مدارس وستر العامة

القراءة خالل فصل الصيف
للطالب ال ُمنضمين
إلى الصفين  7و 8

2017

الحظ وخذ العلم

كيف تختار كتابًا جيدًا يستحق القراءة

توقف واسأل نفسك...

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

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.

.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 يناقش المراهقون الكتب مع آبائهم/أوصيائهم ،فإنهم
يكتسبون مهارات لغوية ومعارف وتجارب جديدة .يتضمن برنامج
قراءة الصيف التابع لمدارس وستر العامة قائمة مقترحة للقراءة.
ن رجو 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
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)

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!
العادات السبع ( )7الممتازة

العادات الفعالة للقراءة

المتطلبات للصفين  7و:8
اقرأ  3كتب على األقل أو 800

صفحة
ثالثة أنشطة

تُش ِّكل قراءة الصيف ما نسبته

 %10من الربع األول من صف
آداب اللغة اإلنجليزية!

نتمنى لكم قراءة ماتعة!
مورين بينيندا
مديرة المدرسة

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"...
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"...

راجع للحصول على مزيد من المعلومات:
https://sites.google.com/worcesterschools.net/
summerreading

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
ً
وصوال متساويًا إلى التوظيف وإلى النطاق الكامل من البرامج العامة
الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد .توفر مدارس ورسستر العامة
والوظيفية والمهنية والتعليمية .لمزيد من المعلومات بخصوص مبدأ تكامل الفرص/جهة عمل ترعى العمل اإليجابي ،اتصل بمدير
الموارد البشرية.3020- 799-Irving Street, Worcester, MA 01609, 508 20 ،

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 ( )5للمساعدة 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
 7و :8
 اقرأ  3كتب على األقل أو  800صفحة
 ثالثة أنشطة
 تُش ِّكل قراءة الصيف ما نسبته %10
من الربع األول من صف آداب اللغة
اإلنجليزية!
راجع 
موقع القراءة خالل فصل الصيف للحصول على مزيد من
المعلومات!

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

السيرة الذاتية بقلم الشخص نفسه/ السيرة الذاتية
Amelia Lost: The Life and Disappearance of Amelia Earhart by
Fleming
Bad Boy: A Memoir by Myers
Charles and Emma: The Darwins’ Leap of Faith by Heiligman
Claudette Colvin: Twice Toward Justice by Hoose
Guts by Paulsen
Persepolis by Satrapi
Phineas Gage: A Gruesome But True Story About Brain
Science by Fleischman
Red Scarf Girl: A Memoir of the Cultural Revolution by Jiang
Savion by Glover
Tasting the Sky: A Palestinian Childhood by Barakat
The Greatest: Muhammad Ali by Myers
The Life and Death of Crazy Horse; by Freedman
The Power of One:Daisy Bates and the Little Rock Nine by
Fradin
The Upstairs Room by Reis
Twelve Rounds to Glory: The Story of Muhammad Ali by Smith
األدب الخيالي المعاصر
Also Known as Harper by Leal
Bamboo People by Perkins
Bird by Johnson
Dicey’s Song by Cynthia Voigt
Double Dutch by Draper
Drama by Telgemeier
Esperanza Rising by Ryan
Feathers by Woodson
Guys Read: Funny Business by Scieszka
Habibi by Nye
Holes by Sachar
Hoot by Hiaasen
Hope Was Here by Bauer
How Tia Lola Came to Stay by Alvarez
Jack Henry (series) by Gantos
Keeper by Peet
Keeping the Night Watch by Smith
Millicent Min, Girl Genius by Yee
My Life in Pink and Green by Greenwalk
Return to Slender by Alvarez
Same Stuff as Stars by Patterson
Slob by Potter
Stargirl by Spinelli
Tangerine by Bloor
The Friends by Guy
Zoobreak by Korman

األدب الخيالي التاريخي
A Break With Charity by Rinaldi
Amos Fortune, Free Man by Yates
Catherine Called Birdy by Cushman
Climbing the Stairs by Venkatraman
Dragonwings by Yep
Esperanza Rising by Munoz Ryan
Fever 1973 by Anderson
Gold Duct by Lynch
Hope's Crossing by Goodman
Hero on a Bicycle by Hughes
Incantation by Hoffmann
Inside Out and Back Again by Lai
Johnny Tremain by Esther Forbes
Keeping Corner by Sheth
Kim by Kipling
Listening for Lions by Whelan
My Brother Sam is Dead by Collier and Collier
Nightjohn by Paulsen
One Came Home by Timberlake
One Crazy Summer by Williams-Garcia
Other Side of the Truth by Naidoo
Sing Down the Moon by O’Dell
Soldier’s Heart by Fleischman
Stowaway by Hesse
Sword Song by Sutcliff
The Mostly True Adventures of Homer P. Figg by Philbrick
The Rock and the River by Magoon
The True Confessions of Charlotte Doyle by Avi
To Be a Slave by Lester
When I Crossed No-Bob by McMullan
الشعر
Locomotion by Woodson
Love That Dog by Creech
The Surrender Tree by Engle
Wachale! Poetry and Prose about Growing Up Latino by
Stavans
Yes! We Are Latinos! By Ada & Campoy
الغموض

الروايات العاطفية
And Sometimes Why by Farrell
Angel of Hope by McDaniel
Come a Stranger by Voigt
Sisterhood of the Traveling Pants by Brashares
Scribbler of Dreams by Pearson
الرياضات
A Whole New Ballgame: The Story of the All-American Girls
Professional Baseball League by Mac
Bat 6 by Wolff
Home of the Braves by Klass
Runner by Voigt
The Contender by Lipsyte
Whale Talk by Crutcher

Chasing Vermeer by Balliet
The Red Blazer Girls (series) by Beil
Zora and Me by Bond
Skeleton Man by Bruchac
The Grace Mysteries (series) by Cavendish
Dead Girls Don’t Write Letters by Giles
Alex Rider (series) by Horowitz
The Boy Sherlock Holmes (series) by Peacock
Liar and Spy by Stead
النصوص المعلوماتية
Freedom Riders by Bausum
What the World Eats by S’Aluisio
Bodies by the Ice by Deem
We’ve Got a Job: The 1963 Birmingham Children’s March by
Levinson
Saving the Ghost of the Mountain by Montgomery
The Elephant Scientist by O’Connell and Jackson
Heroes of the Environment by Rohmer
Courage Has No Color by Stone

 الخيال العلمي/  الخيال/ الخرافات واألساطير
Angel Experiment by Patterson
A Tale Dark and Grimm by Gidwitz
A Wrinkle in Time by L’Engle
Artemis Fowl Series by Colfer
Books of Ember (series) by DuPrau
Breadcrumbs by Ursu
Chronicles of Narnia by Lewis
Coraline by Gaiman
Doll Bones by Black
Endymion Spring by Skelton
Fahrenheit 451 by Bradbury
Fairy Tales from the Brothers Grimm by Pullman
Found by Haddix
Gabriel by Nix
Gilgamesh the Hero by McCaughrean
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone by Rowling
House of the Scorpion by Farmer
Hunger Games by Collins
In the Forests of the Night by Atwater-Rhodes
Jade Green by Naylor
Life As We Knew It by Pfeffer
Odd and the Frost Giants by Gaiman
Outlaw: The Legend of Robin Hood by Lee
Princess of the Midnight Ball by George
Sea of Trolls by Farmer
Sunwing by Oppel
Sword of Shannara by Brooks
The Beautiful Stories of Life by Rylant
The Coming of the Dragon by Barnhouse
The Dark is Rising by Cooper
The Forest of Hands and Teeth by Ryan
The Girl Who Loved Tom Gordon by King
The Golden Compass by Pullman
The Illustrated Book of Myths by Philip
The Legend of Sleepy Hollow by Irving
The Underneath by Appelt
The Wizard of Earthsea by LeGuin
This Full House by Wolff
Treasury of Egyptian Mythology by Napoli
Trickster: Native American Tales by Dembicki
Uglies (series) by Westerfield
 البقاء على قيد الحياة/ المغامرة
Call of the Wild by London
Downriver by Hobbs
Reef of Death Zindel
Sasquatch by Smith
Storm Warriors by Carbon
Treasure Island by Stevenson
Wild Man Island by Hobbs
 المعلوماتي/ األدب غير الخيالي
Never Cry Wolf by Mowat
Blizzard: the Storm that Changed America by Murphy
Slave Narratives: The Journey to Freedom by Landau
Revenge of the Whales by Philbrick
We Were There Too by Hoose
Shipwreck at the Bottom of the World by Armstrong

