
 اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

 إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص.
 

 على سبيل المثال، يمكنك:
 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
 التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على غالف الكتاب  •
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
 قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث عن محتواها •
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في ظنك. ربما يساعد العنوان   •

 الرئيسي للفقرة التالية والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث عن المحتوى استنادًا النظر إلى  •

 إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل من خالل حياته اليومية أو  •

 الكتب األخرى
 التحدث عما يعتبره طفلك أكثر إثارة أو يمثل مفاجأة في هذا الكتاب •
ردة بالكتاب في العديد من تناول الكلمات الجديدة واستخدم الكلمات الوا •

 السياقات األخرى
 

كما أنك تقوم كذلك بمساعدة طفلك حينما تتحدث عن الكلمات والحروف 
 وكيف تبدو وتنطق.

لقد كان يشبه تماًما الوقت الذي كنت ... 
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 قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث عن محتواها •
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في ظنك. ربما يساعد العنوان   •

 الرئيسي للفقرة التالية والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 
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 الكتب األخرى
 التحدث عما يعتبره طفلك أكثر إثارة أو يمثل مفاجأة في هذا الكتاب •
ردة بالكتاب في العديد من تناول الكلمات الجديدة واستخدم الكلمات الوا •

 السياقات األخرى
 

كما أنك تقوم كذلك بمساعدة طفلك حينما تتحدث عن الكلمات والحروف 
 وكيف تبدو وتنطق.

لقد كان يشبه تماًما الوقت الذي كنت ... 
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 الرئيسي للفقرة التالية والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث عن المحتوى استنادًا النظر إلى  •

 إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل من خالل حياته اليومية أو  •

 الكتب األخرى
 التحدث عما يعتبره طفلك أكثر إثارة أو يمثل مفاجأة في هذا الكتاب •
ردة بالكتاب في العديد من تناول الكلمات الجديدة واستخدم الكلمات الوا •

 السياقات األخرى
 

كما أنك تقوم كذلك بمساعدة طفلك حينما تتحدث عن الكلمات والحروف 
 وكيف تبدو وتنطق.

لقد كان يشبه تماًما الوقت الذي كنت ... 

  

  اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على  •

 غالف الكتاب 
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث  •

 عن محتواها
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في   •

 الرئيسي للفقرة التاليةظنك. ربما يساعد العنوان 
 والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث النظر إلى  •

 عن المحتوى استنادًا إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل  •

 من خالل حياته اليومية أو الكتب األخرى

  اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على  •

 غالف الكتاب 
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث  •

 عن محتواها
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في   •

 الرئيسي للفقرة التاليةظنك. ربما يساعد العنوان 
 والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث النظر إلى  •

 عن المحتوى استنادًا إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل  •

 من خالل حياته اليومية أو الكتب األخرى

  اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على  •

 غالف الكتاب 
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث  •

 عن محتواها
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في   •

 الرئيسي للفقرة التاليةظنك. ربما يساعد العنوان 
 والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة 
 لطفلك على فهم النص الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث النظر إلى  •

 عن المحتوى استنادًا إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل  •

 من خالل حياته اليومية أو الكتب األخرى

 اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

 إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص.
 

 على سبيل المثال، يمكنك:
 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
 التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على غالف الكتاب  •
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
 قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث عن محتواها •
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في ظنك. ربما يساعد العنوان   •

 الرئيسي للفقرة التالية والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث عن المحتوى استنادًا النظر إلى  •

 إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل من خالل حياته اليومية أو  •

 الكتب األخرى
 التحدث عما يعتبره طفلك أكثر إثارة أو يمثل مفاجأة في هذا الكتاب •
ردة بالكتاب في العديد من تناول الكلمات الجديدة واستخدم الكلمات الوا •

 السياقات األخرى
 

كما أنك تقوم كذلك بمساعدة طفلك حينما تتحدث عن الكلمات والحروف 
 وكيف تبدو وتنطق.

لقد كان يشبه تماًما الوقت الذي كنت ... 

  

 اقرأ

  كيف تقرأ مع طفلك -

 قبل أن تقرأ
 

 إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص.
 

 على سبيل المثال، يمكنك:
 قراءة عنوان الكتاب واسم الكاتب والرسام •
 التحدث عن الرسم التوضيحي الموجود على غالف الكتاب  •
 الكتابالتحدث عن ما يمكن أن يتضمنه  •
 قراءة الغالف الخلفي للكتاب •
 النظر في قائمة المحتويات أو ملخص الفصل •
 تصفح الكتاب والتحدث عن الرسوم التوضيحية •

 برأيك عمَّ يدور الكتاب؟  

 أثناء قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب أثناء القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي تقرأه. 

 
 ، يمكنك:على سبيل المثال

 تناول ما تعنيه الكلمات والجمل •
 تناول ما تراه في الرسوم التوضيحية بالحديث •
 اإلشارة بيدك إلى الرسوم التوضيحية والنص  •
 قراءة فقرة واحدة في الجلسة الواحدة ثم التحدث عن محتواها •
التحدث عن ما قد تتناوله الفقرة التالية في ظنك. ربما يساعد العنوان   •

 الرئيسي للفقرة التالية والرسوم التوضيحية طفلك على التخمين والسرد.

 ماذا تعتقد أن يحدث بالفقرة التالية؟ 

 بعد قراءتك
 

إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم النص 
 الذي قرأته.

 
 على سبيل المثال، يمكنك:

 تناول ما تضمنه الكتاب •
الرسوم التوضيحية بالكتاب والتحدث عن المحتوى استنادًا النظر إلى  •

 إلى التوضيحات
التحدث عن األمور التي يتعرف عليها الطفل من خالل حياته اليومية أو  •

 الكتب األخرى
 التحدث عما يعتبره طفلك أكثر إثارة أو يمثل مفاجأة في هذا الكتاب •
ردة بالكتاب في العديد من تناول الكلمات الجديدة واستخدم الكلمات الوا •

 السياقات األخرى
 

كما أنك تقوم كذلك بمساعدة طفلك حينما تتحدث عن الكلمات والحروف 
 وكيف تبدو وتنطق.

لقد كان يشبه تماًما الوقت الذي كنت ... 

  


