الكتابات بعض ينتج يزال

 .(CE1) 1المرحلة األساسية  من األول ثالثيال في المقبلة األشهر خالل التطور بشأن ينيقظ اءبقال الضروري من

 مستوى أعلى في أو( CE1) 1المرحلة األساسية  في وهو سنوات، 8 من أكثر طفلييبلغ 

 رددتالزال هناك  كان إذا. تقريبا تماما اختفت المرآتية الكتابات. األرقام رسومات جميعبأتمتة  الطفليقوم  سنوات، 8 سن بعد

 في تبصعوبا مصحوبة الكتابة صعوبات كانت إذا. األرقام كتابةل متخصصة مساعدة إلى الطفل يحتاج فقد ،كتابة مرآتيةو

 ،(ياتمرآ الحروف كتابة) الحروف رسم في صعوبات أو/و رسوماتال أو ةالحرك مستوى على عامة وصعوبات الرياضيات

 .نطقال تقييم إلى الطفل يحتاج فقد

 

 : هو أن هستخلصأ ما باختصار،

 . يةمتساو نسبةب مرآتيةال عداداأل والبنات األوالدينتج كل من 

 . يةمتساو نسبةب مرآتيةعداد الاأل واأليسار األعسر ينتج

 . االنتباه عدم بمشكلةمرآتيا  األرقام كتابة رتبطت ال

ابتداء  ،لكن. مرآتيا رقاماأل كتابة والعادي الشائع من ،(األطفال وضةر) سنوات 6-5 سن في: سنبال مرآتيا األرقام كتابة ترتبط

 . مرآتيا األعداد كتابة جدا النادر من ،1المرحلة األساسية  في. تدريجياالكتابة المرآتية  تختفي ،المرحلة اإلعدادية من



 .سنوات 6-5 بين همسن تراوحي الذين األطفال عند كتابة بشكل مرآتي األكثر العدد هو 3 الرقم


