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تعلیم الشخصیات  –اقرأ بصوت عالي 
 

 :الوقت من ستحتاج كم
 .دقیقة 15 حوالي الدرس ھذا سیستغرق

 

 :طفلك ستعلم ماذا
 . القصة من" الكبیرة" األفكار وتذكر لھم كتاب قراءة أثناء االستماع كیفیة طفلك تعلم سوف

 قصة  كتاب تقرأ سوف• 
 ".الكتاب موضوع ھي الشخصیة" ، الشخصیة طبیعة عن ستخبرھم• 
 "القصة؟ ھذه من. "الكتاب  في الموجودة الشخصیات عن إخبارك منھم تطلب  سوف• 

 
 

 :مھمة المھارة ھذه لماذا
 :ألنھ مھم الشخصیات  فھم
 القصة في یحدث ما فھم على  طفلك یساعد • 
 المشاعر فھم على  طفلك یساعد • 
 القصة  في ذلك  بعد  یأتي قد بما التنبؤ على  طفلك یساعد • 

 

 :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
 كتاب أي ھذا یكون  أن یمكن. وطفلك أنت تحبھ جدید كتاب أو قبل من قرأتھ الذي القصة كتاب
 .بھما تستمتع المنزل في لدیك
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 تتحدث وسوف معًا قصة ستقرأ أنك طفلك أخبرللبدء:
 ھم. القصة في الشخصیة أن طفلك أخبر. الشخصیات عن
 .القصة أحداث تدور من

 
 :قصتك اقرأ اآلن
 في فعلت كما الكتاب أجزاء راجع ، القصة بدء عند• 

 تقرأ مرة كل في الدرس ھذا تكرار المفید من. (1 الدرس
 .)كتابًا فیھا
 ھناك. القصة في یفعلونھ عما وتحدث الشخصیات ھي من وضح ، طفلك مع القراءة عند• 

 لمساعدتھم  طرحھا یمكنك التي الرائعة األسئلة بعض
 

 .الشخصیات فھم• 
 القصة؟  ھذه في من•
 الكتاب؟  ھذا في ض ایضاش من •
 الكتاب؟  ھذا في شعروا كیف •
 القصة؟  ھذه في یفعلون ماذا •
 سیحدث؟  ذلك أن تعتقد ھل •
 .تریده سؤال أي اطرح •

 أسئلتھم على  اإلجابة. لھا  قراءتك أثناء الشخصیات عن وتتحدث تتوقف أن رائعة فكرة إنھا• 
 في أكثر بعمق یفكرون أنھم یظھر كما. قراءتھم أثناء فضولیین یكونوا أن الجید من أنھ تعلمھم
 القصة

 

 :قصتك قراءة بعد •
 .طفلك  مع الشخصیات وناقش األسئلة اطرح ،  الكتاب قراءة بعد•  
 "القصة؟ ھذه تتحدثعن من "• 
 "القصة؟ ھذه في كان  من تتذكر ھل" • 



Kent School District  
 Family Led Kindergarten Jump Start  

Day 3 
Literacy – Teaching about Characters 

 

 "؟)ھنا الكتاب من شخصیة اسم( فعل ماذا تتذكر ھل" •    
 "القصة؟ ھذه في فعلوا ماذا" •

 .للقراءة متحمساً  طفلك إبقاء في یساعد والقصة الشخصیات عن التحدث• 
 تعلم من یتمكنوا حتى اإلجابة معھم شارك. بأس فال ،  أسئلتك إجابات یعرف ال  طفلك كان إذا• 
 .ذلك  سرد وكیفیة حولھا تدور التي القصص فھم
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