
 

 
 

 

 Arabisk 
ي الصفوف من األول إیل السابع

 
 إیل جمیع أولیاء أمور التالمیذ ف

  
 

ي الصیف ممتعة ومهمة!                 - SOMMERLESموقع 
 
 ألن القراءة ف

 

 
 ؟                                                                                   Sommerles.noما هي 

 
• Sommerles.no  ي الصفوف من األول إىل

هي حملة المكتبات العامة للقراءة لألطفال ف 
وي    ج.  ي جميع أنحاء الن 

 السابع ف 

ي وممتع للغاية!  Sommerles.noاإلنضمام إىل حملة  •
 مجان 

ي  Sommerles.noتبدأ حملة  •
ي  1ف 

 آب/أغسطس.  31حزیران/يونيو وتنتهي ف 

سواء کانوا قراء ممتازين أم قراء جيدين أم  قراء ، هي للجميع  Sommerles.noحملة  •
ي القراءة! 

 متوسطي الجودة أو قراء يحتاجون إىل بعض المساعدة ف 

ي  •
والحصول عىل نقاط عىل ما  Sommerles.noيقوم األطفال بقراءة وتسجيل الكتب ف 

ا قراءة قصة مكتوبة خصيًصا ل  
ً
ي ال يمكن ق - sommerlesيقرؤونه. يمكنهم أيض

راءتها والت 
يمكن لألطفال حل المهام  Sommerles.no! عىل موقع sommerles.noإال عىل 

 واإلطالع عىل ما يقرأه أصدقاؤهم. 

ي المكتبة إذا قرأوا کفایة!  •
ة لطيفة ف   يمكن لألطفال الحصول عىل جوائز صغنر

ا عىل  •
ً
ويجية. وهم يحصلون أيض نقاط حت  يمكن لألطفال القراءة بلغتهم األم، أو باللغة الن 

ا القراءة مًعا(. 
ً
 إذا قرأتم  لألطفال )ومن الجيد جد

ا الحصول عىل نقاط عىل االستماع إىل الكتب المسموعة.  •
ً
 يمكن للطفل أيض

 
 



 

 
 

 
 کیف یمکن لطفلي أن ینضم إلی الحملة؟     

 
 لالنضمام، يجب عليكم إنشاء ملف تعريف منفصل للطفل.  •

• https://sommerles.no يمكن أن تساعدکم المكتبة العامة إذا كنتم بحاجة إىل .

 المساعدة! 

ي لألم أو األب من أجل    •
ون  يد اإللكن  اکە مستخدما عنوان النر

يجب عىل الطفل تسجيل اشن 
 االنضمام. 

 
 

 ؟                                           Sommerlesلماذا من المهم االنضمام إلی حملة 
 

ي المواد  •
ا هو المفتاح لتحقيق نتائج جيدة ف 

ً
ا جيد

ً
ي المدرسة. أن یکون المرء قارئ

 األخرى ف 

تظهر األبحاث أن األطفال الذين ال يقرؤون خالل الصيف، يقرؤون بشکل أسوأ بكثنر من  •
 األطفال الذين فعلوا ذلك عندما تبدأ المدرسة مرة أخرى. 

 !Sommerlesالقراءة أصبحت ممتعة مع حملة  •
 
 
 

ي عام 
لذلك   - Sommerles.noطفل محب للقراءة عىل  130،000، كان هناك أكنر من 2019ف 

 أتمت  أن ينضم طفلك إلينا هذا العام! 
 

https://sommerles.no/

