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راهکارهای مربوط به 
سوادآموزی برای کمک 

به فرزندتان
سال ها ٣ تا ۶ 



کمک به فرزند خود در 
خواندن، نوشنت، و مرور کردن

فرصت هایی برای نوشنت و 
خواندن در خانه فراهم کنید: 

کودکان به عنوان خوانندگان و نویسندگان دنیای خود را هر روز ورای 
مدرسه و خانه کاوش می کنند.

مهم است که شما: 

•  متایلی واقعی نسبت به 

خواندن، نوشنت و مرور کردن 
متامی نوشته های مختلف 
فرزندتان از خود نشان دهید.

•  بگذارید آنها ببینند شما 
می خوانید و می نویسید و 
به آنان بگویید که چرا می 

خوانید و می نویسید. 

•  با فرزند خود درباره درک آنان 
صحبت کنید و تالش آنها را برای خواندن و نوشنت مورد تشویق 

قرار دهید. 

•  در مورد سابقه ها و داستانهای خانوادگی با فرزندتان صحبت کنید 
و او را تشویق کنید تا با اعضای مسن تر خانواده حرف بزند. 

•  درباره منایش های تلویزیونی یا فیلم هایی که با یکدیگر دیده اید، 
گفتگو کنید. 

•  فرزند خود را تشویق کنید تا کتابخانه ای از کتاب های خود ایجاد کند. 

در خصوص مناسبت های جهانی صحبت کنید و فرزند خود را    •
تشویق کنید تا به جنبه های مختلف آنها نگاه کند تا بتواند نظر 

خود را شکل دهد. 

محایت از خواندن و 
نوشنت فرزندتان در خانه 

یک برنامه مرتب و متداومی برای یادگیری ایجاد کنید و مطالب الزم 
برای ترغیب به نوشنت را 

فراهم کنید: 

کتابچه های یادداشت برای   •

نوشنت ایده ها و احساسات 
آنها

کامپیوتر و/یا نوت بوک  •

ماژیک مخصوص تخته،   •

مداد، هایالیتر، و خودکار

فرهنگ لغات و فرهنگ   •

مترادفها و متضادها به عنوان کتابهای مرجع. این 
اقالم می توانند به صورت کتاب باشند یا بر روی اینترنت آنها را پیدا 

کرد. 

منابع آنالین مانند نقشه های آنالین، دائرة املعارف، سایت های   •

هواشناسی. 

سرگرم کردن فرزندتان در این نوع فعالیت ها به زبان اول خود و به زبان 
انگلیسی، چنانچه به آن تسلط دارید، می تواند بسیار مفید باشد.

نسخه های الکترونیکی این بروشور به زبان انگلیسی و 23 زبان دیگر 
از قسمت خانواده ها بعنوان شرکایی در امر یادگیری در وبسایت 

www.education.vic.gov.au/about/directions/familiesaspartners/
schools/connecting.htm قابل دسترسی می باشند. 

از کجا می توامن کمک بگیرم؟
معلم فرزندتان

معلم فرزندتان می تواند در خصوص آنکه چگونه می توانید مهارت 
های سوادآموزی فرزند خود را ارتقا دهید، توصیه های را ارائه کند. 

برخی از مواردی که می توانید درباره آنها با معلم صحبت کنید 
عبارتند از:

میزان پیشرفت فرزندتان در تکالیف مربوط به سواد آموزی  •

اهدافی که فرزند تان برای دستیابی به آنها در سوادآموزی تالش   •
می کند و آنکه شما چگونه می توانید او را در دستیابی به این 

اهداف کمک کنید.

استراتژی هایی که شما می توانید برای کمک به فرزند خود در   •
مواردی که برایش دشوار است، استفاده کنید. 

منابع آنالین
وبسایت جدید دولت ویکتوریا موسوم به Connect-Primary ارتباط با 

وسایل آموزشی برتر را از کامپیوتر خانه، کامپیوترکتابخانه محلی، یا 
شاید مدرسه شما آسان می کند. 

http://www.education.vic. به آدرس Connect-Primary از وبسایت
gov.au/primary بازدید کنید. 

سایت های موجود در Connect-Primary توسط معلمین برای 
اطمینان از مناسب بودن آنها برای کودکان، کنترل شده اند.

به یاد داشته باشید، چنانچه به سایر وبسایت هایی که در
Connect-Primary وجود ندارند دسترسی داشته باشید، بدالیل 

ایمنی، نباید هیچگاه مشخصات فردی خود را مانند نام خود یا نام 
کامل فرزند خود، مدرسه، شماره تلفن، یا آدرس را به کسی که منی 

شناسید، بصورت آنالین ارائه کنید.

Ultranet یک سیستم جدید آنالین است که اطالعات مربوط به 
یادگیری فرزندتان در مدرسه را در اختیار شما قرار می دهد. این یک 

سایت ایالتی و امن است که دانش آموزان، والدین و معلمان می توانند 
 Ultranet از طریق اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. از وبسایت
www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/ به آدرس

benefits/parents.htm بازدید کنید. 

خانواده ها اولین و ماندگارترین تاثیر را بر پیشرفت بچه دارند و نقش 

مهمی را در یادگیری کودک ایفا می کنند. 

راه های بسیاری وجود دارد که شما می توانید از طریق بازی و اجنام 

فعالیت های روزمره خانوادگی باعث پیشرفت و حمایت از مهارت های 

صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشنت فرزند خود بشوید. 

این بروشور راهکارهایی را ارائه می کند که شما یا سایر اعضای 
خانواده می توانید برای پیشرفت مهارت های سوادآموزی فرزند 

خود، در فعالیت های روزمره بکار گیرید. 



اینها انواع سئواالتی هستند که ممکن است از فرزند شما در مدرسه 
پرسیده شوند. شما می توانید برخی از این سئواالت را زمانی که در 

مورد خواندن در خانه صحبت می کنید نیز عنوان کنید. 

نام شخصیت های داستان چه بود؟   •

صحنه داستان چگونه بود؟   •

آن شخصیت پس از آن چه کار کرد؟   •

چه اتفاقی در ابتدای/پایان منت افتاد؟   •

فکر میکنی شخصیت داستان چه احساسی داشت؟   •

پایان داستان را چطور تغییر می دهی؟   •

تغییرات موجود در شخصیت و صحنه داستان را چگونه    •
توصیف می کنی؟

فکر می کنی پیام اصلی داستان چه بود؟   •

آیا می توانی آن را به یک مناسبت یا مورد دیگر ربط بدهی؟   •

آیا با نظرات نویسنده موافقی؟   •

نظر تو درباره پیام داستان چیست؟   •

افراد دیگر چطور می توانند آن را متفاوت ببینند؟   •

درک معنای 
کلمات سخت

این نکته مهم است که زمان و 
استراتژی هایی را در اختیار 

فرزندتان قرار دهید تا بتواند 
مطالعه کند یا کلمات ناآشنا یا 

بلندتر را بنویسد. 

قبل از گفنت کلمه به فرزندتان، 
زمانی که در حال خواندن است، 
این نکات را به او گوشزد کنید: 

دنبال سرنخ هایی درباره معنی کلمه در جمله بگرد.  •

از نزدیک به کلمه نگاه کن. آیا آن کلمه شبیه کلمه دیگری است   •

که برایت آشنا است؟

آیا می توانی کلمه را به بخش های کوچک تر تقسیم کنی؟  •

آیا کلمات قبل و بعد از آن کمکی به این مسئله منی کنند؟  •

ایده های مربوط به منت را با یکدیگر درمیان بگذارید.

پس از آنکه فرزند شما 
متنی را خواند، او را تشویق 

کنید تا درباره آن منت 
صحبت کند. 

در اینجا ایده هایی که می 
تواند مورد عالقه فرزندتان 
واقع گردد ارائه می شود: 

درباره نویسنده یا تصویر    •
پرداز در سایت آنها 

مطالبی را بخوانید. 

داستان دیگری را از همان نویسنده بیابید و بخوانید.    •

دستورالعمل های منت را اجرا کنید تا چیزی درست کنید، برای مثال،   •

دستور پخت غذایی، ساخت مدل، بازی با کاغذ. اریگامی را امتحان 
کنید (یک نوع بازی تا کردن کاغذ به سبک ژاپنی) . برای پیدا کردن 

چند منونه و دستورالعمل به لینک
 http://www.origami.com/index.html مراجعه کنید. 

نقاشی هایی را درباره مناظر یا شخصیت های گوناگون در یک    •
داستان بکشید یا تصاویری را رنگ کنید. با کلیک بر روی لینک 

Draw در وبسایت FUSE برای دانش آموزان مقطع ابتدایی این کارها 

را بصورت آنالین اجنام دهید.

برای کسب بیش از یک دیدگاه، مقاالت متعددی را با یکدیگر در   •

خصوص همان مورد بخوانید. در خصوص نظرات مختلفی که 
توضیح داده شده، گفتگو کنید. 

فیلمی را که بر اساس یک کتاب ساخته شده ببینید و   •

مقایسه کنید. 

با کلیک بر روی لینک Images در وبسایت FUSE برای دانش آموزان   •

مقطع دبستان، تصاویری را برای یک شخصیت یا زمینه انتخاب کنید. 

پرسیدن سئواالتی از فرزندتان 
با پرسیدن سئواالت شما می توانید به فرزندتان کمک کنید تا: 

لذت خود را از مطالعه و نوشنت با شما درمیان بگذارد.   •

درک بهتری از شخصیت ها و عناوین را داشته باشد.    •

حس همدلی با دیگران را ایجاد مناید.    •

ارزشها، گرایش ها و اعتقادات خود در خصوص جهان را بسط دهد.    •

جتربه و دانش خود از جهان را گسترده تر کند.    •

قوه تخیل خود را پرورش دهد.    •

نکات مهم آن چراکه می خوانند در نظر بگیرند.    •



چالش های خواندن فرماندار 
 (Premier’s Reading Challenge)

Premier’s Reading Challenge روشی بسیار خوب برای تقویت 

خواندن دانش آموزان ایالت ویکتوریاست.. دانش آموزان ترغیب می 
شوند تا برای رسیدن به اهداف تعیین شده ١۵  کتاب یا بیشتر را 
بخوانند. همچنین در آن ایده هایی برای عناوین کتاب ها وجود دارد. 

ً از Premier’s Reading Challenge در وبسایت لطفا
http://www.education.vic.gov.au/prc/default.htm 

 بازدید کنید.

پروژه های خانوادگی
از فرصت استفاده کرده و کل خانواده را در خواندن و نوشنت سهیم 

کنید. برخی پروژه های خانوادگی می توانند شامل این موارد باشند:  

ارسال ایمیل به دوستان یا اعضای خانواده   •

استفاده از سایت های شبکه اجتماعی برای ارتباط با خانواده و    •
دوستان

خواندن یک سری کتاب با    •

یکدیگر

مطالعه دستورالعمل های    •

مربوط به یک چیز جدید و 
اینکه چطور کار می کنند 

با یکدیگر. 

یادداشت مناسبت های    •
خانوادگی یا جتربه های 

مسافرتی در یک ژورنال یا یک 
بالگ بصورت آنالین

نوشنت منایشنامه و اجرای آن برای خانواده و دوستان.   •

حل جدول کلمات متقاطع، پازل های کلمه ای، پازل هایی که    •

مستلزم فکر کردن بیشتر هستند، بازیهایی که در آنها از کلمات 
استفاده می شود و آزمون ها با یکدیگر

گشت زدن در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها با یکدیگر   •

 Make a movie ساخت یک فیلم با یکدیگر با کلیک بر روی لینک   •

در وبسایت FUSE برای دانش آموزان مقطع دبستان.

پیروی از یک نقشه یا بروشور در یک سفر بیرون از منزل، که می    •
تواند شامل خواندن برنامه زمانی وسایل نقلیه عمومی و عالیم 

اطالعاتی در اماکن عمومی باشد. 

قبل از هجی کردن یک کلمه برای فرزندتان در هنگامی که او در حال 
نوشنت است، سعی کنید از او بپرسید:

آیا به نظرت درست است؟    •

فرزند خود را با هدفی خاص به خواندن، نوشنت یا دیدن چیزها 
تشویق کنید. برخی از این ایده ها عبارتند از: 

با کلیک بر روی لینک Review در وبسایت FUSE برای دانش آموزان    •
مقطع دبستان، یک کتاب یا حتلیل فیلم بخوانید و سپس آنها می 

توانند حتلیل های خود را به آن اضافه کنند. 

برای درست کردن یک کتاب آشپزی، دستورهای پخت غذایی را    •
مطالعه کنید، جمع آوری کنید، جتربه کنید و آنها را بنویسید. 

با کلیک بر روی لینک Find در وبسایت FUSE برای دانش آموزان    •
مقطع ابتدایی، با واقعیت هایی در خصوص جهان آشنا شوید.

با یکدیگر از پیامهای فوری برای ایجاد رابطه با خانواده و دوستان    •
استفاده کنید. 

دفتر یادداشت روزانه ای داشته باشید تا فرزندتان بتواند مناسبت    •
ها، احساسات و سایر موارد را در آن یادداشت کند.

کارت های تبریک درست    •

کنید 
و بنویسید.

یک لیست خرید برای یک    •
دستور پخت غذایی که 

شما و فرزندتان می 
خواهید آن را بپزید، 

بنویسید. 

با استفاده از یک دوربین    •
کامپیوتر، یا قابلیت فیلم 

برداری یک دوربین دیجیتال، یا یک تلفن موبایل، خودتان یک فیلم 
ویدیویی درست کنید. با کلیک بر روی لینک Watch در وبسایت 
FUSE برای دانش آموزان مقطع دبستان، ویدئو های دیگری را که 

توسط بچه ها ساخته شده است ببینید. 

برای مطالعه و همکاری، به یک ویکی (Wiki) روی اینترنت    •
ملحق شوید. 

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=207>deecd_brochure_-_literacy_3-6_207</a>


