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 ينجلشإ ماكميالن

 لآلباء إرشادات

 

 أفكار للتعلم داخل المنزل

 

أن تفعل الكثٌر لمساعدة  وكأب؛ وبمقدورك ٌنجلشإ ٌتعلم طفلك اآلن اللغة اإلنجلٌزٌة عبر ماكمٌالن
اللغة بصورة كبٌرة تنفٌذ الذٌن ال ٌتقنون غة اإلنجلٌزٌة. وٌمكن لآلباء طفلك فً استذكار دروسه فً الل

 مارٌن التالٌة؛ وقد تم تمٌٌز تلك التمارٌن بوضع شكل النجمة.)*(بعضا من الت
 

 

 نصائح عامة

 

 أظهر اهتماما وتحمسا لممارسة طفلك للغة اإلنجلٌزٌة، فحماسك سٌرفع من معنوٌاته.
 

اجعل التمارٌن ممتعة بممارسة بعضا من األلعاب الموضحة فً تلك الورقة، واعط الطفل وقتا كافٌا 
 ة وتنفٌذ بعض األنشطة. للرد على األسئل

 

كن إٌجابٌا واثن على أي شًء جٌد ٌقوم به طفلك، وتجنب تركٌز تعلٌقاتك على أخطائه حتى ال تشعره 
 بالفشل.

 

أمام كل نشاط ٌبلً  -إن توفرت-جهز ورقة تقٌٌم آلداء طفلك، وضع أٌة ملصقات صغٌرة)نجوم مثال(
ة. هذه الطرٌقة محفزة للغاٌة وتمنح الطفل سجال مرئٌا فٌه حسنا أو ٌبذل فٌه مجهودا فً اللغة اإلنجلٌزٌ

 لما أحرزه من تقدم.
 

 

 إينجلش تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ماكميالن

 

ها الكتاب. إطلب على شخصٌات تظهر فً األنشطة والقصص التً ٌشمل إٌنجلشتحتوي كتب ماكمٌالن 
ما اسم تلك الشخصٌة؟ وكم تبلغ من  الشخصٌات، موجها أسئلة من نوعٌة:لك تلك  من طفلك أن ٌعرف

 شعرها؟\العمر؟ وماذا تحب؟ ما لون عٌنها

 

ألق نظرة على القصص التً درسها طفلك بالفصل، ثم اطلب منه أن ٌشٌر إلى الصور فٌما تستمع  )*(
 إلٌها على االسطوانات المضغوطة الخاصة بـتمارٌن االستماع.

 

. سٌمنحه ذلك ثقة أكبر إٌنجلش ب ماكمٌالناالواردة فً كت )*(إطلب من طفلك أن ٌعلمك أٌا من األغانً
وٌجعله ٌدرك مدى تقدٌرك ألهمٌة استخدام اللغة اإلنجلٌزٌة. ثم اطلب منه تأدٌة تلك األغانً معك 

 بطرٌقة حوارٌة. 
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، ثم اطلب منه إٌنجلش إطلب من طفلك أن ٌخبرك عن أي نص مخصص للقراءة فً كتاب ماكمٌالن
ء واإلجابة على أٌة أسئلة متعلقة به فً الكتاب. إترك له المجال للقٌام بذلك حسب قراءة هذا الجز

 مقدرته، وال تستعجله أثناء القراءة
 

 

 طرق لتعلم المفردات

 

*استغل األوقات التً تقضٌها مع طفلك فً مشاهدة التلفاز، أو التجول فً المطاعم والمحال ومثلها من 
لٌزٌة وردت فً البرامج التلٌفزٌونٌة أو فً قوائم وملصقات المطاعم األماكن) هل هناك أٌة كلمات إنج

ٌمكن للطفل  .نطقها والمحال؟(. إطلب من طفلك أن ٌصف لك ما ٌرى من أشٌاء وأن ٌخبرك كٌفٌة
 .لٌكون كتاب المفردات فً دفتر المالحظات تلك الكلماتكذلك أن ٌدون 

. ٌمكن تنزٌل تلك البطاقات من التعلٌمٌة ذات الصورالبطاقات  ٌمكن تنفٌذ األنشطة التالٌة باستخدام
أو تستطيع أن   www.macmillanyounglearners.com/macmillanenglishموقعنا على اإلنترنت 

 ها لمراجعة المفردات الواردة فً الكتاب.وتعد تلك طرٌقة ممتازة فً حد ذاتتعمل مع طفلك على صنعها. 

 

 

 أفكار للتعلم في المنزل
 

ثمة أنشطة بسٌطة وكثٌرة ٌمكنك استخدامها لمراجعة المفردات مع طفلك. هذه التمارٌن عادة ما تكون 
لخاصة. ٌمكنك أن تجرب االعتماد على بعض من تلك أقرب إلى األلعاب التً ٌمارسها األطفل بلغتهم ا

 األلعاب إلى جانب تلك المقترحة فٌما ٌلً.
 
 أين الصورة الناقصة؟ )*(-

 ٌشمل هذا النشاط تدرٌبا على المفردات باستخدام كلمات من مواضٌع مختلفة.

 
خرى. قل لطفلك ضع ثمانٌة بطاقات على المنضدة، ثم اطلب من طفلك أن ٌذكر المفردات واحدة تلو األ

 ثم اسأله أن ٌذكر الصورة الناقصة. ما تقوم أنت بسحب واحدة من الصورأن ٌغمض عٌنٌه فٌ
 

 رددها إذا كانت صحيحة-

 

 ٌمرن هذا النشاط طفلك على الكلمات المستخدمة فً جمل كاملة.

 

ما. إذا كان على المنضدة، ثم أشر إلى إحدى الصور واذكر إس تعلٌمٌة بطاقات 01ضع ما ال ٌزٌد عن 

 اإلسم الذي ذكرته صحٌحا، فٌنبغً على طفلك أن ٌردده، وإن كان خاطئا ٌلزم الصمت.
 

 خمن البطاقة التعليمية الصحيحة

 

 النشاط تدرٌبا على طرح األسئلة و إعطاء إجابات قصٌرة. ٌشمل هذا
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على التخمٌن  ضع مجموعة من البطاقات التعلٌمٌة على المنضدة، ثم اختر واحدة سراً و شجع طفلك
عن طرٌق طرح األسئلة مثل: هل هو أخضر؟ كال./ هل هو أصفر؟ نعم. ٌمكنك تناوب اللعب حتى 

 ٌتمكن طفلك من السؤال و اإلجابة.
 

 استخدام اسطوانة قاموس"العمل بالكلمات"
 

قهم. افتح مع طفلك اسطوانة قاموس "العمل بالكلمات" و انقر على كلمات مختلفة ثم استمع إلى كٌفٌة نط
 اطلب من طفلك تكرار الكلمة بعد سماع نطقها.

 
 قواعد نحوية

 الجمل الطويلة

 

 ٌمرن هذا النشاط الطفل على تكوٌن جمل تامة.

 

ٌمكن ممارسة تلك اللعبة بمشاركة فردٌن أو أكثر، والهدف منها هو تكوٌن جمل طوٌلة للغاٌة؛ وتكون 
ت...مضٌفا أي اسم مثل "تفاحتٌن". ٌضٌف الطفل كاآلتً: إبدأ بعبارة مثل:" ذهبت إلى المحل واشترٌ

بعد ذلك على تلك الجملة بأن ٌقول مثال: "ذهبت إلى المحل واشترٌت تفاحتٌن و...مضٌفا شٌئٌن آخرٌن 
إلى القائمة، مثل "موزتٌن". استمر فً هذا التمرٌن حتى ٌعجز أي منكما عن تذكر القائمة. ٌمكنك أٌضا 

أ بتلك العبارات لتجربة هذه الجوانب من اللغة، كـ" حصلت فً عٌد أن تمارس تلك اللعبة بأن تبد
أماكن(، و"رأٌت وحشا ذا...)أجزاء \مٌالدي على ..)دمى ومقتنٌات(، "ذهبت للتمشٌة ورأٌت..)حٌوانات

 من الجسم(.
 

 لون الكلمات

 

ت وأقالم ٌساعد هذا النشاط الطفل على التعرف على أنماط اللغة. سوف تحتاج إلى بطاقات بالكلما
 ملونة مختلفة. وٌمكن استخدام النظام التالً:

 

 نحن، هم) ضمائر فاعل( أنا، أنت، هو، هً،       أسود 
 

 )أفعال( أمٌل إلى، أحب، أكره     أزرق 

 

 أكون، ٌكون، تكون، ٌفعل، تفعل) أفعال مساعدة(   أخضر 

 

 فٌة(ال أكون، ال ٌكون، ال ٌفعل، ال تفعل)أفعال مساعدة من    أحمر 
 

 كوال، لٌموناضة ) أسماء( عصٌر، حلٌب،  أرجوانً 
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ضع أنت وطفلك الكلمات على المنضدة. إختر كلمة من اي من الفئات واطلب من طفلك اختٌار كلمة 
 مماثلة. نفذ ذلك مع باقً الكلمات. إطلب من طفلك إما تكوٌن جملة أو مساعدتك فً تكوٌنها.

 
 تكوين الجمل

 

. اكتب الكلمات المحتواة فً تلك إٌنجلش حوٌة الصحٌحة من كتاب ماكمٌالناختر بعض الجمل الن
الجمل فوق بطاقات أو ورق) كلمة على كل قطعة(. إخلط كافة القطع واطلب من الطفل تكوٌن جمل من 

 تلك الكلمات.

 
 
  
   

 


