
اختيار نصوص عالية الجودة

علينـا التأكـد مـن حصـول األطفـال عىل كتـب رائعـة لدعمهم كـي يصبحوا ُقـّراء وُكتّاًبـا مدى الحيـاة. سـتتعّرفون في 
هـذه النـرة كيفيـة اختيـار أفضـل الكتـب وتحديـد النصـوص عاليـة الجـودة لدعـم أطفالكـم فـي رحلتهـم نحـو إتقـان 

القرائية. المهـارات 

يأتـي اسـتخدام الكتـب عاليـة الجـودة فـي صميـم إرشاك األطفـال ودعمهـم ليصبحـوا قـراًء متحّمسـني ومسـتقلني؛ 
فاسـتمتاع األطفـال بالقـراءة سـيجعلهم يقـرأون أكـر وبالتـايل يصبحون ُقـّراًء أفضـل. ومن شـأن اختيار الكتـب الرائعة 
ألطفالكـم الصغـار أن يضعهـم عـىل المسـار الصحيـح نحـو التعّلـم، وبنـاء المفـردات ومهـارات تميـز األشـياء، وإثـارة 
فضولهـم حـول العالـم مـن حولهـم، وخلـق ذكريـات رائعـة. كمـا أن الكتـب الرائعـة المـوىص بهـا سـُتغّذي شـغف 
أطفالكـم تجـاه القـراءة أثنـاء نمّوهـم، وتعـّزز نجاحهـم المـدريس مـن خـال رفـع مخـزون مفرداتهـم اللغويـة وتطوير 

مهاراتهـم فـي الكتابـة واالسـتيعاب والدراسـة.

ينبغـي عنـد اختيـار كتـب األطفـال مراعـاة ماءمـة الكتـاب للطفـل؛ إذ لـن يحـب جميع األطفـال الكتـب نفسـها. إليكم 
بعـض األسـئلة العامـة الـي يمكنكـم طرحهـا عـىل أنفسـكم قبـل رشاء أو اختيـار الكتـب ألطفالكم:

هل هذا الكتاب مناسب لُعمر طفيل؟11

انتبهـوا إىل إرشـادات الُعمـر والمنافـع التعليمية عنـد اختيار الكتب. يشـر النـارشون أحياًنا عىل غاف 
الكتـاب إىل الفئـة العمريـة أو الصـف الـدرايس المناسـب للكتـاب. ولكـن ال تـرّددوا فـي اختيـار كتب 
مـوىص بهـا لسـّن أكـر مـن سـّن طفلكـم متذكريـن أّن أفضـل الكتـب سـتنمو مـع طفلكـم، فعىل 
سـبيل المثـال، يمكنكـم رشاء كتـاب مصـور لطفلكـم في سـّن 5 سـنوات وقراءتـه له، وعندمـا يبلغ 
السادسـة مـن عمـره سـيبدأ هـو بقـراءة الكلمـات أمامكـم، وعند بلوغـه الثامنة سـتجدونه جالًسـا 

فـي زاويـة يقرأ هـذا الكتـاب بمفرده.
 

ولمسـاعدتكم فـي إيجـاد الكتـب المناسـبة ألطفالكـم، يمكنكم اسـتخدام اإلرشـادات اآلتيـة الختيار 
كتـب األطفال مـن مختلـف األعمار:

رياض األطفال

أناشـيد وقصـص األطفـال، والكتـب الـي ُتصـّور أشـياء مألوفـة وتجـارب ممتعـة  	
ألطفـال هـذه الفئـة العمريـة.

ُيحـب هـؤالء األطفـال االسـتماع إىل نصـوص معّقـدة قليـًا بإيقـاع ُمحبّـب وتكرار  	
للكلمات. فّعـال 

كمـا أنهـم مهيـؤون بمـا فيـه الكفايـة لاسـتمتاع بصـورة بنّـاءة بالكتـب الشـبيهة  	
باأللعـاب كالـي تخـرج منهـا المجّسـمات عنـد فتحهـا أو تتحـرك أو تثـر دهشـتهم 

أخرى. بطـرق 
الكتـب الـي يمكـن التنبـؤ بأحداثهـا أو تخمـني األحـداث القادمـة، أو توّقـع الجمـل  	

والعبـارات والكلمـات، هـي كتـب مثـرة لفضـول واهتمـام األطفـال فـي هـذا 
. لسّن ا

1.11.1



الصفوف المبكرة )الصف األول إىل الثالث(

ولكـّن  األول،  الصـف  دخولهـم  قبـل  القـراءة  األطفـال  بعـض  يتعّلـم  قـد  ماحظـة: 
الحقـة. مراحـل  فـي  منهـم  الكثـر  ويتعّلـم  األول،  الصـف  فـي  يتعلمهـا  معظمهـم 

للقـراءة لألطفـال أو معهـم، اختـاروا الكتـب المصـّورة الـي ُتقـّدم قصًصـا قويـة  	
وتطـّوًرا للشـخصيات.

بالنسـبة للطفـل الـذي يقـرأ بشـكٍل مسـتقل، اختـاروا قصًصـا واضحـة وبسـيطة  	
وتضـّم كلمـات مألوفـة وشـائعة االسـتخدام. ُيصـدر بعـض النارشيـن كتًبـا تسـمى 
عموًمـا بــ "الكتـب سـهلة القـراءة"، وغالًبـا مـا يسـتمتع بهـا القـّراء المسـتقّلون.

غالًبـا مـا يكـون طلبـة الصـف الثالـث قادرين عـىل التعامل مـع القصـص المعّقدة  	
بعـض الـيء، لكـن ينبغـي أن تكـون المفـردات مألوفـة نسـبًيا مـع تضمني بعض 

الكلمـات الصعبة.
ُنـرت كثـر مـن الكتب المعلوماتيـة للصفوف المبكـرة، وهذه الكتب غـر الخيالية  	

ُتشـّجع األطفال عىل القراءة عن المواضيع الي تثر اهتمامهم وتشـبع فضولهم 
حـول المواضيع المعّقدة.

 
األطفال األكرب سًنا )الصف الرابع فما فوق(

مراعاة شخصية الطفل وسماته وتفضياته الشخصية عند اختيار الكتاب. 	
وضـع الطفـل فـي االعتبار عند االختيـار؛ فمثًا يتـم اختيار كتاب معلوماتـي أو رواية  	

تتنـاول مجال اهتمـام ُمعنّي للطفل.
يمكـن أيًضـا إيجـاد كتـب ُمصـّورة تكـون مناسـبة تماًمـا للطفـل األكـر سـًنا بسـبب  	

الموضـوع أو األعمـال الفنيـة الـي تتضمنهـا، فمثًا تقـدم قصة شـيّقة في كتاب 
ُمصـّور جميـل للطفـل تجربـة جماليـة ليسـتمتع بها مـّرة تلـو األخرى.

أصبحـت بعـض كتـب األطفـال كتًبـا كاسـيكية، وكثـر منهـا محبـب للغايـة وهـي  	
اختيـارات ممتـازة يمكـن لـألرسة قراءتهـا بصـوت عـاٍل مًعـا، ولـذا ينبغـي أن تكـون 
جـزًءا مـن تجربـة القـراءة للجميـع، ال سـيما إذا كان سـن القـّراء الصغار مناسـًبا لها. 
غـر أّن بعـض األطفـال تجذبهم الكتـب المعارصة أكر مـن الكتب الكاسـيكية، لذا 

فّكـروا فـي متعـة القـراءة لـدى طفلكـم واختـاروا الكتب الـي سـتنال إعجابه.

1.21.2

1.31.3

ما الذي سيتعّلمه طفيل من هذا الكتاب؟22

االسـتيعاب  مهـارات  تطويـر  عـىل  المبكـرة  والصفـوف  األطفـال  ريـاض  كتـب  ُترّكـز  مـا  عـادًة 
والمفـردات، باإلضافـة إىل المواضيـع والقـدرات الـي سـيتعّلمها الطفـل مـن خـال القـراءة. أما 
بالنسـبة للقـّراء المسـتقلني فاختـاروا العناوين الي تشـكل تحدًيا لهـم دون أن ُتشـعرهم باإلحباط.

هل موضوع هذا الكتاب جذّاب؟

كقاعـدة عامـة، كلمـا كان طفلكـم أصغـر سـًنا وجـب أن تتنـاول القصـص الـي يقرأهـا تجـارب 
حياتـه أكـر، ومـع تقّدمـه في السـّن يصبح عنـر الخيال أكـر أهمية. بالنسـبة لألطفـال من جميع 
األعمـار، ينبغـي الحـرص عـىل توفـر كتـب تتيح لهـم رؤية أنفسـهم مجّسـدين فيمـا يقرأونـه وتتيح 
لهـم الفرصـة الستكشـاف الحيـاة والعوالـم ووجهات النظـر األخرى من خـال القـراءة. ابحثوا عن 
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الكتـب الـي ُتظهـر تنـّوع عالمنا وتجعـل األطفـال مدركني للعالم األوسـع خـارج محيطهـم المبارش. 
ومـن المهـم بشـكٍل خـاص الركـز عـىل المؤلفـني الذيـن يؤّلفـون كتبهـم مـن تجربـة ومعرفـة 
شـخصية أصيلـة، وكذلـك توفـر الكتـب بمختلـف أنواعهـا بمـا فيهـا القصـص القصـرة، والحكايـات 
الشـعبية والخياليـة، واألسـاطر والخرافـات، وروايـات األطفـال الكاسـيكية والحديثة، وكتب الشـعر 

والكتـب المصـّورة،... إلخ.
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هل النصوص والرسوم في هذا الكتاب جذّابة؟

يمكنكـم االعتمـاد عـىل حدسـكم فـي هـذا الجانـب. ابحثـوا عـن الرسـوم الـي تجـذب انتباهكـم 
. ينبغـي للكتـب الـي  انتبـاه طفلكـم فـي الكتـب المصـّورة  والشـخصيات المألوفـة الـي تجـذب 
تختارونهـا أن تحّفـز طفلكـم عـىل اإلشـارة إىل الصـور ولمسـها والتحـّدث عنهـا. وتذّكـروا أن الكتـب 
المصـّورة مناسـبة لجميـع األعمـار، وليسـت مخّصصـة لألطفـال الصغار فقـط، إذ يمكن للرسـومات 
أن تكّمـل النـص بعـّدة طـرق مثـل رسد قصـة مختلفـة أو تكميليـة للنـص المكتـوب. ويشـمل ذلـك 
كتـب الخيـال والمعلومـات والمـوارد المتوفرة عر اإلنرنـت. كما أن الكتـب المصّورة فقـط )الخالية 
مـن الكلمـات( مهمـة لتمكـني الطفـل مـن التفسـر واالسـتدالل الحًقـا. ابحثـوا أيًضـا عـن الكتـب 
الممتعـة الـي يمكـن قراءتهـا بصـوت عـاٍل فهـي تخلـق تجربـة مشـركة رائعـة، وتتيـح لألطفـال 
االّطـاع عـىل نصـوص قـد ال يتمكنون مـن قراءتها بأنفسـهم وُتعّرفهـم مؤلفني جـدًدا ومغامرات 
وعوالـم جديـدة. وإذا كان طفلكـم يحـب إعـادة الكلمـات والعبـارات بصـوت عـاٍل، فـإن الشـعر أو 

القصـص الخياليـة ُتعـد خيـاًرا رائًعـا.

هل يتوافق هذا الكتاب مع ذوق طفيل واهتماماته؟

عليكـم مراعـاة ذوق طفلكـم وخياراتـه وأن تسرشـدوا باهتماماتـه وتكونـوا مبدعـني عنـد اختيـار 
الكتـب. هـل طفلكـم من محـي الديناصـورات؟ جّربوا قراءة كتـاب ُمصّور عن الديناصـورات لطفلكم 
وقـَت النـوم، وللقـراءة المنفـردة قّدمـوا لـه كتاًبـا غـر خيايل عـن األحافـر األثريـة. من المهـم حًقا 
مراعـاة اختيـارات األطفـال واحرامهـا، ومسـاعدتهم عىل توسـيع نطـاق قراءتهم فـي ذات الوقت. 
ال ترفضـوا تلقائًيـا اسـتمتاع طفلكـم بأنـواع معينـة مـن الكتـب مثـل ساسـل الكتب الشـهرة، حيث 
المتعـة.  بغـرض  القـراءة  عـىل  وتشـّجعهم  باسـتمرار  القـراءة  لممارسـة  تجذبهـم  أن  لهـا  يمكـن 
وتذكـروا أن األطفـال قـد ينفـرون مـن القـراءة عندمـا يشـعرون أن الكبـار يصـدرون أحكاًمـا حـول 
خياراتهـم مـن الكتـب، لذلـك ُوجـد أنـه من المفيـد السـماح لهم بالتعبـر عن رأيهـم في اختيـار الكتب 

وذلـك لتحفزهـم عـىل االسـتمرار في القـراءة.
 

وختاًمـا، الكتـاب الجيـد ليـس بالـرورة أفخـم أو أغـىل كتـاب عـىل الـرّف، بـل إنـه كتـاٌب ذو محتـوى 
وتصميـم جيّديـن، واألهـم مـن ذلك أنـه كتاٌب يتفاعـل معه طفلكم. خـذوا وقتكم فـي اختيار الكتب 
واقرأوهـا أو اقـرأوا مقاطـع منهـا ألطفالكـم؛ فالكتـاب اسـتثمار غـر محـدود فـي عقـل اإلنسـان 

وروحه،واختيـاره يسـتحق منكـم اهتماًمـا خاًصا.
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