
 

 
 

 " الشهر العالمي للمكتبة المدرسية "
 

 
 الكرام، حضرات أولياء األمور

 

يٖذف ٕزا   .انشهز انعانمي نهمكتثح انمذرسيحٍِ مو ػاً في  يحرفو اىؼاىٌ في شٖش ذششيِ األٗه

 اىشٖش إىى:

 

  ، ششذ دٗس اىَنرثح في اىؼَييح اىرؼييَيح ٗاىرثقيفيح، ٗفي ٗإتشاص إَٔيح اىَنرثح ٗاىنراب

 إغْاء اىَؼشفح.

  .مَا ٗإتشاص إَٔيح اىنراب، ٗميفيح ّشش اى٘ػي تإَٔيح احرشاً اىَنرثح، ٗاالىرضاً تق٘اّيْٖا

 اىحفاظ ػيئ.

 ."ذشديغ اىطيثح ػيى اسرخذاً اىَنرثح اىَذسسيح، ٍِٗ ْٕا يأذي ٍفًٖ٘ "اىرؼيٌ تذُٗ حذٗد 

 

 وفيما يهي تعط انفعانياخ انمقتزحح انتي ستقاو خالل هذا انشهز: 

 

اىَذسسح ٗأٗىياء ٗاىؼاٍيُ٘ في اىطيثح  يشاسك "كتاب أعجثني أو مؤنف يعجثني" -1

األٍ٘س، تاىرؼشيف تنرة قشؤٕٗا ٗأػدثرٌٖ، ٗرىل تؼشضٖا ػيى ى٘حاخ حائظ تاىيغريِ 

 اىؼشتيح ٗاإلّدييضيح. يرٌ إػذاد اىي٘حاخ ٍِ قثو ٍذساء ٍٗذيشاخ اىَشاحو اىخَس.

 4-3يشاسك فئ اىطيثح اىشاغثيِ يٍ٘ي ااِلثْيِ ٗاألستؼاء ٍِ اىساػح  :نادي انقزاءج" -2

 ػيى ٕزا اىْشاط اىسيذج ذَاسا ششف .ظٖشا. يششف 

-23" يقاً اىَؼشض ىٖزا اىؼاً، في شٖش ذششيِ ثاّي خاله اىفرشج )"معزض نهكتاب -3

27/22/3122.) 

 "أمسياخ ثقافيح" -4
ذقاً أٍسياخ ثقافيح ىألٕو ٗطيثح اىصف٘ف، مذػ٘ج "حن٘اذيح" ىقشاءج اىقصص ىيطيثح، أٗ 

قصيشج ثقافيح، أٗ ٍسشحيح. يرٌ ذْظيٌ ٕزٓ األٍسياخ ٍِ ذقذيٌ اىطيثح ىؼشٗض أٗ ٍشإذ 

 قثو ٍذساء ٍٗذيشاخ اىَشاحو ٗاىَْسقيِ ٗاىَْسقاخ.

 َستثْذُل ِكتاتي تكتاتك":"أ -5
يَنِ ىَِ يشغة ٍِ طيثح اىصف٘ف، اسرثذاه مراب ٍسرؼَو تنراب آخش ٍسرؼَو. يشذة 

 ٍذساء اىَشاحو آىيح اسرثذاه اىنرة.

 "أتثزع تكتاتي":
يشغة ٍِ طيثح اىَذسسح، اىرثشع تنرة ال يحراخّٖ٘ا؛ حيث سيرٌ اىرثشع تٖزٓ  يَنِ ىَِ

 اىنرة ىيَنرثاخ األقو حظا. يششف ػيى اىْشاط ٍذساء ٍٗذيشاخ اىَشاحو.

دػ٘ج مرّاب أٗ ماذثااخ، شاؼشاء أٗ شااػشاخ، أٗ دٗس ّشاش، أٗ أص شاخص ىأ ػالقاح فاي  -6

 ة أٗ اىَدالخ أٗ أفالً اىفيذي٘ .في إّراج اىنر  أٗ ىٔ دٗس  ٍداه اىنراتح أٗ اىشسٌ،

 ":6-1"نشاطاخ نهصفىف من  -7

  "4-2"أقشأ ٍِ ٗساء اىسراس 

  "7-2"اىقاسئ اىَدٖ٘ه 

  "7-5ذشٗيح إػالّاخ ىينرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 "أتحث، أحهم وأنتج": -8

يقً٘ قسٌ اىرْسيق تاىرؼاُٗ ٍغ ٍشمض اىَؼيٍ٘اخ، تاىرحضيش ىيْشاطاخ، ىيحص٘ه ػيى 

اىَخريفح. ينُ٘ اىٖذف ٍْٖا اىرؼ٘د ػيى اسرخذاً اىَؼيٍ٘اخ في اىَداالخ اىَؼشفيح 

   اىَنرثح ٗاىشخ٘ع إىى ٍصادس اىَؼيٍ٘اخ ٗاىرؼشف ػيى اىنرة ٗاىَشاخغ اىَر٘فشج.

 استعزاض "شخصيح من كتاب أعجثني أو كاتة يعجثني"  -9

السذذاء صص شخصيح ٍِ مراب. يَنِ ىيطيثح ٗىدَيغ  6/22يخصص يً٘ األحذ 

ذسسح اسذذاء صص يَثو شخصيح ٍحثثح ٍِ مراب ٗاإلػالُ اىؼاٍييِ/اىؼاٍالخ في اىَ

 ػْٖا. يْظٌ االسرؼشاض خاله اىفشصح. يششف ػيى ٕزا اىْشاط قسٌ اىْشاطاخ.

 "انمكتثح  أصذقاء وصذيقاخ" -11

ىيطيثح اىشاغثيِ في قشاءج قصص ألطفاه اىشٗضح   يْظٌّ ٍشمض اىَؼيٍ٘اخ تشّاٍدا

  اىضػثي تاإلششاف ػيى ٕزا اىْشاط.ٗاىَشحيح االترذائيح. سرقً٘ اىسيذج إيَاُ 

 اصطحاب اىطيثح في صياساخ إىى ٍنرثاخ ػاٍح. -11

قشاءج ٍقاطغ، أٗ أخضاء ٍِ مرة، أٗ ٍدالخ، أٗ صحف ىيطيثح ، س٘اء ماّد  -12

ٍؼيٍ٘ح ٍؼيْح، أٗ قصح قصيشج، أٗ شؼش، أٗ ٍقاىح ٍِ ٍديح تاىيغريِ اىؼشتيح ٗاإلّدييضيح 
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 فعانياخ.نأمم من انجميع انمشاركح في ان

 

 مع االحتزاو،،،

 

 

 اإلدارج
 


