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کتاب های بیشرتی بیابید

کتاب های موجود در کیف را می توان بارها خواند. شام می توانید کتاب های بیشرتی را از کتابخانه قرض بگیرید یا می توانید بارها 

www. کتاب های موجود در کیف را بخوانید. شام می توانید یا  کتاب های بیشرتی را از کتابخانه قرض بگیرید یا از طریق وبسایت

aakb.dk به کتابهای بیشرتی دسرتسی یابید. از کتابدار یا معلم فرزندتان بخواهید تا در انتخاب کتاب های خوبی که متناسب با عالقه 

و سطح مهارت خواندن فرزندتان است شام را راهنامیی کنند.

شام می توانید اطالعات درباره سایر کتاب ها را در وبسایت www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge بیابید. همچنین می 

توانید از طریق وبسایت   www.eReolen.dk و www.eReolenGo.dk کتابهای الکرتونیکی و صوتی را قرض بگیرید. EReolen و 

eReolen Go هر دو به عنوان یک برنامه کاربردی در دسرتس هستند که از طریق آنها می توانید با اتصال یا بدون اتصال به اینرتنت 

کتاب ها را بخوانید/ به آنها گوش دهید. 

با UNI log-in  فرزند خود می توانید در وبسایت های زیر کتاب ها را مطالعه منایید:

www.superbog.dk

www.læsløs.dk

 www.skrivoglæs.dk بنویسید و بخوانید( یا از طریق وبسایت( ”Write and Read“ شام می توانید از طریق برنامه کاربردی

داستان های کوتاه بنویسید.

بیشرت در مورد خواندن بدانید

شام می توانید درباره خواندن-خواندن با یکدیگر مطالب بیشرتی را در وبسایت www.aarhus.dk/read مطالعه کنید. در اینجا، 

می توانید به فیلم خواندن- خواندن با یکدیگر، و جزوه و دستورالعمل ها به زبان دامنارکی و ترجمه آنها به چند زبان دیگر 

دسرتسی یابید.



شام در مقام ولی نقش مهمی ایفا می کنید

شام در مقام پدر و مادر نقش مهمی را در پیرشفت مهارت های 

خواندن و نوشنت فرزندتان ایفا می کنید. خواندن و نوشنت نقش 

بسزایی در نحوه عملکرد فرزندتان در مدرسه و زندگی در آینده دارد. 

فرزند شام خواندن را در مدرسه می آموزد. شام در مقام پدر یا مادر 

با همراهی کردن فرزندتان در خواندن، به پیرشفت فرزندتان در زمینه 

مهارت های خواندن کمک می کنید. رصف نظر از اینکه چقدر فرزند 

شام مطالعه می کند، می توانید به فرزندتان کمک کنید تا بخواهد 

بخواند و در خواندن پیرشفت کند.

همچنین همواره با بلند خواندن مطالب موجود در کتاب هایی که 

فرزندتان قادر به خواندن آنها نیست به خواندن فرزندتان کمک می 

کنید. 

 یې پخپله نيش لوستلی.

بخوانید و با فرزندتان صحبت کنید

با هم خوانی و گفتگو درباره آنچه می خوانید به پیرشفت مهارت های خواندن و 

زبانی فرزندتان کمک می کند. رصف نظر از اینکه فرزندتان برای شام بخواند یا شام با 

صدای بلند برای فرزندتان بخوانید به پیرشفت وی کمک خواهد شد. 

قبل، در حین و بعد از خواندن، بهرت است با فرزندتان درباره کتاب صحبت کنید. با 

مطالعه دستورالعمل  »نحوه خواندن به همراه فرزندتان«، می توانید درباره نحوه 

گفتگو درباره کتاب ها ایده بگیرید.

شام می توانید در مورد تصاویر، کلامت، محتوا و یا هر چیز دیگری که در هنگام 

خواندن به ذهنتان می آید صحبت کنید.

هر چه دانش فرزندتان و تعداد کلامتی که می داند و به کار می برد بیشرت باشد، 

احتامل پیرشفت مهارت خواندن در فرزندتان بیشرت خواهد بود. برای انکه بتواند 

محتوای کتاب را درک کند و قادر باشد خودش را در قالب نوشتاری بیان کند باید 

کلامت زیادی بداند.

وقتی سواالت باز و پرسشی می پرسید، فرزندتان نقش فعاالنه تری را در گفتگو درباره 

کتاب ایفا می کند. با این کار، زبان کودک و متایل برای بازگویی تحریک می شود.

اگر به زبان دیگری غیر از دامنارکی صحبت می کنید، می توانید از آن زبان نیز هنگام 

گفتگو درباره کتاب استفاده کنید. درباره کلامت و عبارات هم به زبان دامنارکی هم 

به زبان مادری فرزندتان صحبت کنید. همچنین می توانید کتاب هایی را که به زبان 

مادری نوشته شده اند بخوانید.

زمان و متایل برای خواندن

حائز اهمیت است که بدانید خواندن نیازمند یک زمان راحت و بی دغدغه است. 

زمان را اولویت بندی کنید و مانع از این شوید که چیزی حواستان را هنگام 

خواندن پرت کند. وقتی فرزندتان را تشویق می کنید و به خواندن او عالقه نشان 

می دهید، فرزندتان به خواندن متایل بیشرتی پیدا خواهد کرد. 

با این حال، اگر می بینید که فرزندتان متایلی به خواندن ندارد می توانید:

• کتاب های جدیدی را بیابید که درباره مطالب مورد عالقه فرزندتان هستند.

• کمیزان دشواری کتاب را بررسی کنید- فرزندتان باید قادر باشد اکرثیت کلامت 

را خودش بخواند.

• فرزندتان را تشویق کنید تا یک کتاب را چند بار بخواند.

• قبل از اینکه فرزندتان کتاب را بخواند خودتان کتاب را با صدای بلند برای 

فرزندتان بخوانید.

• زمانی را که برای خواندن رصف می شود کوتاهرت کنید.

• در زمان یا مکانی مشغول به خواندن شوید که مناسب تر باشد. 

اگر می بینید فرزندتان در یادگیری مهارت خواندن با مشکل رو به رو است یا 

مدام برای خواندن اظهار بی میلی می کند، در آن صورت باید مستقیام با مدرسه 

مشورت کنید.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning واقع در شهرداری اورهوس نیز 

خدمات مشاوره را به صورت ناشناس در خصوص خواندن ارائه می دهد. جهت 

گفتگو با مشاوران با شامره تلفن 8940 3777 متاس بگیرید.

از اولین خواندن مستقل فرزندتان حامیت کنید

در کالس اول، مترکز روی این است که فرزندتان با صدای بلند مطالب 

کتاب هایی را که متناسب با سطح مهارت خواندن وی است برای شام بخواند. 

راهنامیی های الزم در خصوص نحوه کمک به خواندن فرزندتان در برگه 

»نحوه کمک به خواندن مستقل فرزندتان« ارائه شده است. 

همراه با فرزندتان بنویسید

با نوشنت، مهارت فرزندتان در خواندن بهرت می شود. از سوی دیگر، 

با خواندن نیز مهارت فرزندتان در نوشنت بهرت می شود.

هر روز فرزندتان را در فعالیت های نوشتاری دخیل کنید. به عنوان 

مثال، می توانید پیامک ها یا لیست های خرید را با یکدیگر بنویسید. 

در کتاب »....من«؛ فرزندتان می تواند یک داستان کوتاه را بنویسد 

یا نقاشی کند. مهمرتین مسئله این است که فرزندتان بنویسد. مهم 

نیست که امالء کلامت اشتباه باشد. 
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