Why Should Students Read
Twenty Minutes Every Night?
LET'S FIGURE IT OUT --- MATHEMATICALLY!
Student A reads 20 minutes five nights of every week;
Student B reads only 4 minutes a night...or not at all!
Step 1: Multiply minutes a night x 5 times each week.
Student A reads 20 min. x 5 times a week = 100 mins./week
Student B reads 4 minutes x 5 times a week = 20 minutes
Step 2: Multiply minutes a week x 4 weeks each month.
Student A reads 400 minutes a month.
Student B reads 80 minutes a month.
Step 3: Multiply minutes a month x 9 months/school year.
Student A reads 3600 min. in a school year.
Student B reads 720 min. in a school year.
Student A practices reading the equivalent of ten whole school days a year.
Student B gets the equivalent of only two school days of reading practice.
By the end of 6th grade if Student A and Student B maintain these same
reading habits, Student A will have read the equivalent of 60 whole school
days.
Student B will have read the equivalent of only 12 school days.
One would expect the gap of information retained will have widened
considerably and so, undoubtedly, will school performance.
How do you think Student B will feel about him/herself as a student?
Some questions to ponder:

Which
Which
Which
Which
life?

Which student would you expect to read better?
student would you expect to know more?
student would you expect to write better?
student would you expect to have a better vocabulary?
student would you expect to be more successful in school....and in

فوائد القرائه
فما هي ثمرات القراءة: القراءة تشبع حياة الطفل وتثري خياله. القراءة للطفل ترفع نسبة ذكائه وتساهم في رفع مستواه العلمي. القراءة تثري مفرداته اللغوية وتهذب أسلوبه وتجعل منطوقه سليماً. الق رراءة ترريرا فرري الطفررل القرريم الروحيررة وااختقيررة وذا مررا كان راإليجابي.

الكتررب والق ر

ت خررذ هررذا ا تجرراه

 القراءة تكسب الطفل قدرة على ا ت ال الجيد والتعبير كتابة وحديثاً. القراءة تكسب الطفل ثقة عالية في نفسه. تشبع فراغ الطفل وتشكل وحدى وسائل الترفيه والمتعة. -القراءة المستمرة تساعد الطفل مستقبتً على البحث العلمي واستخدام م ادر الملوما

بشكل جيد.

 القراءة تنمي قدرة الطفل على الخطابة. -قراءة اام للطفل تخلق حالة من الحميمية في العتقة ان

و اام الرداف وهري تسررد الق رة للطفرل

له مفعول هادئ ومريح على نفس الطفل أثناء النوم.
 -القراءة م در جيد للمعلوما

المختلفة والخب ار المتعددة

لماذا يجب أن يقرأ الطالب عشرون دقيقة كل ليلة؟
!رياضيا ---أنها من أصل الرقم LET'S
دقيقة خمس ليال من كل أسبوع؛ 20الطالب يقرأ
!أو ال على اإلطالق ...دقائق فقط ليلة 4يقرأ Bالطالب
.مرات كل أسبوع × 5اضرب دقيقة ليلة :الخطوة 1
األسبوع . /دقيقة = 100مرات في األسبوع . × 5دقيقة 20الطالب يقرأ

دقيقة = 20مرات في األسبوع × 5دقائق 4يقرأ Bالطالب
.أسابيع كل شهر × 4اضرب دقيقة في األسبوع :الخطوة 2
.دقيقة في الشهر 400الطالب يقرأ
.دقيقة في الشهر 80يقرأ Bالطالب
.العام الدراسي /أشهر × 9محضر ضرب في الشهر :الخطوة 3
.في العام الدراسي .دقيقة 3600الطالب يقرأ
.في العام الدراسي .دقيقة 720يقرأ Bالطالب
.طالب الممارسات قراءة ما يعادل عشرة أيام المدرسة كلها في السنة
.يحصل على ما يعادل يومين فقط من المدرسة ممارسة القراءة Bالطالب
يوما المدرسة 60الحفاظ على هذه عادات القراءة نفسه ،طالب وقرأت ما يعادل Bإذا طالب وطالبة 6بحلول نهاية الصف
.كلها
.يوما فقط المدرسة 12سوف قرأت ما يعادل Bالطالب
.ويتوقع المرء الفجوة المعلومات االحتفاظ سيكون قد اتسعت إلى حد كبير ونحو ذلك ،مما ال شك فيه ،وأداء المدرسة
سوف يشعر حول نفسه  /نفسها كطالب؟ Bكيف تعتقد طالب
:بعض األسئلة للتفكير

