
Narrative Skills (Farsi) 
مهارت ساخت یک روایت توانایی است برای توضیح 

. دادن یک شی یا یک واقعه و یا تعریف یک داستان 

کمک کردن به فرزندتان برای بدست آوردن این مهارتها 

به انها در کودکی کمک میکند تا درک بهتری از 

چیزهایی که میشنوند داشته باشند و همینطور در 

بزرگسالی توانایی بیشتری برای فهمیدن خوانده هایشان 

  .داشته باشند

یکی از مثالها در رابطه با این مهارت این است که بچه 

ها توانایی این را پیدا کنند که در مورد اتفاقاتی که در 

تولد دوستانشان افتاده و یا در رابطه با بازدیدی که از باغ 

  .وحش داشته اند صحبت کنند
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 :  میسازندکتابهایی که  این مهارت ها را 

  کتابهایی که یک عبارت را بارها تکرار میکنند 

 کتابهایی که قسمتی از داستان را مرتب تکرار میکنند 

  کتابهایی که در آن داستانی تعریف شده و ادامه آن

 ناتمام است 

  کتابهایی که در آن اتفاقات بطور مرتب می افتند 

 

 

نقش پدر و مادر ها در کمک به ساخت این مهارت 

فرزندشان چیست؟                                    در   

                            
   تشویق کردن فرزندان برای تکرار عبارات با باربارا

 یکدیگر 

  دوباره خواندن کتابها برای کودکان به آنها کمک میکند

 که با داستان آشنا شوند و بتوانند آنرا بهتر دنبال کنند 

  از وسائل و اسباب بازیها برای تعریف داستانها استفاده

کنید و از کودکانتان بخواهید تا داستانها را با استفاده از 

 این وسائل برای شما تعریف کنند 

  کودکانتان را تشویق کنید تا درباره عکسهای کتاب

برای شما صحبت کنند حتی اگر داستانشان مطابقت با 

 متن کتاب نداشته باشد 

  از کودکانتان سواالت بی انتها در مورد داستانشان

سوالهایی که با بله و خیر قابل پاسخگویی . بپرسید 

 نباشند 

           در مورد عکسهای کتاب صحبت کنید و بگذارید

کودکانتان فکر ها و تجربیاتشان را در آن زمینه به شما 

 بگویند 

  از کودکانتان بخواهید نقاشی بکشند و برای آن داستانی

 بسازند 
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 : بیشتر خوش بگذرونید با چگونگی تعریف داستانها

وقتی در حال رانندگی به سمت …  صحبت کردن درباره شان 

مغازه و یا کارهایتان هستید از زمانتان برای تعریف داستانها 

از فرزندتان بخواهید جمله ای بگوید و با استفاده . استفاده کنید 

برای . از ایده او داستان کوتاهی بسازید و برایش تعریف کنید 

کودکان بزرگتر میتوانید جمله را شما ارائه دهید و از او 

  . بخواهید تا داستانی با توجه ایده شما برایتان تعریف کند

به کتابخانه بروید و کتابهایی در رابطه با … مرتبط با علوم 

آنها را برای کودکانتان بخوانید و با . حیوانات بگیرید

کودکانتان در باره تفاوت قسمتهای مختلف بدن حیوانات و یا 

 . کارهایی که انجام میدهند برای زنده ماندن صحبت کنید

به کودکانتان کمک کنید تا از ترتیب ها … سفارش دادن 

شروع  »یا  «اول ، بعد و در آخر»از کلمات . استفاده کنند 

سه . وابسته به سن کودکان استفاده کنید » در میانه و در انتها  ،

وسیله را بر روی میز بگذارید و از کودک بخواهید که درباره 

 . اول ، وسط و یا درآخر بودن آنها با شما صحبت کند

از کودکانتان بخواهید تا تصویری را از … تصویر سازی 

یکی از کتابهای محبوبشان انتخاب کنند و برای شما داستان 

. آنرا تعریف کنند که چه اتفاقی در عکس در حال افتادن است 

سوالهای بی انتها در مورد داستانی که کودکتان تعریف میکند 

 . از او بپرسید تا اطالعات بیشتری به شما بدهد

  کتابخانه برای شما چکار میتواند بکند

آیا کارت کتابخانه ندارید ؟ شما هنوز میتوانید با کودکتان  

یا اینکه از . به کتابخانه بروید و در آنجا داستان بخوانید 

مسوول کتابخانه برای نحوه عضویت و گرفتن کارت 
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