مدارس وستر العامة

قراءة الصيف
للطالب ال ُمنضمين
للصفين  1و2

2017

من المهم أن تقضي بعض الوقت في التحدث مع أطفالك حول ما قد قاموا بقراءته.
ساعدهم في تطوير مهارات وعادات قوية فيما يخص القراءة عبر استخدام
بعض هذه األسئلة وبدايات المحادثات:

"أحب"......

كيف تختار كتاب جيد يستحق القراءة
.1
.2

"هذا يُذكرني بـ".....
"أتساءل"......

.3

"يدفعني هذا إلى التفكير في"......
أولياء األمور/األوصياء األعزاء،

ما هو الجزء األكثر إثارة من الكتاب؟

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.

من هي شخصيتك المفضلة ولماذا؟

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!

ما أكثر شيء فاجأك وأثار دهشتك في القصة؟
هل يتشابه هذا الكتاب مع أي كتاب آخر قد قرأته من قبل؟

نتمنى لكم قراءة ماتعة!

أين يمكنني العثور على الكتب؟









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

أهم  7أمور

عادات القراءة الفعالة
الربط بين األشياء :عندما أقرأ ،يرد ببالي أشياء مثل "يُذكرني هذا بـ"...

متطلبات الصفين  1و:2
قراءة ما ال يقل عن  5كتب

أسبوعيًا
سجل القراءة


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.

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"...

متطلبات قراءة الصيف للصفين  1و:2
 قراءة ما ال يقل عن  5كتب أسبوعيًا
 سجل القراءة

تحديد مدى األهمية :عندما أقرأ "أعرف أن التفاصيل التي قرأتها للتو مهمة بسبب"...

Maureen Binienda
مديرة المدرسة

للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:

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"...

زيارة الموقع اإللكتروني لقراءة الصيف لالطالع على مزيد من
المعلومات!

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

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
الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد .توفر مدارس وستر العامة فرصًا متساوية للتوظيف ومجموعة كاملة من البرامج التعليمية العامة
والوظيفية والمهنية .للمزيد من المعلومات فيما يخص تكافؤ الفرص/التمييز اإليجابي ،يرجى االتصال بمدير الموارد البشرية.
. 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020

)كتب الصور (الكتب والمؤلفون
Crow Call by Lowry
Dog Magic by Golembe
Doctor De Soto by Steig
Extra Yam by Barnett
Grandfather’s Journey by Say
How I Learned Geography by Shulevitz
Interrupting Chicken by Stein
My Rows and Piles of Coins by Mollel
Owl Moon by Yolen
The Curious Garden by Brown
The Great Kapok Tree by Cherry
The Lorax by Seuss
The Man who Walked Between the Towers by Gerstein
The Serpent Came to Gloucester by Anderson
Zin! Zin! Zin! A Violin by Moss
Aliki
Anno, Mitsumasa
Arnosky, Jim
Baker, Keith
Barton, Byron
Cole, Joanna
Crews, Donald
De Paola, Tomie
Dorros, Arthur
Dotlich, Rebecca Kai
Ehlert, Lois
Falwell, Cathryn
Fleming, Denise
Gibbons, Gail
Heller, Ruth
Hoban, Tana
House, Hanna
Hutchins, Pat
Jordan, Helene
Maas, Robert
McGovern, Ann
Micklethwaite, Lucy
Morris, Ann
Murphy, Stuart
Pallotta, Jerry
Wallace, Nancy Elizabeth
Walsh, Ellen
Weeks, Sarah
Yolen, Jane
بدء قراءة الكتب
Amanda Pig by Van Leeuwen
Elephant and Piggie (series) by Willems
Flat Stanley by Haskins
Frog and Friends (series) by Bunting
Jon Scieszka’s Trucktown (series) by Rylant
Pinkalicious (series) by Kann

)القوافي (الكتب والمؤلفون
Around the World by Benjamin
Here Comes Mother Goose by Opie
The Neighborhood Mother Goose by Crews
Three Little Kittens by Pinkney
Truckery Rhymes by Scieszka
You Read to Me, I’ll Read to You by Hoberman
Alborough, Jez
Baker, Keith
Bernard Westcott, Nadine
De Paola, Tomie
Emberly, Barbara
Geisel, Theodor (Dr. Seuss)
Hoberman, Mary Ann
Keats, Ezra Jack
Lobel, Arnold
Muller, Robin
Neitzel, Shirley
Shaw, Nancy
Yolen, Jane

) الحكايات الشعبية (الكتب والمؤلفون/ الحكايات الخرافية
Aladdin and the Wonderful Lamp by Carrick;
Arrow to the Sun: A Pueblo Indian Tale by McDermott
Baba Yaga and Vasilisa the Brave by Mayer
Fables by Lobel
Goldilocks and the Three Dinosaurs by Willems
Rapunzel by Zelinsky
Saint George and the Dragon by Hodges
The Magic Gourd by Diakite
The Snow Queen by Ehrlich
Brett, Jan
Brown, Marcia
Dayrell, Elphinstone
De Paola, Tomie
Harper, Wilhelmina
Kellogg, Steven
McDermott, Gerald
Mosel, Arlene
Polacco, Patricia
Ringgold, Faith
Yolen, Jane

النص اإلعالمي
Abe Lincoln Crosses a Creek by Hokinson
About Space by Carson
An Island Grows by Schaefer
Astronaut Handbook by McCarthy
Biblioburro, a True Story from Columbia by Winter
Bird Talk by Judge
Coral Reefs by Chin
From Seed to Plant by Gibbons
I Fall Down by Cobb
Penguins by Simon
Seeing Symmetry by Leedy
Tornadoes by Gibbons
The Beetle Book by Jenkins
Underground by Evans

)الشعر (الكتب والمؤلفون
Dear Hot Dog by Gerstein
Good Sports by Prelutsky
Here’s a Little Poem by Yolen
In the Wild by Elliot
Kids’ Funniest Knock-Knocks by Keller
My People by Hughes
Poetrees by Florian
Ahlberg, Jane & Allen
Bernard Westcott, Nadine
Bunting, Eve
Calmenson, Stephanie
Christelow, Eileen
Cole, Joanna
Cooper, Kay
De Regniers, Beatrice
Facklam, Margery
Lee, Dennis
Martin Jr, Bill
Prelutsky, Jack
Raffi
Silverstein, Shel
Siomades, Lorianne
Trapani, Iza
)الكتب ذات الفصول (الكتب والمؤلفون

A to Z Mysteries (series) Roy
Alvin Ho (series) by Look
Ballpark Mysteries (series) by Kelly
Clementine (series) by Pennypacker
Ivy and Bean (series) by Barrows
Lulu and the Brontosaurus by Viorst
Mercy Watson (series) by DiCamillo
Nancy Clancy (series) O’Connor
Stink (series) by McDonald
Adler, David
Brown, Marc
Cleary, Beverly
Dadey, Debbie & Thornton
Jones, Marcia
Minarik, Else Holmelund
Lobel, Arnold
Parish, Peggy
Park, Barbara
Rylant, Cynthia
Paterson, John
Osborne, Mary Pope
Roy, Ron
Stiles Gannett, Ruth
Sharmat, Marjorie Weinman

