
الصور من إعداد Gregg Richards )غريغ ريتشاردز(

كيفية اكتشاف مفردات جديدة
•  ابحث داخل الصور أو الكلمات القريبة عن دالئل 

للمعنى.
•  فّكر في الكلمات المتعلقة )على سبيل المثال، 

َيْسَحْر وِسْحْر(.
•  كيف تساعدك معرفتك بكلمات أخرى في إعطاء 

معنى للكلمة الجديدة؟

ا اصنع فيلًما ذهنيًّ
•  استمع إلى الكلمات من خالل القراءة بصوٍت عاٍل 

أو تأمل القصة. ما الذي يمكنك رؤيته أو تخيله 
من الكلمات؟

•  اجمع أفكارك لُتكّون صورة ذهنية.
•  صل بين الصور وتخيل القصة في رأسك 

كأنها فيلم.
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Team Up To Read )فريق مستعدون للقراءة( 
هو برنامج مرح وتفاعلي يوّفق بين التعليم في 

المدرسة والمنزل، موّجه لألطفال من سن 5 إلى 
9 سنوات ولآلباء أو مقدمي الرعاية المشاركين.

 Team Up لمعرفة كيفية المشاركة في برامج
To Read )فريق مستعدون للقراءة(، يرجى زيارة 

.bklynlib.org/TeamUptoRead

للمزيد من المعلومات حول استعارة الكتب 
.bklynlibrary.org بجميع أشكالها، يرجى زيارة

اكتشاف الكلمات "الخادعة"
• اقرأها بصوٍت عاٍل.

•  ابحث عن الكلمات الصغيرة ضمن 
الكلمات الكبيرة.

م الكلمة إلى أجزاء.( • غطِّ بعض األجزاء. )قسِّ
م الكلمة إلى نصفين. )الكلمات المركبة.( • قسِّ

• انظر إلى الصور للحصول على تلميحات.
•  فّكر: هل قرأَت هذه الكلمة من قبُل؟

• حاول التفكير في قافية.

كيفية اختيار الكتب المناسبة فقط
قاعدة األصابع الخمسة 

حين نفتح كتاًبا لمطالعته بأنفسنا، قد نخطئ في 
قراءة بعض الكلمات. وإذا أخطأنا في قراءة خمس 

كلمات، فهذا يعني أن ذلك الكتاب ال يناسبنا. 
ويمكن للُقّراء العّد على أصابعهم عندما يطالعون 

كتاًبا جديًدا.

 Team Up
 To Read

)فريق مستعدون للقراءة(

كيف نصبح قّراء متميزين 



إليك ست طرق لكي تصبح قارًئا نهًما
1   ليتوقف القّراء لبرهة لطرح األسئلة

فتعّلم كيفية التوقف والتفكير وطرح األسئلة أمر أساسي 
ا لالستطالع. قبل أن تبدأ قصة وبينما  لكي تصبح قارًئا محبًّ

تقرؤها، توقف واسأل نفسك: ما موضوع هذه القصة؟ 
ومن الشخصية أو الشخصيات المحورية؟ وماذا يحدث؟ 

وعندما تنتهي من قراءة القصة، فّكر في تلك األسئلة التي 
طرحتها من قبُل... هل توّصلَت إلجابات؟ وأخيًرا، هناك 

سؤال مهم لتسأله في النهاية: ما رأيي في هذه القصة؟

كتب مقترحة

 Raúl Colón تأليف Draw! 
Jon Agee تأليف It’s Only Stanley
Sam and Dave Dig a Hole تأليف 
Mac Barnett، والرسومات من إبداع 

Jon Klassen

2   التفاعل مع القراءة 
ا لالستطالع وأكثر  هناك طريقة مرحة لتصبح قارًئا أكثر حبًّ

انتباًها؛ أال وهي التفاعل مع الكتب بصنع شيء مبتكر. اطرح 
أسئلة حول القصة، ثم ارسم إجاباتك أو اكتبها أو انحتها. قم 

بأداء مسرحية مبنية على هذه القصة، أو ألف أغنية أو قم 
بطهي وجبة تناولتها شخصيات القصة. وإذا حافظت القراءة 

على متعتها بعد االنتهاء من الكتاب، فستتطلع إلى قراءة 
كتاب آخر في وقت قريب.

كتب مقترحة

Shh! We Have a Plan 
Chris Haughton تأليف

The Adventures of Beekle:
The Unimaginary Friend

Dan Santat تأليف
Hyewon Yum تأليف Puddle

3   اعرف أجزاء القصة
معرفة كلمات أي كتاب هي جانٌب واحٌد فقط من خصائص 
المطالعة. ولفهم القصة، من األفضل معرفة أجزائها التي 

تتمثل في المكان والشخصيات والمشكلة والحّل. حاول 
التعرف على األجزاء الثالثة األولى في البداية، ثم تابعها 

وأنت تتقدم في قراءة الكتاب. ما الذي يتغير؟ كيف يلعب 
كل جزء دوًرا في حل المشكلة داخل القصة؟  

كتب مقترحة

Come Back, Ben
Ann Hassett  تأليف 

  John Hassett و
Quackers

Liz Wong تأليف
John Rocco تأليف Blizzard

4   اربط القصص بتجاربك الشخصية
يمكن للقراءة أن تكون تجربة شخصية، بحيث يمكن لخلفيتنا 

أن تساعدنا على فهم القصة. أثناء القراءة، فّكر في األشياء 
التي تعرفها وتلك التي فعلتها. متسلًحا بتلك المعرفة، هل 

يمكنك التنبؤ بما سيحدث؟ 

كتب مقترحة

Jabari Jumps
Gaia Cornwall تأليف

Red: A Crayon’s Story
Michael Hall تأليف

A Different Pond
Bao Phi تأليف

5   متعة الفصاحة مع الدمى
لكي تصبح قارًئا فصيًحا، عليك التميز في السرعة 

)مستوى سرعة القراءة(، والدقة )مدى صحة فهم الكلمات(، 
والتعبير )التغيير في إيقاع الصوت(. استخدم دمية لتساعدك! 

اختبر أصواًتا مختلفة وغّير مدى سرعتك أو تباطِئك في 
قراءة أجزاء القصة. ثم أعد قراءة القصة بأصواٍت جديدة، أو 

استخدم الدمى إلعادة سرد القصة من الذاكرة. 

كتب مقترحة

Niño Wrestles the World
 Yuyi Morales تأليف

Zomo the Rabbit: A Trickster 
Tale from West Africa

 Gerald McDermott تأليف
 Little Red and the Very

 Hungry Lion تأليف 
Alex T. Smith

6   القراءة "التثقيفية" 
هناك الكثير من األشياء التي يمكنك قراءتها باإلضافة 

إلى القصص الخيالية! القّراء غير المتمّرسون ربما لم 
يتوّصلوا لنوع الكتب المفضلة لديهم حتى اآلن. ربما حان 
الوقت إلعطاء فرصة للكتب غير الخيالية أو الشعر؟ يمكن 

استخدام جميع األساليب المذكورة في هذا الكتيب مع كتب 
المعلومات )غير الخيالية( أيًضا.

كتب مقترحة

Ada Twist, Scientist
 تأليف Andrea Beaty، الرسومات 

David Roberts من إبداع
Among a Thousand Fireflies

Helen Frost & Rick Lieder تأليف
Giant Squid

 ،Candace Fleming تأليف
Eric Rohmann والرسومات من إبداع


