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اخذنا العشرالنصائح لسماع طفلك
القراءة من الموقع وانتجناه
فى نشرة لكى يكون لديكم مرشد
خاص للمطالعة فى المنزل.
و توجد العديدة من اإلرشادات
المختلفة وصحائف معلومات على
شبكة االنترنت و تشمل النصائح
بلغات مختلفة و حتى نصائح
لالطفال المعاقين.
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 01نصائح عندما
تستمع لقراءة
طفلك

أنتم كأولياء أمور الطالب تكونو المدرسين
دور مهم
األكثر تأثيرا ً على اطفالكم و لكم ٌ
لمساعدة اطفالكم لتعليم القراءة .و فيما يلي
بعض اإلقتراحات حول المساعدة على
جعل هذه التجربة إيجابية

 4كن ايجابيا
عندما يقراءة طفلك شئ و يقترب من الصح.
فهذا جيد .ال تقول له "ال انة خطأ" و لكن قل
له"هيا نقراء مع بعض" و أشر للكلمات و
انت تقراء .شجع طفلك و أمدحه حتى
بإنجازات صغيرة

 .0اختيار وقت هادئ
تخصيص وقتٌ هادئ من دون اي شئ
يصرف اإلنتباه  .ما بين عشرة و خمس
عشر دقيقة وقت كافى.
 .2اجعل قرائتك ممتعة
اجلس مع طفلك .حاول أن ال تضغط علية
لو كان غير راغب .إذا فقد طفلك
االهتمام انتقل الى شئ أخر
.3حافظ على استمرار الطالقة
عندما يخطئ طفلك ,ال تتعجل
بالمقاطعة  .امنحه الفرصة لتصحيح
الخطاء لنفسه .افضل ان تقراء له الكالمات
الغير معروفة من دون التصميم ان

يكونها لكى يحافظ على الطالقة .لو
طفلك يحاول ان يكون او يبنى الكلمة
فشجعه ان يستعمل صوت االحرف و
ليس اسمائهم.

 7ممارسه بإنتظام
حاول شارك طفلك القراءة في كل يوم
دراسي " قليل بإستمرار" هواألفضل.
المدرسون لديهم وقتٌ محدود لمساعدة طفلكم
بالقراءة.
 8التحدث
من االرجح طفلك لديه دفتر للقراءة من
المدرسة .حاول واصل بشكل منتظم بتعليقات
إيجابية و اية مخاوف .ثم طفلك سوف يفهم
انك مهتم بمستواه و تقدر القراءة

 5النجاح هو االساس
عندما يراود الوالدين قلق على مستوي
الطفل يقوم بعطائه بدون قصد كتاب
صعب فوق مستواه .و هذا يؤثر على
الهدف التى اراده.
اذكر القول ":ال نجاح إال بنجاح"
حتى يبنى طفلك ثقتة فمن االفضل أن
يبقى على ال ٌكتب السهله .عند صعوبة
قراءة كتاب و فيه كلمات غير معروفة
لة ،فلن يستفيد بشئ .فتضيع الطالقة و لن
يدركون معنى النص فيصبحون
معارضون للقراءة.
 6الذهاب الى المكتبة
شجع طفلك على الذهاب الى المكتبة
واستخدامها بانتظام.

 9التحدث عن الكتب
ليكون قارئ محترف ليس كافي أن يقرأ بدقة
ولكن عليه فهم ما يقرا بنفس االهتمام .دائما
حدث طفلك عن الكتاب؛عن الصور ،عن
االشخاص بالقصة؛ و كيفية التفكير بإنتهائها
و الجزء المفضل لة.سيساعده تطوير
مهارات الفهم.
 01مهمة قراءة انماط مختلفة
تذكر ان طفلك يحتاج خبرة على انواع من
الكتب و النصوص مثل
قصص بالصور  ،مجالت ،كتب ،قصائد و
كتب معلومات

