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  قراءة الصور  –الیوم الخامس 
 
 
 

 : الوقت  من ستحتاج كم
 . النشاط لھذا تقریبًا دقیقة 15 لقضاء التخطیط یمكنك

 

 : الصور  قراءة
  على للحصول الداخلیة والصفحات الغالف على   الموجودة الصور طفلك سیستخدم

 . الكتاب  موضوع حول أدلة
 

 : مھمة المھارة ھذه لماذا
  تساعدھم أنھا كما. یقرأه ما وفھم القراءة في الثقة اكتساب  على طفلك  المھارة ھذه تعلم  یساعد

 . الكتاب في ذلك   بعد سیحدث بما التنبؤ تعلم على 
 

 : تذكر 
 أنت تحبھ كتابًا اختر! اآلن حتى الكلمات قراءة من یتمكن لم  لو  حتى الصور قراءة لطفلك یمكن

  الفصل في  بسھولة واستخدامھا المھارات تعلم على  قادراً  طفلك سیكون.  معًا واقرأه وطفلك
 . المدرسة في الدراسي

 

 : المواد
  النشاط ھذا یجعل أقصر كتاب. بھما تستمتع كتاب أي  ھذا یكون  أن یمكن. وطفلك أنت تحبھ كتاب
 .متعة أكثر
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 للبدء: 
  فیھا تقرأ مرة كل في الكتاب أجزاء مراجعة تساعد. الكتاب أجزاء راجع

 .الكتب تنظیم كیفیة فھم على   طفلك معًا
 
 

 : قصتك اقرأ اآلن
  استكشاف على طفلك یساعد  األسئلة طرح. الغالف إلى بالنظر ابدأ

 )3 أو 2 اختر. (الغالف
 الصورة؟  ھذه في ترى ماذا•

 الصورة؟  في تعتقد من• 
 الصورة؟  في یفعلون أنھم تعتقد ماذا• 
 ستبدو؟  التالیة الصورة في رأیك ما• 

 
 

 التالي : 
 ، الصور" یقرأ" طفلك  أن بما . األولى الصفحة في الكتاب افتح ، للغالف  طفلك استكشاف بمجرد

 )3 أو 2 اختر. (الغالف الستكشاف استخدمتھا التي نفسھا األسئلة بعض طرح المفید من
 الصورة؟  ھذه في ترى ماذا•

 الصورة؟  في تعتقد من• 
 الصورة؟  في یفعلون أنھم تعتقد ماذا• 
 ستبدو؟ كیف  التالیة الصورة في رأیك ما• 
 ؟ )نھاًرا أو لیالً ( الصورة ھذه تحدث متى• 
 الصورة؟  ھذه في أنھم تعتقد أین• 
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 .الصور جمیع وقراءة الكتاب قراءة على طفلك شجع

 .بأسئلة الصور استكشاف على  مساعدتھم في استمر
 

 :قصتك قراءة بعد
 .الكلمات  باستخدام معًا قراءتھا یمكنك ، الكتاب في الصور جمیع طفلك یقرأ أن بمجرد
 .بالكلمات  الصور لربط األسئلة بعض اطرح

 الشيء؟ نفس وقرأت ، قرأتھ ما كان  ھل• 
 سیحدث؟  ذلك أن تعتقد ھل• 
 سیحدث؟  ذلك أن الصور أظھرت ھل• 

 


	اليوم الخامس – قراءة الصور

