
 ؟لماذا يجب القراءة بصوت عال   
اً قيام به إلعداد طفلك ليكون قارئأهم ما يمكنك ال

 .ناجًحا هو القراءة بصوت عاٍل له كل يوم
 
 

 

 
 
 
 

 

 .الفت االنتباه

الفت انتباه طفلك إلى المواد 
 .المطبوعة

الموجودة في الصور ومرر إصبعك تحت أشر بإصبعك إلى األغراض  •
 .الكلمات أثناء قراءتها بصوت عالٍ 

 .أشر إلى خصائص الحروف وأصواتها •

 .أشر إلى الكلمات بإصبعك وتحدث عن معانيها •

قم باإلشارة إلى أجزاء الكتاب، مثل العنوان والغالف، واسم الكاتب  •
 .ورسام الصور

 .اطرح األسئلة

 .ساعد طفلك في إعادة سرد النص

 قبل القراءة وأثنائها و/أو بعدها، اسأل طفلك عن:

 الموضوع •

 الشخصيات •

 األفكار •

 المشاعر •

 المكان أو الموقع •

استخدم االتجاهات في 
 القراءة.

أظهر له أسلوب القراءة من 
اليمين إلى اليسار ومن األعلى 

 إلى األسفل.

فهم  حّرك إصبعك تحت الكلمات، من اليمين إلى اليسار، لمساعدة طفلك في •

 كيفية تحريك عينيه عبر الصفحة لقراءتها.

 أرشد طفلك ليحرك أصابعه تحت الكلمات أيًضا. •

 

(، من قبل المركز الشامل OESE( ضمن مكتب التعليم االبتدائي والثانوي )PGSSوالجهات المتلقية للمنح )تم تطوير محتويات هذا المستند بمنحة من وزارة التعليم األمريكية من خالل مكتب خدمات دعم البرامج 
راء وتوصيات العديد من . وتحتوي هذه األخيرة على الموارد التي يتم توفيرها لراحة القارئ. وقد تحتوي هذه المواد على آS283B190013( بموجب المنحة رقم ICFمن اتحاد التوجيه الدولي ) 8في المنطقة 

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

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

 

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

 http://www.earlyliteracylearning.org/pgparents.php :إرشادات تدريبية للعائالت

 https://www.readingrockets.org/webcasts/1002: مقاطع فيديو

 
 

 

 المزيد من المعلوماتللحصول على 
األساسية في تعلم القراءة  الممارسات التعليمية

 مرحلة ما قبل الروضة  والكتابة في وقت مبكر:
 

https://literacyessentials.org 

 عائالت
 األطفال في الصفوف من

 مرحلة ما قبل الروضة

https://www.readingrockets.org/books
http://www.earlyliteracylearning.org/pgparents.php
https://www.readingrockets.org/webcasts/1002

