
 
 

 

  شمل تالتي  أشكاله بمختلف واصل وسيلة للت  األخرى  ليزية مثلها مثل باقي اللغاتجعّد اللغة اإلنت  

وسيلة   العاماإلغالق  فترة خالل باتتو ،عبير، واإلصغاء، والقراءة، والكتابة، والمطالعة، والوصف والتمحادثةال

التواصل الرئيسة للقيام بمعظم نشاطاتنا وفعالياتنا اليومية مثل التحّدث مع أقربائنا باستخدام وسائل 

كتابة رسائل البريد  وأ، facetimeأو فايس تايم  Zoomتطبيق زووم ك االتصال المرئية والمسموعة

مشاهدة قنوات بث مقاطع  أو األخبارقراءة و المطالعة وأ snapchats اإللكتروني ومحادثات سناب شات

عن نشاطاتهم اليومية األخرى ووالد على التحّدث معك عن هذه النشاطات، األوسيساعد تشجيع الفيديو. 

 القراءة والكتابة وتعلم اللغة اإلنجليزية. ب على دعم إلمامهم

 

 دعم الدراسة المنزليةل نشرة معلومات
 لشبكة المعارف التربوية

اللغة اإلنجليزية والقراءة في مادتي دعم تقديم ال
 الثانوية ةيالدراس لمرحلةا والكتابة لطالب

 Prof. Susanne Gannon & Jennifer Doveالبروفيسور سوزان غانون وجنيفر دوف 

  اإلغالقفترة م أثناء التعل  

 داوم على 

 القراءة

 والمحادثة

 والكتابة



 

للتعرّف على  لمشاريع إبداعية    مصادراألفكار أن تكون  هذه    لكلمكن  ي

المهتمين  القرّاء  أو  صدى    فق  . المشاهدين  وكن  جانبهم  ناقد إلى 

ابنك  لحديث  الرؤيتهم.  إيجابي   ما  مع  شيء  كتابة  في  نواياه  عن 

على توضيح أفكاره بشكل أفضل. إن قراءة   ه أن يساعدممكن  وتنظيمه  

مهتم لمستمع  مرتفع  بصوت  إباألمر  المسودة  االستماع  أو  لى ، 

الت  ابنك ساعد  يأن  له  مكن  ي،  صوتي  تسجيل منطق    أكد على  من 

يكتب    أبنك  . إذا كانحّجته وإذا ما كان موفقاً في توظيف اللغة فيها

، أو أي دليل آخر قد يقنع لمقابلةاالحجج    عن ، فتحدث معه  اً جدلي  مقاالً 

إبداء االنطباعات والمالحظات عمّا يجيد  إن  .  هبوجهة نظر   المستمعين 

، وما الطالب القيام به أو األشياء التي يمكن أن يعمل على تحسينها

يحدث س   قد  ذلك  نحو    هساعديبعد  االنتقال  التالية على  المسودة 

 عملهم. لمشروع

 

 الكتابة: فهمها بشكل صحيح، وتحسينها 

قدرة   تتحّسن ولذا س  ،إن الكتابة نشاط يحتاج إلى ممارسة دائمة

ما زادت  ستزداد ثقته بنفسه كلّ الطالب على الكتابة وبالتالي  

لم  ألنه من ارتكاب أخطاء أمامك  ابنكقد يخاف و، ممارسته لها

عن    أسرةاللغة بعد. يمكنكم التحدث مًعا ك  نواحييتقن جميع 

حدد أهداف شخصية للكتابة. قد ال يعرف  كل منكما يالكتابة و

وإنها  الشباب أن الكتابة مهمة معقدة حتى بالنسبة للبالغين، 

القرّاء الذين  العديد من القرارات الصعبة حول  اتخاذ تتطلب

واختيار الكلمات وبنية    هوشكل  النص وغرض يستهدفهم الكاتب

أمر عدم انتظام أو ترتيب المسودات األولية  ، وقد يجهلون  الجملة

مجموعة  من خالل  الكتابةشجعهم على   ألي عمل إبداعي.

  .دقيق اللغويوالت ،لمراجعةوا ،والصياغة كالتخطيط،للعمليات 

  اإلنترنت لتحسين الكتابة المتاحة على  دوات  األب االستعانةويمكن 

في أحدث إصدار من تطبيق    خاصيّة التدقيققد تتضمن   والتي

Word. 

 
من الممكن تحقيقها  أهداف محددة صغيرة   وضععلى    ابنكساعد 

إجابة من  على سبيل المثال، اكتب .  لتحسين مهارته في الكتابة

كتابة مسودة افتتاحية وصفية للقصة، أو المقال، عن فقرة واحدة  

تأليف قصة مصورة أو صمم  أو تأليف قصيدة من ستة أسطر، أو 

يجب أن تقوم  صورة ذهنية ملونة لمهمة كتابية طويلة. 

بالتصحيحات اإلمالئية وعالمات الترقيم في المراحل األخيرة من  

 يمكن تحقيقه في جلسة عمل قصيرة.  وهذا شيءعملية الكتابة  

 

 القراءة باللغة اإلنجليزية 

نصوص   ابنكالنصوص هي محور اللغة اإلنجليزية. سيكون لدى 

لدراستها بما في ذلك الروايات والقصص القصيرة والشعر  

والمسرحيات والقصص الواقعية واألفالم والنصوص الرقمية. يمكنك  

التي  قراءة أو مشاهدة نصوصه  مشاركته من خالل  ابنك دعم

األنشطة لهم  هذه . سيكون معلمهم قد حدد  حّددتها له مدرسته

ولكن معظم الطالب سيستفيدون من مناقشة القضايا   ،إلكمالها

ألسئلة حول النصوص باللغة  الرئيسية في النص. غالبًا ما تتعلق ا

)مثل السياق والمنظور  مفاهيم نصية إنجليزية اإلنجليزية بـ 

  لألستراليين القراءة ولدى موقع . اللغة أساليبوالسرد( أو 

Reading Australia   أنشطة تعليمية صممها مدرسو اللغة

على مئات النصوص األسترالية. تحقق مما إذا  مبنية اإلنجليزية 

 .لديهم كان النص الذي يقرأه طفلك موجوًدا

 

 

 القراءة والكتابة؟ يف أساعد ابني المراهق في ك

 سعادة ولدك وتحصيله للعلم دعم 

  الممتعة والقائمة على الدعم والتشجيع  يةالروتين األنشطة  المحافظة على  إن  

عن  تال   أهمية  التي  قل  على تلك  نكبّين  م  .  ةالمدرسي  واجباتهم   تجعلهم 

  لذا و zoom fatigue. زووم  بسبب   رهاقلإلمعرضون أيضاً  كما البالغين  الشباب  ف

المدارس    اعتمدت فكرة  بعض  من  "الثانوية  استراحة  يوم  الجمعة  يوم 

دوري  "  التكنولوجيا أسبوعين  بشكل  ال  كل  فيها  بحيث  مطالباً  الطالب  يكون 

في .  اعتيادية  صفوف دراسية   يكون هنالك أي   وال  بالقيام بأّي واجبات مدرسية

أو الحصول  هذا اليوم يمكن للطالب استدراك ما فاتهم من الواجبات المدرسية 

 على مساعدة فردية أو الحصول على استراحة كاملة.

 
الدراسة والقيام بواجباتهم    أنّه من األسهل عليهمسيجد العديد من الطالب  

الورقالمدرسية   لذا    ةباستخدام  البنكوالقلم،  من    قّدم  مطبوعة  تلك  نسًخا 

أمكن   الواجبات مالحظات و.  ذلك  إن  تدوين  عليه  الحصة  هاقترح  عند    أثناء  أو 

اإلنترنت.    الدراسية  الموارد  مشاهدة ايعتبر  عبر  والقوائم  تدوين  لمالحظات 

إلمام الطالب  الطرائق  من الأسئلتك الخاصة    وضعووالتلخيص   مفيدة لتوسيع 

 بمواده الدراسية وزيادة العلم الذي سيحصل عليه منها.  

 
األمور المطلوب منه القيام بها في واجبات اللغة    ي طلعك علىأن    ابنك اطلب من  

تعرف    الطالب في صفوفهم على االنترنيت.اإلنكليزية والنشطات التي يقوم بها  

ق التي  الموارد  إكمال   إليهمبتقديمها  مدرسوهم    امعلى  على  لمساعدتهم 

وإبدائك االهتمام بكّل ما يقوله أو يفعله، وتشجيعك    ك لولد  ك إن إصغائالواجبات.  

هو أمر    له، وإظهار ثقتك في مقدرته على إيجاد الحلول لكّل مشكلة تواجهه

وما هو غير متأكد من  بنك إن سؤالك أل.  مفيٌد جداً  بالفعل،  يعرفه    بتحديد ما 

التشديد على أنّه ال  في  ساعد  سي، وما يحتاج إلى معرفته بعد ذلك،  معرفته

 .يزال يتلقّى العلم

 
والذي يتعّذر  للحصول على أي دعم يحتاجه    ابنك تواصل مع مدرسة ابق على 

حيث له  تقديمه  عليك  الجماعي   ،  أو  الفردي  الدعم  المدارس  معظم  تقدم 

أو    COVID tutorعبر اإلنترنت من خالل برنامج    لمجموعة صغيرة من األشخاص

 برنامج المساعدة التعليمية الخاص بهم.

 
 التعلم االجتماعي باللغة اإلنجليزية 

الطالب اإلنجليزيةمادة  في    يتعلم  المناقشات    اللغة  األفكار  من خالل  وابتكار 

إنه  .  هم مع بعضهم البعضمالحظاتواختبارها مع زمالئهم، ومشاركة مسودات  

ألمر غير اعتيادي بالنسبة البنك أن يعمل بهذا الكم من االستقاللية كما هو  

 على التواصل مع أحد األصدقاءشجعهم    حاصل اآلن خالل فترة اإلغالق العام.

اإلنترنت   معهمعبر  اإتمام  على    والعمل  اللغة  أو  واجبات    إنجازإلنجليزية 

أفالم  ترفيهيال  هممشروع أو  صوتية،  مقاطع  أو  فكاهي،  فيلم  عمل  مثل   ،

األلعاب المتحركة، أو رواية حزينة، أو مجموعة نكات، أو حملة إعالنية. شجعهم  

على التواصل مع األقارب المسنين أو الجيران من خالل تسجيل مقابلة عبر  

 اإلنترنت أو عبر الهاتف الستخدامها كأساس لقصة. 

http://englishtextualconcepts.nsw.edu.au/
http://englishtextualconcepts.nsw.edu.au/
http://englishtextualconcepts.nsw.edu.au/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx7cmnb/revision/1
https://readingaustralia.com.au/
https://readingaustralia.com.au/
https://academicresourcecenter.harvard.edu/minimizing-zoom-fatigue?fbclid=IwAR20tWI07Al7Bnlb3AEyL7rPnc4-52lhRNnmuSgfRNJLGVhfA1DnIh2y-uo


 التعامل مع عالم اللغة اإلنجليزية على نطاق أوسع 

 
  Poetry Monthأغسطس/ آب هو شهر الشعر أن شهر  •

مسابقة   30 مسابقة Red Room Poetryوفيه تقيم منظمة 

حيث يطلب من المتسابقين نظم ثالثة  للشعر   جائزة 30و

. جربهم!  من الشعر عن موضوع معين في كّل يوم أبيات

من القصائد، بما  كم هائل The Projectsصفحة وتحتوي 

  سكان أستراليا األصليين بلغات قصائد شعرية في ذلك 

Poetry in First Languages ،  ومختارات من الشعر بين

.  Disappearing project  و   In Your Hands poetry يديك

  Poem ية للحفاظ على البيئة الشعر مسابقةالاشترك في 

Forest (سبتمبر 17بتاريخ  أبواب التسجيل تغلق\   )أيلول

 رة. لغرس شج 

على    Poetry Foundationوي المؤسسة الشعرية تتح •

يتميز  وأرشيف الشعر العديد من القصائد الكالسيكية و 

الشعراء بإلقاء قصائدهم بصوت عاٍل. وقد يكون هذا مصدر  

من قصائدهم   كتابة مختاراتإلهام لإلبداع لدى الطالب ل

ة شعرهم الخاص، أو أداء وتسجيل شعر  المفضلة، أو كتاب

  تكون . يمكن أنعن الحفاظ على البيئة واستدامتها

]وهو نوع من أنواع  لتنقيح ا األنشطة الشعرية األخرى مثل

  وإعادة صياغته  تعديل نص معين  الشعر التي تعتمد على

خيارات ممتعة للكتاب  هي و   Blackout ]في قالب شعري

 الخالقين. المترددين والطالب 

الحصول  كنت عضًوا في مكتبتك العامة المحلية، فيمكنك إذا  •

الكتب الرقمية والكتب الصوتية والمجالت   أو االطالع على

تحقق من  . Get started with Libbyمن موقع عبر اإلنترنت 

  My School Libraryالموارد التفاعلية على مكتبة مدرستي 

 ابة الطالب(. الخاصة بطفلك )تسجيل الدخول عبر بو

 YouTubeعلى يوتيوب  WestWords OFFICIALقناة تعرض  •

Poets’ Corner، و Zoom Slams  وWriting Western 

Sydney: The readings 

•  

                     

 الفنية ورش العمل للكتابة وسلسلة من                          

 التوضيحية.والرسومات                         

  مسابقة توجد، Campbellownمنطقة بالنسبة لسكان  •
Westwords لكتابة في ا األدبية 

 متاحة للطالب في الكتابة Fisher’s Ghostجائزة و
 2021.األول  شرين ت \ أكتوبر  5وتغلق بتاريخ            
 وتحقق  Human Libraryقم بزيارة مكتبة  •

 يمكن للطالب من الكتب المتاحة "لالستعارة".                      
  ألنفسهم أو لشخص ةمكتبتدوينه في ال ةبكتا                      

 معجبين به.                      
 Sydney Theatre مسرح سيدني االفتراضيةشركة تقدم  •

Company Virtual   أعماالً فنية قائمة على أسلوب المناجاة
 ،والمونولوج

فيديو  على مقطع  سجل أدائك  والعروض القصيرة والقراءات.       

 عائلتك أو أصدقائك.                                                   مع لمشاركته

 شكسبير عبر من مسرحيات  يمكن رؤية المشاهد القصيرة                        

                      Bell Shakespeare . 

 

 الخاتمة 

 
 تذكر أن مهارات اللغة اإلنجليزية ومهارات القراءة والكتابة 

  على التعامل مع الموارد ابنك شجع   تتطور في جميع أنواع السياقات.

  ابنكاتصل بالمدرسة إذا كان  ، وهمدرست   وضعتها لهالتي   الدراسية 

، دعه  له عمله المحدد ابنكإذا أنهى  مساعدة.البحاجة إلى 

  التي يمكن أنوال تعد وال تحصى  اخرىكشف فرص إبداعية ستي

 ستخدام  تجذبه ال

 . ومتلقين حقيقيين  حقيقية اللغة ألغراض

 

 

 الوقت المناسب إليقاف تشغيل  إن ه  ) المطالعة  

 (wi-fi  شبكة

مخزون  و  ،والذاكرة  المقدرة اإلدراكية  لدى الطالب  زعزّ تظهر األبحاث أن القراءة ت      

التوتر، وتعزز التعاطف وتخفف من  تقلل  و.  ومهارات الكتابة، والنوم   ،المفردات

  منمن الشعور بالوحدة. فكر في إيجاد فترة زمنية قصيرة منتظمة لكل فرد  

"أترك كل شيء واقرأ". اجلس في الشمس أو في  وقت  األسرة من أجل  

سًن، فيمكنك أنت  ال  صغار فيزاوية مخصصة للقراءة. إذا كان لديك أطفال  

الثانوية  ،ابنكو المدرسة  التناوطالب  أو    ب،  لهم  عاٍل  بصوت  القراءة  على 

وبصرية نصوص  تسجيل   مثل   للقراءة  سمعية  منصة    فلبغريد   )باستخدام 

Flipgrid    سكرينكاستيفي أو  Screencastify  مع األشخاص الذين    تها للمشارك

نفسهيال   المنزل  في  معك  مؤخًرا    .سكنون  األطفال    مجلس نشر  كتاب 

لكتب    ةمختصر قوائم  The Children’s Book Council of Australia  األسترالي

، وتتوفر  2021ن الفائزين لعام  لصغار والكبار وأعلنوا ع لالطفولة المبكرة والقراء  

ليها  يحصلوا ع   يمكن للطالب أنمواد الدعم أيًضا على موقعهم اإللكتروني.  

قد يرغب  وككتب إلكترونية من خالل مكتبتهم العامة أو مكتبتهم المدرسية.  

ترجمات األدب العالمي الموجودة في   لتعرف علىالطالب األكبر سًنا في ا

 . Words Without Borders كلمات بال حدودالمجلة عبر اإلنترنت 

 
 تعل م اللغة اإلنكليزية في الهواء الطلق 

ذلك ممكًنا.  إن    يكون  لنا جميًعا، عندما  الخارج مهم  الوقت في  بعض  قضاء 

  شرفة   فيأن يقرأ كتابًا في الخارج أو يقرأ بصوت عاٍل ألشقائه    البنكيمكن  

لشباب، ولكن إذا كانوا يشعرون بالملل  ا. يعد هذا وقًتا مهماً جداً لراحة  المنزل

ن الفرص اإلبداعية في  يمكن أن تكوف،  يحتاجون إلى تشجيع للقيام بذلكأو  

. عندما يذهبون في نزهة على األقدام، يمكنهم دافعاً قوياً لهمالهواء الطلق 

الخلفي   المنظرأو    كتابة كل ما يرونه في دفتر مالحظات الكاتب أو وصف الفناء

مغامرة    ، بالتفصيل  للمنزل قصة  وتأليف  بالصور  نزهتهم  توثيق  يمكنهم  أو 

فيلم قصير.   أو تصوير  أو بطاقات مصورة  بكتابة قصائد قصيرة  قد يستمتعون 

 قدحتى قصيدة  أو  بريدية أو رسائل ووضعها في صندوق بريد جار أو صديق.  

 يجدونها على اإلنترنت ويقوموا بطباعتها ستكون شيئاً محبباً لشخص قريب. 

 

                                  موارد القراءة والكتابة 

المصممة لتحسين   األلعاب تتضمن األلعاب الرقمية المجانية عبر اإلنترنت تلك 
أو يمكنك ربط النشاط  Typeracer سرعة الطباعة  مسابقةالطباعة مثل 
بالمفردات وأنشطة القواعد في برنامج الغذاء  بمدى اإللمام االجتماعي 

في تطبيق   وا . اشترك FreeRiceفري رايسالعالمي التابع لألمم المتحدة 
بعضكما البعض الستخدام هذه   واوتحد  ”word of the day“"كلمة اليوم" 

يمكن أن تشمل األنشطة غير المتصلة باإلنترنت قيام   الكلمة خالل اليوم.
  بعمل كلمات متقاطعة بناًء على رواية أو نص آخر، أو إعادة كتابة مقطع ابنك

صيغة  من وجهة نظر مختلفة )على سبيل المثال، تبديل   نّص معين 
)مثل تبديل زمن المضارع   الفعل  ( أو صيغةالمخاطب إلى صيغة المتكلم

كلمات  مرادفاتكلمات جديدة والعثور على  يف ]معنى[تعربالماضي(، أو 
دي إعادة تأليف النصوص أو تحويلها إلى أشكال جديدة  تؤ. يمكن أن معينة

، على سبيل المثال، كتابة المذكرات الطالب واستيعابه إلى زيادة فهم
مع  مقابلة لأسئلة  طرح، أو هاالرئيسية فيكإحدى شخصيات  اليومية 

.ةمصور  قصةلشخصية، أو تحويل القصيدة إلى قصة قصيرة أو ا
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