
Summer Learning: Reading Requirement 

 

Written Portion (for each of the three books read this summer) 
1. Complete 3 “Book Review” cards, one card for each of the three books read this summer. 

a. Front Side:  

i. write the title, author, year in which the book was written 

ii. basic summary of the story (what is the book about?) 

 

b. Back Side:  

i. write a paragraph on your review-good/bad-- of the book (do not list): include your 

thoughts on plot, setting, conflict, character, language, and/or theme.  It should evaluate what 

you liked and disliked about these aspects of the book.   

Speaking Portion (for ONE of the books read this summer) 
Choose one of your favorite cards from above and prepare a book talk for that one book. 

1. Tell us the title and author of the book (Front of the card). 

 

2. Show us the cover (if you do not have the book, ask teacher to project on board). 

3. Tell us what the book is about (Front of the card). 

4. Read a favorite passage and explain why it is memorable.  Prepare ahead of time by using 

a sticky note to find your passage during your talk.  If you don’t have the book with you, prepare 

ahead of time by typing or writing out your favorite part, noting the page number. 

 

5. Evaluate what is good/bad about the book using some specific details about plot, 

description, suspense, character, theme, language, etc. (Back of the card) 

 

6. Make an audience recommendation.  How would your “rate” this book and whom would 

most likely read the book? 

 

7. Show a visual aid and explain. 

a. Create one visual representation from one of the books read this summer - a favorite 

passage, a favorite character, a collage of images from the book, symbolism used in the story, 

etc.  Do not use a single picture (such as the cover) downloaded from the internet.   

 

b. Place visual representation on an 8 ½ x 11 sheet using the whole sheet mounted 

on colored construction paper. 

 

c. Place the title of book, author, your name and class hour on the bottom right. 

 

 

 



 الواجبات الصيفية : متطلبات مادة القراءة

 

 (الصيف هذا التي ستتم قراءتها كتب ثالثةال من كتاب لكل) مكتوب جزءال

 ها في الصيف.ل كتاب من الكتب الثالث التي قرأتاتمام ثالث بطاقات ) مراجعة الكتاب( بطاقة لك -1

 الجهة األمامية : - أ

 .اكتب العنوان ، اسم الكاتب، السنة التي كتب فيها الكتاب 

 .)ملخص عن القصة) ما هو موضوع الكتاب 

 الجهة الخلفية: - ب

  ال تكتب نقاط رئيسية (، جيد / سيء الكتاب  فقرة تشرح فيها رأيك عناكتب( 

ة، ، اللغافكارك حول الحبكة ، المكان و الزمان، الصراع، الشخصياتتتضمن 

 .النواحيفي هذه  يعجبك اعجبك و ما لم و الموضوع. يجب ان تقيم ما

  هذا الصيف( هاتقرأسلتي من الكتب افقط لواحد ) الجزء المحكي

 اختر البطاقة التي تفضلها من البطاقات التي انجزتها سابقاً و حضر حديث عن الكتاب. 

 عنوان الكتاب و اسم الكاتب.اخبرنا  -1

 .اللوح( الغالف على عرض المعلمالكتاب بحوزتك اطلب من ارنا غالف الكتاب) اذا لم يكن  -2

 اخبرنا قصة الكتاب. -3

ولة خالل قاً كي تجدها بسهالفقرة مسب علم مكان أهميته. و اخبرنا ما هي قطع المفضل لديك اقرأ الم -4

 اذا ما لم يكن الكتاب بحوزتك.  الفقرةطباعة  العرض. او عبر كتابة  أو

في الكتاب مستخدماً بعض التفاصيل المحددة حول الحبكة و الوصف، التشويق،  السيءقيم ما الجيد و  -5

 الشخصيات، الموضوع و اللغة ...الخ. 

 ه؟و من على االغلب سيرغب في قراءت درجةالكتاب  صنف الكتاب . أعط -6

 و اشرحها. و ادوات شرح مرئيةاعرض مساعدات  -7

a. مفضل مقطع -هذا الصيفتها قراءالتي الكتب  واحد من ل  مرئية أداة إيضاح  صنعا ،

ال ز المستخدمة في القصة، وما إلى ذلك.  لرمومن الكتاب، ا متنوعة صورمفضلة،  شخصية

 .تم تحميلها من اإلنترنت ( غالفتستخدم صورة واحدة )مثل ال

b.  مثبتة على الورق المقوى الملون ورقة  11½ ×  8 ورقة بقياس  على اداو االيضاحضع . 

c.  السفلي األيمنعلى الجزء   الدراسيةو الحصة المؤلف، واسمك   الكتاب اسمضع عنوان 

 للورقة.


