
 مسابقة تحدي
القراءة العائلي



 المقدمة
 تعد مسابقة تحدي القراءة العائلي فرصة مثالية لحث األبناء على القراءة، وذلك من خالل جعل القراءة
 هدفا مرتبطا بالحوافز التي نغري فيها الطفل، ومتعة بحد ذاتها. ال سيما وأن األطفال الذين ال يقرأون
 يفقدون مهارات كثيرة سبق واكتسبوها من خالل الدراسة، كما أنهم يسجلون تراجعا في ملكة القراءة
 خصوصا إذا كانوا طالبا في الصفوف االبتدائية. وهنا يتحمل اآلباء مسؤولية توفير فرص تعليمية أثناء
 العطل الدراسية، وضرورية لتعزيز مهارات أبنائهم وإبقائهم على المستوى المطلوب بهدف تأهيلهم
 لمرحلة جديدة في الموسم الدراسي المقبل أو الحالي. وتعد قراءة القصص والكتب واحدة من هذه

الفرص، إذ من المهم جدا تشجيع الطفل على اقتناء الكتب وقراءتها خالل اإلجازة

 من هنا أتت فكرة مسابقة تحدي القراءة العائلي والتي تستمر على مدار 7 أشهر خالل الفترة من 
 5 أبريل ولغاية 15 نوفمبر 2020، سعيا إلى جعل القراءة مالذا يجمع أفراد العائلة في حب الكلمة

 والمعرفة واالطالع واالستكشاف أيضا. سيتم إعالن الفائزين خالل شهر ديسمبر 2020، وذلك
 بالتزامن مع احتفاالت مكتبة باليوم الوطني اإلماراتي، على أن يختار كل فرع من “مكتبة” عائلة فائزة،

بعد استيفائها شروط المسابقة

.

.



 شروط
المسابقة

 يتوجب على كل عائلة قراءة ما اليقل
 عن 20 كتاب شهريًا ) اطفال – كبار( من

 المكتبة الرقمية

 حضور العائلة الورش
 والفعاليات التي تكون في

 المكتبة الرقمية
 إلزامية تسجيل افراد العائلة في

 المكتبة الرقمية

مشاركة األهل
إلى جانب أطفالهم 



 اسم العائلة
 .......................................................................................................................

 عدد أفراد العائلة
....................................................................................................................... 

فرع المكتبة
 .......................................................................................................................



مسابقة تحدي القراءة العائلي



 اجمالي الكتب  المقروءة شهر أبريل
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر مايو

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر يونيو

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر يوليو

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر
 اغسطس

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر سبتمبر

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر اكتوبر

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 شهر نوفمبر

 مالحظات
................................................................................
................................................................................

 اجمالي الكتب  المقروءة
 من قبل العائلة

 الورش التي تم حضورها
  في المكتبة الرقمية

 الكتب الصوتية
  وااللكترونية

 كتب االطفال :

 كتب الكبار : 



 مرفق لكم رابط المكتبة الرقمية للدائرة
 https://library.dct.abudhabi.ae

رابط الفيديو التعريفي بكيفية التسجيل
and also we have an animation shows the simple steps to create an account in the digital library 

find the link below

https://drive.google.com/drive/folders/1d8Y7Axk3sUSxT0eNW_AdpbxFicxZ20QB

 كذلك مرفق لكم الفيديو الترويجي للمكتبة الرقمية
Here is the link of the video that we create to promote the digital library.   

https://doc-00-cc-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/nkqraurahsi32d9n5tejkim3lhme-
j0k1/m3508rhhq9s9nkblvi9942fbrtmdjv5h/1585654050000/03418499368645075433/02213920

730698323677Z/1UXlo9DBxVMKrpTKGtfaNo0n-APnDiBkc?e=download

لالستفسار
ارجو التواصل عبر الوتس اب

0502971525




