Grades 5 and 6 Summer Reading 2016 - Arabic

مدارس وستر الرسمية

!تفقدوا بعض المؤلفين الرائعين
Fiction: Return to Sender by Alvarez; Jack Henry (series) by Gantos; Also Known as Harber by Leal; Bamboo People by
Perkins; Slob by Potter; Keeping the Night Watch by Smith; Drums, Girls, and Dangerous Pie by Sonnenblick;
Emma0Jean Lazarus Fell Out of a Tree by Tarshis; Drama by Telgemeier; Feathers by Woodson; Make Lemonade by
Wolff; The Boy on the Wooden Box by Leyson; Acting Out by Avi; The Tales of Beedle the Bard by Rowling; Lily’s
Crossing by Reilly; Best Friends by Wilson; The Egypt Game by Snyder; Double Identity by Haddix; Hatchet by Paulsen;
So B It by Weeks; Hoot by Hiaasen; The Adventures of Ulysses by Evslin; 39 Clues by various authors; Percy Jackson and
the Olympians by Riordan; Divergent by Roth; Maze Runner by Dashner; The Lunar Chronicles by Meyer
Historical Fiction: The Mighty Miss Malone by Curits; The Firefly Letters by Engle; Unstoppable Octobia May by Flake;
Bo at Ballard Creek by Hill; Incantation by Hoffman; The Great Trouble by Hopkinson; Number the Stars by Lowry; Song
of the Trees by Taylor; The Sixties Trilogy (series) by Wiles; Breaking Stalin’s Nose by Yelchin
Fantasy and Science Fiction: Secrets of Droon (series) by Abbott; Jinx (series) by Blackwood; Dragon Castle by Bruchac;
The Sisters Grimm (series) by Buckley; Artemis Fowl (series) by Colfer; Gregor the Overlander (series) by Collins; Hiccup
Horrendous Haddock III (series) by Cowell; Half Magic by Eager; Books of a Thousand Days by Hale; Zita the Spacegirl
(series) by Hatke; Warrior (series) by Hunter; Dragonsong (trilogy) by McCaffrey; The Blue Sword by McKinley; 47 by
Mosley; Mister Monday (series) by Nix; Harry Potter (series) by Rowling; The Night Fairy by Schlitz; The Books of
Elsewhere (series) by West
Biography: Freedom Riders: John Lewis and Jim Zwerg on the Front Lines by Bausum; The Journey that Saved Curious
George: The True Wartime Escape of Margaret and H.A. Rey by Borden; Barnum’s Bones: How Barnum Brown
Discovered the Most Famous Dinosaur in the World by Fern; A Volcano Beneath the Snow: John Brown’s War Against
Slavery by Marrin; Nurse, Soldier, Spy: The Story of Sarah Edmonds, Civil War Hero by Moss; The Cat with the Yellow
Star: Coming of Age in Terezin by Rubin and Weissberger; The Pilot and the Little Prince: The Life of Antoine de Saint
Exupery by Sis; Balloons Over Broadway: The True Story of the Puppeteer of Mayc’s Parade by Sweet; Roberto
Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates by Winter; Shining Star: The Anna May Wong Story by Yee
Folktales, Fairy Tales and Legends: The Nightingale by Anderson; Will in Scarlet by Cody; Glass Slipper, Gold Sandal: A
Worldwide Cinderella by Fleischman; Just So Stories by Kipling; The Blue Fairy Book (series) by Lang; Egg and Spoon by
Maguire; Nelson Mandela’s Favorite African Folktales by Mandela; Pegasus by Mayer; Red Butterfly by Noyes; More
Bones: Scary Stories from Around the World by Olson
Informational Books: Millions, Billions & Trillions: Understanding Big Numbers by Adler; Bugged: How Insects Changed
History by Albee; Trapped: How the World Rescued 33 Miners from 2,000 Feet Below the Chilean Desert by Aronson;
Shimmer & Splash: The Sparking World of Sea Life by Arnosky; Buried Beneath Us: Discovering the Ancient Cities of the
Americas by Aveni; Bones Never Lie: How Forensics Helps Solve History’s Mysteries by MacLeod; Black Gold: The Story
of Oil in Our Lives by Marrin; Bomb: The Race to Build—and Steal—the World’s Most Dangerous Weapon by Sheinkin;
Buried Sunlight: How Fossil Fuels Have Changed the Earth by Bang; Separate is Never Equal by Tonatiuh
Poetry: Hip Hop Speaks to Children: A Celebration of Poetry with a Beat by Giovanni; The Great Migration: Journey to
the North by Greenfield; My Chinatown by Mak; The 20th Century Children’s Poetry Treasurey by Prelutsky; Dark
Emperor and Other Poems of the Night by Sidman; A Visit to William Blake’s Inn by Willard

!ابحث بين الكتب الحائزة على جوائز

للتالميذ الذين يدخلون
6 و5 الصفين

Caldecott medal, Coretta Scott King Award, Massachusetts Children’s Book Award, Newbery Medal, Notable
Science Trade Books for Young Readers, Outstanding Science Trade Books for Students K-12, Pura Belpre
Award, Robert F. Sibert Informational Book Medal

: الرجاء مراجعة موقع القراءة لفصل الصيف لمدارس وستر الرسمية،للمزيد من االقتراحات

المقدمة
ما هي القراءة خالل فصل الصيف؟ القراءة خالل فصل الصيف هي
فرصة للتالميذ لكي يختاروا ما يريدون قراءته وكيف يريدون التفاعل مع
.كتبهم
 تشير البحوث ان:"تفادوا "االنزالق خالل الصيف
التالميذ الذين ال يقرأون خالل الصيف يميلون الى
خسارة بعضا من التقدم الذين أحرزوه في التعلّم
.خالل العام الدراسي السابق

مالحظة لألسر
القراءة خالل فصل الصيف هي فرصة لمساعدة طفلكم على تطوير الحب للقراءة على
 وتعده، في الوقت الذي تدعم وتقوّي جميع اعماله من العام الدراسي السابق،مدى الحياة
!للنجاح في فصل الخريف
! تكلموا مع طفلكم عن أهمية القراءة خالل فصل الصيف:في البداية
وفروا الفرص الختيار الكتب التي تهمه بشكل كبير
حددوا اوقاتا ثابتة وروتينية للقراءة
سجلوا فترات القراءة
تكلموا مع طفلكم عما يقرأه
ساندوا طفلكم في الوقت الذي ينجز خالله نشاطات القراءة الضرورية

، وادلة أولياء األمور، يمكن االطالع على االقتراحات اإلضافية للكتب:الموارد
: سجالت القراءة للتالميذ وعلى معلومات أخرى على الرابط التالي،والفيديوهات
: القراءة لفصل الصيف لمدارس وستر الرسمية
http://tinyurl.com/j8om7b2
! ال تستخدمون االنترنت؟ توجهوا الى مكتبة وستر العامة

http://tinyurl.com/j8om7b2

2016

www.worcesterschools.org

التمييز/مدارس وستر الرسمية هي مؤسسة تربوية ذات فرص التوظيف المتساوية
 وال تميّز بغض النظر عن العرق او لون البشرة او،االيجابي في فرص العمل
الجندر (النوع االجتماعي) او السن او الدين او االصول الوطنية او الهوية
 تؤمّن مدارس.الجندرية او الوضع العائلي او التوجه الجنسي او اإلعاقة او التشرّد
 وأطار كامل من البرامج التربوية العامة،وستر الرسمية فرص متساوية للعمل
التمييز/ للمزيد من المعلومات حول فرص التوظيف المتساوية.والمهنية والحرفية
 يرجى االتصال بمدير مكتب الموارد البشرية على،االيجابي في فرص العمل
Human Resource Department, 20 Irving Street, العنوان التالي
.508-799-3020 ،Worcester, MA 01609







القراءة هي اهم
 دقيقة20
!من يومكم

Grades 5 and 6 Summer Reading 2016 - Arabic

الخطوة األولى :تحديد الهدف!
سيقرأ التالميذ الذين سيدخلون الصفين  5و 6ثالثة كتب او  800صفحة
خالل فصل الصيف .كما ان التالميذ سينجزون ثالثة نشاطات لعرض
تجربتهم المثيرة مع القراءة.

سوف أقرأ خالل فصل الصيف...

الخطوة الثانية :اختيار الكتاب!
اين يمكنني ان أجد الكتب؟
مكتبة وستر العامة Worcester Public Library -
مكتبات ليبي وليلي المتنقلة Libby and Lily Mobile Libraries -
إستعير الكتب من األصدقاء وخذ اقتراحاتهم! Borrow and take -
!suggestions from friends
البرامج الصيفية Summer Programs -
محال لبيع الكتب مثل بارنز ونوبل وامازون Bookstores such as Barnes -
& Noble and Amazon
محال غودويل وسالفايشون آرمي Goodwill and Salvation Army -
الكتب االلكترونية E-Books -
الكتب االلكترونية المسجلة Digital Books (CD, MP3) -

الحظ وخذ العلم

الخطوة الرابعة :انجز نشاطا ما!

توقف واسأل نفسك...
التباينات والتناقضات :عندما تقوم احدى الشخصيات بقول شيء او بعمل مخالف (يتناقض)
لما تتوقع منها اسأل نفسك" ،لماذا تتصرف هذه الشخصية على هذا النحو؟" قد يساعدك ذلك
على توقع او استنتاج الحبكة او النزاع.
مرارا وتكرارا :عندما تالحظ كلمة ،او جملة ،او شيء ما ،او حالة يتم ذكرها مرة تلو
االخرى ،اسأل نفسك" ،لماذا يتم ذكر ذلك مرة بعد مرة؟" سيخبرك ذلك عن الموضوع
والنزاع ،او قد ينذر ذلك بما سيحدث في وقت الحق.
لحظة تذكر :عندما يقاطع الكاتب الحدث بسبب استرجاع احداثا من الماضي ويخبر عن
ذكرى ما ،اسأل نفسك" ،لماذا قد تكون هذه الذكرى مهمة؟" سيخبرك ذلك عن الموضوع
والنزاع ،او قد ينذر ذلك بما سيحدث في وقت الحق.

لحظة تجلّي :عندما تدرك ،او تفهم ،او تكتشف احدى الشخصيات امر ما ،اسأل نفسك" ،كيف
يمكن لذلك ان يغير األشياء؟" إذا حلت الشخصية مشكلة ما تكون انت قد اكتشفت النزاع؛ إذا

انجز ثالثة من النشاطات التالية .القرار يعود لك ،استمتع بتقاسم ما تقرأه!
-

فسر المقطع المفضل لديك في الكتاب من خالل الصور
صمم بطاقة بريدية عن الكتاب
ارسم احدى الشخصيات
اكتب رسالة الى احدى الشخصيات
اكتب رسالة الى المؤلف
كتابة اغنية او قصيدة عن الكتاب
اكتب عن احدى الشخصيات في المفكرة او المذكرة اليومية
صمم غالف للكتاب

راجع موقع القراءة لفصل الصيف لمدارس وستر الرسمية للحصول على
المزيد من الخيارات!
)(http://tinyurl.com/j8om7b2

أدركت الشخصية درسا في الحياة ،تكون انت قد اكتشفت الموضوع.
كلمات حكيمة :عندما تأخذ احدى الشخصيات الشخصية الرئيسية جانبا وتقدم لها النصيحة،
اسأل نفسك" ،ما هو هذا الدرس في الحياة ،وكيف قد يؤثر على الشخصية؟" مهما كان
الدرس ،من المحتمل أنك وجدت موضوعا للقصة.

األسئلة الصعبة :عندما تطرح احدى الشخصيات سؤاال صعبا على نفسها ،اسأل نفسك" ،ما
الذي يدهشني بسبب هذا السؤال؟" سيساعدك ذلك على توقع ما سيحدث الحقا في القصة.
(مقتبسة من  Notice and Noteلكايلين بيرز)

الرجاء مراجعة الوجه الخلفي للحصول على بعض االقتراحات للقراءة!

العادات السبع الممتازة

عادات فعالة للقراءة

كون الروابط :عندما اقرأ أفكر "ان ذلك يذكرني ڊ "...
ّ
كون الصور :عندما اقرأ "أتصور في ذهني"...
ّ

استنتج :مع ان هذه االشياء ليست واردة في النص ،لكن عندما اقرأ "اعرف "...او
"أفكر "...او "اعتقد "...او "أتوقع"...
راقب المعنى :عندما ارتبك خالل القراءة "بإمكاني أن "...و "سأراجع ما اعرفه"...
حدد األهمية :عندما اقرأ "اعرف ان التفاصيل التي قرأتها للتو مهمة الن"...
اجمع :عندما اقرأ االحظ ان األشياء مترابطة و "اعرف ان هذه الفكرة هي فكرة عظيمة
الن "...او " آه (أدرك االن) "...
التساؤل :عندما اقرأ اطرح األسئلة على نفسي حول الكتاب مثل "أتساءل لماذا "...او "اود
االستطالع عن"...

الخطوة الثالثة :اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ!
استرح واستمتع بكتاب جيد واقضي وقتا ممتعا! حقق اهدافك :اين
يمكنني ان اقرأ؟ متى يمكنني ان اقرأ؟ ما الذي يعجبني في
القصة؟ تذكر أيضا ،إذا كان الكتاب رائعا ،انصح صديقك به!

خالل القراءة ال تنسى ان تسأل
نفسك…...
من ،ماذا ،اين ،متى،
لماذا ،وكيف

اقرأ لمدة  20دقيقة على األقل كل يوم!
استعد لالحتفال!
تذكر ان تحضر النشاطات المنجزة
لمشاركتها مع مدرّ سك لمادة آداب اللغة اإلنكليزية
خالل اول يوم دراسي!

