مدارس وستر العامة

توقف واسأل نفسك...

الحظ وخذ العلم

قراءة الصيف

التباينات والتناقضات :عندما تقوم إحدى الشخصيات بقول شيء أو بعمل مخالف (يتناقض) لما تتوقع
منها ،اسأل نفسك "لماذا تتصرف هذه الشخصية على هذا النحو؟" قد يساعدك ذلك على توقع أو
استنتاج الحبكة أو النزاع.

.1

مرا ًرا وتكرا ًرا :عندما تالحظ كلمة ،أو جملة ،أو شيئًا ما ،أو حالة يتم ذكرها مرة تلو األخرى ،اسأل
نفسك" ،لماذا يتكرر ذكر ذلك مر ًة بعد مرة؟" سيخبرك ذلك عن الموضوع والنزاع ،أو قد ينذر ذلك
ت الحق.
بما سيحدث في وق ٍ

.2

للطالب ال ُمنضمين
إلى الصفين  3و 4

2017

لحظة تذكر :عندما يقاطع الكاتب الحدث بسبب استرجاع أحداث من الماضي ويتحدث عن إحدى
الذكريات ،اسأل نفسك" ،لم قد تكون هذه الذكرى مهمة؟" سيخبرك ذلك عن الموضوع والنزاع ،أو
قد ينذر بما سيحدث في وقت الحق.

كيف تختار كتابًا جيدًا يستحق القراءة

.3

لحظة تجلي :عندما تدرك إحدى الشخصيات أمرًا ما ،أو تفهمه أو تكتشفه ،اسأل نفسك" ،كيف يمكن
لذلك أن يغير األمور؟" فإذا حلت الشخصية مشكلة ً ما ،فستكتشف النزاع ،وإذا ما تعلمت الشخصية

أولياء األمور/األوصياء األعزاء،

درسًا في الحياة ،فستكتشف الموضوع.

تعد قراءة الصيف فرصة رائعة للطالب ليستمتعوا باالطالع على كتب
جيدة .عندما يُطالع األطفال كتبًا مع أولياء أمورهم/أوصيائهم ،فإنهم
يكتسبون مهارات لغوية ومعارف وتجارب جديدة .يتضمن برنامج
قراءة الصيف التابع لمدارس وستر العامة قائمة مقترحة للقراءة.
نرجو تشجيع طفلك على استكشاف أنواع مختلفة من الكتب والقراءة
يوميًا لما ال يقل عن  20دقيقة .يجب على الطالب تقديم مهام قراءة
الصيف التي قاموا بها إلى ُمعلميهم عند بدء المدرسة.

كلمات حكيمة :عندما تنتحي إحدى الشخصيات جانبًا بالشخصية الرئيسية وتسدي لها النصيحة ،اسأل
نفسك" ،ما هو هذا الدرس في الحياة ،وكيف يمكن أن يؤثر على الشخصية؟" مهما كان الدرس ،فمن

يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لقراءة الصيف التابع لمدارس وستر
العامة لالطالع على معلومات إضافية! بإمكانك أيضًا تنزيل نسخ من
جميع مواد قراءة الصيف .تساعد القراءة الجماعية هذا الصيف في
اإلعداد للنجاح المستقبلي في الدراسة .نقدِّر لك ما تقدمه لنا من دعم!
المتطلبات للصفين  3و :4
اقرأ  3كتب على األقل أو 800

صفحة
ثالثة أنشطة


المحتمل انك وجدت موضوعًا للقصة.
ً
سؤاال صعبًا على نفسها ،اسأل نفسك" ،ما الذي
األسئلة الصعبة :عندما تطرح إحدى الشخصيات
أتساءل عنه بسبب هذا السؤال؟" سيساعدك ذلك على توقع ما سيحدث في القصة الحقًا.
(مقتبسة من  Notice and Noteلكايلين بيرز)

العادات السبع الممتازة

العادات الفعالة للقراءة

الربط بين األشياء :عندما أقرأ ،يرد ببالي أشياء مثل "يُذكرني هذا بـ"...
رسم الصور بمخيلتي :عندما أقرأ "أتصور األشياء في عقلي"...
التخمين واالستنتاج :حتى إن لم يرد ذكر الشيء في النص ،عندما أقرأ ،أكون "أعرف "...أو
"أعتقد "...أو "أُخ ِّمن  "...أو "أتوقع"...
مراقبة المعنى :عندما تلتبس عل َّي أمور في القراءة "أستطيع "...وأقول "دعني أراجع ما
أعرفه"...
تحديد مدى األهمية :عندما أقرأ "أعرف أن التفاصيل التي قرأتها للتو مهمة بسبب"...

نتمنى لكم قراءة ماتعة!

العثور على كتاب مثير لالهتمام .البحث حسب النوع األدبي،
والموضوع ،ومستوى القراءة ،والتوصية .زيارة الموقع اإللكتروني
لقراءة الصيف لالطالع على أدوات البحث عبر اإلنترنت.
استخدام قاعدة األصابع الخمسة للمساعدة في تحديد كتاب مالئم! فتح
الكتاب على أي صفحة من صفحاته وقراءة ما بها من كلمات.
إحصاء عدد الكلمات التي ال تعرفها على أصابعك .إذا رفعت أربعة
أو خمسة أصابع ،فقد يكون الكتاب صعبًا جدًا.
إذا وجدت كتابًا "مناسبًا تما ًما" ،فخذه لتُجرِّبه بقراءة بضع صفحات
أو حتى فصل منه.
أين يمكنني العثور على الكتب؟










مكتبة وستر العامة
مكتبات ليبي وليلي المتنقلة
االستعارة وأخذ االقتراحات من األصدقاء!
البرامج الصيفية
متاجر الكتب مثل بارنز آند نوبل وأمازون
جودويل وسلفيشن أرمي
الكتب اإللكترونية
الكتب اإللكترونية المسجلة

متطلبات القراءة خالل فصل الصيف للصفين
 3و :4
 اقرأ  3كتب على األقل أو  800صفحة
 ثالثة أنشطة

التوليف :عندما أقرأ ،أالحظ أشياء مرتبطة و"أعرف أن هذه فكرة جديرة باألهمية بسبب"...
أو "آها"...
طرح األسئلة :عندما أقرأ ،أطرح على نفسي أسئلة حول الكتاب "أتساءل عن سبب" أو "تثير
فضولي معرفة"...

مورين بينيندا
مديرة المدرسة

زيارة الموقع اإللكتروني لقراءة الصيف لالطالع على مزيد من
المعلومات!

https://sites.google.com/worcesterschools.net/
summerreading

https://sites.google.com/
worcesterschools.net/
summerreading

راجع للحصول على مزيد من المعلومات:

إن مدارس وستر العامة عبارة عن صاحب عمل/مؤسسة تعليمية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص/التمييز اإليجابي ،وال تتبع سياسة
التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو األصل القومي أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتماعية أو الميل
الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد .توفر مدارس وستر العامة فرصًا متساوية للتوظيف ومجموعة كاملة من البرامج التعليمية العامة
والوظيفية والمهنية .لمزيد من المعلومات بخصوص مبدأ تكامل الفرص/جهة عمل ترعى العمل اإليجابي ،اتصل بمدير الموارد
البشرية.3020- 799-508 ,Irving Street, Worcester, MA 01609 20 ،

)األدب الواقعي –الروائي (كتب ومؤلفون
Becoming Babe Ruth by Tavares
Dave the Potter: Artist, Poet, Slave by Hill
Daredevil: The Daring Life of Betty Skelton by
McCarthy
Dolores Huerta y Cesar Chavez by Brown
Farmer Will Allen and the Growing Table by Martin
Side by Side/Lado a Lado: La Historia de
Sonia Sotomayor: A Judge Grows in the Bronx by
Winter
Young Jimi Hendrix by Golio
Aliki
Cole, Joanna
D’Aulaire, Ingri & Edgar
Fritz, Jean
Gibbons, Gail
Heller, Ruth
Leedy, Loreen
Maestro, Betsy
Macaulay, David
McGovern, Ann
Pinkney, Andrea
Pringle, Laurence
Simon, Seymour

)الشعر (كتب ومؤلفون
Guyku: A Year of Haiku for Boys by Raczka
Love to Langston by Medina
Messing Around on the Monkey Bars by Franco
North by Greenfield
Tap Dancing on the Roof: Sijo by Park
The Great Migration: Journey to the North by
Greenfield
Won-Ton: A Cat Tale Told in Haiku by Wardlaw
Adolf, Arnold
Alarcon, Francisco
Fleischman, Sid
Greenfield, Eloise
Herrera, Juan
Hopkins, Lee (compiler)
)الغموض (كتب ومؤلفون
Kennedy, E.J.
Adler, David
Livingston, Myra Cohn
Chandler Warner, Gertrude
Moss, Jeff
Giff, Patricia
Prelutsky, Jack
Hale, Bruce
Silverstein, Shel
Hildick, E.W.
Kellogg, Steven
Landon, Lucinda
Ross, Pat
Roy, Ron
Simon, Seymour
Sobol, Donald
Nancy Drew Series,
Carolyn Keene
Hardy Boys Series, Franklin
W. Dixon
Third Grade Detective
Series

)الخيال التاريخي (كتب ومؤلفون
Countdown by Wiles
Dear America (series) by Scholastic
Elijah of Buxton by Curtin
Faith, Hope and Ivy June by Naylor
Jefferson’s Sons by Bradley
Keeping Score by Park
Riding Freedom by Ryan
Sadako and the Thousand Paper Cranes by Coerr
Scraps of Time by McKissack
Sophia’s War: A Tale of the Revolution by Avi
Bunting, Eve
Coerr, Eleanor
Cohen, Barbara
Kinsey Warnock, Natalie
Lasky, Kathryn
Lawson, Robert
MacLachlan, Patricia
Polacco, Patricia
Say, Allen
Scieszka, Jon
Wilder, Laura Ingalls
American Girl Series
Dear America Series

)القصص الشعبية والخرافات واألساطير (كتب ومؤلفون
A Pride of African Tales by Washington
Can you Guess My Name? by Sierra
Genies, Meanies, and Magic Rings by Mitchell
Her Stories by Hamilton
Persephone by Clayton
Pig-Boy: A Trickster Tale from Hawaii by McDermott
Tales Our Abuelitas Told by Campoy and Ada
The Beautiful Stories of Life by Rylant
The Magical Monkey King: Mischief in Heaven by Jiang
The Wise Fool: Fables from the Islamic World by Husain
Aardema, Verna
Aesop
Brett, Jan
Climo, Shirley
Demi
Gibbons, Gail
Jaffe, Nina
Kellogg, Steven
Kimmel, Eric
Martin, Rafe
San Souci, Robert
Sierra, Judy
Young, Ed

)األدب القصصي (كتب ومؤلفون

A Series of Unfortunate Events (series) by Snicket
A Wrinkle in Time by L’Engle
Big Nate (series) by Peirce
Boom! by Haddon
City of Fire/City of Ice by Yep
Diary of a Wimpy Kid (series) by Kinney
Dragon Castle by Bruchac
Harry Potter (series) by Rowling
Hate That Cat: A Novel by Creech
Joey Pigza Swallowed the Key by Gantos
Junebug (series) by Mead
Room One: A Mystery or Two by Clements
Shiloh by Naylor
The Books of Elsewhere (series) by West
The Dream Stealer by Fleischman
The Homework Machine by Gutman
The Lemonade War (series) by Davies
The Magician’s Elephant by DiCamillo
The Road to Paris by Grimes
Tia Lola (series) by Alvarez
Tuesdays at the Castle by George
Warrior (series) by Hunter
Whales on Stilts! by Anderson
Where the Mountain Meets the Moon by Lin
Wonder by Palacio
Young uncle Comes to Town by Singh
Coville, Bruce
Crilley, Mark
Dahl, Roald
Howe, James
King-Smith, Dick
Kinney, Jeff
Levy, Elizabeth
Osborne, Mary
)الكتب المعلوماتية (كتب ومؤلفون
Park, Barbara
Bat Scientists by Carson
Peet, Bill
Because of Mr. Terupt by Buyea
Pinkwater, Daniel
Bones: Skeletons and How they
Rowling, J.K.
Work by Jenkins
Rylant, Cynthia
Boston Tea Party by Kroll
Sanvoisin, Eric
Citizen Scientists by Burns
Scieszka, Jan
Dinosaurs in Your Backyard by
Selden, George
Brewster
Steig, William
Discovering Black America by
Stine, R.L.
Tarrant-Reid
VanAllsburg, C.
Extreme Animals by Davies
White, E.B.
Galaxies, Galaxies! by Gibbons
In the Wild by Elliot
Locomotive by Floca
Next to Mexico by Nails
Peace, Locomotion by Woodson
Polar Bears by Newman
Salsa Stores by Delacre
The Tarantula Scientist by
Montgomery
The Wolves Are Back by George
Volcano Rising by Rusch

