
READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.



READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

 ...من دقيقا مثل زمانی بود که  

  

 

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.

READ  

  چگونه با فرزند خود کتاب بخوانيم -

 پيش از خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان در 
 درک متن کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد: 

 عنوان کتاب، نام نويسنده و تصويرگر را بخوانيد• 
 در مورد تصوير روی جلد کتاب صحبت کنيد • 
 مورد حدستان در مورد موضوع کتاب صحبت کنيددر • 
 پشت جلد کتاب را بخوانيد• 
 به ليست مطالب و يا مرور کلی فصل ها نگاهی بيندازيد• 
 کتاب را ورق بزنيد و در مورد تصاوير صحبت کنيد• 

 فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟  • 

 در زمان خواندن کتاب
 

دن آن به فرزندتان در با صحبت در مورد کتاب در زمان خوان
 درک متنی که می خوانيد کمک می کنيد. 

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد معنی کلمات يا عبارات صحبت کنيد• 
 در مورد آنچه در تصاوير می ببينيد صحبت کنيد• 
 به تصاوير و متن اشاره کنيد • 
هر پاراگراف را که می خوانيد در مورد موضوع آن صحبت • 

 کنيد
در مورد حدستان در مورد پاراگراف بعد صحبت کنيد.  شايد • 

عنوان پاراگراف بعد و يا تصاوير بتواند به فرزند شما در حدس 
 زدن و بيان نظرش کمک کند.

 فکر ميکنيد در پاراگراف بعد چه اتفاقی می افتد؟ 

 پس از اتمام خواندن کتاب
 

دتان در درک با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزن
 متنی که خوانديد کمک می کنيد.

 
 به عنوان مثال می توانيد:

 در مورد موضوع کتاب صحبت کنيد• 
به تصاوير کتاب نگاه کنيد و در مورد محتوا بر اساس تصاوير • 

 صحبت کنيد
در مورد چيزهايی که فرزندتان از زندگی روزمره و يا کتاب • 

 های ديگر درک می کند صحبت کنيد 
ر مورد آنچه کودک شما فکر می کند که هيجان انگيز يا د• 

 تعجب آور در کتاب است صحبت کنيد
در مورد کلمات جديد صحبت کرده و از کلمات کتاب در • 

 بسياری زمينه های ديگر استفاده کنيد
 

می توانيد با صحبت در مورد شکل کلمات و حروف و صدای 
 آنها به فرزند خود کمک نماييد.


