
اقرأ
- كيف تستطيع دعم قراءة طفلك أول مرة وحده



تنمية مهارات القراءة لدى الطفل

يستخدم طفلك إسرتاتيجيات متنوعة وفًقا ملدى منو مهارات القراءة 

لديه/لديها. يف البداية، غالبًا ما سيتذكر الطفل ويخمن الكثري من 

الكلامت بناًء عىل الرسومات التوضيحية التي يف الكتاب وسري األحداث.

سيقارن الطفل تدريجيًا تخميناته/تخميناتها بأول حرف/صوت موجود 

يف الكلمة. ثم بعد ذلك، يبدأ/تبدأ يف استخدام جميع أصوات األحرف 

ويجمعها سويًا لتكوين كلامت. وتدريجيًا ستصبح قراءة الطفل أكرث 

تلقائية وانسيابية.

دعِّم طفلك يف قراءته للكلامت

عندما تكون هناك كلامت ليس مبقدور طفلك قراءتها، ميكنك تقديم 

املساعدة له من خالل:

• السامح للطفل بتخمني الكلامت استناًدا إىل الرسومات التوضيحية أو 

نص السياق

• تشجيع طفلك عىل نُطق الحرف/الصوت األول بالكلمة

• نُطق الحروف/األصوات األوىل بالكلمة

• قراءة الكلمة بصوت عاٍل لطفلك.

وكقاعدة أساسية، ينبغي عليك عدم تصويب طفلك إذا ما قرأ بطريقة 

غري سليمة إال إذا كان هذا سيؤثر إيجابيًا عىل فهم ما يُقرأ. عندما 

ينتهي طفلك من قراءة النص، ميكنك أن تختار الرجوع وسؤاله عن 

كلمة أو كلمتني.

مستوى الكتاب

يجب أن يتطابق مستوى الكتب التي يقرؤها طفلك مع مستواه يف 

القراءة. حيث يجب أن يكون طفلك قادًرا عىل قراءة غالبية الكلامت 

بنفسه. وإذا شعرت أن النص صعب جًدا، فينبغي أن تقرأ بصوت عاٍل. 

ثم بعد ذلك، ميكن للطفل محاولة قراءة النص بنفسه. إذا أرشت إىل 

الكلامت وأنت تقرؤها، فهذا سيكون مشجًعا للطفل.

ازرع يف طفلك الرغبة يف القراءة

كلام ازدادت رغبة طفلك يف القراءة، تحسن مستواه فيها. وسريغب 

طفلك يف القراءة عندما يالقي اهتامًما وتشجيًعا منك.

تستطيع أن تشجع طفلك بأن تقول له:

• أرى أنك ظللت تتمرن وتتدرب حتى تحسنت قراءتك.

• أرى أنك تحاول وتجتهد يف قراءة الكلامت الصعبة بنفسك.

• أحب أن نقرأ سويًا مرًة أخرى.

إن مامرسة طفلك للقراءة بنفسه واستمتاعه بها أمر مهم.

هل ميكنك نطق صوت

أول حرف؟

أرى أنك ظللت تتمرن وتتدرب 

حتى تحسنت قراءتك.

سـ سـ سـ...
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