
 الكثير من مواد القراءة؟ توفيرلماذا عليك  
مع توفر الكثير من مواد القراءة، يتشّجع األطفال 

عندما يرى األطفال الكبار يقرؤون، . على القراءة
 .فهم بذلك يتعلمون مدى أهمية القراءة

 
 

 

 
 
 
 

 كيف توفر فرصاً للقراءة

 التواصالتبإجراء قم 

 .من أجل طفلك

 حب القطارات؟يهل 
 !أو األميرات؟ ثمة كتاب عنها

ابحث عن كتب أو مواد أخرى للقراءة متعلقة باهتمامات طفلك  •

 وهواياته واألنشطة التي يمارسها.

شارك الكتب أو مواد القراءة األخرى التي تتعلق بالخلفية الثقافية  •

 لطفلك وخبراته.

 

 محاطًا بالكتب.اجعل طفلك 

احتفظ بمجموعة متنوعة من مواد 
 القراءة في أنحاء المنزل في كل يوم.

أّمن الكثير من مواد القراءة في منزلك في مكان يمكن لطفلك  •

 الوصول إليه. يشّجع ذلك على التعلم في منزلك.

اقرأ الكتب وغيرها من المصادر الرقمية والمطبوعة ألطفالك.  •

 اكتساب المهارات الالزمة في حياتهم بأكملها.سيساعدهم ذلك في 

ابدأ في بناء مكتبة منزلية من خالل زيارة أماكن بيع الكتب  •

المستعملة ومحالت بيع السلع ُمخفَّضة السعر وهدايا المكتبات 

 المجانية.

 خصص زاوية للقراءة.

يُظهر توفّر عدد كبير من الكتب 
 في المنزل أّن القراءة مهمة.

 أنواًعا مختلفة من المواد مع طفلك وتحدث معه عن الغرض منها.اقرأ  •

 ابحث عن مكان هادئ ومريح للقراءة مع طفلك. •

اجعل وقت القراءة جزًءا ممتًعا من روتينك اليومي وشجع طفلك على  •

 تجربة أنواع جديدة من الكتب والمواد.

 .اجعل القراءة نموذجاً 

 عندما يقّدر البالغون قيمة القراءة،
 يتعلم األطفال تقديرها أيًضا.

 ن. على سبيل المثال:دع طفلك يراك تقرأ من أجل المتعة ولهدف معيّ  •

 علّم طفلك كيف يقرأ الوصفات عندما تحّضر طبقاً جديداً. •

دع طفلك يراك تقرأ مجلة أو رواية، أو حتى ما ُكتب على ظهر علبة  •
 حبوب الفطور.

 عندما تقرأ.تحدث مع طفلك عما تقرأه وما تتعلمه  •

 

 

 الشامل المركز قبل من ،(OESE) والثانوي االبتدائي التعليم مكتب ضمن( PGSS) للمنح المتلقية والجهات البرامج دعم خدمات مكتب خالل من األمريكية التعليم وزارة من بمنحة المستند هذا محتويات تطوير تم

 من العديد وتوصيات آراء على المواد هذه تحتوي وقد. القارئ لراحة توفيرها يتم التي الموارد على األخيرة هذه وتحتوي. S283B190013 رقم المنحة بموجب( ICF) الدولي التوجيه اتحاد من 8 المنطقة في

 والخاصة العامة المنظمات قبل من بها واالحتفاظ إنشاؤها تم التي للمعلومات اإللكترونية والمواقع االتصال جهات وعناوين ،(hypertext) التشعبي للنص إلكترونية روابط إلى باإلضافة المتخصصين الخبراء

 سياسات أو مواقف بالضرورة المستند هذا في الواردة اآلراء تمّثل وال. تضمنها أو اكتمالها أو توقيتها حسن أو مالءمتها وال المواد هذه في مدرجة خارجية معلومات أي بدقة األمريكية التعليم وزارة تتحكم ال. األخرى

 .استنتاجها يجوز وال المستند هذا في مذكور تعليمي برنامج أو منهج أو مؤسسة، أو خدمة، أو سلعة أو منتج، أي على األمريكية التعليم وزارة من رسمية موافقة أي ُتقصد وال. األمريكية التعليم وزارة

 

 https://publiclibraries.com/state/michigan: ميشيغان في العامة المكتبات

  program-my-https://imaginationlibrary.com/usa/find: بارتون دولّي مكتبة

 en.pdf-https://www.readingrockets.org/pdfs/edextras/26730: منزلية مكتبة إنشاء كيفية

 

 
 

 

 للحصول على المزيد من المعلومات
ممارسات في تعلم القراءة  الممارسات التعليمية

 ي وقت مبكر: مرحلة ما قبل الروضةوالكتابة ف
 

 

https://literacyessentials.org 

 عائالت
 ياألطفال ف

 مرحلة ما قبل الروضة 

https://publiclibraries.com/state/michigan
https://imaginationlibrary.com/usa/find-my-program
https://www.readingrockets.org/pdfs/edextras/26730-en.pdf

