
القراءة الصیفیة مًعا2021  

السادة أسر وطالب مدارس بوسطن العامة 

 نأمل أن یكون لدیك صیف رائع مليء بقراءة الكتب الرائعة. الیوم تلقیت كتاب القراءة الصیفي الخاص بك. كل طالب بمدارس بوسطن العامة في 
الصف الخاص بك سوف یقرأ نفس الكتاب مع زمالئك الجدد في سبتمبر. یالھا من متعة ستكون متوفرة لتبادل أفكارك حول ھذا الكتاب مع 

اآلخرین! 

 تقییم القراءة الصیفیة مًعا لكتاب واحد ولصف واحد لعام 2021 
ھذا الصیف، اقرأ النص المعّین لمدة 20 دقیقة لكل جلسة. استخدم نفس العملیة لقراءة كتاب ثاٍن من اختیارك. یمكنك اختیاره من القوائم 

bostonpublicschools.org/ الموجودة في الجزء الخلفي من ھذه النشرة أو من صفحة القراءة الصیفیة بمدارس بوسطن العامة على
summerreading.

  أثناء قراءتك، یرجى التفكیر في األسئلة التالیة: 

* تذكر لتسلیط الضوء على النص أو تسطیره، أو تدوین المالحظات على مالحظات ما بعد ذلك. شارك ما وجدتھ مثیًرا أو مربًكا مع شخص ما، 
وناقشھ حول السبب. في سبتمبر، أحضر كتابك إلى المدرسة. كن مستعًدا لمشاركة أفكارك حول الكتب التي تقرأھا ھذا الصیف. 

 www.bpl.org/summerاستمتع ببرنامج القراءة الصیفیة لمكتبة بوسطن العامة. ھناك أنشطة القراءة المخطط لھا طوال الصیف. ُزر 

 
 استمتع بالصیف وقراءة الكثیر من الكتب!  

لمزید من المعلومات 

 bchilds@bostonpublicschools.org ،بروكشیلدز، مدیرة إدارة محو األمیة في مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس بوسطن العامة
 sabraham@bostonpublicschools.org ،شارون إبراھیم، مدیرة آداب اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة

  swithington@bostonpublicschools.org ،ستایسي ویثینغتون، مدیر آداب اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة االبتدائیة
 fabuzeit@bpl.org ،فاروقھ أبو زید، مدیرة خدمات الشباب في مكتبة بوسطن العامة    

  dfroggatt@bostonpublicschools.org ،دیبورا النغ فروغات، مدیرة خدمات المكتبة بمدارس بوسطن العامة    

نص غیر روائينص روائي

ماذا تعتقد أن المؤلف یریدنا أن نعرف؟ ما ھي رسالة 
المؤلف؟ 

كیف یخلق المؤلف الفكاھة؛ التشویق؛ الحزن، أو غیرھا 
من المشاعر؟ 

 من ھو شخصیتك المفضلة في القصة ولماذا؟ 

ماذا تعتقد أن المؤلف یریدنا أن نعرف؟ ما ھي رسالة 
المؤلف؟ 

ما ھي المعلومات الجدیدة التي تتعلمھا؟ 

ما الذي یجعلك تتساءل في النص؟ 

نصائح لدعم قراءة الطفل 

1.  ضع مثاالً على ذلك.  دع أطفالك یرونَك تقرأ من أجل المتعة. 
2.  أّثث منزلك بمجموعة متنوعة من مواد القراءة.  اترك الكتب والمجالت والصحف جانًبا. 

3.  البناء على المصالح.  ابحث عن الكتب والمقاالت التي تتمیز بالفرق الریاضیة المفضلة أو األفالم أو الھوایات أو البرامج 
التلفزیونیة.  

www.readingrockets.org/books*لمزید من األفكار www.rif.org/literacy-central/parents *
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