
 كتاب لكم نادي المكتبة يقدم

 شداد عنترة بن
 سلسة أمراء الشعر في العصر الجاهلي 

 
 

 خليل بدوي  -تأليف:

 1998الطبعة األولى  سنة 

 16عدد صفحات الكتاب 

 دار اإلسراء  الناشر:

يتحدث الكتاب عن عنترة بن شداد البطل األسطورة في الشجاعة والشعر 

 ةسومات التقريبيرالشعاره وبعض يتناول فيه الكاتب حياته وبعض أ

 مكتبة المدرسة إلىالكتاب كامال توجه  لتقرأ

  6 -4مناسب للصفوف 
 

 

 

 

 



 
 كتيب نادي المكتبة يقدم لكم 

 هل يمكننا السفر عبر الزمن
 ثمرات من دوحة المعرفة 

 

 
 

      
 جبرييل شاردان  -:تأليف

 عز الدين الخطابي  -ترجمة:

 2012 األولىالطبعة 

  صفحة  62الصفحاتعدد 

 كلمة الناشر: 

من السفر عبر عوالم الخيال العلمي . ب فعال يسمح لنا هدا الكتاب

 هذامتنوعة وقد عالج مرتبطة بمجاالت علمية  أسئلةخالل طرح 

  نظرية النسبية ألينشتاين بأسلوب مبسط الالموضوع من خالل 

 لتقرأ الكتاب كامال توجه إلى مكتبة المدرسة

 9-7وف مناسب للصف

 
 



 كتاب  يقدم لكم نادي المكتبة

 تعليم التفكير

   

 
 

 الحارثي  إبراهيم 0تأليف :

 مكتبة الشقري  :الناشر

 2003سنة  الطبعة الثالثة 

 241عدد الصفحات 

تعلم مهارات التفكير وأنواع الذكاء كما  أهميةعن يتحدث الكتاب 

اضيع يتناول الكتاب مميزات الشخص المبدع وغير ذلك من المو

 المتعلقة بمهارات التفكير 

 لتقرأ الكتاب كامال توجه إلى مكتبة المدرسة

 9-7مناسب للصفوف 

 
 



Library Club offers for you 

The earth 

How and why 

 
 

Written by Dr. Rainer Kothe -  

 - Illustrated by Gerd Ohnesor                                        

        Number of pages 46 page -       

This book is ta lking about our solar system, - 

 Atmosphere and ecosystem .Like the  

Earth is a celestial body, Water and air. 

Changes in season and weather, and a lot more topics. 

*It also describes more about how did the night 

appear? And how did low tide and high tide form? 

And what does the earth interior look like for 

ecosystem, it talks about water cycle and what are 

glaciers  

*It contains discription and pitures about all the 

topics in the book 

Suitable to grade 4-9* 

To read the whole book, go to the school's library** 



Library Club offers for you 

My counting trip to the zoo 
Math concept reader 

 
Written by Amy Ayers- 

-Number of pages 24 page 

-Publisher: - Harcourt School Publishers  

***This story is teaching kids how to pronounce the 

numbers which is related to the animals, enviroment 

etc the book has simple sentences which is easy for 

kids to read.  

And at the end the sory contains questions which 

improves thinking and the ablity to memorize  

Suitable to Grade 1-3- 

To read the whole book, go to the school's library** 



 نادي المكتبة يقدم لكم كتاب

 إرشاد الموهوبين والمتفوقين 

 

 
 
 ليندا سلفرمان -تأليف:-

 سعيد العزة  -وتعريب:ترجمة -

 2004الطبعة األولى  سنة -

 284عدد صفحات الكتاب 

 الناشر: دار الثقافة 

عشرة موضوعا اشتملت على  أربعة لىإتطرقت المؤلفة  في هذا الكتاب

ا تحدثت عن النمو مك االجتماعي للموهوبين الموهبة واإلرشادفهم 

 عند الموهوبين وغيرها من المواضيع المتعلقة بالموهوبين ياالجتماع

 **لتقرأ الكتاب كامال توجه إلى مكتبة المدرسة 

  9-8معلمات و طلبة الصفوف مناسب لل **
 


