مدرسة فكتوريا االبتدائية
قراءة المستوى االول

توجد هنا بعض النصائح للمساعدة خالل جلسات القراءة مع طفلك بالمنزل:
ماذا يحدث؟ انظر الى الصور قبل قراءة النص .ماذا تري؟ معنى الكلمات :ماذا تعني هذه الكلمات؟ استخدم القاموس لمعرفةذلك.
 أنماط التهجئة :هل يمكنك تحديد أي كلمات لديها انماطك الهجائيةالحالية او السابقة؟
 الكلمات البديلة :هل يمكنك التفكير في أي كلمات اخرى تحملنفس المعنى .على سبيل المثال كبير :عمالق ,ضخم .
 التنبؤ :ماذا سوف يحدث؟ لماذا تعتقد ذلك؟ ناقش المشاعر :تحدث عن كيفية شعور الشخصيات و انت كقارئكيف تشعر.
 المحيط :اين وقعت القصة؟ هل هناك أي قصص حدثت في نفسالمكان؟ مثال فان كال من "هاري بوتر" و "ماتيلدا" تحتوى على محيط
مدرسي.
 العقدة و الحل :ماذا حدث؟ هل هناك طريقة اخرى كان من الممكنحلها بها؟
 حقيقة ام خيال :هل هذه قصة ام كتاب غير خيالي؟ كيف تعرفذلك؟ هل تعلمت أي شيء من الكتاب؟

تتضمن كتب القراءة والكتابة التي نقدمها
اسئلة حول كل قصة في القسم الخلفي من
الكتاب.

قبل القراءة مع طفلك ,قم بإلقاء الضوء على الكلمات غير المعروفة ,و قم
بتلخيص القصة الى هذا الحد.
اسأل من هو المؤلف؟ هل تعريف الكتاب يعطينا أي ادلة حول القصة؟
هل قرأ طفلك أي قصص اخرى لنفس المؤلف او المصور؟
خالل القراءة ,قم بتشجيع طفلك على اعادة قراءة الجمل بعد نطقها.
اذا صادف طفلك كلمة غير مألوفة فانك قد ترغب في لفظها  ,تقسيمها
الى مقاطع  ,البحث عن جذر الكلمة ,او مواصلة القراءة لمعرفة المعنى.
ربما ترغب بالقراءة بالتناوب لكي تقرأ و بهذا يتمكن طفلك من سماعك
كيف تقرأ.
يمكنك التركيز فقط على بضع صفحات و قضاء وقت اكبر في الحديث
على القصة و توجيه األسئلة الى طفلك باستخدام نماذج االسئلة في
هذه النشرة.

يمكنك ايضا توجيه األسئلة باستخدام ادوات السؤال مثل:
من ,ماذا ,متى ,أين ,لماذا ,كيف ,أي.

التذكر

التحليل

وقعت القصة في______________.

أطرف جزء في القصة هو_____________
ألن_________________________________________

الشخصيات الرئيسية في القصة هم ________________.
في بداية القصة _________________.

ما هو اكثر اجزاء القصة حزناً؟ لماذا؟
قسمي المفضل في القصة هو_____________
ألن________________________________________

التقييم

الفهم
استخدم ثالث صفات لوصف الشخصية الرئيسية.
القصة بشكل اساسي عن__________________.
لماذا تعتقد ان القصة اخذت هذا العنوان؟

أي الشخصيات ترغب في ان تكون صديقا له؟ لماذا؟
الشخصية كانت جيدة /سيئة في القصة .اعتقد ذلك بسبب
_______________________
لم ال؟
هل تنصح بهذه القصة؟ لماذا؟ َ

التطبيق

االبداع

هل تعرف أي شخص يشبه الشخصية الرئيسية؟

اكتب تقديما للكتاب.

ماذا كانت المشكلة في القصة و كيف يمكنك حلها؟

قم بتصميم شخصية جديدة للقصة.

تعلمت من قراءة القصة
___________________________

قم بتصميم نهاية جديدة للقصة.

ال تتردد في مشاركة قصص أخرى مع اطفالك ,ال يتوجب دائما بأن يكون كتاب قراءة مدرسي .دعنا نعلم رجا ًء بأي تطور في القراءة يمكننا االحتفال
به مع طفلك و النظر في توصيات القراءة في رسائلنا االخبارية.
افكار النشاط و الرسوم البيانية مأخوذة من اسئلة تصنيف بلوم

