
 لماذا يجب القراءة بصوت عاٍل؟ 
تساعد القراءة بصوت عاٍل األطفال في فهم األفكار 

الجديدة، وبناء المعرفة األساسية عن المواضيع 
 .وتعلم معاني الكلمات

 
 

 
 
 
 

 

 .اطرح األسئلة

 .اعمل على تطوير مستوى الفهم

 .ن وأثنائها وبعدهااطرح على طفلك أسئلة قبل قراءة كتاب معي   •

 اسأله عن الشخصيات واألفكار، وكيف يمكن أن تنتهي قصة الكتاب. •

بالنسبة لألطفال الصغار جًدا، اسأل عن مكان الغالف أو أين يبدأ النص  •

 .للقراءة على الصفحة

 القراءة.اسأل عن المعلومات الجديدة التي تَعلَّمها طفلك بعد  •

تحدث عن األصوات 
 والكلمات.

 أشر إلى الحروف وأصوات الحروف.

 اجعل طفلك يقول لك أصوات الحروف. •

اسأل عن األحرف أو أجزاء الكلمات التي استخدمها طفلك لمعرفة  •

 وتحديد الكلمات.

أشر إلى الكلمات بإصبعك أثناء القراءة إذا كان طفلك ما زال بحاجة  •

 أّن عليه القراءة من اليمين إلى اليسار.إلى المساعدة في فهم 

 تحدث عن معاني الكلمات المستخدمة في النص. •

 استمتع بوقتك!

شّجع على حب القراءة والتحفيز 
 عليها.

 مثّل النص وكأنه حقيقي أمام طفلك واستمتع بوقت القراءة مًعا. •

 استخدم أصوات مختلفة للشخصيات المختلفة. •

 اإليماءات أثناء القراءة.غيّر نبرة صوتك واستخدم  •

 تحدث عن الصور والكلمات واألفكار الجديدة وعما يتعلمه طفلك. •

م مجموعة متنوعة من  قد 

 .المواد للقراءة

اقرأ كل شيء يصادفك وفي أي وقت 
 كان!

ابحث عن مجموعة متنوعة من الكتب والمواد المختلفة لقراءتها بصوتٍ  •
 عاٍل.

الفطور أثناء تناول وجبة اإلفطار أو اقرأ اقرأ ما ُكتب على علب حبوب  •
 اللوحات اإلعالنية وأنت في السيارة.

قم بتوفير الكتب الرقمية والمطبوعة والمجالت وكتب القصص  •
 المصورة.

 

، من قبل المركز الشامل (OESE)ضمن مكتب التعليم االبتدائي والثانوي ( PGSS)تم تطوير محتويات هذا المستند بمنحة من وزارة التعليم األمريكية من خالل مكتب خدمات دعم البرامج والجهات المتلقية للمنح 
وقد تحتوي هذه المواد على آراء وتوصيات العديد من . وتحتوي هذه األخيرة على الموارد التي يتم توفيرها لراحة القارئ. S283B190013بموجب المنحة رقم ( ICF)من اتحاد التوجيه الدولي  8 في المنطقة

ات االتصال والمواقع اإللكترونية للمعلومات التي تم إنشاؤها واالحتفاظ بها من قبل المنظمات العامة والخاصة ، وعناوين جه(hypertext)الخبراء المتخصصين باإلضافة إلى روابط إلكترونية للنص التشعبي 
لواردة في هذا المستند بالضرورة مواقف أو وال تمث ل اآلراء ا. ال تتحكم وزارة التعليم األمريكية بدقة أي معلومات خارجية مدرجة في هذه المواد وال مالءمتها أو حسن توقيتها أو اكتمالها أو تضمنها. األخرى

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

 https://www.meadowscenter.org/files/resources/ReadAloud_Web.pdf: النصائح والموارد

 https://www.readingrockets.org/audience/parents: كتب رائعة للقراءة بصوت عالٍ 

 aloud-topics/reading-https://www.readingrockets.org/reading: مقاطع فيديو

 

 
 
 

 للحصول على المزيد من المعلومات
األساسية في تعلم القراءة  الممارسات التعليمية

للصفوف من الروضة  والكتابة في وقت مبكر:

 (K–3الثالث ) حتى الصف
 

https://literacyessentials.org 

 عائالت
 األطفال في الصفوف من

-K)الروضة حتى الصف الثالث 
3) 

https://www.meadowscenter.org/files/resources/ReadAloud_Web.pdf
https://www.readingrockets.org/audience/parents
https://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-aloud

