
 النادي الثق افي  الصيفي 0202/0202
  مدرسة االتحاد الخاصة

 السادة أولياء األمور الكرام...

 أعزائنا الطالب ...

مع حلول العطلة الصيفية ، قد يتساءل الجميع كيف لنا أن نقضي وقتنا خاللها ، وسط   -
 القيود المفروضة على األنشطة الخارجية ، و ال سيما السفر و التنق ل ..

و حرصا منا على االستف ادة من أوق اتكم الثمنية و العمل على استغاللها و ملئها بكل ما  لذا  
هو مفيد و نافع و مسل في نفس الوقت ، سنعرض عليكم عددا من األنشطة و األفكار  

خالل العطلة الصيفية .  مفيدةالمتنوعة و ال  

 1- نادي القراءة الصيفي :

 02يومي للقراءة و المطالعة و ذلك بتحديد  يمكن لكل طالب و طالبة تخصيص وقت   -
دقيقة أو أكثر للقراءة و االستمتاع بأجمل الكتب المكتوبة باللغة العربية ، حيث أن  

الخيارات مفتوحة للطالب باختيار القصص المكتوبة أو المسموعة ، ف القراءة اليومية للطالب  
و الترفيه .سترفع من مستواه الثق افي و العلمي بق الب يتميز بالمتعة    

 

 

 



 2- نادي التلخيص الصيفي :

من الرائع جدا أن نقرأ لكن ماذا لو قمنا بإعادة صياغة ما قمنا بقراءته و تلخيص أهم   -
األفكار التي تعلمناها مما قرأنا فيتحسن الخط لدينا ، و نرفع من قدرتنا على الصياغة و  

اعنا لندون عليه رحلة ما  استخدام المفردات الجديدة ، فنخصص دفترا جميال من إبد
 قرأناه خالل اإلجازة الصيفية.

 

 3- نادي التأليف الصيفي :

و     التي تعجبني ، ف أفتح الخيال لنفسيكم هو رائع عندما أبدأ أنا بنفسي بتأليف القصص   -
أؤلف قصتي بالشخصيات و األماكن و األحداث التي أريدها ، ف أكتبها بخطي على  

بطابعتها و نشرها كعمل خاص بي أفتخر به ...دفتري الجميل ، أو أقوم    

 

 4- نادي التحدث و المناقشة الصيفي :

نعم يا لها من فكرة مميزة عندما أجهز آلة التصوير الخاصة بي و أبدأ بتصوير نفسي   -
أثناء مناقشة و تقديم أهم القصص التي قرأتها ، أو مناقشة أهم القضايا التي أرغب في  

أشارك معلمي و أصدق ائي هذه الفيديوهات ، ألطور من قدرتي    التعبير عن نفسي ، و
على التحدث و النق اش ، و أرفع من مستوى ثقتي بنفسي أثناء تحدث اللغة العربية  

 الفصحى .

 

 



 أولياء األمور الكرام ...

 الطالب األعزاء ...

وف  للظر يمكن لكل منا تحديد طريقه و أهدافه التي يسعى دائما لتحقيقها ، و بالنظر   -
المحيطة بنا ، و التغييرات التي فرضت علينا ، ف إنه يتوجب علينا البحث في جميع الطرق  

 التي تتيح لنا تثقيف أنفسنا و العمل على رفع مستوانا ...

ونحن في مدرسة االتحاد إذ نشجع و نحث أبناءنا على استغالل أوق اتهم الثمينة بكل ما فيه  
رفع مستواهم الثق افي .  ف ائدة لهم ، لتوسيع مداركهم ، و  

 

و إتاحة  " النادي الثقافي الصيفي " سيتم رصد و تكريم جميع الطالب المشاركين في   -
الفرصة لهم لمشاركة أعمالهم أمام زمالئهم و تقديمها في بداية العام الدراسي الق ادم إن  

لذلك.شاء الله ، و تميزيهم في لوحات الشرف و منحهم شهادات التقدير التي خصصت    

 

كما نود التذكير دائما بأن كل كتاب يقرؤه الطالب سيدرج ضمن مسابقة   -  

التي تحث دائما وأبدا الطالب على القراءة و التلخيص و    " تحدي القراءة العربي "
نهما.ماإلستزادة    

" للقراءة اإللكترونية الذي يعد مرجعا غنيا للطالب للقراءة و   موقع عصافيرو ال ننسى "  -
8-6ع على الكتب و القصص المتنوعة . للصفوف من  الاالط  



مرفق جدول تنظيمي لكل طالب ، يدون فيه اسم الكتاب الذي ق ام بقراءته ، و عدد   -
الصفحات و الموضوع الذي يدور حوله ، مما يتيح للطالب فرصة الحرص على النتويع في  

 الموضوعات لعموم الف ائدة..

 

على استغالل أوق اتهم الثمينة ، مقدرين و مثمنين جهود  شاكرين ألبنائنا األعزاء حرصهم  
 اآلباء على تشجيع أبنائهم و حثهم على القيام بكل ما هو مفيد و نافع ألبنائنا ..

و بالطبع ف إن المدرسة و المدرسين هم الداعم و الموجه األول ألي جهود يقوم بها الطلبة  
و المتابعة الدائمة .  في أي وقت ، و ذلك بالتشجيع و التوجيه و التفسير  

 متمنين ألبنائنا إجازة سعيدة و آمنة..

 

 مع تحيات قسم اللغة العربية

 

 ) مرفق أدناه الجدول التنظيمي الذي سيقدم بداية العام الق ادم من قبل الطالب (

 

 

 

 

 



الموضوع الذي  
 يدور حوله

 عنوان الكتاب عدد الصفحات اسم المؤلف

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 


