
اقرأ معي
دليل األهل الختيار القصص
وكتب األطفال حسب العمر 

إن كنتم تشعرون بالحرية عند محاولة اختيار الكتاب المناسب 
ألطفالكم فإن هذا الدليل سيساعدكم. 

ُحدّدت بعض الخصائص المالئمة لكل فئة عمرية بالنظر إىل 
نوع الكتاب، والصور، والنّّص.

تذكروا دائًما أن لكل طفل رغباته وقدراته واهتمامته 
المختلفة، وأن أهّم ما في األمر هو قراءتكم مع أطفالكم 

تبعا لذلك.



01 منذ الوالدة -سنًة

كتب صغرية الحجم متينة
وسهلة الحمل للطفل.

كتب مصنوعة من الورق المقوى أو 
القماش القابل للغسل أو البالستيك 

الناعم أو البالستيك المضاد للماء للعب 
به عند االستحمام.

كتب ذات تصميمات وصور 
باألبيض واألسود أو بألوان 
زاهية وصور شديدة التباين.



كتب زاهية األلوان تحتوي عىل عنرص أو 
عنرصين بسيطني عىل صفحة محاطة 

بالكثري من المساحات الفارغة وعدد قليل 
جًدا من الكلمات.

كتب ذات نصوص
بسيطة وإيقاعات جيدة.

كتب بها صور ألطفال وأشياء 
يومية أخرى ، مثل الدمى و 

األلعاب و زجاجات الحليب



الكتب اليت تظهر األطفال 
يقومون بأعمال يومية روتينية.

الكتب الناعمة والمليئة بالفرو مع الكثري 
من العنارص اليت لها ملمس مختلف عن 

الورق والروائح وحىت المرايا.

02 سنة - سنتني

كتب لوحية ذات حواف 
مستديرة وصفحات سميكة 

لتسهيل تقليب الصفحات.



الكتب اليت تحتوي عىل صور أو 
تصميمات كبرية ، أو صور ألطفال 

آخرين أو أفراد األرسة. الكتب ذات قوافي بسيطة و / أو نص 
فيه الكثري من التكرار سهل التنبؤ به.

الكتب الخالية من الكلمات 
تحفز األطفال برصًيا وعقلًيا 

، وتشجعهم عىل إنشاء 
قصصهم الخاصة.

الكتب اليت تشجع عىل البحث 
واالستكشاف. يستمتع األطفال بكتب 

اليت تحتوي عىل البطاقات المغلقة 
أو المنبثقة أو الكتب اليت تحتوي عىل 

مفاجآت خفية ، باإلضافة إىل الكتب  
اليت تصدر أصوات أو موسيقى .



كتب ساخرة/مسلية تحتوي عىل قافية وإيقاع ونص 
متكرر يمكن لألطفال تعلمه عن ظهر قلب. إن النصوص 

اليت يمكن التنبؤ بها والقوافي والقصص اليت تحتوي 
عىل كلمات رنانة مضحكة ممتعة للقراءة بصوت عاٍل 

لألطفال.

الكتب اليت تحتوي عىل كلمات قليلة 
أو بدون كلمات عىل الصفحة اليت 

تسمح لألطفال بتأليف قصصهم 
الخاصة وتطوير خيالهم.

03 سنتني – ثالث سنوات

كتب االستكشاف التفاعلية والحسية ، 
اليت تعمل بالحس واللمس أو البطاقات 

التفاعلية، توفر اهتماًما كبًريا في هذا 
العمر.



كتب بها صور ورسومات ملونة كبرية مع 
قصة بسيطة. وكتب بها صور وأسماء 

أشياء كثرية مختلفة ومتنوعة.

كتب المفاهيم اليت تتطرق لمواضيع مثل 
الحيوانات والمشاعر واأللوان واألرقام 

واألشكال والحروف وغريها من المواضيع 
اليت تعد من االهتمامات المفضلة لألطفال. 
والكتب ذات المواضيع أو الشخصيات المحببة 

ألطفالكم مثل الحيوانات المفضلة او القراصنة 
او الديناصورات او شخصيات كرتونية أخرى.

الكتب اليت ُتظهر أطفاًال وهم 
يقومون بأشياء يومية وتحكي 

قصًصا بسيطة عن األشياء المألوفة 
والمريحة مثل وقت الطعام ، الوداع 

واألنشطة الروتينية األخرى.

كتب ورقية وكتب من الورق 
المقوى والكتب اللوحية 

الصغرية المتينة.



الكتب اليت تحفز 
الخيال وتحل المشاكل 

بطريقة إبداعية.

كتب أغاني األطفال والشعر واألهازيج.  

الكتب المصورة مع الرسوم التوضيحية.

كتب شبيهة باأللعاب تحتوي 
أجزاء قد تتحرك أو ترتفع أو تقوم 

بأشياء أخرى تثري الدهشة.

04 ثالث سنوات فما فوق



كتب ذات نص بسيط وكلمات مكررة 
يسهل عىل الطفل تذكرها. الكتب اليت 
يمكن التنبؤ بها واليت تسمح لألطفال 
بتخمني ما سيأتي بعد ذلك، أو اكمال 

جملة معينة، أو التنبؤ بالجمل والعبارات 
والكلمات المثرية لالهتمام.

كتب تحتوي عىل حبكة 
أو رسد قصيص.

كتب عن األشياء والخربات المألوفة 
؛ كتب األبجدية ، وكتب العد ، وكتب 

البحث والعثور ، وكتب المعلومات 
البسيطة عن مواضيع مثل: الديناصورات 

والقطارات والشاحنات والحيوانات 
والحرشات والجغرافيا أو البناء وكتب 

عن الحياة الواقعية واليومية اليت 
تعكس مخاوف األطفال مثل الذهاب 

إىل المدرسة واللعب مع األصدقاء 
والمشاركة مع اآلخرين.

كتب عن المجتمعات بما في ذلك 
العائالت واألصدقاء باإلضافة إىل 

كتب عن ثقافات مختلفة حول العالم.



يمكنكم االنضمام إىل مجموعتنا
عىل مواقع التواصل االجتماعي من خالل زيارتك للرابط:

https://www.facebook.com/groups/sanawat.6efli/ 
اسم المجموعة: سنوات طفيل األوىل


