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 ... األفاضلأولياء األمور 
 

 
 

ية مهاراتهم، وللقراءة تعتبر اإلجازة الصيفية فرصة مواتية ليحظى أبناؤنا بمتعة القراءة إلثراء عقولهم وتنم    

داركه لمستوى موتطوير  لطفلالمعرفي والمهاري الذي اكتسبه امستوى العلى الصيفية أهمية بالغة في الحفاظ  

 أرفع. 

      
 

يفقدون ما فترة اإلجازة الصيفية ون خالل ؤالذين ال يقر) أن األطفال  1أكدت دراسة أجرتها إحدى الجامعات   

فقدان التعلم وأشارت الدراسة لهذا االنقطاع عن القراءة بـ ) ، القراءة مهاراتهم في ال يقل عن شهرين من تطور

ن ما يكتسبو الصيف إجازةون خالل ؤالذين يقرأكدت الدراسة أن األطفال من ناحية أخرى ،  .(في الصيف

 شهًرا من الكفاءة في القراءة.  يعادل

 
 

الطالع على موقع نا الطالب على متعة القراءة في فترة الصيف واستمرار تعلمهم نوصي باولتحفيز أبنائ       

 عصافير .

  ديه. واسع للقراءة ، تمنح الطفل حرية اختيار الكتب والقصص المفضلة لموقع عصافير هو مورد
  ه.بالعالم المحيط  هفاكشاستبذاته ومشاعره ، ومعرفة الطفل يساعد موقع عصافير على إثراء 

  الل أجهزة للموقع واالستمتاع بالقراءة من خالمكتبة اإللكترونية موارد يمكن للطالب الوصول إلى
 .الجهاز المحمول في أي مكان وفي أي وقت الحاسب األلي أو 

  الموقع تلقائيا عبريطلع المعلمون والمعلمات على مستوى قراءة الطالب ونشاطاتهم. 
  القصة  عند إكمال الطالب قراءةلطالب تشجيعية ليتضمن موقع عصافير للتعليم اإللكتروني حوافز

 قراءة المزيد .المختارة وتشجعه على 
    

 

في موقع  (5-1طالب المرحلة االبتدائية )جميع على اشتراك مدرسة المعرفة العالمية حرصت و قد    

، وهي ماعية الخيالية والعلمية واالجتوالقصص المتنوعة مئات الكتب ، لما يتضمنه هذا الموقع من عصافير

 في عدة مستويات مختلفة للقراءة .متاحة 

 

القراءة ذات  تمكنه من ممارسةالمفيدة العديد من الكتب  طالب مكتبة شخصية تحوي الموقع لكل حييت       

 المحاور التالية :المرتكزة على مغزى ال

 التسامح ، تقبل االختالف ، االمتنان ...(اإلنسانية خالقية األقيم ال ( 

 (، التعامل مع اآلخرينشاعرمتطوير الذكاء العاطفي ) احترام الذات ، التعامل مع ال... 

  ( مفاهيم أساسية)..... األرقام ، الحروف ، األشكال ، األلوان 

 )..... العلوم الحياتية التطبيقية ) الفضاء ، األنظمة البيئية ، علوم 
 

 .الصيفية  اإلجازةخالل يتيح موقع عصافير للطالب حرية اختيار الكتب أو القصص المفضلة لديه 

                                                           
يلة ثالث سنوات حول (، قام البروفيسور ريتشارد ألينجتون والبروفيسور فرانسيس بدراسة استمرت طUniversity of Tennesseeأجريت في جامعة ) الدراسة -1

   األثر الكبير في ارتفاع مستوى إنجاز القراءة لدى الطالب الذين يمارسون القراءة في إجازة الصيف .
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 : الخطوات التالية  اتباعء ، الرجاألبنائكم تفعيل مهمة القراءة في اإلجازة الصيفية ل

   تسجيل الدخول في موقع عصافير . 
http://3asafeer.com/login 

 
 ة  و كلمة المرور / إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب . 

العام الدراسي في مذكرة اسم المستخدم وكلمة المرور  في بداية : لقد تم إرسال بيانات الدخول للموقع ) 

 ( . نوتة الواجبات  -الواجبات المدرسية 

 

 

 

  الطالب الكتاب الذي يرغب في قراءته حسب مستوى القراءة المناسب له ، يختار بعد إتمام تسجيل الدخول . 

 

 

 

 

 

 

 :  لتحقيق أفضل النتائج في القراءة بطالقة واسترسال ، نوصي باتباع الخطوات التالية 

 ( . انقر على أيقونة االستماع إلى القصة  ) مختارة االستماع إلى القصة ال 

   ليتمكن من يمكن للطالب تسجيل قراءاته و إعادة االستماع إليها ) بصوت عاٍل قراءة جهرية قراءة القصة ،

 ( .   أثناء القراءة اآلداء الصوتي مع تحسين المعنى السليمة بطالقة والمبينة القراءة 

  لكل قصة المصاحبة حل األسئلة . 

  كل بمتابعة المعلمون و المعلمات يقوم . االنتهاء من هذه الخطوات يمكن للطالب االنتقال للكتاب الذي يليهبعد

 . طالب و طالبة و االستماع إلى تسجيالتهم 

  االنتقال إلى مستوى أعلى بعد إتمام قصص المستوى سيفوز الطالب بنجوم تشجيعية ، يمكنه بعد ذلك

 . وتحسين آدائه القرائي جديدة  كتساب مفردات وتراكيب لغويةال


