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 خانه در خواندن مهارت از پشتیبانی ویژه راهکارهای بزرگ های ایده خواندن

اگر با زبان مادری خود این فعالیت ها را تمرین کنید، به .  نیازی نیست با فرزندتان انگلیسی صحبت کنید تا یک کتابخوان و نویسنده شود! زبان مادری مهم است
 . فرزند خود کمک می کنید تا در زمینه خواندن و نوشتن در مدرسه موفق شود

 پیشرفت در مهارت گفتاری

 
های شنیداری و گفتاری؛ شامل یشرفت مهارت پ

معانی کلمات، نحوه ایجاد کلمات، نحوه 
قراردادن کلمات در کنار هم، و قراردادن کلمات 

 .در مکان های مناسب است

 بازی کلمات را به زبان خود انجام دهید . 
 برای مثال، درباره اتفاق های . درباره داستان های خانوادگی گفتگو کنید

 . جالبی که در دوره جوانی برایتان پیش آمد صحبت کنید
 با یکدیگر بازی کنید. 
  ندارید، /آنچه دوست دارید)درباره نظراتتان با یکدیگر صحبت کنید

 ( عالیق، و اینکه روزتان را چگونه گذراندید

 شناسیآگاهی واج 

 
توانایی تشخیص، تفکر و کار با تک تک 

 صداهای واژگان 

  با فرزندتان به آوازها، موسیقی و شعرها گوش داده و آنها را با هم زمزمه

 .کنید

 بازی کلمات را به زبان خود انجام دهید . 

 صوت شناسی

درک ارتباط بین صدای زبان گفتاری و 

حروف و هجی که صدای زبان نوشتاری 

 .نشان می دهدرا 

 با کلمات و حروف بازی کنید . 
 به فرزندتان کمک کنید حروف و صدای حروف را تشخیص دهد . 
 فرزندتان را تشویق کنید یادداشت، فهرست یا داستان بنویسد. 

 روان خوانی
 

بهبود توانایی مهارت خواندن مطالب بصورت 

صحیح، روان و با اشتیاق و درک آنچه خوانده 

 .شد

 یا از فرزندتان بخواهید /مطالب را به زبان خود برای فرزندتان بخوانید و

شما نیز می توانید .  دقیقه برای شما مطلب بخواند 51روزانه حداقل 

 .صفحات یا بخش های مختلفی را به نوبت بخوانید
  برای تمرین واژه های تصویری پرتکرار و برچسب گذاری لوازم خانه

 . نیداز فلش کارت استفاده ک

 بهبود دامنه لغت
 

یادگیری معنی و تلفظ کلمات، از جمله بخش 

 .های کلمات
 

  هجی یا معانی : مانند)درباره نحوه ارتباط کلمات متفاوت با یکدیگر
 .  گفتگو کنید( مشابه

  کلماتی که ممکن است برای فرزندتان جدید باشند یا کلماتی که دارای
 . چند معنی یا معنی پیچیده هستند را جدا کنید

 بر اساس دانش قبلی فرزندتان درباره فعالیت های روزمره گفتگو کنید . 

 راهکارهای درک مطلب
 

فراگیری راهکارهای درک، انتقال و 

شامل . بیادآوری آنچه خوانده شده است

پرسش، بحث و نوشتن : شود موارد زیر می

 .درباره متن

  از فرزند خود بخواهید درباره بخش مورد عالقه داستان، فیلم یا رویداد
 .توضیح دهد

 به عنوان مثال، . آنچه فرزندتان می خواند را به وقایع زندگی ربط دهید
هنگام خواندن کتابی راجع به حیوانات، آن را به حیوان خانگی یا بازدید 

 . از باغ وحش ربط دهید
  از فرزند خود بخواهبد داستان، فیلم یا رویداد را به زبان خود بازگو

 .و وقایع را به ترتیب رخداد بگوید کرده، نقاشی کند یا درباره آن بنویسد،
  درباره شخصیت ها، زمینه، مشکالت و راه حل ها در داستان های آشنا

 .صحبت کنید
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 فرزندتان را ترغیب کنید روزانه مطلب بخواند

 خود را ملزم ندارید هر اشتباهی را اصالح کنید. تالش های مطلب خوانی فرزندتان را تشویق و تحسین کنید . 

 این زمان مطالعه باید به دور از هر گونه عامل . و مکان خاصی را برای فرزندتان در نظر بگیرید تا خود مطلب بخواند زمان

 .حواس پرتی مثل تلویزیون باشد

 در صورت امکان، بگذارید فرزندتان شما را در حال خواندن روزنامه، مجله، کتاب و غیره ببیند. 

  فرزندتان را تشویق کنید هنگام مطالعه . خود نسبت به داستان یا مقاله را به اشتراک بگذاریدهنگام مطالعه، افکار و واکنش های

 .همین کار را انجام دهد

 اغلب از کتابخانه مدرسه یا کتابخانه عمومی آرورا دیدن کنید  . 

 سپس کتاب ها، مجالت یا سایر مطالب مربوط به آن . از فرزند خود بپرسید به چه موضوع، رویداد یا فعالیتی عالقه دارد

موضوعات که فرزندتان را به مطالعه ترغیب می کند، جمع آوری 

 . کنید

 :منابع اینترنتی

http://auroralibrary.org/ 

http://www.colorincolorado.org/families/ 

http://www.colorincolorado.org/familias/ 

 

 

 زمانی را به گفتگو با یکدیگر بگذرانید

با بهبود زبان . گفتگو با یکدیگر باعث تغییری بزرگ می شود
گفتاری کودک، روان خوانی و قدرت درک او نیز بهبود می 

. یابد  

 زبان مادری و فرهنگ خود را مقدم بدارید

فرزند خود را تشویق کنید یادگیری زبان مادری  تان را در 
خانواده ها با گفتگو به زبان مادری مهارت . اولویت قرار دهد

.های فکری و یادگیری مهمی را پرورش می دهند  

http://auroralibrary.org/
http://www.colorincolorado.org/families/
http://www.colorincolorado.org/familias/

