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 دليـــل الوالديـــن إلى 

 زلـــــــــــراءة في المنــــــم القـــــدع

 كار كبيرة في مجال القراءةأف
 

 استراتيجيات لدعم القراءة في المنزل

وإذا . طفلك على أن يكون قارئا وكاتبا ياإلنجليزية لكي تساعد يوليس من الضروري أن تتكلم! إن لغتك الوطنية هامة
  .أن ينجح في القراءة والكتابة في المدرسة طفلك على ينمارست هذه األنشطة بلغتك القومية األقوى، ستساعد

 

 ةـــــــة الشفويـــــــــــةاللغـــــــــتنميـ
 

تشمل تنمية مهارات االستماع والتكلم ما 
الكلمات، وما تعنيه الكلمات، وكيفية صنع 
  .هو األفضل وفي أي مواقف

 ألعاب الكلمات بلغتك األصلية االعب. 
 عن شيء  يفمثال، تكلم. عن قصص األسرة يتكلم

 .ةمضحك جرى لك عندما كنت صغير
 ا معا ألعابا مختلفةالعب. 
 ما تكره، األشياء /ما تحب)ا معا عن األفكار تكلم

 (التي تفضلها، كيف كان يومك؟

 (األصوات المنفصلة)بالفونيمات الوعي 
 

القدرة على مالحظة األصوات 
المنفصلة في الكلمات والتفكير فيها 

 واستخدامها 

 هايي  مع طفلك إلى األغاني واألناشيد واأل ياستمع
 وقوما بغنائها

 العبا ألعاب الكلمات بلغتكما األصلية. 

 اتـــــالصوتي

اللغة فهم الصالت بين األصوات في 
المسموعة وما يمثل تلك األصوات 

من الحروف والهجاء في اللغة 
 المكتوبة

 العبا بالكلمات والحروف. 
 طفلك على تعلم كيف يميز الحروف واألصوات  يساعد

 .التي تمثلها الحروف
 ات أو القوائم أو الحظطفلك على كتابة الم يشجع

 .القصص
 

 راءةـــــالقة في ــــــــالطالق
القدرة على القراءة بشكل صحيح تنمية 

وبسهولة ومع التعبير والقدرة على فهم ما 
  .ُيقرأ

 منه أن  يأو اطلب/لطفلك بلغتك األصلية و ئياقر
ويمكن . دقيقة على األقل 51يقرأ لك كل يوم لمدة 

 .أن تتبادال األدوار لقراءة صفحات أو أجزاء مختلفة
 بطاقات االستذكار الومضية للتدرب على  ياستخدم

 .رؤية الكلمات وتسمية األشياء المنزلية
 

 تنميـــة المفردات
 

م معنى الكلمات ونطقها، بما في ذلك تعُل
 أجزاء الكلمات

  مثال)تكلما عن كيفية ارتباط الكلمات ببعضها :
 (.الهجاء المتشابه أو المعاني المتشابهة

 الكلمات التي قد تكون جديدة على طفلك أو  يرااخت
 .متعددة أو معنى معقد الكلمات التي لها معان
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  تكلما عن األنشطة اليومية لإلضافة إلى الخلفية
 .المعرفية لطفلك

 استراتيجيات فهم ما ُيقرأ

اكتساب االستراتيجيات الالزمة لفهم ما 
ويشمل ما . يقرؤه والتفاهم وتذّكر ما ُيقرأ

توجيه األسئلة، والمناقشة، والكتابة : يلي
  .عن النصوص

 من طفلك أن يشرح الجزء الذي يفضله في القصة  ياطلب
 أو الفيلم أو النشاط

 بين ما يقرؤه طفلك وبين ما يحدث في الحياة ياربط .
فعلى سبيل المثال، إذا كان يقرأ كتابا عن الحيوانات، 

لة إلى بينه وبين حيوان المنزل األليف أو رح يفاربط
 .حديقة الحيوان

 قصة أو فيلم أو  من جديد حكيمن طفلك أن ي ياطلب
نشاط أو رسمه أو الكتابة عنه بكلمات من عنده هو بأن 

 .يخبرك بما وقع أوال وثانيا وثالثا، الخ
  تحدثا عن الشخصيات والسياق والمشاكل والحلول

 .الواردة في القصص المألوفة
 

 

 اقضيا الوقت في الكالم معا

وعندما تتحسن لغة الطفل الشفوية، ! التحادث معا يحدث فارقا كبيرا إن 
  .تتحسن أيضا طالقته في القراءة وفهمه لما يقرؤه

  

 

 

 بلغتك وثقافتك األصليـــــــــة ياحتفل

فاألسر . طفلك على النظر إلى لغتك األصلية باعتبارها لغة هامة للتعلم يشجع
تبني مهارات التفكير والتعّلم الهامة بتجاذب أطراف الحديث معا بلغتهم 

 .األصلية األقوى

 

 تشجيـع طفلك على القـــــراءة يوميــــــــــــــا

كل  تصحيح إلى حاجة في بأنك يتشعر الو .هذا الصددفي  بذلهاي التي الجهود على يثناوطفلك على القراءة  يعشج •

 .من أخطائه خطأ
 مثل المشتتات من خاليا هذا قراءةأن يكون وقت ال وينبغي ةمستقلال الاليمين للقراءة والمكان الوقتلطفلك  يروف  •

 .التليفزيون
 .ذلك إلى وما والكتب والمجالت الصحفليراك تقرئين أتيحي الفرصة لطفلك  ،أمكن إذا •
 الشيءنفس  فعلي أن على كطفل يعوشج. قالالم أو بشأن القصة كفعل ردودو أطلعيه على أفكارك ،ما تقرآن معًاعند •

 .تهلقراء بالنسبة
 .العامة أورورامكتبة  أو المدرسة قوما بزيارات كثيرة لمكتبة •
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. التي يحبها األنشطة أو حداثاأل أو المواضيع عن كلطف اسألي •

التي  المواد من ذلك غير أو مجالت، وأ كتب ابحثي عن ثم

 على كلطف تحفزمن شأنها أن  التي المواضيع تلك تتناول

 .القراءة
 

  :اإلنترنت مراجع على
.Http://auroralibrary.org/ 

Http://www.colorincolorado.org/families/ 

Http://www.colorincolorado.org/familias/ 
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