
 

  

تعلُّم اللغة اإلنجلیزیة مع أطفالك الصغار والمراھقین:  
 التركیز على تنمیة اللغة أثناء القراءة المشتركة 

 لتكن خصائص مثل القافیة والعناصر اللغویة األخرى في ذھنك عند اختیار وقراءة كتاب معًا بصوت مرتفع. 

 
حال القراءة بصوت مرتفع مع متعلم لغة إنجلیزیة صغیر السن، ینبغي االھتمام بالتأكید في صوتك عند قراءة كلمات مقفاة 

 (تنتھي بقافیة)، وراجع أمثلة العناصر اللغویة، مثل الجناس االستھاللي (نفس الحرف/ الصوت في بدایة كل كلمة). 
 

 ھذا. ذاتك ومھاراتك...والمراھقین الصغار أطفالك لدى اإلنجلیزیة اللغة مھارات یحسن أن معًا للتعلم یمكن: المحرر مالحظات

 تعلم فرص إیجاد في اإلنجلیزیة اللغة یتعلمون الذین الرعایة مانحي لمساعدة إعدادھا تم  مستمرة سلسلة من جزء ھو المنشور
 .ومیةالی حیاتھم  في األسرة ألفراد اإلنجلیزیة اللغة

 
 مھمة مساھمة أداة ھي شخص من أكثر أو  شخص مع مرتفع بصوت قراءتھا أو القصص من لقصة المشتركة القراءة وممارسة

 وآخرون، ریوردان( المبكرة نموھم سنوات في األطفال لدى والكتابة القراءة معرفة ومھارات الشفھیة باللغة االرتقاء في

 لقراءتھا القصص اختیار أن إال  اإلنجلیزیة اللغة متعلمي ذلك في  بما األطفال لجمیع  مفیدة  المشتركة القراءة أن ورغم). 2021

 قصص عن البحث ھي بینھا من االختیار یتم التي القصص نطاق  تضییق طرق إحدى ولعل. ضخمة مھمة یمثل أن یمكن معًا

 .  االبتدائي التعلیم عمر في ھم الذین اإلنجلیزیة اللغة متعلمي لدى ةاللغ  تنمیة تدعم بخصائص  تتمیز

 



 

  

 ممارسة االستماع والتحدث بالقصص ذات النصوص التي تحتوي على قوافٍ 
 الصوتیة التوعیة من جزء ھي المھارات  ھذه. أصوات من تتألف الكلمات  وأن كلمات، من تتألف الجمل أن المبتدئون القراء یتعلم

) المكتوبة( األبجدیة اللغات وكذلك اإلنجلیزیة للغة ناجحین قراء یصبحوا ألن األطفال إعداد في تساعد التي ،)اتاألصو علم(

 الممارسة توفر قوافٍ  على تحتوي التي القصص فإن اإلنجلیزیة، اللغة لمتعلمي وبالنسبة). 2021 وآخرون، ماكبراید( األخرى

 فلنلق مرتفع،  بصوت القراءة أثناء  القوافي استخدام كیفیة ولفھم. یةاإلنجلیز اللغة في توجد التي المحددة اللغة ونماذج باألصوات

 .أُوْلبَرا جیز/ المؤلف )Duck in the Truck" (نط العربة في البط" من سطر أول على نظرة

 
This is the tale of a duck in a truck. 

 
 و  "duck" الكلمتین أن ألطفالك اشرح  ./uck/ الكلمة مقطع  نطق ممارسة وألطفالك لك  مرتفع بصوت الجملة ھذه قراءة  وتتیح

"truck"  الصوت نفس  لھما /uck/ كل وفي. أطفالك مع مرتفع بصوت الجملة قراءة في دوره منكم كل ولیأخذ. نھایتیھما في 

 الصوتین مطابقة على أطفالك وشجع "truck" في ، /uck/ الصوت وطابق "duck" في /uck/ الصوت نطق  بتأكید قم مرة،

 .أیًضا

 
 الصوتیة العناصر تعلم في كذلك األطفال دتساع Duck in the Truck مثل قوافٍ  على تحتوي التي النصوص ذات والقصص 

 أن ویمكن. النغمة القافیة، ،)التوكید( النبرة  الصوت، مستوى اإلیقاع، الصوت،) انخفاض/ علو( درجة مثل اإلنجلیزیة، للغة

 المؤكد( رةالمجھو المقاطع بین التمییز في اإلنجلیزیة اللغة متعلمي مرتفع بصوت القصص قراءة وتعبیریة القوافي سماع یساعد

 :Duck in the Truck نھایة من السطور بعض  إلى فلننظر). 2017 فلیتا،( للكلمات) علیھا المؤكد غیر( والمھموسة) علیھا

 
This is the pull as the boat takes the strain. 

These are the wheels finally gripping. 
This is the knot suddenly slipping. 

This is the truck with the engine on fast. 
Back on the track... UNSTUCK AT LAST! 

 



 

  

 تحتویان التي الكلمتان المثال، سبیل فعلى. للغة الصوتیة العناصر من العدید وممارسة لسماع وألطفالك لك فرًصا النص ھذا یتیح

 القافیة، یصنعان ”ipping-“ ومعًا،  . /ing/  و  /ip/ الصوتین نفس بھما  "slipping" و "gripping" متعددة مقاطع على

 مرتفع بصوت  المقفاة  الكلمات قراءة  وتمنح. وحده /ip/ الصوت في األول المقطع على الكلمتین كال في) التوكید( النبرة ولكن

 ).الكلمة بقیة عن عالیة بنبرة( مؤكًدا األول المقطع نطق لممارسة فرصة

 
 علوه( الصوت ودرجة) الجملة كلمات نطق  أثناء  الصوت وانخفاض ارتفاع ( النغمة لممارسة الفرصة أیًضا السطور ھذه وتعطي 

 وھذا. كلھا) كابیتال( كبیرة بحروف—”!UNSTUCK AT LAST“—عبارة آخر كتابة كیفیة الحظ ). النطق  أثناء انخفاضھ أو

 مارس أطفالك، مع. القصة نھایة في الرتیاحبا  البطة شعور إیصال بھ ویُقصد الكلمات على یُضاف الذي التأكید إلى لإلشارة

 أو الصوت وانخفاض  ارتفاع( والنغمة) المتحدث بشعور باالرتباط  عادة صوتك، انخفاض أو ارتفاع ( الصوت درجة تعدیل

 .الشعور وإلیصال للتأكید) الصوت درجة في التغیرات

 

Video Demonstration 
 

 الطالع، ولحسن. وحده المكتوب  النص من ھذه اإلنجلیزیة غةالل سمات تحدید في صعوبة الجدد اإلنجلیزیة اللغة متعلمو  یجد  ربما

 للقصص) مضغوط قرص أو رقمیة( تسجیالت ترافقھا  بمنطقتك  المحلیة المكتبة في تفقدھا یمكنك التي المصورة القصص بعض

 القصص لھذه ةالصوتی للعناصر جیًدا نموذًجا التسجیالت لھذه االستماع یعطي أن ویمكن.  مرتفع بصوت  قراءتھا یتم التي

 ونظم قافیة مطابقة لممارسة للتسجیل االستماع  أثناء القراءة محاولة وطفلك أنت  یمكنك  االستماع،  مجرد من بدالً  ولكن. الرائعة

 سبیل وعلى. مرتفع بصوت قراءتھا  أثناء القصص نص تُظھر اإلنترنت  على فیدیوھات أیًضا وھناك. المسجل القارئ) إیقاع(

 مبتكري  أحد ھو )األطفال قصص وقت كتب رف(  The Children’s Storytime Bookshelf الصوتي بالكتا فإن المثال،

 .الفیدیوھات ھذه
 
 

 بناء الوعي اللغوي بالقصص ذات الفصول 
بینما تتحسن مھارات أطفالك اللغویة ومھارتك ذاتك قد تكون جاھًزا لتحٍد أطول من القصص المصورة، مثل القصص التي  

ت التي تنقسم إلى فصول. وھي ال تحتوي على رسومات تحتوي على فصول. وتصف ھذه القصص األحداث في حیاة الشخصیا

https://youtu.be/V_OaxWCED_E
https://www.youtube.com/c/TheChildrensStorytimeBookshelf
https://www.youtube.com/c/TheChildrensStorytimeBookshelf


 

  

في كل صفحة مثل القصص المصورة، غیر أن القصص ذات الفصول الُموجھة لألطفال عادة ما تحتوي على رسم واحد على  
 األقل في كل فصل. 

 
یزال یتیح لعدید منھا ال ومن النادر أن یكون للقصص ذات الفصول نفس وتیرة اإلیقاع والقافیة كما القصص المصورة، ولكن ا 

المؤلف/   )Ramona the Pestرامونا الحشرة (فرًصا لممارسة العناصر الصوتیة للغة. لنلق نظرة على افتتاحیة فصل من  
 بیفرلي كلیري:

 
 رامونا ال تستطیع مقاومة تجعیدة

At last Ramona felt a tap on her shoulder. Her turn had come to run around the 
circle! She ran as fast as she could to catch up with the sneakers pounding on the 

asphalt ahead of her. The boing-boing curls were on the other side of the circle. 
Ramona was coming closer to them. She put out her hand. She took hold of a curl, a 

thick, springy curl— 
“Yow!” screamed the owner of the curls. 

Startled, Ramona let go. She was so surprised by the scream that she forgot to 
watch Susan’s curl spring back. 

 
ص الفریدة للقصص ذات الفصول ھي أن كل فصل لھ عنوان، وربما تحتوي ھذه العناوین على طرق لممارسة  إحدى الخصائ 

و   " R" ، تُستخدم في عناوین فصول المؤلفة بیفرلي كلیري كلمات تبدأ بالحرفین  Ramona the Pestاللغة. ففي المثال من 
 "C." ف أن "رامونا" لدیھا نفس صوت البدایة مثل وتتیح قراءة العنوان بصوت مرتفع لك ولطفلك أن یسمع كی "Resist "،  وكیف

وعندما یكون لكلمات مثل الكلمات الموجودة في عنوان فصول كلیري   ".Curl" لھا نفس صوت البدایة مثل  "Can’t" أن كلمة 
االستھاللي". ویمكن أن یضیف ھذا العنصر نفس صوت (أصوات) البدایة فإن ھذا العنصر الصوتي للغة یُعرف باسم "الجناس 

 االھتمام والرغبة إلى ممارسة أصوات البدایة. 
 

، أو عند تسمیة شيء بالتمثیل الصوتي للصوت الذي یصدره.  المحاكاة الصوتیةوعنصر آخر من العناصر الصوتیة للغة ھو 
 قراءتھا عند ألنھ الصوتیة المحاكاة على مثال ھي - ”,boing-boing“ -والكلمات المكتوبة بالخط المائل في النص أعاله 

التجعیدة في الواقع والحقیقة ھذا الصوت،  وال تصدر  .تركھ ثم سحبھ یتم) سوستة( انابضً تًا صو بالضبط تماثل فإنھا مرتفع بصوت
ولكنھا تصدره في مخیلة رامونا. ولذلك، یساعدنا استخدام المحاكاة الصوتیة في تصور المظھر الحلزوني الشبیھ بالنابض 

-boing" لتجاعید الشعر، مما یساعدنا في فھم سبب شعور رامونا بإغراء سحب تجعیدة منھ. مع طفلك، مارس قراءة الكلمة 
boing " .بصوت مرتفع لمحاكاة الصوت الذي تصدره تجاعید الشعر في مخیلة رامونا 

 
إن قراءة أي شيء تمنح ممارسة یمكنھا المساعدة في تحسین مھارات اللغة اإلنجلیزیة. ولكن عندما تقرأ أنت وطفلك بصوت   

قاع والنبرة (التوكید) اللذین یمیزان اللغة  مرتفع تمنحك التجربة فرصة سماع العناصر الصوتیة للغة وممارسة التحدث مع اإلی
 یزیة.لاإلنج

 



 

  

 الثاني) توصیات بقصص مصورة (الصفوف من ریاض األطفال إلى   10
 المؤلف/ أندریا بیتي )Rosie Revere, Engineerروزي ریفیر، المھندسة (

 سوف یُلھم القراء بإصرار روزي ویسعدون باختراعاتھا المدھشة. 
 
 المؤلف/ غریس بایرز  )I Am Enoughأنا أكفي ( 

 یمكن مشاركة مفكرة الشعر ھذه لبناء احترام الذات واالحتفاء بالتنوع.
 
 المؤلف/ غایا كورنوول  )Jabari Jumpsجابري یقفز ( 

 انضم إلى جابري وھو یقوم بمحاولتھ األولى للقفز من لوح الغطس العالي. 
 
 المؤلف/ أندریا بیتي )Sofia Valdez, Future Prezصوفیا فالدیز، رئیسة المستقبل ( 

 ا. ربما تكون صوفیا فتاة صغیرة، ولكن لدیھا خطط كبیرة لتحسین منطقتھ
 

 المؤلف/ مات دي ال بیینا  )Last Stop on Market Streetالمحطة األخیرة في شارع السوق (
 تصف ھذه القصة الغنائیة المناظر واألصوات التي یقابلھا الراوي في رحلتھ بالحافلة إلى المنزل. 

 
 Levi Strauss Gets a Bright Idea :A Fairlyقصة محبوكة جیًدا عن بنطال ( لیفي ستراوس لدیھ فكرة المعة: 

Fabricated Story of a Pair of Pants) المؤلف/ توني جونستون 
 " (فكرة المعة) من خالل ھذه القصة الحیة الختراع بنطال الجینز األزرق.brigth ideaیمكنك مناقشة التعبیر االصطالحي " 

 
 المؤلف/ برایان فلوكا  )Locomotiveالقاطرة (

" (طنین)) مع ھذا النص المقفى الذي  buzzسمیة شيء بالتمثیل الصوتي للصوت الذي یصدره، مثل " مارس المحاكاة الصوتیة (ت
 ینقل القارئ إلى األیام األولى للسكك الحدیدیة األمریكیة.

 
 المؤلف/ أوجي مورا  )Thank You, Omuشكًرا آمو (  

 ) بقافیة مع الیخني اللذیذ الذي تصنعھ. اقرأ كل ما یتعلق بآمو، التي یُنطق اسمھا (آمو
 

 موریسون -المؤلف/ كوني شوفیلد )I Got the Rhythmاإلیقاع عندي (
 رسومات نشطة ونص مقفى مفعم بالحیویة یحاكي حماسة الراوي في الحیاة. 

 
 المؤلف/ جانیت سكوایرز  )The Gingerbread Cowboyكعكة الزنجبیل ( راعي بقر

 الحكایة الكالسیكیة تضع رجل الكعكة الشھیر في الغرب المتوحش.ھذه النسخة من  
 

 توصیات بقصص ذات فصول (الصفوف من الثالث إلى الخامس) 10
 



 

  

ًقا لھمفري (  المؤلف/ بیتي بیرني )The World According to Humphreyالعالم طب
 (القداد القارض) یحن إلى الخروج من قفصھ واالنطالق في المغامرات.  ھمفري الھامستر

 
 المؤلف/ مونیكا براون )Lola Levine is not Meanلوال لیفاین لیست خبیثة (

 تعشق لوال كرة القدم (األوروبیة)، ولكن عندما تؤذي العبة أخرى عن غیر قصد یجب أن تتعلم كیف تصحح األمور. 
 
 المؤلف/ ریتا ولیامز غارسیا  )One Crazy Summer(ذلك الصیف المجنون  

ھذه القصة ذات الفصول التي تدور أحداثھا في ستینیات القرن العشرین تحكي عن مغامرات ثالث أخوات یقضین الصیف مع  
 أمھن في أوكالند بوالیة كالیفورنیا.

 
 المؤلف/ كیت دي كامیلو  )The Tale of Desperauxحكایة دیسبرو (

 سوف تحب ھذا الفأر المغامر في ھذه القصة الخیالیة التي تدور أحداثھا في العصور الوسطى. 
 

 المؤلف/ نیل غایمان  )Fortunately, the Milkلحسن الحظ، اللبن (
 اكتشف األحداث الغریبة التي تحدث عندما یشتري أبو الراوي زجاجة لبن. 

 
 Alvin Ho :Allergic to Girls, School, andة من الفتیات والمدرسة وأشیاء مرعبة أخرى (ألفین ھو: لدیھ حساسی 

Other Scary Things)  المؤلف لینور لوك 
 لیس ھناك الكثیر مما یخاف منھ ألفین ھو، ولكن ھذا ال یمنعھ من أن یكون بطالً في خیالھ الخصب.

 
 المؤلف/ میغان ماكدونالد  (Stink :The Incredible Shrinking Kidستنك: الفتى المنكمش الرھیب)  

 رسوم ھزلیة مفعمة بالحیویة تساعد في حكایة مغامرات ستنك، الفتى القصیر صاحب المغامرات العمالقة.
 
 

 المؤلف/ بریسیال مانتي  )Jaz Santos vs. the Worldجاز سانتوس ضد العالم (
 ال ترید جاز أي شيء أكثر من یُحمل فریقھا لكرة القدم برامروك ستارز على محمل الجد. 

 
 المؤلف/ جوانا میدینا  )Juana and Lucasجوانا و لوكاس (

 تصف ھذه القصة المرحة حیاة جوانا في بوغوتا عاصمة كولومبیا، مع كلبھا المحبوب لوكاس. 
 
 المؤلف/ لویس ساشار  )Sideways Stories from Wayside Schoolقصص جانبیة من مدرسة واي ساید ( 

 اكتشف السبب في أن المدرسة ال یمكن أن تكون مملة أبًدا في مدرسة واي ساید المجنونة.
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