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استخدام القصص لمساعدة طفلك الدارج على تعلم اللغة
Using stories to help your toddler learn language

كیف یمكنني استخدام الكتب القصصیة مع طفلي؟
(How can I use storybooks with my child?)

تؤدي الكتب والقراءة وسرد . اللغة هي طريقة استخدامنا للكلمات أو اإليماءات من أجل التواصل مع بعضنا البعض
ويمكن لسرد القصص أن يساعد طفلك على بناء مهارات . القصص دوًرا مهًما في مساعدة طفلك على تعلم اللغة

 .التحدث واالستماع

. فيمكنك أن تبدأ في القراءة له وسرد القصص بعد والدته مباشرةً . كتب مهما كان صغيًرايمكن أن يستمتع طفلك بال
 .وعلى األرجح، سيحب طفلك القراءة طوال حياته إذا كان يشاهد الكتب ويلعب بها منذ سن مبكرة

كیف یمكنني استخدام الكتب لمساعدة طفلي الدارج على تعلم اللغة؟
(How can I use books to help my toddler learn language?)

:إليك بعض االقتراحات. هناك طرق كثيرة لكي تستمتع بالكتب مع طفلك الدارج
 قراءة الكتب التي تحتوي على صور ملونة بسيطة وزاهية.
 يستمتع األطفال الصغار بالكتب التي تسمح لهم بالتفاعل؛ مثل الكتب . قراءة الكتب التي يمكن أن يلعب بها طفلك

صورة ذات الصفحات المطوية، والكتب المجسمة المتحركة، وألعاب األصابع، والكتب التي تحتوي على الم
 .أشياء يمكن لمسها، والكتب التي تصدر أصواتًا

 ويمكنك قراءة الصفحات التي يختارها أو . دع طفلك يختار الكتاب وينتقل إلى الصفحات التي يريد رؤيتها
 .فاألطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يكونون مهتمين. إبقائه مهتًما بهايساعد ذلك في . الحديث عنها

 وامنح طفلك بعض الوقت للتحدث عن الصور. اذكر أسماء األشياء واألشخاص واألفعال الموجودة في الصور.
 فذلك يساعد على تعليم طفلك كيفية التعامل مع الكتاب. اجعل طفلك يمسك الكتاب ويقلب الصفحات.
 بالنسبة لألطفال الصغار جًدا، . وليس عليك أن تقرأها كما هي مكتوبة بالضبط. قصة بطريقة يفهمها طفلكاحِك ال

 .يمكنك ببساطة أن تتحدث عن كل صفحة بكلمات مفردة أو جمل قصيرة
 وتبادال األدوار في تقليب الصفحات والحديث عن الصور الموجودة في الصفحة. احِك القصة مع طفلك .

 .تبادل األدوار، يتعلم األطفال مهارة مهمة يحتاجون إليها إلجراء المحادثاتفمن خالل 
 يتيح هذا لطفلك أن يساعد في سرد القصة. اقرأ كتابًا أو احِك قصة مرات عديدة لكي يعرف طفلك القصة جيًدا .

  ن األيام، في يوم م”على سبيل المثال؛ (إحدى الطرق إلشراك طفلك هي أن تبدأ جملة وتدع طفلك يُنهيها 
 .)“ _____ 3عاش 
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2/2 (Using books to help your toddler learn language) 

أین یمكنني العثور على كتب لطفلي؟
(Where can I find books for my child?)

وكثيًرا ما تستطيع الحصول على حسومات كبيرة . تحتوي المكتبة على الكثير من الكتب الرائعة التي تناسب طفلك الدارج
األغراض المستعملة، ومعارض المقتنيات المنزلية المستعملة، وأرفف الكتب على كتب األطفال المستعملة في متاجر بيع 

 .يمكنك أيًضا تبادل الكتب مع العائالت األخرى. غير المستخدمة في المكتبات

أین یمكن الحصول على المساعدة
(Where to go get help)

:وأخصائيو السمعيات، تواصل معلمزيد من المعلومات حول كيف يمكن أن يساعدك أخصائيو اللغة والتخاطب 
 طبيبك أو ممرضة صحة عامة أو مقدم خدمات صحية آخر
 المركز الصحي المحلي لديك 

للحصول على معلومات صحیة عامة واستشارة تمریضیة على مدار 24 ساعة طوال أیام األسبوع، اتصل بخدمة 
علیك سوى ذكر اللغة التي تحتاج إلیھا.  Health Link على الرقم 811. إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فما 
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ھذه المواد ال تحل محل استشارة األخصائیین الصحیین المؤھلین. ھذه المواد مخصصة لتكون معلومات عامة فقط، ویتم تقدیمھا على 
  Alberta Health Servicesأساس مبدأ “على حالتھا”، و“في مكانھا”. رغم بذل الجھود المعقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن

ال تقدم أي إقرارات أو ضمانات، سواًء كانت صریحة أو ضمنیة أو قانونیة، بشأن دقة ھذه المعلومات أو موثوقیتھا أو اكتمالھا أو 
قابلیة تطبیقھا أو مالءمتھا لغرض معین. وتُخلي Alberta Health Services جمیع مسؤولیاتھا صراحةً عن استخدام ھذه 

المواد، وأي مطالبات أو إجراءات أو مطالب أو قضایا تنشأ عن ھذا االستخدام. 
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