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 تان در خانھ  خواندن با اطفال 
امروز اھمیت آن بیشتر از ھمیشھ می باشد. شما با  خواندن ھمیشھ یک مھارت مھم بوده است.

 محیطی غنی برای خواندن و نوشتن ایجاد کرده می توانید. ؛طفل تان در خانھ باخواندن 
 

 ھمچنین دریافت دستور العمل ھای الزم برای  مشترک و اطفال ازطریق تجربھ ھای خواندن 
 در تبدیل اطفال بھ کتابخواناین دو نکتھ  برای خواندن میزان سواد خود را انکشاف می دھند.

 د.ناھمیت می باش دارای باکفایتھایی 
 

برای کمک بھ اطفال درامر یادگیری انجام باید  شما کھکارھایی  این ورقھ معلوماتی راجع بھ
 دھید توضیح می دھد.

 
 مکاتب طرف از حمایت

.              دیریمعلم طفل تان را بگ یجا دیکھ با دیاحساس را نداشتھ باش نیا
امر کمک بھ طفل ھا و منابع الزم در  کتاب ھیبا تھ معلمین
خواھند  تیخواندن در خانھ از شما حما نیتمر یتان برا
کھ بھ   یکتاب ھا و منابع با حروف، صداھا و الفاظ  نیکرد. ا

 .دنمطابقت دار ستداده شده ا میا تعلتان طفل

              
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 
 

  طریقھ خواندن طفل تان در خانھ
پیش و پس از شروع بھ مکتب رفتن بھ یادگیری برای طفل تان  خواندن کتاب  

اگر طفل شما شروع بھ خواندن کرده است، شما می توانید می نماید.کمک  آنھا  
ا راه ھای مناسبی ھاین  اب بخوانید.تو گوش دھید یا می توانید با ھم کابھ خواندن  

 فامیلی اب آرامش دھنده یروال روزمره و برقراری ارتباطیک برای ایجاد 
 ذت بخش می باشد.لمی باشد. این ھمچنین سرگرم کننده و 

 
خواندن برای اطفال خردسال و یا تماشای شما زمانی کھ در حال خواندن و 

 نوشتن می باشید بھ آنھا کمک می نماید تا:
 

 دنبگیر یاد طریقھ استفاده از زبان را •
 دیندلیل اھمیت خواندن را درک نما •
 خود را در خواندن انکشاف دھندمھارت ھای اولیھ  •

 برای اطفالی کھ تازه شروع بھ خواندن می نمایند 
 

باالی  بایدبرای اطفالی کھ تازه شروع بھ یادگیری خواندن کرده اند، شما 
 :نکات ذیل تمرکز نمائید

 
 ما چطور کتاب را در دست می گیریم •
 می خواھیم آن را از کتاب است کھ ما یبخششده  تحریرالفاظ  •
 متن را باید از چپ بھ راست خواند •
 می شوند  دستورزبان ساختھجمالت با استفاده از الفاظ و  •

 
           ان درمحاوره وفعالیت روزمره کھ شامل خواندنتاجازه دھید تا طفل 

ر مثال بھ اشتراک گذاشتن یک قصھ، استفاده از وبط.  اشتراک نماید  می باشد
طرز تھیھ یک خوراک، تھیھ لیست خرید یا خواندن لوحھ ھای موجود در 

 خواندن وطریقھ استفاده از  درکاین فعالیت ھا بھ طفل تان در  ھا.سرک 
نوشتن برای مقاصد مختلف روزمره و اینکھ ما عالوه بر کتاب مطالب 

 .دنانیم، کمک می نمایدیگری را ھم خوانده می تو
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یافتن و انتخاب مطالبی برای خواندن
برای   مضامین خواندنی مختلف  اطمینان حاصل نمائید کھ طیف وسیعی از

مکتب   ،ھای تخیلی و غیر تخیلی  باشد. کتابمی    موجودطفل تان در خانھ  
یافتن ھای مناسبی برای می توانند مکان فروشی و مغازه ھای دست دوم

ھای دیگر کتاب معاوضھ  یشما ھمچنین می توانید با فامیل. کتاب باشند
 .نمائید

 در مورد نمائید. صحبتتالش نمائید تا کتاب را ھمراه طفل تان انتخاب 
 .کتاب بھ آنھا کمک می نماید تا احساس راحتی و آشنایی نمایند

 .یک کتاب تازه می تواند تحفھ یا جایزه خوبی باشد

 خانگی زبان  بھ خواندن

بت می نمائید انگلیسی نمی باشد، خواندن برای حاگر زبانی کھ در خانھ ص
استفاده اطفال تان بھ زبان خانگی مھم می باشد، تجربھ نشان داده است کھ  
 از زبان خانگی بھ طفل در خواندن زبان انگلیسی کمک می نماید.

 برای خواندن وقت بگذارید ھر روز

زمان خواندن یزیون یا تلیفون غ از وقفھ ھایی مثل تلورفا ؛ خواندن با ھم
ان خاصی می نماید و طفل تان برای زمان صرف شده در مبھ ز  یلرا تبد

 ن ھمچنین یک راه عالی برای دادنکنار ھم ارزش قائل خواھد شد. ای
 .ویزیون، کمپیوتر و موبایل می باشداستراحت بھ خود از دیدن صفحھ تل

اگر طفل تان خستھ یا بی قرار می باشد، مدت خواندن کتاب را کوتاه نگھ 
احساس رضایت  خواندنکھ آنھا نسبت بھ  وقتی. دقیقھ 5قریب  –دارید 
تا  5میزان بھ روزانھ  خواندن. توانیدکرده می را تمدید مدت آن  دارند،

 .دقیقھ ای در ھفتھ می باشد 20دقیقھ بھتر از یک جلسھ  10

 دانند می را الفاظ از ادهفاست طریقھ کھ اطفالی
، شما داده از الفاظ را می دانفاگر طفل تان طریقھ نوشتن و است

 بطور مثال:،باالی خصوصیات کتاب تمرکز کرده می توانید 
عناوین اصلی و فرعی  •
 زیرنویس ھا •
 فھرست ھا •
 اشکال و گراف ھا فھم •
 اندازه شکل و حروف •

 خواندن با صدای بلند مھم می باشد

 قابلیت برای کمک بھ انکشاف موثرخواندن برای طفل تان راھی 
 :ذیل می باشد بھ قرارخواندن و نوشتن آنھا 

 الفاظ تازه آشنا می نماید باآنھا را  •
   معلومات آنھا راجع بھ موضوعات مختلف را افزایش •

 می دھد
 می پردازد مباحثی کھ مورد عالقھ آنھاست بھ •

این ھمچنین آنھا را با صداھا، اشکال و روند خواندن و نوشتن 
آشنا می نماید. این ھمچنین می تواند سرگرم کننده و لذت بخش 

 مثل ھنراجرای نمایش! –باشد 

طفل تان می تواند  ؛ اگر در حال خواندن یک قصھ آشنا می باشید
پا و  اشتراک نماید، شعرھا و قافیھ ھا را تکمیل نماید یا با کوبیدن

نگران خواندن یک قصھ بیشتر از   دست زدن ریتم را دنبال نماید.
یک بار نباشید. اطفال خوش دارند تا قصھ ھا را بارھا و بارھا 

 بشنوند.

آنھا فرصت دیگری   بھ  اک گرفتن در خواندن آوازھا و شعرھااشتر
 می دھدتولید مجدد صداھای زبان ما  برای گوش دادن و
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 دیبخاطر داشتھ باش ننکاتی کھ باید موقع خواند

 در انجام موارد ذیل بھ طفل تان کمک نمائید:  

استفاده از حروف صدا دار بکشید (لفظ را صدای کامل لفظ را با  •
 حدس نزنید)

صدا ھای موجود در لفظ را باھم ترکیب نمائید (بطور مثال  •
h-o-p hop, sh-e-ll shell, ch-i-ck-e-n chicken)

 نمائید رلفظ را تکرا •
 معنی متن بخوانیدفھمیدن  جملھ را برای  •
معنی لفظ را توضیح دھید، بعضی از الفاظ بیشتر از یک معنی  •

 دارند 
اشتباه  – حسین نمائیدتدن تشویق و رتان را برای تالش ک طفل •

 می باشدی از یادگیری ئجز کردن

د با استفاده از نمی باش نبرای اطفالی کھ در حال یادگیری خواند 
    آن خواندن  تیکی الفاظی از قصھ ای کھ در حالحروف پالس

از طفل تان بخواھید تا آن لفظ  .تحریر نمائیدمی باشید را جداگانھ 
را با استفاده از حروف پالستیکی ساختھ و برای شما بخواند. اینکار 

 را با ساختن جمالت کوتاه ادامھ دھید.

طفل تان باید موقع خواندن احساس کامیابی نماید. آنرا بسیار تشویق 
نمائید. با فراھم آوردن فرصت ھای زیادی برای اطفال و تحسین 

جھت تمرین کردن ما می توانیم بھ آنھا کمک نمائیم کھ احساس 
 .اطمینان نمایند و نھ احساس اضطراب

خواندن با طفل تان 
 نمائید استفاده تان طفل معلم توسط شده ارایھ  ھای کتاب از

ھای تھیھ شده توسط معلم طفل ھنگام تمرین خواندن در خانھ از کتاب 
ی کھ بھ طفل تان تعلیم ظتان استفاده نمائید. این کتاب ھا با صداھا و الفا

 .داردداده شده است مطابقت 

 نمائید صحبت شده خوانده مطالب بھ راجع

خواندن می باشید راجع بھ آنچھ کھ تا  در حالیکھ با طفل تان در حال
       فکر نمائید کھو از آنھا سوال  نمائیدبت ححاال رخ داده است ص

می کنند ممکن است در آینده چھ اتفاقی رخ دھد. بعد از خاتمھ کتاب 
 سوال نمائید. از آنھابت کرده وحراجع بھ قصھ و تصاویر آن ص

 ا بطور نوبتی انجام دھیدرخواندن کتاب ھای سخت تر 
را بطور نوبتی انجام  وقتی کھ با ھم کتاب سختی را می خوانید، اینکار

دھید . کسی کھ در خواندن مبتدی می باشد می تواند بخش ھای آسان تر 
یا تکراری آن را بخواند و کسی کھ در خواندن تجربھ بیشتری دارد 

 می تواند یک پاراگراف یا صفحھ را بخواند.

طفل تان شوید، مکث نموده و بھ  فظ تازه ای مواجھ میلوقتی کھ با 
را  اجازه ندھید تا او معنی لفظ - فرصت دھید تا معنی آن لفظ را دریابد

آنرا با صدای  قبال نشینده استحدس بزند. اگر این لفظی می باشد کھ او 
آنرا برایتان تکرار نماید. در این صورت   و از او بخواھید تا  بلند  خوانده

 را بررسی کرده می توانید.نحوه تلفظ آنھا  شما
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 در انجام موارد ذیل بھ طفل تان کمک نمائید:

در تقویت اشتراک قصھ بطور شفاھی و استفاده از الفاظ تازه بھ اطفال تان 
 نفس آنھا در استفاده از زبان کمک می نماید.ھ اعتماد ب

لی از طریق یکی از راه ھای انجام اینکار خواندن با دوستان و اعضای فامی
 می باشد. تلیفون و مکالمھ ویدوئی 

در خواندن    کتاب ھای آشنا و تمرین برای تسلطاین فرصتی مناسب برای خواندن  
می باشد. طفل شما ممکن است از اجرای نمایش قصھ یا خواندن آن با صدای 

 لذت ببرد. دارخنده 

خواندن برای آنالین منابع 

) دارای Our Learning SA  )ourlearning.sa.edu.auسایت ما در    ویب
می باشد کھ از آن برای کمک بھ امر تعلیم خواندن و نوشتن طفل تان   منابع زیادی

 استفاده کرده می توانید.

:دنبعضی از مکان ھای مناسب برای شروع بھ قرار ذیل می باش

• section the prior to school –   بخش پیش از مکتب 
• section 2 year to reception the of area English the    

 2ف  نمکتب تا ص پیش  انگلیسی   بخش  –

امکان خواندن در ھمھ جا میسر می باشد
شما می توانید در طول روز در ھمھ جا لحظات مناسب برای تعلیم 

 .ا نمائیدپیدخواندن را 

ھایی کھ شما خواندن را در فعالیت ھای روزمره خود برخی از راھ
 شامل کرده می توانید بھ قرار ذیل می باشند:

من با چشمانم چیزی را کھ با ’انجام بازی ھایی مثل  •
 ‘می گردد دیده می توانم شروع dحرف 

طفل تان در حال پختن خوراک می باشید زمانیکھ با  •
از او بخواھید تا یک طرز تھیھ خوراک آسان را برای 

 شما بخواند
معمای الفاظ یا جدول الفاظ متقاطع  انجام •
ھای داخل  خواندن مطالب روزمره مثل اعالنیھ •

ات و لوحھ ، جزوه ھا، برچسب ھا، نشریھصندوق پست
 ھای موجود در سرک ھا

 با ھم آواز بخوانید •
نین بازی یا اانجام بازی ھای تختھ ای با ھم، خواندن قو •

 صفحھ بازی مطالب قید شده در
 اواز طفل تان بخواھید تا معلوماتی را کھ برای  •

 .یدنما خوانده اید تکرار
رنگی، قلم سیاه، قلم و کاغذ تھیھ حروف پالستیکی، قلم   •

  تحریر
ای گرفتن یک قلم سیاه یا رنگی در تشویق طفل تان بر •

 خود دست

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/prior-to-school
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/years-r-2
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	وقتی که با لفظ تازه ای مواجه می شوید، مکث نموده و به طفل تان فرصت دهید تا معنی آن لفظ را دریابد - اجازه ندهید تا او معنی لفظ را حدس بزند. اگر این لفظی می باشد که او قبلا نشینده است آنرا با صدای بلند  خوانده و از او بخواهید تا آنرا برایتان تکرار نماید. در این صورت شما نحوه تلفظ آنها را بررسی کرده می توانید.

	Untitled




