
لمام بالحساب صحيفة الحقائق  محو الأمية والإ
توفير الدعم لطفلك

ما هو محو الأمية؟
 محو االأمية هو القدرة على القراءة والمشاهدة والكتابة والتصميم والتحدث واالستماع بطريقة 

تسمح لنا بالتواصل الفعال وإضفاء المعنى على العالم المحيط بنا. 

ما أهمية محو االأمية؟
يعتبر محو الأمية حيويا لضمان أفضل الفرص لنجاح طفلك في دراسته وحياته اليومية، فهو ما 

يمكننا من فهم مختلف النصوص الخطية والمرئية والصوتية تشمل فيما تشمل الكتب والصحف 
شارات والخرائط والمحادثات  ذاعة والإ والمجالت والجداول الزمنية وأقراص الدي في دي وبرامج التلفزيون والإ

رشادات.  والإ

وسائل دعم تطور إلمام طفلك بالقراءة والكتابة
 تبين الدراسات بأن مشاركة والدي الطفل أو القائمين على رعايته في تعليمه 

تحسن من تحفيز الطفل ومن إنجازاته.

وهناك العديد من الأمور اليومية التي يمكنك من خاللها أن تشجع تعلمه القراءة والكتابة،  ومنها:  

تقدير المجهود الذي يبذله الطفل في تعلم 	 
القراءة والكتابة وتشجيعه

التشارك معه بمعرفتك وشرح كيفية استخدامك 	 
لمامك بالقراءة والكتابة في حياتك اليومية أنت لإ

تشجيع الطفل على قراءة ومشاهدة نصوص 	 
متنوعة مثل الصحف والروايات والمنشورات 

نترنت والبريد  الهزلية والمجالت ومواقع الإ
رشادات  لكتروني والجداول الزمنية والإ الإ

ووصفات الطعام

تشجيع الطفل على الكتابة والتصميم 	 
لمختلف الأغراض باستعمال الموارد المطبوعة 
لكترونية - دعوات وخطابات شكر وقوائم  والإ

تسوق ورسائل ومذكرات وعروض شرائح 
إلكترونية

تشجيع الطفل على التحدث والستماع لمختلف 	 
رشادات  الأغراض - التشارك بالنكات وتقديم الإ

أو طلب المعلومات

التشارك بحب اللغة	 

مناقشة الختالفات في شكل النصوص اعتمادا 	 
على الهدف منها وقرائها - على سبيل المثال 
استخدام هجاء مختلف في الرسائل النصية 

القصيرة عما نستخدمه في كتابة المشاريع 
المدرسية  

التحدث عما قرأته أو شاهدته فأعجبك أو أفادك 	 
أو أثار اهتمامك

مناقشة ُكّتابك المفضلين وما يعجبك في عمل 	 
الرسامين والمخرجين والمنتجين الذين تحبهم

مناقشة الكلمات والعبارات الجديدة أو الغريبة 	 
واستكشاف معناها باستعمال القواميس 

لكترونية المطبوعة والإ

ممارسة الألعاب التي تزيد من التعرف على 	 
الكلمات والستمتاع بها 

الستفادة من موارد المعلومات والمكتبات 	 
المحلية والمدرسية والنوادي والجماعات الأهلية 

نترنت. ومواقع الإ
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لمام بالحساب يعني استخدام الرياضيات في استيفاء مطالب الحياة اليومية   االإ
بكفاءة وثقة.

لمام بالحساب؟ ما هي أهمية االإ
لمام بالحساب من تنمية التفكير المنطقي واستراتيجيات الستدلل في حياتك اليومية،  يمكنك الإ
ونحتاج إليه لحل المشكالت وفهم الوقت والأرقام والأنماط والأشكال في الطبخ وقراءة الخرائط 

رشادات وحتى في ممارسة الرياضة. والفواتير والإ

وسائل دعم تطور إلمام طفلك بالحساب
تبين الدراسات بأن مشاركة والدي الطفل أو القائمين على رعايته في تعليمه تحسن من تحفيز الطفل ومن إنجازاته.

وهناك العديد من الأمور اليومية التي يمكنك من خاللها أن تشجع تعلمه الحساب،  ومنها:  

لمام بالحساب؟ ما هو الإ

تشجيع طفلك على استخدام لغة الرياضيات - كم 	 
يكلف، ما كبر أو صغر حجمه، كم عدده

مناقشة استخدام الأرقام والأنماط والأشكال في 	 
حياتك اليومية - الأرقام الموجودة في كتب المكتبة 

والأنماط والأشكال الموجودة في الملعب والمنزل 
والمباني

التحدث عن المناسبات التي تستخدم فيها 	 
الرياضيات في عملك اليومي وفي الحالت الفعلية - 

الطبخ وقراءة الخريطة والبناء وممارسة الرياضة 

استكشاف كيفية استخدام النقود في الأوضاع 	 
الفعلية كالتسوق ووضع الميزانية وبطاقات الئتمان 

تقدير الأطوال والرتفاعات وقياسها ومقارنتها 	 
بغيرها، تحديد أوزان الأشياء الثقيلة والخفيفة 

وأحجام الحاويات

التحدث بشأن الطرق المختلفة التي يمكن بها حل 	 
مشكلة ما

استخدام الأدوات اليومية مثل شريط القياس أو 	 
ميزان المطبخ لمناقشة وحدات القياس

طرح السؤال "هل هذا منطقي؟" "هل الإجابة 	 
معقولة؟" أو "كيف يمكن أن نقوم بهذا بطريقة 

مختلفة؟"

رصد الجداول الزمنية والتقويمات والساعات 	 
واستخدامها لأغراض مختلفة مثل فترات الدراسة 

والتخطيط للعطل وركوب وسائل النقل العام

مساعدة طفلك على حساب أسعار الأشياء وكم 	 
يتبقى من المبلغ بعد الدفع

ممارسة الألعاب الرقمية باستخدام المجالت 	 
والكتب والصحف ولوحات أرقام السيارات

تنظيم مجموعات أشياء مثل الدمي أو الكتب أو 	 
المالبس أو الأحذية وتصنيفها وعدها.

لمام بالقراءة والكتابة والحساب راجع  للمزيد من المعلومات حول إمكانية مساعدة طفلك على االإ
الموقع www.education.qld.gov.au/parents/map أو اتصل بمدرس صف طفلك أو بمدرسته.

لمام بالحساب صحيفة الحقائق  محو الأمية والإ
توفير الدعم لطفلك

17
02

48


