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 خواندن 
در خانه
برای کسِب اطالعاِت بیشتر به وبسایتِ  زیر مراجعه کنید
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  نخواندن همراه با فرزندا
این مهمتر از همیشه است. با خواندن  هامروز -مهم بوده است  خواندن همیشه یک مهارتِ 

 بوجود در خانه را سوادآموزی و  غنی از ادبیات یمی توانید محیط ،همراه با فرزند خود
 بیاورید.

دریافِت راهنمایی در و همچنین  ،مشترکبه صورِت خواندن  کودکان با استفاده از تجربیاتِ 
 مورددو این . بخشند گسترش داده و بهبود میرا  و ادبیاِت خود سوادمیزاِن  ،خواندنمورِد 

 اهمیت دارند. روان بخوانندبه صورِت خوب و برای اینکه کودکان 

 کودکانِ کمک به برای و در مورِد کارهایی که در خانه این اطالعیه شرح و توضیحی است 
 .انجام دهیدمی توانید  ،خواندن آموختنِ  در حالِ 

 

، پشتیبانی و از خواندِن فرزندتان در خانهه چگون
 کنید حمایت

 از رسیدن به سِن مدرسه قبلچه  کتان،کودبرای  از طرِف شما خواندن
اگر . در یادگیری کمک خواهد کرد اومدرسه به  شروعِ چه پس از و 

گوش  خواندِن اوفرزند شما شروع به خواندن کرده است، می توانید به 
برنامه و  اینها روشهای خوبی برای ایجادِ . بخوانیداو با همراه  یا ،دهید

این روشها عالوه بر . با خانواده هستندارتباِط آسان و  ،روزمرهعادِت 
 باشند. می نیز بسیار سرگرم کنندهموارد ذکر شده 

برای آنها، یا تماشای شما  از طرفِ  کودکاِن خردسال، خواندنبرای 
 :که خواندن و نوشتِن شما، به آنها کمک می کند

 درک کنند زبان چگونه کار می کند   •

 درک کنند چرا خواندن مهم است   •

برای یادگیری خواندن را کسب کرده و گسترش   مهارتهای اولیه   •
 .دهند

 خواندن می کنند کودکانی که تازه شروع به

یادگیرِی خواندن آموختن و کودکانی که تازه شروع به  در موردِ 

 :توانید بر روی توضیح دادِن این موارد تمرکز کنید کنند، می می

 چگونه کتاب را نگه داریم  •  

آن را ما و  بخشی از کتاب است چاپ شده و نوشتار، حروف  •  

 خوانیم می

 به راست چپسمِت خواندن متن از   •  

 .گذاری و نگارشی ساخته میشوند جمالت از کلمات و نکاِت نشان  •  

 

خواندن است  کودک خود را در مکالمات و فعالیتهای روزمره که شاملِ 

توانند به اشتراک  وارد و مشغول کنید. این موارد به عنوان مثال می

گذاشتن یک داستان، استفاده از دستور العمل آشپزی، تهیه لیست خرید یا 

ها به کودِک شما کمک می کند  خیابانی باشند. این فعالیت عالئمِ  خواندنِ 

ِد فراوان و تا درک کند که چگونه از خواندن و نوشتن برای مقاص

های دیگر  مختلِف روزمره استفاده می شود؛ و همچنین اینکه چگونه متن

 .و همچنین کتاب ها را می خوانیم

مدرسه از شما پشتیبانی و حمایتِ   

احساس نکنید که باید جای معلِم فرزندتان را بگیرید. آموزگاران و 

رد تا به ها و منابع به شما کمک خواهند ک معلمین با استفاده از کتاب

فرزندتان برای تمریِن خواندن در خانه کمک کنید. این منابع با حروف، 

 .صداها و کلماتی که به فرزند شما آموخته شده است، مطابقت دارد
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 خواندن یبرا یزیچ و انتخابِ  افتنی

 یبرا یاز مطالب خواندن یگسترده ا فیکه ط دیحاصل کن نانیاطم

 و ی و تخیلی،داستان یها کتاب –کودک شما در خانه وجود دارد 

های  های کتاب فروشگاهمدارس و  یها . فروشگاهیداستانریغ های کتاب

کتاب باشند.  افتنِ ی یبرا یخوب اریبس یها توانند مکان یم ،دست دوم

 .دیکنمعاوضه ها را  کتاب ،گرید یها با خانواده دیتوان یم نیهمچن

. صحبت در دیکودک خود انتخاب کن کتاب را به همراهِ  دیکن یسع

 .کند ییو آشنا یراحت کند تا احساِس  یکمک م اوبه  ها مورد کتاب

 .باشد یعال هدیهیک جایزه یا  کیتواند  یم دیکتاب جد کی

 خواندن به زباِن خودتان

مهم است که برای ، ستین یسیانگله صحبت میکنید خانی که در اگر زبان

دهد که استفاده از  ی. تجربه نشان مبخوانید خودتانفرزندتان به زبان 

ی سیانگلدر آموختِن خواندن به  فرزندتان هبمادری یا زبان اول، زبان 

 کمک میکند.

 دیخواندن وقت بگذار یهر روز برا

به همراه هم، زماِن خاصی را اختصاص بدهید و آن را  خواندنبرای 

دور و در  ها تلفنکار با  انواعِ  ای ونیزیتلوتماشای مانند  هایی از وقفه

صرف شده ی که در کنار او زمان ی. فرزند شما براامان نگه دارید

بدور  یبرا یراه عال کی نیهمچنکار  نی. ابودخواهد قائل ارزش 

 .است نمایش )تلویزیون، رایانه، موبایل، ...( صفحهاز بودن 

ت ، مدت زماِن خواندن را کوتاه نگه قرار اس اگر فرزند شما خسته یا بی

، دسرحال است و احساِس رضایت می کندقیقه. وقتی او  5تقریباً  -دارید

تا  5هر روز انجام این کار به صورِت کنید.  بیشترمی توانید زمان را 

 .هفته استیک ای در  دقیقه 20بهتر از یک جلسه  ،دقیقه 10

 

 

 

 

 

ه چ شده چاپنوشتار و حروِف دانند  یکه م یکودکان
 بردی دارندکار

ه کاربردی چ نوشتار و حروِف چاپ شدهکه  داند یاگر فرزند شما م

 :، مانند دیکتاب تمرکز کن خاِص  یها یژگیو یرو دیتوان ی، مدارند

 یفرع یو عنوانها نیعناو •

 ها و توضیحات  سیرنویز •

 ها ستیل •

 ها شکل ایدرک نمودارها  •

 و حروف متن و شکلِ  اندازه •

 است مهم بلند صدای با خواندن

وِش بسیار عالی ریک  ،فرزندتان رایبشما  توسطِ  خواندنکتاب 

برای  باشد؛ می او اتیکمک به پرورش و گسترِش سواد وادببرای 

  را مد نظر قرار دهید: زیر این منظور مواردِ 

های  و آشنایی با کلمات و واژه در معرضاو قرار دادِن  •
  جدید

 مختلف موضوعاتِ  در موردِ  آگاهی و دانشبه وجود آوردِن  •
 در او

  ی او وعاِت مورِد عالقهضکاوش و جستجو در مورِد مو •
 

خواندن و  یندهایها و فرا را با اصوات، شکل اواین کار،  نیهمچن

 هنرهای مانندِ  -باشد نیز کننده  تواند سرگرم یماین کند.  ینوشتن آشنا م

 !یشینما

با شما تواند  ی، فرزند شما مدیآشنا هست داستانِ  کی خواندنِ  اگر در حالِ 

به همراِه  ایرا کامل کند، و کلماِت هم آوا ها  هی، قافمشارکت کند

این نباشید که یک داستان . نگران بزند ضربآهنگ و موسیقی،  ضرب

بچه ها دوست دارند بارها و بارها  را بیش از یک بار میخوانید.

 .ندها را بشنو داستان

 یفرصت شعرها آهنگ ها وها،  در اختیار قرار دادِن ترانهآشنا کردن و 

مان گوش داده  را برای فرزندتان فراهم میکند تا به صداهای زبانِ  گرید

 و آنها را تکرار و بازتولید کند.

 



4 | Reading at Home | Department for Education 2020 

مواردی که درهنگاِم با هم خواندن باید در نظر داشته باشید

:دیکن و پشتیبانی تیاز فرزند خود حمابا انجاِم موارِد زیر 

)کلمه را  هر حرف بخوانید یصدا گفتنِ کلمه را با کِل  •

 نزنید(حدس 

مخلوط ترکیب و موجود در کلمه را با هم حروِف  یصداها •

، h-o-p hop ،sh-e-ll shell )به عنوان مثال دیکن

chicken ch-i-ck-e-n) 

 دیکلمه را تکرار کن •

، متن و منظورِ  یمعنبخاطر سپردِن  یجمله را برا مجددا •

 دیبخوان

 کیاز  شیاز کلمات ب یبرخ - دیده حیکلمه را توض یمعن •

 دارند یمعن

 ، اشتباهتحسین و تشویق کنید  شتالش خود را بخاطرِ  فرزندِ  •

 .است یریادگرونِد یاز  یبخش کردن

حروِف خواندن هستند، از  آموختنِ که در حال  یکودکانبرای 

بر روی آنها حک  الفبا که حروف آموزشی پالستیکی و یا قطعاتِ 

پیدا  دیخوان یکه م یرا از داستان یکلماتتا  نیدشده است، استفاده ک

 یرا بسازد و دوباره آن را برا ای کلمه دیفرزندتان بخواه از. کنند

 .دیبسازرا کوتاه  جمالتِ با استفاده از این روش شما بخواند. 

او را کند.  تیموفق احساِس  دیبا ،خواندن آموختنِ  کودک شما هنگام

 بسیار تحسین و تشویق کنید.

 نیتمر جهتِ  مانفرزندان یبرا ادیز یها فرصت فراهم آوردنِ  با

که به جای احساِس اضطراب،  میبه آنها کمک کن میتوان یمکردن، 

 .کنند نانیاحساس اطم

خواندن همراه با کودکتان

او داده استفاده کنیداز کتاب هایی که معلم فرزندتان به 

هنگام تمرین خواندن در خانه، از کتابهای فراهم شده توسط معلم 

فرزندتان استفاده کنید. این کتاب با حروف، صداها و کلماتی که او به 

 مطابقت خواهد داشت. ،فرزند شما آموزش داده است

درباره آنچه که می خوانید صحبت کنید

حال خواندن هستید ، درباره آنچه همانطور که شما و فرزندتان در 

تاکنون اتفاق افتاده است صحبت کنید و از او بپرسید که فکر می کند 

 ممکن است در آینده چه اتفاقی بیفتد.

صحبت و سؤال  ،وقتی کتاب را تمام کردید، در مورد داستان و تصاویر

 کنید.

تر با هم، به نوبت بخوانید های سخت هنگاِم خواندِن کتاب

تر با هم، به نوبت بخوانید. کسی که در  خواندِن یک کتاب سخت هنگامِ 

تر یا تکراری را  حاِل آموختِن خواندن است می تواند بخش های ساده

با تجربه می تواند یک پاراگراف یا یک صفحه را   بخواند. خواننده

 بخواند.

پیدا کردید، مکث کنید تا به فرزندتان فرصت دهید تا  یوقتی کلمه جدید

ین کلمه را درک کرده و بفهمد. اجازه ندهید او کلمه را حدس بزند. اگر ا

ای است که فرزند شما قبالً نشنیده است، آن را با صدای بلند  این کلمه

بگویید و از او بخواهید که این کار را برای شما تکرار کند. از این 

 کنید.بررسی در او را آن کلمه  کردنِ  تلفظ نحوه طریق، شما می توانید 

.
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 برای تعامل و ارتباط با دوستان و خانواده وقت بگذارید

و استفاده از  ی،شفاه به صورتِ  ها داستان گذاشتن و خواندنِ  اشتراکبه 

شان را کند تا اعتماد به نفس یبه کودکان کمک م دیجد و لغاتِ  واژگان

، برای آنها کار نیانجام ا یاز راهها یکی کنند. تیزبان تقودر مورِد 

ی ریتصو ارتباط قِ یاز طر ایتلفن  قِ یخواندن با دوستان و خانواده از طر

 خواندنِ  یفرصت خوب برا کی نیا .است و اینترنتی )ویدئو چت(

است. کودک شما بیشتر  تسلطِ  یبرا نیآشنا و تمر یکتابها ی دوباره

دار لذت  خنده یآن با صداها خواندنِ  ایداستان  یممکن است از اجرا

 .ببرد

 

 
 

 منابع آنالین برای یادگیرِی خواندن 

دارد که  یادیز منابعِ  )ourlearning.sa.edu.au( تِ یسا وب

کمک  از آنها استفاده کرده و به کودکتان برای یادگیرِی خواندن دیتوان یم

 کنید.

 :شروع عبارتند از یخوب برا نقاطِ از  یبرخ

 
• the prior to school section (  مقطع قبل از مدرسه)   

• the English area of the reception to year 2 
section. (2تا سال دبستانی  پیش بخِش  ی،سیانگلزباِن  )قسمتِ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انجام شود تواندیدر همه جا م ،اندنخو

همه جا در طول روز  دیتوان یم یادگیری رافرصت برای آموزش دادن و 

 .دیکن دایپ

 ،روزمره یها تیفعالآنها میتوانید در  از طریقِ که  ییها از راه یبرخ

 :است ریشامل موارد ز آموزِش خواندن را انجام دهید،

 dانجاِم بازیهایی ماننِد "من میتوانم چیزی را که با حرِف ’ •

 شروع میشود را ببینم"

طرِز تهیه غذا  ی ساده یها دستورالعمل دیبخواهاز کودکتان  •

 بخواندی که با هم آشپزی میکنید، را هنگام

 همهمراه با متقاطع  کلماتِ جدوِل  ای لغات، هایانجام معما •

ها و  هیاعالم روزمره مانندِ  مطالبِ  خواندنِ همراهی و با هم  •

، های حاوِی متن و اطالعات ، برچسبها، بروشورها آگهی

 ها ابانیخعالئم و  ها مجله

بازی، و  ی تختهروی  فکری-سرگرمی یها یبازانجاِم  •

 همراه با هم ها های روی تخته نوشته ای نیقوانخواندِن 

 او یکه برا یاطالعاتمتن و  دیاز فرزندتان بخواه •

 بازگو کندرا مجددا  دیا خوانده

و کاغذ خودکار،قلم ، مداد، شمعی، مداد یکیپالست حروفِ  هیته •

 نوشتنبرای 

مداد شمعی را به مداد و  تشویق کنید که کودک خود را •

 دست بگیرد.

 

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
https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa/years-r-2
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  دیمراجعه کن ریز تِ یبه وبسا شتریکسِب اطالعاِت ب یبرا 

ourlearning.sa.edu.au 

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
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