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من سن صفر اىل ثالث سنوات





أنت ُمهم كأحد الوالدين 

عندما تقرأ مع طفلك وتتحدث عن الكتب، فإنك تعزز لغة الطفل ومعرفته بالكتب 

والكتابة. إنه من الرضوري كيفية تواصل ابنك مع اآلخرين وفهم العامل من حوله.  

- يبدأ الطفل باالستامع اىل كلامتك وقصصك.  

- تعزز لغة طفلك، عندما تقرأ وتتكلم مع الطفل عن الكتب. 



ريد
- معا حول القراءة

من سن صفر اىل ثالث سنوات



اقرأ مع طفلك  

كلام بدأت يف القراءة يف وقت أبكر مع طفلك كلام كان ذلك أفضل. يف البداية، 

ميكنك قراءة الكتب ذات الدوافع والكلامت البسيطة التي تثري اهتامًما مشرتكًا 

ومتنحكم شيئًا للتحدث فيه. وقد يكون من املفيد اإلشارة إىل الكتب التي تدع 

الطفل يلمسها وتصفحها. وسيشهد الطفل رغبة القراءة تدريجيًا

- أرش إىل الكلامت والصور واعرض اتجاه القراءة. 

- عادات القراءة الجيدة تستغرق بعض الوقت. كلام قرأت، كلام زادت رغبة 

القراءة لدى طفلك. 



تحدث مع طفلك عن الكتاب
إنها فكرة جيدة أن تتحدث مع طفلك عن الكتاب قبل، وأثناء، وبعد القراءة. يف الحوار حول الكتاب، يحتاج طفلك اىل وضع الكلامت عىل 

الصور واملحتوى يف الكتاب.

عندما تطرح أسئلة منفتحة وفضولية، يكون طفلك أكرث نشاطًا بالحوار حول الكتاب. وهذا يحفز لغة الطفل ورغبته يف الحيك. امنح 

نفسك الكثري من الوقت لالستامع إىل طفلك وللرد. اإلجابة ميكنها أن تكون بلغة الجسد أو تعابري الوجه. 

ميكنك مساعدة طفلك عىل وضع الكلامت يف القصة وتوضيح التفسريات. كلام زادت معرفة طفلك باألشياء، كلام زاد عدد الكلامت التي 

يعرفها طفلك ويستخدمها، كلام تحسن طفلك يف فهم املحتوى بالكتب. ارشح واعرض الكلامت لطفلك باإلمياءات والصور.   

ميكنك إيجاد املساعدة بقراءة ورقة »كيفية القراءة مع طفلك«. 
الكلب لديه طوق. 



- بالرغم من أن طفلك ال يستطيع التحدث بعد، 

فإن الطفل يتواصل معك باستخدام األصوات ولغة 

الجسد وتعابري الوجه. 

- تساعد طفلك عىل وضع الكلامت خالل صوت 

ولغة جسد وتعابري وجه الطفل.    

- ضع الكلامت عىل الصور واملحتوى يف الكتاب. 

- كرر ما يقوله الطفل بشكل صحيح وموسع. 

- امتنع عن تخطي الكلامت التي تعتقد أنها صعبة 

عىل طفلك. 

انظر، إنه كلب.

كلب

دآ

نعم، هذه سيارة... وهذه شاحنة

داا 

الكلب لديه طوق. 





قضاء الوقت مع الكتاب

عندما تقرأ مع طفلك، تخلق لحظة تقارب بينكام. اقرأ عىل سبيل املثال بطاولة تغيري الطفل أو عىل الرسير أو 

اجلسوا بالقرب من بعضكام عىل األرض مع اتاحة الفرصة لالتصال بالعني. 

قراءة الكتب نفسها عدة مرات هي فكرة جيدة. ويف كل مرة تُقرأ فيها الكتب تطرأ كلامت أو مواضيع جديدة 

ميكنكم التحدث عنها. 

إذا كان الطفل ال يريد أن يسمع القصة، فأخربه مبا ترياه من الصور.    

- لحظة القراءة تخلق التقارب والحضور.

- اتبع فضول الطفل وتحدث عام يشغله. 

- ليس من الرضوري أن تقرأ الكتاب من البداية للنهاية.



العب مع اللغة واملحتوى

ميكن أن يسهل عىل طفلك فهم عمل الكتاب، إذا كنتم »تلعبون مع الكتاب«. 

ميكنكم أن تكونوا األشخاص يف الكتاب أو استخدام أشياء ملموسة يف الرسد.  

تنام

نعم، تنام الجدة. 

آىت الذئب اآلن اىل الجدة.  



Ja, vi har en næse, og  
elefanten har en snabel

انظر جيدا

نعم، هذا فيل، ولديه خرطوم.

نعم، لدينا أنف والفيل 

لديه خرطوم.

- ارشح واعرض بأشياء ملموسة، وإمياءات ولغة الجسد.

- العب بقدر اإلمكان يف سياق الكتاب.  



العب مع اللغة والكتابة واملحتوى 

يصبح طفلك عىل دراية باللغة عندما تلعبون مع اللغة. ميكنكم نطق الكلامت واألسامء عىل 

نحو واضح وممتع. 

عندما تظهر الكتابة يف الحياة اليومية، عىل سبيل املثال يف الكتب، عىل الالفتات، وعندما تكتب 

مذكرة تسوق، فإن طفلك يتعرّف عىل ماهية القراءة والكتابة.

استمع اىل ’ سبني’ انها تبدو مثل ’ إن’

كني تبدوان مثل ..... ’ إن’ و’ سبني’



Ja, det er en slange. 
Og det er også bogstavet S

- غّني مع طفلك والعب مع أغان وقصائد الطفولية. 

- نبه طفلك للكتابة وأظهر لطفلك أنك تقرأ وتكتب.

- أرش من فضلك عىل النص وتحدث عن كيفية ظهور الحروف والكلامت ونطقها.

نعم، هذا ثعبان )سالنج(
وهذا أيًضا الحرف إس 

ثعبان )سالنج(

مثل ثعبان نقول الحرف إس سسسس

سسسس



ِجْد العديد من الكتب
ميكنكم اقرتاض العديد من الكتب باملكتبة أو عىل الرابط 

احصلوا بقدر اإلمكان عىل أمني املكتبة ملساعدتكم يف إيجاد كتب جيدة.

أستطيع أن أجد أفكاًرا لكتب أخرى عىل الرابط 

ميكنكم أيًضا اقرتاض كتب إلكرتونية والكتب الصوتية عىل الرابط 

www.aakb.dk

 www.aarhus.dk/read

eReolen



تحّدث مع طفلك عن اللغة التي تفضلها 

إذا كنت تتحدث لغة أخرى غري اللغة الدمناركية، ميكنك أيًضا استخدام هذه اللغة، 

عندما تتحدث عن الكتاب. تحدث إىل طفلك باللغة التي تفضلها. ميكنك التحدث 

عن الكلامت والعبارات باللغتني الدامناركية واللغة األم لطفلك.  

 



 

اقرأ أكرث عن ريد     
ميكنك أن تقرؤوا مًعا عن ريد - حول قراءة املواد والبحث 

عنها بعدة لغات مختلفة عىل املوقع 

بلدية أوهوس، ٢٠١٩

www.aarhus.dk/read


