
 - القراءة سوياً يف املرحلة الدراسية الوسطىREAD مرشوع رييد

READ لقراءة املزيد حول مرشوع رييد 

ابحثا عن النصوص سوياً

تنشأ لدى طفلك الرغبة يف القراءة حني تساعديه يف البحث عن النصوص 

التي تهم طفلك.

. كام ميكنك استعارة الكتب اإللكرتونيةaakb.dk ميكنك مساعدة طفلك 

باستعارة الكتب يف املكتبة العامة أو عىل موقع 

.eReolenGo.dkوالكتب الصوتية عىل موقع 

.aakb.dk/tags/temalister-boern-ungeميكنك يف املوقع التايل أن 

تجدي مقرتحات حول الكتب

. ستجدون هنا أيضاً فيلم www.aarhus.dk/readميكنك قراءة املزيد 

حول مرشوع رييد – القراءة سوياً عىل موقع 

)رييد – القراءة سوياً( إضافة ملطوية وإرشادات باللغة الدمناركية 

ومرتجمة بعدد من اللغات األخرى.



READ
– SAMMEN OM LÆSNING  

PÅ MELLEMTRINNET

أنت مهم كوالد/والدة

تحديث مع طفلك عن النص

اقريئ بصوت مرتفع مع طفلك

هل يواجه طفلك صعوبة يف قراءة النص

اكتبي مع طفلك

يطور طفلك قراءته خالل مرحلته املدرسية كلها. ولذلك فمن املهم أن 

يقرأ طفلك يومياً لكيال يتوقف تطوره يف القراءة.

بغض النظر عن كيفية قراءة طفلك، فال يزال بإمكانك كوالدة/والد أن 

تساعدي طفلك ليصبح قارئاً أفضل.

ميكنك دعم طفلك من خالل اهتاممك بقراءة طفلك وإيجاد تقاليد 

روتينية جيدة يف املنزل. ساعدي طفلك يف إيجاد الوقت واملكان للقراءة 

اليومي – تستطيعان مثالً أ تتفقا عىل القراءة يف وقت معني كل يوم. 

من املهم، يف املرحلة املدرسية الوسطى، أن تصبح قراءة طفلك أكرث ثقة 

وطالقة. ينبغي أن يقرأ الطفل كثرياً ويقرأ مطوالً وأنواعاً مختلفة من 

النصوص.

إضافة لذلك، يجب أن يصبح طفلك أكرث وعياً عىل فهمه واستفادته 

الذاتية من النص. حني يطرح طفلك سؤاالً حول النص، قبل وأثناء وبعد 

القراءة، ويديل بدلوه يف اإلجابة، فإنه يتعلم أن يتخذ موقفاً من املحتوى 

وإدراكه ملا قرأه. حني يقرأ طفلك، ميكنه استعامل األسئلة يف بطاقة 

الكتاب ”هكذا ينبغي أن تقرأ”.

ميكنك دعم طفلك يف طرح األسئلة حول النص. يف الورقة ”هكذا ميكنك 

االستمرار يف القراءة مع طفلك” ستجدين كوالدة أفكاراً تتعلق بكيفية 

تحدثك مع طفلك، قبل وأثناء وبعد القراءة.

إن تحدثتام بلغة غري اللغة الدمناركية، ميكنكام أيضاً استعامل هذه اللغة 

حني تتحدثان عن النص. حبذا لو تحدثتام عن الكلامت والتعابري بكال 

اللغتني الدمناركية واللغة األم.

بالرغم من قدرة طفلك عىل القراءة بنفسه، ينبغي عىل الطفل أحياناً أن 

يقرأ لك بصوت مرتفع. فإن هذا يتيح للطفل اإلنصات لقراءته الذاتية 

وياُلحظ أخطاءه يف القراءة وسوء الفهم.

إن كنت وطفلك تتناوبان عىل القراءة بصوت مرتفع، ميكنك مساعدة 

طفلك بالبدء يف النص والتمسك مبعاين النص املقروء.

نحبذ أيضاً أن تستمري يف القراءة لطفلك بصوت مرتفع. من شأن 

القراءة بصوت مرتفع أن متنح طفلك الرغبة بالقراءة وهي مناسبة جيدة 

للحديث حول كلامت النص ومحتواه. 

ينبغي أن يتمكن طفلك من قراءة معظم الكلامت بنفسه، 

وإال فإن النص صعباً جداً. إن الحظت أنن النص صعب 

جداً، ميكنك القراءة لطفلك بصوت مرتفع. ميكن للطفل 

أيضاً أن ينصت إىل الكتب الصوتية.

إن كان طفلك يواجه عموماً صعوبة يف القراءة أو الكتابة 

أو هجاء الحروف، أو يفقد الرغبة لذلك، ينبغي عليك 

التحدث إىل معلمة طفلك.

8940 3777تقدم بلدية أورغوس، إضافة لذلك، استشارة 

رسية من خالل مستشاري القراءة عىل رقم التلفون: 

حني يقرأ طفلك فستتحسن قدرته عىل الكتابة. وبالعكس 

فستتحسن قراءة طفلك حني يكتب. شجعي طفلك عىل 

الكتابة يف مختلف السياقات ومختلف الطرق، وساعدي 

طفلك يف إيجاد الوقت للكتابة يف املنزل.


