
 

 لألطفال القراءة. اللغة لتعليمهم رائعة وسيلة األطفال مع التحدث
   .الجديدة واألفكار الكلمات هم علىلتعريف هامة وسيلة هي

 
 مع كتاب في اثناء التقليب تقرأ كنت إذا أنك الدراسات أظهرت
 ما وقواعد اللغة عنده. هذا عدد المفردات زيادة يمكنك طفلك،
بالحوار""القراءة  يسمى   

(dialogic reading) 
الطريقة من القراءة أكثر من القراءة بطرق  هذهيحبون األطفال 

 عادية. 
 

ذلك على  كلما ساعدك  معين، كتاب على طفلك كلما تعّود
 وتكرارا مرارا الكتاب نفس إقرأ .الحوار في القراءة استخدام

عن كتاب آخر طفلك يسألك حتى . 
 

استخدام القراءة بالحوار  كيفية  
)dialogic reading) 

للبدء. سهلة طرق هناك أربع  
 مصّور كتاب ما تحتاج اليه:

 أحد جّرب. الصفحة على يجريعما  يتحدث ألن بطفلك ادفع
 :التالية الطرق

: الصورة الذي يحدث في ما يخبرك أن طفلك من اطلب 
 "الصورة هذه عن أخبرني"

  "؟ ذهَب الصبي أين:"الصورة في صيلاأي تف عن سؤاال إطرح

مع أمر حصل معه من  الكتاب في اي تفصيل يربط أن طفلك من اطلب
 "؟من األرجوحة ووقعت على الوحل سقطت عندما ذكرتت هل"  :قبل

 طفلك دع الجملة  بل تنهِ  ال له ما يحصل ولكن ِصفو الصفحة إلى أِشر
 :ذلك يفعل

 _______“ في علقت الهّرة! أنظر آه،"

 :له من قبل قرأته قد كنت كتاب شيئاعن يتذكر أن طفلك من أطلب
  ؟كي ينهض ساعده تذكرمن الذي هل"

 

 

يةاألمية األسرحو م  
 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 برنامجالاألمية ويرتبط مع 
 المستشفى

 

 سنوات 6 -2 األطفال

 

 م اللغةساعد طفلك على تعلّ 
 تحّدث وأنت تقرأ  

 ."صحيح هذا: "قم بالثناء على طفلك 

-  
المعلومات  وإضافة قاله بتكرارما طفلك استجابة ثّبت -

 :الكاملة
 "الوحل في..: "الطفل  
 "الوحل في سقط نعم،: "األم  

 قد تعلم فعال من من ان طفلك للتأكد تطويرالكلمات كرر
   :ذلك

 ." الوحل في ياللمسكين، لقد سقط" 
 
 :قراءة بالحوار  حول المعلومات من مزيدلل

 العربية: المدرسة قبل ما لِسن لألهل للقراءة نصائح
http://www.readingrockets.org/content/pdfs/t
ips/cc_tips_arabic.pdf 

 
 "LIRتخّيل " إقرأ، مشروع حول المعلومات من مزيدلل
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