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تم أعداد ھذا الدلیل القصیر لمساعدتكم على فھم كیف تبدو القراءة للطالب الذین ال 

یجیدون اللغة األنجلیزیة و (القادمین الجدد) الى الوالیات المتحدة.  ھذا الدلیل یقدم لكم 
 أستراتیجیات ألتباع روتین یومي للقراءة في البیت.

 
یصبح الطالب كفوء في اللغة سنوات ل 7-4أظھرت البحوث بأنھ یتطلب مرور من 

األنجلیزیة.  ولتحقیق ھذه النتیجة، ینبغي على القادمین الجدد ممارسة األستماع والكالم 
والقراءة والكتابة یومیاً باللغة األنجلیزیة.  حیث یتعلم األطفال اللغة من خالل أستخدامھم 

 لھا.
 

قراءة الكتب البسیطة كل یوم  بأمكان الطالب القادمین الجدد تعلم اللغة األنجلیزیة عبر
والحدیث حول ما قرأوه.  ھذا ما یفعلھ المعلم مع الطالب في المدرسة، لكن بأمكان الطفل 

 تعلم اللغة األنجلیزیة بشكل أسرع من خالل القراءة معھ في المنزل.
 

 
 قراءة كتب بسیطة: 

 
أستمع الى طفلك وھو یقرأ كتاب بسیط كل لیلة.  وقم بمعاینة صور الكتاب ثم أطلب من  

الطفل اإلشارة الى المفرادات المھمة الموجودة في كل صفحة من صفحات الكتاب 
ونطقھا قبل أن تطلب منھ قراءة الكتاب بصوت مسموع.  الحظ فیما إذا كان بأستطاعة  

 یث عن الكتاب بعد قراءتھ.الطفل أستخدام بعض المفردات للحد
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أبحث عن كتب تحتوي على كلمات  
قلیلة في كل صفحة مع تكرار النمط  
الموجود فیھا أو أستخدم الكتب التي  

 تعلّم الحروف األبجدیة. 
 

فھو ال   یشیر الطالب الى كل كلمة عند قراءتھا.
بل   یستخدم الحروف عند القراءة في ھذه المرحلة.

یعتمد على تكرار النمط والصور الموجودة في 
 الكتاب. 

 

 . فیما یلي أدناه نموذج من نص بسیط
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

إذا لم یعرف الطفل الحروف األبجدیة لحد   ممارسة نطق أسماء األحرف وأصواتھا:
 Aاآلن، فبأمكانكم ممارسة نطقھا معھ من خالل نطق أسم كل حرف وصوتھ (الحرف 

تفاحة)   كما یستطیع الطالب تعلم الحروف األبجدیة  - appleكما في  /aویُنطق /
على شبكة األنترنت. إن أستماع الطالب الى  وكذلك األستماع الیھا باللغة األنجلیزیة

الكتب على شبكة األنترنت ھو أحد أفضل الطرق لتعلم اللغة.  فیما یلي بعض المواقع 
 األلكترونیة لإلستفادة منھا. 

 المواقع األلكترونیة ومصادر المعلومات

www.abcya.com – الحروف األبجدیة، الحروف، األصوات 

-www.starfall.com الحروف األبجدیة، الحروف، األصوات، القراءة المبكرة 

www.myon.com – القراءة/األستماع الى الكتب 

resources-www.coateses.fcps.edu/student  –  المزید من المواقع األلكترونیة ألغراض
 القراءة واألستماع.

 یوجد نمط متكرر. 

الصور توضح ما  
 . تعنیھ الكلمات

 دیناصور كبیر بیت كبیر

http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com-/
http://www.myon.com/
http://www.coateses.fcps.edu/student-resources


 طرح أسئلة حول الكتاب:
حینما ینتقل الطفل الى قراءة نصوص أصعب أطرح علیھ أسئلة حول القصة.  من ھي 

الشخصیات الرئیسیة في القصة؟  ماذا حدث في القصة؟  أین وقعت أحداث القصة؟  ماذا 
 كانت المشكلة وكیف تم حلھا؟

قم بوضع روتین یومي للقراءة: 
یمكن للطفل لیكن وقت القراءة وقت ممتع من النھار یومیاً!  •

القراءة قبل فترة تناول العشاء، أو بعده، أو قبل وقت النوم أو 
 في الصباح.  خصص وقت مناسب للعائلة مع األلتزام بھ.

دقیقة أو  15تخصیص مكان ھادئ للقراءة بشكل مستقل لمدة   •
أكثر یومیاً. (أبعاد كل ما من شأنھ تشتیت أنتباه الطالب).  ال بأس بقراءة الكتب على 

 ألنترنت.  راجع مصادر المعلومات المذكورة أعاله.ا
 أقرأ لطفلك بلغتك األم وتحدث معھ حول ما قرأتھ. •
أستمع لطفلك وھو یقرأ الكتب باألنجلیزیة (حتى لو لم تكن تتحدث اللغة األنجلیزیة).   •

 تحدث مع طفلك عن القصة.
ة األنجلیزیة.  یجب علیھ تتبع  راقب طفلك وھو یتدرب على نطق الحروف األبجدی •

األحرف عند تسمیة أسم الحرف وفي النھایة نطق صوت الحرف.  راجع مصادر 
 معلومات المواقع األلكترونیة لممارسة تعلم أسماء الحروف ونطقھا باللغة األنجلیزیة.

المساعدة على تذكر الكلمات البصریة (وھي الكلمات  •
 كتاب)التي غالباً ما تراھا تتكرر في ال

o  أیجاد الكلمات البصریة في الكتاب 
o ممارسة كتابة الكلمات البصریة 
o ممارسة قراءة الكلمات البصریة بسرعة 

قائمة بالكلمات البصریة   
https://www.sightwords.com/pdfs/word
_lists/dolch_group.pdf 

https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf
https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf

