
 مساعدة طفلك في تعلم القراءة 
  من الحضانة حتى الصف الثالثمقدمي الرعاية لألطفال / آلباء ل

 
 محتوياتال
  

  للقراءة مزاج الوصول بالطفل إلى •
 إعطاء الطفل فكرة سريعة •
  آتب معروضة ١٠قائمة بأفضل   •
 القراءة  الطفل يستمتع بالقصص وأفكار لجعل •
 القراءة في آل مكان  •
 مبيوتر  الكعمالاست •
 يحدث لو آان طفلي يواجه صعوبات في القراءة ماذا  •
 يتكلم لغة أخرى طفلي لو آانيحدث ماذا  •
  ي يعاني من إعاقةماذا لو آان طفل •

 
 القراءة لطفلك أمر هام 

 
ها مع طفلك هي طرق رائعة إلظهار أهمية القراءة ومدي اإلستمتاع بها   والحديث عن القصص قراءة •

 .بعض الوقت سوية وفرصة رائعة لقضاء 
 . نبض بالحياةتجعل الكتب والحروف القراءة مع طفلك ت •
 .أنماطوأن الكلمات لها نغمات و بداية ووسط ونهاية ةلقصلأن على معرفة القراءة تساعد طفلك  •
 . تمتع بهاس أنواع القصص التي ي التعرف علىالقراءة تساعد طفلك •
 . يضاأ أيصبح طفلك أآثر ميوال للقراءة عندما يراك تقر •
 . تعلم القراءة في المدرسةي عندما اناجحالمنزل في  بالقراءة تمتعس الذي يلطفلاأن يكون رجح  الممن •

 
  للقراءة مزاج الوصول بالطفل إلى

 
عندما ال يوجد ما  آل يوم ائق دق١٠هو إليه آل ما تحتاج . مع طفلك للقراءة اخصص وقت •

 يحدث ذلك خالل اليوم   متىال يهميلهيه و
على األريكة  السرير أومثل االسترخاء والراحة ب  للقراءة تستمتعان فيه ر مكان خاصيخت •

آيس من القماش مملوء بما يشبه الحبوب (ملكي كيس الك أيضا إستعمال ال يمكن . المفضلة
 . )الرخوة

 في الشرفة مغامرة تجعل من القراءة متعة مثل للقراءة قم ب المكان الوحيد ليس المنزل فقط هو •
 . محليةعامة أو تحت شجرة في حديقة 

 
 نصائح سريعة 

 
 .  أيضاذلك القيام بطلب من الزوارأطفلك وعلى القراءة ل األسرة من أفرادشجيع آل فرد ت •
 المجالت في المنزل أو أثناء السفر مثلالمواد التي يمكن قراءتها الكثير من يجب توفير  •

 . مات والكتبوالمعلو والمجالت )ةالكوميدي( الكاريكاتورية
 . الحديث عن القراءة آلما آان ذلك ممكنا •

  . الكتب القصصية  وليس مجردالموادقراءة مجموعة من  
 تشجيع طفلك على اختيار ما تقرأ معا 

 .قدم الكتب آهدايا لطفلك •
 .  تحت طبق الطعام الخاص بهطفلك أووسادة وضعها تحت أآتب معلومات  •
 .تحتوي على القراءةلعاب الكمبيوتر التي أشارك طفلك في اللعب على الطاولة و •
 . اللوح على ئل آتب رساأ  •
 . هايرتشأن ت عن األشياء التي يمكن تحدث التي تأتي في البريد وأوراق اإلعالنات قرأ ا •
 . لكتب إلظهار أهمية القراءة باجعل مكانا خاصاا •

 



  آتب لألطفال حققت أآبر مبيعات١٠قائمة بأفضل 
 

والتي يجب أن  ين علململ التعليم والتدريب  آتب لألطفال التي توصي بها دائرة١٠ضل بأفقائمة فيما يلي 
 .تضمها المكتبات المدرسية

 
1 Storytime: First Tales for Sharing by Stella Blackstone and Anne Wilson 

(Barefoot Books) 
2 The Potato People by Pamela Allen (Penguin Books [Viking]) 
3 The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle (Puffin Books) 
4 I Will Not Ever Never Eat a Tomato: Featuring Charlie and Lola by Lauren 

Child (Orchard Books) 
5 Hairy Maclary from Donaldson’s Dairy by Lynley Dodd (ABC Books) 
6 Where is the Green Sheep? by Mem Fox and Judy Horacek (Penguin Books 

[Viking]) 
7 Queenie the Bantam by Bob Graham (Walker Books) 
8 Not a Nibble! by Elizabeth Honey (Allen & Unwin) 
9 Ernie Dances to the Didgeridoo by Alison Lester (Hodder Children’s Books) 
10 Highway by Nadia Wheatley and Andrew McLean (Omnibus Books 

[Scholastic Group]) 
 

  اإللكتروني لدائرة التعليم على العنوان التالي موقعالكتب األطفال على  عرض لهناك
bookwhich/fiction/eval/cmis/education/au.edu.wa.det 

 
   والقراءة ممتعة صصأفكار لجعل الق

 
 قبل القراءة 

  .ه لهذا الكتاباريختمعك عن سبب االسماح لطفلك اختيار الكتاب والحديث  •
  .ويخبرك عما يدور حوله هذا الكتابالكتاب في نظر ي طفلك أن أطلب من •
راءة آتاب آخر  ق اقترح عليه الكتابذاتمتع بهاس  قدوإذا آان طفلكمؤلف الكتاب إلى أشر  •

 .للمؤلف نفسه
 عما حدث حتى اآلن في القصة قبل تحدث  على مدى بضعة أيام ال طويا آتابأقرتإذا آنت  •

 .  المرة القادمة القراءة فيالبدء في
 

 قراءة الأثناء 
 .  الموجودةالصورتحدث عن  •
 .لك طف التي ال يعرفها إلى الكلمات األساسية في القصة وشرح الكلماتقم باإلشارة  •
حتى تقبل اإلجابة  " سيحدث بعد ذلك؟ماما هو رأيك في"طفلك سأل وابين الحين واآلخر توقف  •

 .؟ذلكما الذي جعلك تعتقد  ،سأل ت أن كيمكن. صحيحةكن تذا لم إ
 أن المؤلف قد لماذا تعتقدحول القصة على سبيل المثال ، " لماذا"إطرح في بعض األحيان  •

 القصة؟ وضع هذا الشئ في 
 .القصةذلك يؤثر على اإلستمرار في قراءة  نأسئلة طفلك حتى لو آالى أجب ع •
 .  آخراختر آتاباجانبا ودعه آتاب  أصابه الملل من  طفلك قد شعرت بأنإذا  •
 
 قراءة ال  اإلنتهاء منبعد

 . التي إستمتع بهاجزاءاألعلى إعادة قراءة ه  وشجع مع طفلك قصةالتحدث عن  •
 .  اآلخرينأفراد األسرة إلى أحد أوطفلك سرد القصة لك أطلب من  •
 . الذين تعرفهمشخصيات الحقيقيةكتاب مع الال في الشخصيات  الموجودة  بينقارن •
  الشخصيةما هي" ذلك ، على سبيل المثال وأين حدثما حدث ع وخصيات حدث عن الشت •

 ".القصة؟في أي مكان وقعت هذه "و" المفضلة لديك
 .ة المستفادة من القصةرسالما هي الوقصة إسأل طفلك لماذا تم تأليف هذه ال •
ماذا " على سبيل المثال،  هعلمتما ع طفلك إسأل الكثير من الحقائق التي توجد فيهاالكتب في  •

  "هذا الكتاب؟خالل قراءتنا لعن الديناصورات من  تعرف
 



  رغب في القراءة بصوت عال لطفلي؟أإذا آنت ال يحدث ماذا 
 .  عليه قصة من عندك من أجل مسايرتهقص وأكتاب ال فيالموجودة حدث عن الصور ت •
استعارة الكتب ولألطفال  لحضور جلسات رواية القصص  المحلية ةمكتبالزيارة قم ب •

 .مدمجةالقراص األو
  أن يكون من يمكن. راءة لطفلكالق - القراءة أنهم يحبون الذين تعرفاألشخاصطلب من أ •

 .  سنا منه  األآبره وشقيقات أهشقاءفي ذلك أاألصدقاء أو العائلة بما 
 . نترنتإلالكتب الناطقة من اقم بتحميل  •

 
 آن امجميع األالقراءة في 

 
 األطفالإن ذلك يساعد .  عندما تتمكن من ذلك الحياة اليومية مجاالتفيالكلمات والكتابة حدث عن  ت

 .  المختلفةألمورن االكثير مفي  وجميع األوقاتنها تستخدم في وأ مدى أهمية القراءة معرفة على
 

 المتاجرغراض من  مساعدتك في اختيار األوأطلب منهتسوق مع طفلك القائمة قم بكتابة  •
 .ملصقات على المنتج قراءة الو

 . قراءة وصفة من وصفات الطعام طفلك أطلب منوإجعل طفلك يشارآك في الطبخ  •
 . إلختيار برنامج تشاهده معهتلفزيون إبحث في دليل برامج ال •
 لوحات  والإشارات الطريقعن  معه حدثت  مع طفلكالحافلة ترآب  أودما تقود سيارتك عن •

 . واإلعالنات
 . لطبيب أو طبيب األسنانا كانتظارأه له أثناء قر معك آتابا لتخذ •
 . اللعبة التي يفضلها آيفية لعب نشجع طفلك على قراءة واتباع التعليمات البسيطة ع •
 والمجالت اتفهرسم في الصحف  والهامور التي تقرأعن األمع طفلك تبادل الحديث  •

عمالها طفلك في استأطلب مساعدة . )القواميس (والمعاجم الشوارعخرائط   وات الطعامووصف
 .؟ الطرق خريطةفييجاد سميث ستريت إ هل يمكنك مساعدتي في مثال ،

  والمجالت بكتبها لديهم االسطوانات المدمجةتوجد الكتب باإلضافة إلى . زيارة المكتبةقم ب •
يمكنك . لألطفال وجلسات خاصة برواية القصص إلى اإلنترنتيمكنك أيضا الدخول مجانا 

ثم إذهب  www.slwa.wa.gov.au على العنوان اإللكتروني التالي مكتبتك المحليةإيجاد 
  . How do I find tabإلى 

 
  الكمبيوتر المعاست
 

كتب  محل الكمبيوترالحل يال يمكن أن . الكتبأآثر من يوتر أجهزة الكمبباستعمال بعض األطفال يهتم 
 . لتعلمآوسيلة لطفلك لدعم وفر الوغيرها من أنواع القراءة لكنها يمكن أن ت

 
  أو المدمجة الكتب على األقراصك طفل يمكنك القراءة مع  الكمبيوترباستعمال القراءة للتدرب على

يمكنك آتابة قصة أو .  أو الموضوع الذي يهمهلمفضلا المؤلف البحث عن معلومات عنمشارآته في 
 .  وربما البحث عن صور على اإلنترنتها له لتوضيحأو لغز وأضف صورة قصيدة 

 
 . ألطفالمعها اتفاعل التي يلكتب واألنشطة لالعديد من المواقع توفر 

 
• www.memfox.com/mem-reads-aloud/ Hear popular Australian children’s book 

author, Mem Fox, read her stories aloud. 
• www.abc.net.au/children/jakers/stories/allnight/ An online audio storybook about 

pigs preparing for a fishing trip.  
• Visit storynory.com for free online audio books. You might search for other sites. 

 
  
   
 
 
 
 



 
 يحدث لو آان طفلي يواجه صعوبات في القراءة ماذا

 
يمكن أن يقوم المعلم بشرح . علم تعلم القراءة تحدث مع المفي إذا آنت تعتقد أن طفلك يواجه مشاآل 

يخبرك  أيضا أن ه ويمكن. مدى تقدم طفلك في تعلم القراءة والدعم الذي يمكنك تقديمه في هذا المجال 
 . كقل آخرين عما يقخبراءلتحدث مع ة لحاجبإذا آنت عما 

 
 ؟يتكلم لغة أخرى طفلي لو آانيحدث ماذا 

 
  اللغة مواصلة تقديم الدعم فييضروريكون من الليزية آلغة ثانية  كنإلاألطفال الذين يتعلمون اللغة ا

 . كليزيةناإلاللغة  فضال عن  التي يتكلمون بهااألولى
 

 حيث أنه . هادهم على تعلم الكلمات وقواعد اللغة فيساع لهجةته األولى أو العندما تقرأ لطفلك في لغ
  .ة التي يألفهالغالتعلم القراءة من خالل ي

 
 في استعمال ضغط على نفسكأن تدون يعطيك فرصة للعمل معه لغتك األولى  مع طفلك بقراءةال

 يجب  .متهم األ على قراءة لغين بعض األطفال قادر يمكن أن يكون. تجيدهاذا لم تكن اإلنكليزية إ
  عادة ما يكون.البناء عليها من أجل دعم طفلك في لغتهم الثانيةوهذه المهارات اللغوية إستعمال 

نكليزية بشكل أسرع من إل تعلم القراءة باللغة ا األم األطفال الذين لديهم القدرة على قراءة لغة وطنهم
نكليزية من إلاللغة ابقراءة الال في تعلم  األطفبدأعندما ي.  مفاهيم القراءة ألول مرةونتعلمأولئك الذين ي
 كلمات للمساعدة فيالفي الكتاب  وليس مجرد  مفاهيم أخرى موجودة  في الصفحة  والمهم استخدام

 . معنىتكوين 
 

 ي يعاني من إعاقة؟ماذا لو آان طفل
 

. م الناس لهأرق ما يالتفاعل الوثيق والتشوق عند الذين يعانون من إعاقة يستفيدون ويتمتعون باألطفال
يمكنك استخدام المعلومات الواردة في هذا الكتيب لدعم . يتعلمون بطرق مختلفة وبمعدالت مختلفةإنهم 

 . هطفلك عندما تقرأ مع
 

،  الكالم واللغةاإلحتياجات في اإلعاقة الجسدية ، ، بعض األطفال ذوي احتياجات تعليمية مختلفة 
.  أدوات أو معدات لمساعدتهم على تعلم القراءة العالية منمحتياجات الدعإأو السمع أو ضعف البصر و

طريقة بريل والكتب والرسوم بالحروف الكبيرة أو باستعمال على سبيل المثال  الكتب المطبوعة 
 .التعلم بمساعدة الكمبيوتربرامج  ووالسماعات المساعدة المتحرآة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


