Grades 9 -12 Summer Reading 2016 - Arabic

مدارس وستر الرسمية

!تفقدوا هذه االقتراحات بخصوص كتب القراءة
Fiction: Speak by Anderson; Beauty Queens by Bray; Hate List by Brown; Fat Angie by CharltonTrujillo; The Perks of Being a Wallflower by Chbosky; Nick and Norah’s Infinite Playlist by Cohn and
Levithan; Staying Fat for Sarah Byrnes by Crutcher; Mare’s War by Davis; The Living by De la Pena;
Born Confused by Desai Hidier; For the Win by Doctorow; The Hazelwood Trilogy by Draper;
Keesha’s House by Frost; Best of the Best by Green; Crank by Hopkins; The First Part Last by
Johnson; Real Time by Kass; Reality Boy by King; Girl in Translation by Kwok; Cut by McCormick; Say
What You Will by McGovern; Monster by Myers; Gabi, A Girl in Pieces by Quintero; Buried Onion by
Soto; American Born Chinese by Yang
Classic Fiction: Go Ask Alice by Anonymous; A Clockwork Orange by Burgess; The Adventures of
Sherlock Holmes by Doyle; Annie on My Mind by Garden; Not Without Laughter by Hughes; Their
Eyes Were Watching God by Hurston; Frankenstein by Shelley; Slaughterhouse Five by Vonnegut
Informational Text: Sugar Changed the World by Aronson; Spies of Mississippi by Bowers; We Beat
the Street by Davis; Faces from the Past by Deem; Because They Marched by Freedman; Letters to
a Young Brother by Harper; We Turned Back to See Where We Came From by Hinojosa; Marvel
Comics: An Untold Story by Howe; Flesh and Blood so Cheap: The Triangle Fire and Its Legacy by
Marrin; The Other Wes Moore: One Name, Two Fates by Moore; Food Rules: An Eater’s Manual;
The Immortal Life of Henrietta Lacks by Skloot; Simeon’s Story: An Eyewitness Account of
Kidnapping of Till by Wright
Mystery and Suspense: Kissed by an Angle by Chandler; The Moonstone by Collins; The Face on the
Milk Carton by Cooney; Croak by Damico; Burning Blue by Griffen; Skeleton Crew by King; Bel Canto
by Patchett; The Angel Experiment by Patterson; Tokyo Heist by Renn
Science Fiction and Fantasy: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (series) by Adams; Ship Breaker
(series) by Bacigalupi; White Cat by Black; Parable of the Sower by Butler; Ready Player One by
Cline; Preludes and Nocturnes by Gaiman; Magic’s Pawn by Lackey; Proxy (series) by London; The
Night circus by Morgenstern; The Sparrow by Russell; The Scorpio Races by Stiefvater; Leviathan
(trilogy) by Westerfelf
Poetry: The Best American Poetry (multiple years) by Doty; The lightning Dreamer by Engle; You
Done Even Know Me by Flake; Burned/Smoke by Hopkins; Sold by McCormick; Dizzy in Your Eyes:
Poems About Love by Mora; Street Love by Myers; A Fire in my Hands by Soto
Biography and Autobiography: Stronger by Bauman; Zeitoun by Eggers; Zlata’s Diary: A Child’s Life
in Wartime Sarajevo by Filipovic; Look Me in the Eye: My Life with Asperger’s by Robinson;
Persepolis (graphic series) by Satrapi; I Am Malala by Tousafzai; When I was a Soldier by Zenatti

للتالميذ الذين يدخلون
12  الى9 الصفوف من

Advanced Placement: Students who will be taking AP and Honors courses in the next school year
should check with their teachers for the required summer reading list and writing activities.

: الرجاء مراجعة موقع القراءة لفصل الصيف لمدارس وستر الرسمية،للمزيد من االقتراحات
http://tinyurl.com/j8om7b2

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

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 9 -12 Summer Reading 2016 - Arabic

الخطوة األولى :تحديد الهدف!
سيقرأ التالميذ الذين سيدخلون الصفوف من  9الى  12ثالثة كتب او 800
صفحة 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

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
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.

الخطوة الرابعة :انجز نشاطا ما!
انجز النشاطات التالية .القرار يعود لك ،استمتع بتقاسم ما تقرأه!
مالحظة :يجب على التالميذ الذين سيدرسون المواد الدراسية ضمن برنامج الدراسات
المتقدمة ( )APخالل العام الدراسي القادم ان يتكلموا مع مدرسي برنامج  APللحصول على
الئحة متطلبات القراءة وواجبات الكتابة لفصل الصيف.
الكتاب األول :مذكرة يومية ذات القيد المزدوج
انجز مذكرة يومية ذات القيد المزدوج .يمكنك الحصول على االستمارة عل الموقع
االلكتروني لمدارس وستر الرسمية.
الكتاب الثاني :المقارنة والتباين
مقارنة او مباينة هذا النص مع أي نص آخر قد قرأته .وفّر الدالئل مما قرأته لدعم ادعاءاتك.
الكتاب الثالث :حرية االختيار! (اختر نشاط واحد)
انجز مشروعا ابداعيا عن كتابك مثل قصيدة ،او نص مكتوب ،او رسم مع التفسير ،او
صورة فوتوغرافية مع التفسير ،او فيلم فيديو.

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

تساوي واجبات القراءة لفصل الصيف  %10من
عالمة الفصل األول!

(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"...

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!

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"...

تذكر ان تحضر النشاطات المنجزة
لمشاركتها مع مدرّسك لمادة آداب اللغة اإلنكليزية
خالل اول يوم دراسي!

