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 Family Led Kindergarten Jump Start  

Day 1 
اقرأ بصوت عا�ي   -اليوم االول   

 

 : الوقت من ستحتاج كم
 . عالٍ  بصوت القراءة ھذا النشاط و في تقریبًا دقیقة 15 سوف تحتاج 

 

 : لطفلك   عال بصوت القراءة
  طفلك على طرحھا یمكنك التي الرائعة األسئلة  بعض ھناك  ، عالٍ  بصوت قصة قراءة أثناء

 . القصة فھم  على لمساعدتھ
 ؟  حدث ماذا•

 ذلك؟  فعلوا لماذا• 
 القصة؟ حدثت أین• 
 القصة؟  ھذه في من• 

 : مھمة المھارة ھذه لماذا
 .یقرأونھ ما یفھمون أنھم إظھار على  یساعدھم المھارة ھذه تعلم إن

 

 : تذكر 
  تعلم على قادراً  طفلك سیكون . معًا واقرأه وطفلك أنت تحبھ كتابًا اختر! مھمة لغة بأي القراءة

 .المدرسة في الدراسي الفصل في بسھولة واستخدامھا المھارات
 

 : المواد
 بھ انت وطفلك .  تستمتع المنزل في لدیك كتاب أي  ھذا یكون  أن یمكن. وطفلك أنت تحبھ كتاب
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  للبدء :

 أسماء الصورة تظھر. الكتاب من المختلفة األجزاء عن تحدث
 :طفلك مع ذلك عن التحدث یمكنك. المختلفة األجزاء
 من الخارجي الجزء من األمامي الجزء ھو ھذا - األمامي الغالف
 الكتاب 

 الكتاب  اسم ھو ھذا - العنوان
 القصة كلمات كتب الذي الشخص  ھو ھذا - المؤلف
 القصة في الصور رسم الذي الشخص ھو ھذا - الرسام

 جمیع على یحافظ الكتاب من الجزء ھذا -العامود الفقري للكتاب 
 معًا  الصفحات

 الكتاب من الخارجي الجزء من الخلفي الجزء ھو  ھذا - الخلفي الغالف
 
 

 
 

 :قصتك اقرأ اآلن
 عن اإلجابة یمكنك. القصة في یحدث  عما والتحدث بالتوقف بأس ال  ، طفلك مع القراءة أثناء

 یكونوا أن  الجید من أنھ تعلمھم أسئلتھم على  اإلجابة. الكتاب حول طفلك لدى أسئلة أي
 التي األسئلة بعض. القصة في أكثر بعمق یفكرون أنھم یظھر كما. قراءتھم أثناء فضولیین

 :ھي طفلك على طرحھا یمكنك
 ؟  حدث ماذا•

 ذلك؟  فعلوا لماذا• 
 القصة؟  تحدث أین• 
 القصة؟  ھذه  في من• 
 .طرحھ تود آخر سؤال أي• 
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 :قصتك قراءة بعد
 .المحتوى تذكر على طفلك األسئلة طرح یساعد أن یمكن  ، الكتاب انتھاء عند

 "القصة؟ ھذه كانت ماذا عن• "
 "القصة؟ ھذه حدثت أین تتذكر ھل• "
 "القصة؟ ھذه في كان  من تعرف ھل• "
 "القصة؟ ھذه في فعلوا ماذا• "
 " البدایة؟ في حدث  ماذا القصة؟  ھذه بدأت كیف• "
 " القصة؟ نھایة في حدث ماذا القصة؟ ھذه انتھت كیف• "

 تعلم من یتمكنوا حتى اإلجابة معھم شارك. بأس فال ،  أسئلتك إجابات یعرفون ال  كانوا إذا
 .ذلك  سرد وكیفیة حولھا تدور التي القصص فھم
 ھذه حدثت" ، تقول". ال " ،  طفلك رد". القصة؟ ھذه حدثت أین تتذكر ھل " ، اسأل. مثال• 

" الغابة؟ في تمشي أنھا أخبرونا وكیف األشجار جمیع تتذكر ھل ، الغابة في القصة
 ).الفھم على مساعدتھم لكیفیة مثال مجرد وھذا ، مختلفة إجابة على قصتك ستحتوي(

 


