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For this, you 

have to 

summarise the 

plot of the 

chapter. 
 

لهذا الغرض، يتعين 

عليك أن تلخص حبكة 

 هذا الفصل.

 

Look for new, 

interesting and/or 

difficult words. 

Use a dictionary 

to find their 

meaning. 

ابحث عن كلمات جديدة أو 

 مثيرة لالهتمام أو صعبة،
واستعن بالقاموس الكتشاف 

 معانيها.

 



   Education & Children’s Services  

 

 English as an Additional Language Service (EAL) 

خدمات التعليم واألطفال     

 

 (EALخدمة اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية ) 

   Book Detectives – Arabic &English محققو الكتاب

  

 
  

Draw what you 

read about – 

picture, diagram 

or cartoon. 

ارسم ما تقرأه عن 

صورة أو رسم بياني 

 أو رسوم متحركة.

 

Make up questions to 

give interesting points 

about a chapter. 

Use who, what, when, 

where, how and why? 

Avoid questions which 

will give simple yes/no 

answers. 
 

اطرح أسئلةً لتقديم نقاط 

مثيرة لالهتمام عن أحد 

 الفصول.
أدوات االستفهام واستخدم 

من، وماذا، ومتى، وأين، 

وكيف، ولماذا؟ وتجنب 

األسئلة التي يُجاب عنها 

 بسهولة بنعم أو ال.
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Find the most 

interesting passage 

(short paragraph) 

in the chapter. 

اعثر على أكثر 

العبارات إثارةً )فقرة 

 قصيرة( في الفصل.

Find the part that 

tells you about 

feelings / emotions: 

happy, sad, exciting, 

scary etc. 

 اعثر على الجزء الذي

يخبرك عن المشاعر/ 

العواطف: سعيد، حزين، 

 مثير، مخيف، إلخ.
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Draw your own 

mind map of the 

important 

things in the 

story. 
 

ارسم خريطتك الذهنية 

عن األشياء المهمة في 

 القصة.

 

Does this remind you 

of something else: a 

book; TV; a person 

or something that 

happened to you? 
 

هل يذكرك هذا بشيء آخر: 

كتاب أو تلفاز أو شخص أو 

 شيء حدث لك؟
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Look for language 

patterns, 

rhythms or tone 

etc used by the 

author. 

 

التمس أنماط اللغة أو 

اإليقاعات أو النبرات 

 التي استخدمها المؤلف.

 

Use your skills to 

uncover attitudes 

and opinions of the 

author. 

استخدم مهاراتك للكشف 

عن مواقف المؤلف 

 وآرائه.


