
 

لطفل؟لقرأ نلماذا   
وعلى تطوير  اإلصغاءعلى تعلم  هساعدتلطفل لتظهر الدراسات أن القراءة 

 الذاكرة.
للقراءة   اسباب متعددة، ولكن هناك ها لهقرأتطفلك الكلمات التي  لن يفهم   

  لألصغر األطفاحتى 
 

القراءة تحفز الدماغ وتطور اللغة من خالل طرح فكرة الصور واألشكال 
هي على و القراءة هي جزء من نمط حياة صحي قصة. ترويوالكلمات التي 

الكتب مع فرحة  كيفية ربططفلك يتعلم تجعل  التي نفس القدر من األهمية
تكصوالى مع تسي هوو احتضانك له  

 
 

الكتب؟طفال مع األفعل يماذا يمكن أن   
  أشهر يبدأ األطفال في تثبيت رؤوسهم  6 – 4من

 واالستيعاب أكثر.
  األطفال من الجلوس و يرغبون  شهرا, يتمكن 12 – 6من

بالمشاركة. أشر في الكتاب الى الصور التي تشبه ما يراه 
 فل حوله. الط

  س فهرا, يحب األطفال االستماع الى نش 24 – 12من
ستلقاء ويمكن أن يرغبوا باالالكتاب واختيار كتاب لقراءته 
 أو التحرك أثناء قراءة الكتب.  على األرض أو على السرير

 
 

مع طفلك تقرأكيف   
 احمل الطفل بشكل يمكنه أن يرى كالمن وجهك والكتاب 
  اختر كتاب مصنوعا من لوح أوقطعة قماش على أن ال يحتوي

 على الكثير من الصفحات
 مع كثير من التعبيرات رأ, اعتمد صوتا كصوت الناء عندما تق

وأصوات الشخصيات الوختلغة أو الحيوانلت ولكن ال تستخدم 
 "ثغاء األطفال" )طريقة األطفال في الكالم(

  شجع الطفل على أن يضع الكتاب في فمه وأن يقلد األصوات
 وساعده على تقليب الصفحات.

  يحب األطفال الكتب التي تحتوي على المرايا أو المواد التي يمكن
 أن يلمسوها لم

  اليومي كوقت النوم أو  اجعل قراءة الكتب جزءا من روتينك
 القيلولة

 

 

يةمحو األمية األسر  
 تتشارك التي واألحاديث المشاهدات الكتابة،، القراءة

األُسر هاب  
 

 في مشروع محو األمية في مستشفى األطفال - :/ تخيل إقرأ
  .بين الصحة والقراءة ما ربطي مونتلاير

 
ومركز محو  مستشفى األطفالمن خالل شراكة العمل به يتم  

ب األطفال في لط االجتماعي برنامجالويرتبط مع  األمية
 المستشفى

 

2 - 0لألطفال من عمر   

 :م اللغةساعد طفلك على تعل  
لطفلَك وإبنَك الصغيرإقرأ     

 ر اللغةيتطو طرق أخرى لتشجيع
 ابدأ بتحهيز مكتبة لطفلك 
  تحدث عما تقوم به عندما تلبس الطفل ثيابه, عند اعداد

وجبة طعامه, أو اثناء القيادة الى المتاجر. غني 
 واستمتع!

 ا وقتهالعديد من المكتبات لدي .لمكتبة العامةسب لتان 
 لألهلوغيرها من األنشطة خاص لقراءة القصص 

 .واألطفال
 بلكتل تكمن خالل قراء القراءةطفلك أنك تحب لظهر أ 
  وسائل وغيره من تلفزيون ال قلل من أوقات مشاهدة

 .اإلعالم
 
 

 لألطفال القراءة حول المعلومات من للمزيد
بالعربية: طفلك مع الكتب مشاركة  

http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/0291/boo
ksarabic.pdf 
 

 (LIRتخي ل ) إقرأ، مشروع حول مشروع قراءة المعلومات من مزيدلل
www.thechildren.com/en/patients/lire-imagine-read-
project 
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