
Reading club offers for you 

Ben’s cat 

 

               

 

Written by: Gordon Winch  

Illustrated: Luke Jurevicius 

Design: Richard Tabaka 

Number of pages: 8 pages  

***This story tells us about Ben’s cat 

It uses adjectives to describe the cat. 

With colorful pictures and bold texts  

***To find out more about Ben’s cat visit the school library and read the story 

*** Suitable for grade 1+2 

 

 



 

Reading club offers for you 

The five senses 

 

Written by: sally Hewitt 

A Division of Grolier publishing  

Number of pages: 30 pages  

From smelling food when we eat to seeing colors when we dress; we use our five 

senses to respond to the world around us. And understanding our senses is 

something that science is all about …. 

It’s science!!!I  A series of books that introduces children to the science that 

surrounds them in their every world. A simple, friendly text works closely with top 

–quality photography to open up a new area of learning .Each page is full of things 

for readers to notice, talk about, and try out for themselves.  

***To find out more about this book , visit the school library and read the story 

*** Suitable for grade 4-6       *** with colorful pictures 



 

قصة نادي القراءة يقدم لكم  

لبعاللقلق والث  

  

 تأليف: ماهر محمد  

 الناشر: دار مكتبة المعارف  

عة وتدقيق :د رحاب هكاوي مراج  

11عدد الصفحات:  

ن يحتال على صديقه اللقلق فدعاه ليشاركه ب ظريف ولقلق لطيف , فكر الثعلب أتتحدث القصة عن ثعل

من تناول الحساء الغداء وعندما وصل اللقلق قدم له الثعلب حساء لذيذا لكن في طبق مسطح فلم يتمكن القلق 

لم الثعلب درسا رف ما هي رد فعل اللقلق وكيف عألن منقاره الطويل لم يساعده ....أقرأ القصة كاملة لتتع

  .لن ينساه

فال تدعها تفوتك  القصة عبرة، في نهايةمالحظة ***   

  رسومات جميلة وجذابة  

  لى مكتبة المدرسةكامال توجه إالقصة  لتقرأ

4-1*** مناسب للصفوف   

 



 نادي القراءة يقدم لكم كتاب

 تدريس مهارات التفكير

 

   

حمد سعادة أ.د جودت أتأليف:  

 الناشر: دار الشروق 

596عدد الصفحات:،ولى الطبعة األ  

ير ومهاراته مشتمال واب وخمسة وعشرين فصال يتحدث فيها الكاتب عن التفكا الكتاب من سته أبذيتكون ه

ج بنا الكاتب لى المعايير العالمية للتفكير ويتدرثاني إنماطه ومهاراته ثم ينتقل بنا في الفصل العلى تعريفه وأ

جل التسهيل خمس وأربعون مهارة تفكير مع مثات األمثلة التطبيقية من أبين فصول الكتاب األخرى إلى 

ء  على القارى  

  ى مكتبة المدرسةكامال توجه إل لكتاب ا لتقرأ

مناسب للصفوف السابع فما فوق  ***  

 


