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 العثور على المزيد من الكتب 
 

الكتب الموجودة بالحقيبة عدة مرات، ولكن يمكن كذلك قراءة غيرها من يمكن إعادة قراءة 
الكتب؛ على سبيل المثال، يمكن لك ولطفلك استعارة المزيد من الكتب من المكتبة أو من الموقع 

....aaw..wwيدة . اطلب من أمين المكتبة أو مدرس طفلك المساعدة بأفكار عن كتب ج
 تالئمه.

يمكنك العثور على أفكار حول كتب أخرى على هذا الموقع 
unge-boern-https://www.aakb.dk/tags/temalister 

وتستطيع كذلك استعارة كتب إلكترونية أو كتب مسموعة على هذا الموقع 
....eleeRe..ww و....eleeRe.ee.ww  

تطبيقات تتضمن الكتب التي يمكن  eleeRe. eeو .eleeReوستجد أن كالً من 
 قراءتها/االستماع إليها عبر االتصال بشبكة اإلنترنت أو دون االتصال بها. 

لومات اسم المستخدم الخاصة بطفلك، حيث يمكنك قراءة الكتب قم بتسجيل الدخول باستخدام مع
 على الموقع:

....obrep.e..ww 
....RloRlo.ww 

يمكنك كتابة قصص قصيرة باستخدام تطبيق "اكتب واقرأ" أو على موقع 
....owpove.Rlo.ww 

 

 االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ" 
 

القراءة سويًا على الموقع  -ويمكن االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ" 
....aap.bo.wwapeaw . 

ت مختلفة، وفيلم معروض بأربع لغات فهنا يمكنك أيًضا العثور على هذا الُكتيب بثماني لغا
 مختلفة، وأفكار للمزيد من الكتب والمواد بهذا المجلد. 
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 تالئمه.

يمكنك العثور على أفكار حول كتب أخرى على هذا الموقع 
unge-boern-https://www.aakb.dk/tags/temalister 

وتستطيع كذلك استعارة كتب إلكترونية أو كتب مسموعة على هذا الموقع 
....eleeRe..ww و....eleeRe.ee.ww  
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 االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ" 
 

القراءة سويًا على الموقع  -ويمكن االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ" 
....aap.bo.wwapeaw . 

ت مختلفة، وفيلم معروض بأربع لغات فهنا يمكنك أيًضا العثور على هذا الُكتيب بثماني لغا
 مختلفة، وأفكار للمزيد من الكتب والمواد بهذا المجلد. 
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 بوصفك ولي األمر، فأنت تشكل أهمية  
  

باعتبارك ولي األمر، فأنت تمارس دوًرا مهًما في 
صقل مهارات القراءة والكتابة لدى طفلك؛ حيث تُعد 

القراءة والكتابة أمًرا مهًما في االرتقاء بشخصية 
طفلك وكذلك أدائه في المدرسة وفي حياته 

 ة. المستقبلي
وبصرف النظر عن الكيفية التي يقرأ بها طفلك، 

وبوصفك ولي األمر، يمكنك مساعدته ليصبح 
أفضل في القراءة. فيمكنك تشجيع قراءة طفلك من 

دقيقة يوميًا؛ حيث  20-15خالل القراءة سويًا لمدة 
ستتحسن قراءة طفلك لألفضل من خالل قراءة 

 الكثير وبقراءته أمامك بصوت عاٍل. 
ت الوقت، يمكنك تشجيع قراءة طفلك وفي ذا

بمواصلة القراءة له بصوت عاٍل من الكتب التي 
 ليس بمقدروه أن يقرأها بنفسه.  

 

اقرأ وتحدث مع طفلك 
  

تساعد القراءة سويًا والحديث عما تقرأه على صقل 
 اللغة عند طفلك وتنمية مهارات القراءة لديه.
راءة كما أن التحدث مع طفلك عن الكتاب قبل الق

وأثناءها وبعدها تعد فكرة طيبة. ستجد بتعليمات 
"كيف تقرأ مع طفلك" أفكاًرا محددة عن الطريقة 

نك من الحديث عن الكتب.   التي تمّكِ
يمكنك التحدث عن الرسوم التوضيحية، والكلمات، 

والمحتوى أو أي شيء آخر يرد إلى ذهنك أثناء 
 قراءتك. 

لكثير من الكلمات فكلما ازداد إلمام طفلك ومعرفته با
واستخدامها، ازدادت إمكانية أن يصبح قارئًا جيًدا. 
فطفلك سيحتاج الكثير من الكلمات حتى يتسنى له 
فهم محتوى الكتب ويمتلك القدرة على التعبير عن 

 نفسه من خالل الكتابة. 
عندما تطرح سؤاالً مفتوًحا وتثير األسئلة 
على نحٍو االستفسارية، فإنك تتيح لطفلك أن يشارك 

أكثر تفاعالً في النقاش حول الكتاب. أنت بذلك 
 تحفز َملَكة اللغة عند طفلك وتثير رغبته في السرد. 
إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير الدنماركية، يمكنك 
كذلك استخدام تلك اللغة عندما تتحدث عن الكتاب. 

تناول الكلمات والجمل بكل من اللغة الدنماركية 
. يمكنك كذلك قراءة الكتب بلغتك واللغة األم لطفلك

  األم.
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صقل مهارات القراءة والكتابة لدى طفلك؛ حيث تُعد 
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فهم محتوى الكتب ويمتلك القدرة على التعبير عن 

 نفسه من خالل الكتابة. 
عندما تطرح سؤاالً مفتوًحا وتثير األسئلة 
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  األم.
  
  
  
  

 شجع طفلك على قراءة الكلمات 
  

عندما يقوم طفلك بالقراءة لك، قد يجد كلمات ليس 
 بمقدوره قراءتها بنفسه.

وكقاعدة أساسية، ينبغي عليك عدم تصويب طفلك 
إذا ما قرأ بطريقة غير سليمة إال إذا كان هذا سيؤثر 

 على فهم ما يُقرأ. 
يع طفلك بالسماح له بمحاولة قراءة ويمكنك تشج

الكلمات بنفسه ثم اإلطراء على المجهود الذي يبذله؛ 
حيث تُعد ممارسة طفلك للقراءة بنفسه واستمتاعه 

 بها أمًرا مهًما.
إذا كان النص صعبًا، يمكنك قراءته له بصوت 

 عاٍل. 
يمكنك العثور على مساعدة لطفلك حول القراءة في 

 على قراءة الكلمات".  ورقة "كيف تشجع طفلك
 

 التوقيت المناسب والرغبة في القراءة  
  

فمن المهم أن يجد الطفل المتعة في القراءة. ولهذا 
يجب أن يكون وقت القراءة مالئًما لك ولطفلك. لذا 

عليك إعطاء األولوية في تحديد الوقت وتجنب 
 تعكير صفو القراءة أو التوقف أثناءها. 

استمتاعك بقراءته، فإن  فحينما تشجع طفلك وتظهر
 هذا سيجعل لدية الرغبة عادة في قراءة المزيد. 

ولكن إذا وجدت طفلك ال يرغب في القراءة، 
 يمكنك:
  طفلك اهتمام تثير جديدة كتب على العثور •
 للغاية؛ صعبًا الكتات كان إذا فيما النظر •

 على قادًرا طفلك يكون أن يجب حيث
 .تنفسه الكلمات غالبية قراءة

 تكون حتى مرات عدة الكتات تفس قراءة •
 تالتة أكثر القراءة

 عاتٍ  تصوتٍ  لطفلك ثاتية فقرة كل قراءة •
 القراءة في تقضيه الذي الوقت تقليل •
 مالئًما اليومي الوقت كان إذا فيما التفكير •

  . آخر مكان في القراءة يجب كان إذا وما
 

  إذا وجدت أن طفلك يجد صعوبة في القراءة أو فقد 
في القراءة كليةً، فاستفسر من المدرسة أو رغبته 

اتصل باالستشارات التربوية النفسية دون الكشف 
عن الهوية لطب المشورة من استشاريين القراءة 

   3777 8940على الرقم: 
  
  
 

ثم اإلطراء على المجهود الذي يبذله؛ حيث تُعد ممارسة طفلك 
 للقراءة بنفسه واستمتاعه بها أمًرا مهًما.

 إذا كان النص صعبًا، يمكنك قراءته له بصوت عاٍل. 
يمكنك العثور على مساعدة لطفلك حول القراءة في ورقة 

 على قراءة الكلمات".  "كيف تشجع طفلك
 

 التوقيت المناسب والرغبة في القراءة 
 

فمن المهم أن يجد الطفل المتعة في القراءة. ولهذا يجب أن 
يكون وقت القراءة مالئًما لك ولطفلك. لذا عليك إعطاء 

األولوية في تحديد الوقت وتجنب تعكير صفو القراءة أو 
 التوقف أثناءها. 

استمتاعك بقراءته، فإن هذا  فحينما تشجع طفلك وتظهر
 سيجعل لدية الرغبة عادة في قراءة المزيد. 
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 طفلك اهتمام تثير جديدة كتب على العثور  
 يجب حيث للغاية؛ صعبًا الكتاب كان إذا فيما النظر 

 الكلمات غالبية قراءة على قادًرا طفلك يكون أن
 .بنفسه

 القراءة تكون حتى مرات عدة الكتاب نفس قراءة 
 سالسة أكثر

 عال   بصوت   لطفلك ثانية فقرة كل قراءة 
 القراءة في تقضيه الذي الوقت تقليل 
 كان إذا وما مالئًما اليومي الوقت كان إذا فيما التفكير 

 . آخر مكان في القراءة يجب
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باالستشارات التربوية النفسية دون الكشف عن الهوية لطب 
  3777 8940المشورة من استشاريين القراءة على الرقم: 

 
 
 

 اكتب مع طفلك 
 

سيصبح طفلك أفضل في الكتابة حينما يقرأ؛ وعلى الجانب 
كتب. في اآلخر، سيصبح طفلك أفضل في القراءة حينما ي

الكتاب الذي يحمل اسم "رحلة..." )ي...(، يمكن لطفلك أن 
يروى ويرسم ويكتب قصة قصيرة بمعاونتك؛ على سبيل 

المثال "أرنبي" أو "رحلتي إلى ...". ال تقم بتصويب خطأ 
 طفلك في الهجاء، ولكن أثني على محاولته في الكتابة.

 العثور على المزيد من الكتب 
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 إذا كان النص صعبًا، يمكنك قراءته له بصوت عاٍل. 
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يكون وقت القراءة مالئًما لك ولطفلك. لذا عليك إعطاء 

األولوية في تحديد الوقت وتجنب تعكير صفو القراءة أو 
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 اكتب مع طفلك 
 

سيصبح طفلك أفضل في الكتابة حينما يقرأ؛ وعلى الجانب 
كتب. في اآلخر، سيصبح طفلك أفضل في القراءة حينما ي

الكتاب الذي يحمل اسم "رحلة..." )ي...(، يمكن لطفلك أن 
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 العثور على المزيد من الكتب 
 


