
الكريم، ولي األمر

يسرنا أن نكتب لك بصورة شخصية لنشرح لك المزيد عن دار نشر جامعة أكسفورد 

والموارد التي سيستخدمها طفلك في المدرسة ويحضرها إلى المنزل هذا العام. ويسعدنا 

أن مدرسة طفلك قد اختارت هذه المواد من دار نشر جامعة أكسفورد لتوفر لطالبها 

 األفضل وفقًا لمعايير التعليم.

إن دار نشر أكسفورد هي قسم تابع لجامعة أكسفورد. وهي تدعم هدف الجامعة الرامي  

إلى تحقيق التميز في البحث والمعرفة العملية والتعليم. كما أنها تعد أكبر دار نشر جامعية 

بلدًا. 50في العالم بما لديها من فروع في أكثر من 

. 2014على النجاح الذي حققه اإلصدار األول الذي نُِشر في عام  Oxford Discoverلثاني من كتاب يعتمد اإلصدار ا

فهو حل مبتكر مصمم لخلق جيل من المفكرين الصغار الذين ينتظرهم مستقبل واعد. ويهدف هذا الحل إلى تطوير مهارات 

 التعاون واإلبداع ـ ذات األهمية البالغة في وقتنا الحالي.القرن الواحد والعشرين ـ المتمثلة في التفكير النقدي والتواصل و

مجموعة شاملة من شأنها دعم طفلك خالل عملية التعلم في المدرسة والبيت على حد  Oxford Discoverيوفر كتاب 

يب سواء. ولتوفير تجربة تحفيزية في الفصل الدراسي، ستضمن دار نشر جامعة أكسفورد حصول معلمي طفلك على التدر

الالزم الستخدام البرامج التفاعلية المصممة لتقديم العروض في الفصل الدراسي. وتحتوي أدوات العروض التقديمية هذه على 

مقاطع فيديو وأنشطة إضافية وألعاب إلضفاء جو من المرح على العملية التعليمية في الفصل الدراسي. كما تأتي السلسلة 

التعليمية للمعلمين، مما يدعم تقديم المحتوى الجديد الموجود في كتاب الطالب ويشجع مزودة أيًضا بالملصقات والبطاقات 

المناقشات باللغة اإلنجليزية في الفصل الدراسي. وباإلضافة إلى ذلك، ستتمكن من التواصل مع طفلك ومواصلة عملية التعلم 

لطالب( والتمرين عبر اإلنترنت )المتوفر مع )المتوفر مع كتاب ا Oxford Discoverمعه في المنزل باستخدام التطبيق 

كتاب التمارين(. لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن كيفية مساعدة طفلك على تحقيق التقدم 

في اللغة اإلنجليزية، يتوفر موقع خاص باآلباء على الويب لتقديم النصائح واألفكار المجانية 

 www.oup.com/elt/oxfordparents. لتنفيذ األنشطة، وهذا الموقع هو:

تلتزم دار نشر جامعة أكسفورد بالعمل عن كثب مع المعلمين والمؤسسات والرواد في مجال 

التعليم والتكنولوجيا إلنشاء أفضل بيئة ممكنة للتعليم والتعلم. وسيعمل مستشارو دار نشر 

جامعة أكسفورد المحليون على دعم المدرسة على مدار العام لضمان حصول طفلك على 

 .Oxford Discoverهج المزايا الكاملة لن
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 على جميع العناصر الالزمة  Oxford Discover يحتوي

 لدعم عملية التعلم!

 

 

 

مهارات األطفال بالعديد من الوسائل، من خالل الدعم الصوتي والمرئي والبصري، باإلضافة إلى  Oxford Discoverينمي 

 جميعالتمرين باستخدام كتاب التمارين والتمرين عبر اإلنترنت وغيرها الكثير! ويضمن هذا المنهج أن يحقق األطفال الذين يتبعون 

 .الدراسي Oxford Discoverأنماط التعلم النجاح في فصل 

كتب الطالب باإلضافة 

 التطبيق

 كتب التمارين باإلضافة إلى التمرين 

 عبر اإلنترنت

النسخ اإللكترونية من كتاب 

 الطالب وكتاب التمارين

 كتب الكتابة واإلمالء كتب قواعد النحو كتب القراءة الموصى بها

 الطالب

 المعلمون

األقراص المدمجة الصوتية •

 لقواعد النحو للفصل

 مجموعة الملصقات•

 بطاقات الصور •

 موقع الويب للمعلم•

 مجموعة المعلم•

 أداة العروض التقديمية في الفصل الدراسي

 دليل المعلم

 مركز الموارد للمعلم

 األقراص المدمجة الصوتية للفصل•

© Copyright Oxford University Press 




