
 ؟لماذا يجب الكتابة في المنزل 
ف إلى تكوين تساعد الكتابة الطالب في التعر

كما تدعم . األصواتبين ينها والحروف والعالقة ب
يتعلم األطفال كيفية . داعتهجئة الكلمات والقو

 .تطوير األفكار من خالل الكتابة
 

 

 
 
 
 

 .لطفلك" مكتب"قم بإنشاء 

 .طّور غاية

م لطفلك أنواًعا مختلفة من الورق وأقالم الرصاص وأقالم التلوين. •  قدِّ

م أفكاًرا وأسبابًا تشجعه على الكتابة، مثل قوائم البقالة أو قوائم  • قدِّ

 األعمال المنزلية الواجب تنفيذها.

القيام بأنشطة شجع على كتابة القصص، أو اجعل طفلك يصف كيفية  •

 .مختلفة، مثل ترتيب السرير

 تحدث عن األصوات والكلمات.

أصوات  وعلّمهمعجم المفردات  أنشئ
 الحروف في الكلمات.

 سأل عن المواضيع التي يكتب عنها طفلك.ا •

كن مستعًدا لإلجابة على أسئلته المتعلقة بالكلمات أو األصوات أو  •

 األفكار عندما يكتب.

أنماطها مع  مطابقة الحروف أو مطابقتها أوساعد طفلك في تشكيل  •

 أصواتها.

 استمتع بوقتك!

 الدافع للكتابة. طّور

أظهر لطفلك في كل يوم ما تكتبه، مثل قوائم التسوق للبقالة أو التعليمات  •

 الموجهة لمربية األطفال.

 اكتب القصص مع طفلك. •

اعمل على تحفيز طفلك على الكتابة بطرق مختلفة، مثل كتابة القصص أو  •

 كتابة اليوميات أو سجالت المالحظات.

 !اقرأ

 كثيراً! —ب المتمرسون يقرأ الكتاّ 

ا قّدم لطفلك أنواعاً مختلفة من مواد القراءة وتحدث عن النص وعمّ  •
 تعلمه أو الحظه.

 استخدام الكلمات التي تعلمها حديثًا في كتاباته. فيساعد طفلك  •

 

 

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

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

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

 https://colorincolorado.org: والموارد النصائح

 /5593http://www.ldonline.org/article: مجموعة األدوات ألولياء األمور

 //:teachwriting.orghttp :األنشطة المقترحة

 home-at-writing-support-to-https://www.greatschools.org/gk/articles/tips :دعم الُكّتاب الشباب

 

 

 
 
 

 للحصول على المزيد من المعلومات

األساسية في تعلم القراءة  الممارسات التعليمية

 للصفوف من الروضة حتى والكتابة في وقت مبكر:

 (K–3الثالث ) الصف
 

https://literacyessentials.org 

 عائالت
 األطفال في الصفوف من

–Kالروضة حتى الصف الثالث )
3) 

https://colorincolorado.org/
http://www.ldonline.org/article/5593
http://teachwriting.org/
https://www.greatschools.org/gk/articles/tips-to-support-writing-at-home

