
2021 آخر تحديث: أكتوبر 29, 

المنزل في  والكتابة  القراءة  مهارات  بناء 

 البدء يف مامرسة أنشطة محو األمية مع طفلك ليست سابقة ألوانها أبًدا )أو متأخرة(. تعترب مهارات القراءة والكتابة القوية رضورية للتنمية وتوفر أساًسا ألداء املدرسة والعمل واملهارات االجتامعية وحل املشكالت يف جميع 
مجاالت املواد. إن قضاء بضع دقائق فقط كل يوم يف أنشطة محو األمية البسيطة ميكن أن تضيف ما يصل إىل حب القراءة والتعلم مدى الحياة! تعترب هذه األنشطة الخاصة بالقراءة والكتابة رائعة ملولودك الجديد أو طفلك 

الصغري أو طفلك يف سن ما قبل املدرسة.

القراءة

اقرأ كل يوم!

الكتب القصرية ذات األمناط اإليقاعية والكلامت املتناغمة ممتعة. ميكن أن يكون هذا 
وقتًا خاًصا للتواصل مع طفلك واملساعدة يف تطوير مهاراته اللغوية

التحدث واالستامع

تحدث مبارشة إىل طفلك. 

عندما يتواصلون معك من خالل البكاء أو املكغاه، استجب لهم مبارشة باالبتسامات 
والتشجيع. 

غني أغاين. 

يستمتع األطفال بإيقاعات وألحان املوسيقى - التهويدات ، واألغاين املفضلة لديك ، 
وأغاين األطفال التي تم ضبطها عىل املوسيقى ، أو أي أغنية ستفعل!

اميش وتحدث 

تراه. أرش  ما  ، تحدث معهم حول  املجتمع  أو  الفناء  أو  املنزل  امليش حول  أثناء 
لطفلك. ووصفها  األشياء  إىل 

لغة أإلشارة 

تعلم واستخدم اإلشارات للكلامت التي قد يحتاج طفلك للتواصل معها )املزيد ، ارشب 
، انطلق ، إلخ(. 

 مولود جديد
 إلى

رضيع



2021 آخر تحديث: أكتوبر 29, 

المنزل في  والكتابة  القراءة  مهارات  بناء 

 البدء يف مامرسة أنشطة محو األمية مع طفلك ليست سابقة ألوانها أبًدا )أو متأخرة(. تعترب مهارات القراءة والكتابة القوية رضورية للتنمية وتوفر أساًسا ألداء املدرسة والعمل واملهارات االجتامعية وحل املشكالت يف جميع 
مجاالت املواد. إن قضاء بضع دقائق فقط كل يوم يف أنشطة محو األمية البسيطة ميكن أن تضيف ما يصل إىل حب القراءة والتعلم مدى الحياة! تعترب هذه األنشطة الخاصة بالقراءة والكتابة رائعة لطفلك الصغري

القراءة

اقرأ كل يوم!

إن التعود عىل القراءة يوميًا لبضع دقائق عىل األقل مفيد لنمو طفلك.

فكر بصوت عال وأنت تقرأ. 

قم باإلشارة إىل األشياء التي تراها يف الصور. اقرأ بالتعبري حتى يستطيع طفلك أن يرى 
ويسمع متعة القراءة.

اطرح األسئلة 

استخدم إسرتاتيجية الخمس أسئلة - من وماذا ومتى وأين وملاذا؟ إذا كنت ال تعرف 
اإلجابة ، فاعملوا مًعا للبحث عنها والتعلم.

الكتابة والرسم واإلبداع

استكشف املشاعر
ميكن التعبري عن اإلبداع واألفكار من خالل رسم الصور.

كن مبدع
ميكن أن يكون الورق وأقالم التلوين وأقالم التحديد والصمغ وحتى األدوات املنزلية مثل املعكرونة والصناديق واإلسفنج أدوات 

رائعة لإلبداع.

الطالء باملاء.
احصل عىل فرشاة رسم نظيفة ودلو صغري من املاء العادي. اذهب للخارج ودع طفلك يرسم الجدران أو الرصيف أو 

السياج.

أخرب القصص بالدعائم.
ميكن أن تكون الدمى والجوارب واألدوات املنزلية كلها دعائم رائعة لرواية القصص.

التحدث واالستامع

بناء مفردات اللغة:
تحدث مع طفلك عن كل يشء. ِصف العامل من حولهم مبصطلحات حقيقية )للبالغني(.

استكشف القوايف واألغاين.
ميكن أن تكشف هذه الكلامت الجديدة وتطور مهارات التحدث.

استخدم لغة أإلشارة
تعلم واستخدم اإلشارات للكلامت التي قد يحتاج طفلك للتواصل معها )املزيد ، ارشب ، انطلق ، إلخ(.

تكلم خالل اليوم
شجع طفلك عىل التحدث عن طريق طرح الكثري من األسئلة ورواية التجارب. : قل أشياء مثل "نحن نركب 
السيارة اآلن للذهاب إىل متجر البقالة! أقوم بتشغيل السيارة ، واآلن نحن نقود ". "هل تعرف اسم هذه 

الفاكهة؟ انها موزة.« 

طفل في عمر من 
سنتين لثالثة سنوات
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 البدء يف مامرسة أنشطة محو األمية مع طفلك ليست سابقة ألوانها أبًدا )أو متأخرة(. تعترب مهارات القراءة والكتابة القوية رضورية للتنمية وتوفر أساًسا ألداء املدرسة والعمل واملهارات االجتامعية وحل املشكالت يف جميع 
مجاالت املواد. إن قضاء بضع دقائق فقط كل يوم يف أنشطة محو األمية البسيطة ميكن أن تضيف ما يصل إىل حب القراءة والتعلم مدى الحياة! تعترب هذه األنشطة الخاصة بالقراءة والكتابة رائعة لطفلك يف سن ما قبل املدرسة.

القراءة

اقرأ كل يوم!

إن التعود عىل القراءة يوميًا لبضع دقائق عىل األقل مفيد لنمو طفلك.

فكر بصوت عال وأنت تقرأ. 

قم باإلشارة إىل األشياء التي تراها يف الصور. تحدث إىل أطفالك عام تقرأه. ما الذي 
أعجبهم يف القصة؟ ما الذي مل يعجبهم؟

الكتابة والرسم واإلبداع

استكشف املشاعر
ميكن التعبري عن اإلبداع واألفكار من خالل رسم الصور.

كن مبدع
ميكن أن يكون الورق وأقالم التلوين وأقالم التحديد والصمغ وحتى األدوات املنزلية مثل املعكرونة والصناديق واإلسفنج أدوات 

رائعة لإلبداع.

قم يتأليف القصص
شجع طفلك عىل رواية القصص لك اكتب قصتهم يف كتيب )فقط بضع صفحات من الورق املدبّس ال بأس به!( ، واطلب 

منهم توضيح قصتهم.

العب لعبة "أوالً ، التايل ، األخري".
احصل عىل صور ملشاهد مختلفة من القصص التي تقرأها ، واجعل طفلك يتسلسل األحداث باستخدام 

الصور. اطلب منهم إعادة رسد القصة.

ارسم الكلامت باملاء.
احصل عىل فرشاة رسم نظيفة ودلو صغري من املاء العادي. اذهب للخارج ودع طفلك يرسم حروفًا أو كلامت 

عىل الجدران أو الرصيف أو السياج.

التحدث واالستامع

بناء مفردات اللغة:
تحدث مع طفلك عن كل يشء. ِصف العامل من حولهم مبصطلحات حقيقية )للبالغني(.

استكشف القوايف واألغاين.
ميكن أن تكشف هذه الكلامت الجديدة وتطور مهارات التحدث.

مرحلة ما قبل 
 المدرسة

 & االبتدائية المبكرة
)من 4 إلى 6 

سنوات(



2021 آخر تحديث: أكتوبر 29, 

المنزل في  والكتابة  القراءة  مهارات  بناء 

يجب تشجيع األنشطة القامئة عىل محو األمية يف املنزل لجميع األعامر. بني سن 7-9 ، تتحسن طالقة األطفال يف القراءة ، وأصبحوا قادرين بشكل متزايد عىل قراءة الكتب بشكل مستقل. إنه وقت مثري للقراء األوائل الذين يتوقون إىل مامرسة 
مهاراتهم الجديدة يف القراءة ، ودعم استقاللية القراءة املتزايدة لديهم هو وسيلة ميكن للعائالت من خاللها رعاية حب القراءة والتعلم. تعترب أنشطة محو األمية هذه رائعة لطالب املرحلة االبتدائية العليا.

الكتابة والرسم

أبق عىل اتصال.
ابق عىل اتصال واقرتح أن يرسل طفلك مالحظات إىل أفراد األرسة أو األقارب عرب الربيد 

العادي أو الربيد اإللكرتوين.

املجلة
وفر لطفلك دفرت مالحظات وقلاًم مزخرفًا ، وشجعه عىل مشاركة بضع جمل حول يومه.

تدرب عىل الخط.
يحتاج األطفال إىل مامرسة منتظمة للكتابة بالقلم والورقة لتحسني خط اليد ، مبا يف ذلك الكتابة املخطوطة.

تحسني مهارات الكتابة.
استخدم دروس الكتابة ومواقع الويب املجانية لدعم طفلك بهذه املهارة الحياتية املهمة.

التحدث واالستامع

استمع اىل الكتب الصوتية
يعد االستامع إىل رواية تروق لجميع أفراد األرسة طريقة رائعة للمشاركة يف مناقشات دفرت العائلة.

تحدث عنها
اسألهم عن آرائهم حول كتاب يقرؤونه وساعدهم عىل تكوين روابط واقعية مع ما يقرؤونه.

االبداع
لعب االلعاب 

تتطلب ألعاب مثل Scrabble و Boggle والعديد من ألعاب الطاولة األخرى مهارات القراءة.

بث الحياة يف القصص. 
شجع طفلك عىل استخدام التكنولوجيا إلنشاء قصص رقمية أو رسوم متحركة.

المرحلة االبتدائية 
 العلوية

)من 7 إلى 9 
سنوات(

القراءة

قم ببناء مكتبة منزلية.
قم بتضمني كتب حول املوضوعات التي يهتم بها طفلك ، وسلسلة الكتب الشائعة ، وكذلك 

الكتب التي قد تكون غري مألوفة لطفلك لتوسيع االهتاممات.

قصص املامرسة من املدرسة.
إذا عاد طفلك إىل املنزل بقصة ميكن فك تشفريها )قصة تعلموها يف الفصل ولديها كلامت ميكن سامعها( ، 

شجعهم عىل التدرب عىل قراءتها بشكل مستقل. تعد إعادة قراءة القصص املألوفة طريقة رائعة لبناء طالقة 
يف القراءة.

دعم تنمية املهارات.
استمع إليهم وهم يقرؤون الكتب املوجودة يف منزلك ، وقدم الدعم لهم عندما يكافحون من أجل فك تشفري 

كلمة ما. إذا كانوا ال يعرفون األصوات ، فال بأس من إخبارهم بالكلمة!

شجع الخيارات. 
إن السامح لطفلك باختيار الكتب التي يريد قراءتها ميكن أن يساعد يف تعزيز حب القراءة.

امزج مع األفالم. 
اقرتح كتبًا من أفالم يحبها طفلك. قد يستمتعون بالحصول عىل التفاصيل اإلضافية التي يوفرها الكتاب.
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المنزل في  والكتابة  القراءة  مهارات  بناء 

يجب تشجيع األنشطة القامئة عىل محو األمية يف املنزل خالل املرحلة الثانوية واملتوسطة. تعترب مهارات القراءة والكتابة القوية رضورية للتنمية وتوفر أساًسا ألداء املدرسة والعمل واملهارات االجتامعية وحل املشكالت يف جميع مجاالت املواد. إن 
قضاء بضع دقائق فقط كل يوم يف أنشطة القراءة والكتابة البسيطة ميكن أن تضيف ما يصل إىل حب القراءة والتعلم مدى الحياة! تعترب هذه األنشطة الخاصة بالقراءة والكتابة رائعة لطالب املرحلة املتوسطة والثانوية.

الكتابة والرسم

أبق عىل اتصال.
ابق عىل اتصال واقرتح أن يرسل طفلك مالحظات إىل أفراد األرسة أو األقارب عرب الربيد العادي أو الربيد 

اإللكرتوين.

تحسني مهارات الكتابة.
استخدم دروس الكتابة ومواقع الويب املجانية لدعم طفلك بهذه املهارة الحياتية املهمة.

استخدم التكنولوجيا
اسمح لطفلك باستخدام برامج تحويل الكالم إىل نص وتطبيقاته لكتابة القصص أو إكامل الواجبات املنزلية أو 

مهام الكتابة األخرى إذا وجد صعوبة يف الكتابة.

التحدث واالستامع

استمع اىل الكتب الصوتية
يعد االستامع إىل رواية تروق لجميع أفراد األرسة طريقة رائعة للمشاركة يف مناقشات دفرت العائلة.

تحدث عنها
اسألهم عن آرائهم حول كتاب يقرؤونه وساعدهم عىل تكوين روابط واقعية مع ما يقرؤونه.

اقراء لالخرين 
شجع الطالب يف املدرسة اإلعدادية أو الثانوية عىل القراءة ألخيه األصغر سًنا أو أحد أفراد األرسة.

االبداع

لعب االلعاب 
تتطلب ألعاب مثل Scrabble و Boggle والعديد من ألعاب الطاولة األخرى مهارات القراءة.

قم بتنزيل التطبيقات 
ميكن لتطبيقات مثل ReadWorks و ReadWriteThink دعم الطالب يف محو األمية بطرق إبداعية.

بث الحياة يف القصص. 
شجع طفلك عىل استخدام التكنولوجيا إلنشاء قصص رقمية أو رسوم متحركة.

المدرسة المتوسطة 
والثانوية

القراءة

اقرأ مًعا.
أسس ثقافة عائلية للقراءة من خالل تخصيص أوقات للقراء لجميع أفراد األرسة.

أسس نوادي القرأة األرسية
اقرأ كتابًا كعائلة وشارك يف مناقشات حول القصة.

شجع عىل االختيار.
إن السامح لطفلك باختيار الكتب التي يريد قراءتها ميكن أن يساعد يف تعزيز حب القراءة.

امزج مع األفالم. 
اقرتح كتبًا من أفالم يحبها طفلك. قد يستمتعون بالحصول عىل التفاصيل اإلضافية التي يوفرها الكتاب.


