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تحية طيبة وبعد؛
املوضوع :مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016

لنا ُجلساء ما ّ
نمل ح ـ ــديثهم
ّ
ألباء مأمونون ً
غيبا ومـ ـ ـ ــشهدا
يفيدوننا من علمهم علم ما مض ى
أسا َّ
ً
وتهذيبا ور ً
ً
مسددا
ونصحا
فإن قلت أحياء فلست بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذب
وإن قلت أموات فلست مفندا
ا
ها هو مشروع مسيرة الكتاب ينطلق هذا العام بحلته الجديدة ،حامًل إليكم مجموعة من الكتب التي
تحرينا الدقة في اختيارها ،وقمنا بتقييمها من ناحية الفائدة املرجوة منها ،ومدى مًلءمتها لجيل الطًلب وميولهم
واع ،قارئ ،منفتح ،قادر على التعبير وعلى
ومستوياتهم .ويأتي مشروع "مسيرة الكتاب" من أجل تنشئة ٍ
جيل ٍ
اتخاذ القرارات ،مط ِلع .كذلك من أجل تعزيز انتماء الطالب إلى هويته ،وترغيبه في لغة الم /اللغة العربية.
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مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
مراحل مشروع "مسيرة الكتاب":
 املرحلة األولى -قائمة الكتب املوص ى بقراءتها
قامت لجنة خاصة بإعداد قائمة الكتب املوص ى بقراءتها ضمن مشروع "مسيرة الكتاب" لجميع الفئات
واملراحل العمرية .القائمة منشورة في موقع قسم املكتبات املدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم ،على
الرابط التالي:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/Reshimat_sfarim_arabic.htm

مالحظة ّ
هامة :الًلئحة ليست م ِلزمة .طاقم املشروع في املدرسة يقرر الئحة الكتب املشاركة بحسب اإلمكانيات
واملوارد املتاحة.

 املرحلة الثانية -االستعدادات في املدارس لتنفيذ املشروع
التسجيل ملشروع "مسيرة الكتاب" إلكترونيا :عن طريق استمارة تنشر في موقع قسم املكتبات املدرسية
التابع لوزارة التربية والتعليم ،على الرابط التالي:
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFo
rmServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinZain.xsn

رابط مباشر -انقر هنا
 املرحلة الثالثة -مرحلة اإلعالن عن بداية املشروع وانطالق املسيرة:
 .1يفتتح مشروع "مسيرة الكتاب" في املدرسة باحتفاّ ،في موعد وطريقة يقررهما الطاقم املدرس ي.
 .2يتم تسويق مشروع "مسيرة الكتاب" من خًلّ طابور الصباح ،حصص املطالعة والتربية ،وتحضير
لوحات إعًلن ،ودعاية للكتب املشاركة واملتفق عليها ،ورفع يافطة في مدخل املدرسة تشير إلى مشاركتها
في املشروع.
اقتراح :يمكن افتتاح مسيرة الكتاب بتنظيم مسيرة في البلدة ،ترفع فيها شعارات تبين أهمية الكتاب
والقراءة .وإمكانية تنظيم أمسية أو أكثر يشارك فيها التًلميذ وأولياء المور -أدبية ،استضافة أديب ،أهمية
القراءة واملطالعة.
 املرحلة الرابعة -تطبيق املشروع:
 يطبق املشروع في إطار البرنامج املدرس ي خًلّ خمسة شهور.
 .1إتاحة املجاّ أمام الطًلب لقراءة الكتب املقترحة وغيرها من الكتب ،يقرأ الطًلب ا
كتبا من قائمة الكتب
املوص ى بقراءتها ،ا
وكتبا أخرى تختارها املدرسة.
 .2الشروع بفعاليات إبداعية مختلفة ومنوعة ،مثل :رسومات ،مجسمات ،نصوص وكتابة إبداعية،
تماثيل ،ألعاب ،ألغاز ،فنون ،تصوير مشاهد ومسرحة قصص ،وباإلضافة إلى ورشات عمل ونقاش
حوّ الكتب ،محادثات لقاءات مع أدباء ،فنانين ،حكواتية ،مسرح دمى ،وكذلك تسخير الحاسوب في
خدمة املطالعة.
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مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
ّ
املحبب
 املرحلة الخامسة -انتخاب الكتاب
 .1يعلن عن موعد االنتخابات أمام الطًلب قبل أسبوع أو أكثر من املوعد املحدد لًلنتخابات التي ستجرى
بين 8 ،و 15أيار .2017
 .2يباشر الطًلب بتحضير الدعايات االنتخابية للكتاب املفضل لديهم (كفرد او كمجموعة)
 .3عرض دعايات وإعًلنات للكتب التي تمت قراءتها خًلّ املسيرة.
 .4يفضل وضع صندوق االقتراع في املكتبة.
 .5تتم عملية انتخاب أفضل كتاب بشكل ديمقراطي بواسطة صندوق اقتراع؛ حيث يقوم الطًلب
كتابا ا
بالتصويت الختيار الكتب املفضلة لديهم ،ويحق للطالب ْأن ينتخب ا
واحدا فقط.
 املرحلة السادسة -تركيز نتائج االنتخابات املدر ّ
سية في نموذج خاص ،ينشر في موعد الحق ،ومن ثم ترسل
ْ
النتائج ِوفق التعليمات املرفقة في االستمارة.
مالحظة :يتم اإلعًلن عن الكتب الفائزة في مختلف املراحل التعليمية.
 املرحلة السابعة -تتويج مسيرة الكتاب
تختتم مسيرة الكتاب بيوم احتفالي كبير يخصص كـ"عيد للكتاب" ،وذلك بمشاركة جميع الطًلب ،الهل،
املفتشين ،مندوبين عن السلطة املحلية ،أدباء وفنانين .وفيه يتم عرض إبداعات الطًلب وإنتاجهم الدبي
والفني وعروضهم املختلفة واملنوعة حوّ القصص والدب والفن.
 معلومات وتوجيهات ملسيرة الكتاب 2017-2016
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/MeydaArabic.htm

وراء ّ
كل كومة من الكتب ،طوفان من املعرفة
جاسيك ييركا

محمد زيداني
مفتش مركز لألدب العربي

باحترام
د .راوية برباره
مفتشة مركزة للغة العربية
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صًلح طه ،مفتش ،مركز التعليم العربي
قسم أ للتعليم االبتدائي

مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
نسخ لـ :
 د .موشيه فاينشتوك -رئيس السكرتارية التربوية السيدة دالية فينيچ ،نائب رئيس السكرتارية التربوية ،ومديرة قسم أ للتطوير التربوي السيد عبد هللا خطيب ،مدير قسم أ للتعليم العربي د .محمد الهيب ،املسؤوّ عن التعليم البدوي السيدة إيتي ساس ي ،مديرة قسم أ للتعليم االبتدائي السيد موشيه زعفراني ،مدير قسم اللغات في السكرتارية التربوية السيدة أليراز كراوز ،مديرة قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية السادة مفتش ي اللوية السادة/السيدات املفتشين/ات اإلداريين/ات السيد موس ى حلف ،مفتش ،منسق التفتيش في املدارس البدوية -لواء الشماّ السيد خميس أبو مديغم ،مفتش اللغة العربية -لواء الجنوب السيدة إلهام حنا ،مرشدة قطرية للمكتبات املدرسية. السيد ماجد أبو مخ ،مرشد للمكتبات املدرسية ومركز املشروع في منطقة املركز. السيدة مها عباس ،مرشدة للمكتبات املدرسية ومركزة مشروع مسيرة الكتاب في الوسط الدرزي -السادة/السيدات املرشدين/ات في اللوية
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مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
قائمة الكتب املقترحة في العام الدراس ّي 2016-2015
للصفوف األ ّو – الثالث

ّ
ّ
اسم املؤلف
القصة
اسم
رقم
مصري ،غينيا
لينا والحلم
1
إسماعيل ،فائق
هذا لوني
2
خوري ،وردة
طارق والسيارة
3
حداد ،جاكلين
غادي الصغير والشمس
4
نفاع ،سليم
أجمل اللغات
5
حكاية نقطة على دفتر أبيض حاجو ،جلنار
6
قاسم ،خلود
التغذية السليمة
7
حمد ،مريم
أسرار صندوق الزرار
8
كيوان ،سهيل
علبة حًلوة
9
عباس ي ،لبنى
 10العصفور والشجرة
جبارين ،نبيهة
 11سوار والقمر
ناطور ،سلمان
 12دكدوك
طنوس،أسماء
 13أكًلت جدتي
ترجمة مداح ،إياد
 14ملاذا أشعر كل ليلة بالتعب
أسدي ،ميسون
 15سليمة
علي ،فاضل
 16أنا هنا تعرفوا علي
 17تعاّ ْ
عمير ،صفاء
العب معي
تابري ،إلهام
 18كشكش مع جده وجدته
 19ملاذا أنام ا
عارف النجار ،تغريد
باكرا ؟
عثامنة ،زهور
 20كيف ضاع كريم
علي طه ،محمد
 21الرنب الفطين
 22الفأر والغراب وجبنة الفًلح ناطور ،أحمد
فقيه ،ميساء
 23مرح تريد كل ش يء
سلسلة روائع القصص العاملية
 24العجوز والبحر
عيد ،جودت
 25حكاية القمر
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اسم املطبعة  /دار النشر
مركز حًل ،كفر قاسم 2012
دار الهدى 2016
مكتبة العلم واملعرفة 2010
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
مكتبة الطالب
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
مكتبة الطالب 2015
مكتبة كل ش يء
السوار-مركز ثقافة الطفل 2015
مكتبة كل ش يء 2006
مكتبة كل ش يء
ألعاب الكرمل1995
دار أوفير بيخوريم
مكتبة الفانوس 2014
دار الهدى للطباعة والنشر كريم 2013
السوار -مركز ثقافة الطفل 2015
مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي
دار اإللهام2010 ،
سلوى للدراسات والنشر 2008
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
مكتبة كل ش يء
مكتبة كل ش يء
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
بستان للثقافة واملجتمع 2015

مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
قائمة الكتب املقترحة في العام الدراس ّي 2016-2015
للصفوف الرابع  -السادس

ّ
القصة
اسم
رقم
 1توبة ثعلب
2
3
4
5
6
7
8
9

احتفاّ الشجار بعيدها
الحطاب والفعى
عزيزة والشارع الحزين
الخاتم الذهبي
حكاية القمر وعنقود العنب
الميرة ورغيف الخبز الحقيقي
القرد والغيلم
مغامرات العم أسامة

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

طفولتي بين أمثاّ جدتي
حكاية صديقتين
سليلة رواد ورائدات
مملكة املرايا
حلقات وسًلسل
أزاهير نحفاوية
أحجية في حديقتنا
انفلونزا يا فايزة
عفوا أنا ا
ا
أيضا أشعر
البحث عن نيمو
كعكة العيد
حكاية الشجرة الصغيرة
لغة الضاد
دارين في املرصد الفلكي
تيتانيك
عودة السندباد

ّ
اسم املطبعة /دار النشر
اسم املؤلف
(عربي-عبري) حقوق الطبع محفوظة
عيساوي ،سهيل
للناشر 2015
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
فقرا ،محمد علي
مكتبة كل ش يء
نبواني ،نجيب
دار الهدى -كلية القاسمي
خًليلة ،أسمهان
مركز أدب الطفاّ ،إسرائيل 2011
إغبارية ،رنا
بستان للثقافة واملجتمع 2015
عيد ،جودت
مركز الكتاب واملكتبات 2013
هوبرت ،دان
(عبري عربي) -عميريم 2015
قصص كليلة ودمنة
ترجمة (عًلء حليحل) مركز الكتاب
ليفين ،يانتس
واملكتبات2013
مركز أدب الطفاّ 2010
نسرين علي ناصر
بصيص أبو حية ،عواطف دار الهدى أ 2005
دار البستاني القاهرة
أم كلثوم محمد جبريل
مؤسسة السوار عكا 2006
كيوان ،سهيل
دار الهدى للطباعة والنشر كريم
عزام ،فايز
املكتبة العامة :نحف
هدى عيس ى
مكتبة كل ش يء
دعيم ،عزيز
الدار املصرية 2006
الكيًلني ،لينا
دار الهدى للطباعة والنشر كريم 2005
أبو شميس ،حياة
نهضة مصر
ديزني
دار املنى 2002
نوردكفيست ،سفين
أدب الطفاّ العربي 2011
يوشبي جازيت أوسنات
دار الهدى 2011
علي طه ،محمد
دار الهدى 2001
عثامنه ،نيفين
دار الشروق :القاهرة 2007
كًليبون ،آنا
مكتبة كل ش يء
خليل ،محمد
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مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
قائمة الكتب املقترحة في العام الدراس ّي 2016-2015
ّ
اإلعدادية
للمرحلة

رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ّ
ّ
اسم املؤلف
القصة
اسم
سر الحقيبة واملغامرة العجيبة بكري ،طارق
عباس ي ،محمود
ِسنة الخلد
سليمان ،فؤاد
آدم والرجل والغراب
حسين ،أحمد
أركاد وعيون؟؟
شحادة ،أدمون
ثًلثة أرجل للقمر
كيًلني ،كامل قصص
العاصفة
شكسبير
مطلق ،البير
جزيرة الحًلم
روفاييل ،بيار
المير الخطير
أسدي ،جماّ
سائق الغمامة
الصياد ،هشام (سلسلة
صحراء الرعب
الفرسان الثًلثة)
صراع الخوين (قصص هندية) كيًلني ،كامل
أبو حنا،حنا 2013
جحا يعلم حماره
شم طوف ،تامي
ماري كوري
حسين ،نسب
الحياة الصاخبة
علي طه ،محمد
النخلة املائلة
أم كلثوم محمد جبريل
رواد ورائدات
عقد الجزار وقبعة نابليون
حجازي ،يعقوب
اإللياذة والوديسة
إبراهيم ،حنا
عصفورة في املغرب
الطاهر ،عبير
أحمد العقاد
توليستوي (ترجمة فلورا
فيليبوك
مجدالوي) 2011
تابري ،إلهام
الرجل الغامض
حوّ العالم في ثمانين ا
فيرن ،جوّ
يوما
املنفلوطي ،مصطفى
الفضيلة
كنفاني ،غسان
أرض البرتقاّ الحزين
7

اسم املطبعة /دار النشر
مكتبة كل ش يء
مكتبة كل ش يء 2012
مكتبة كل ش يء 2012
مكتبة كل ش يء 2012
مكتبة كل ش يء 2012

القصص العاملية
دار الجيل 2004
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 2013

دار النموذجية 2014
مركز الكتاب واملكتبات 2013
دار الهدى للطباعة والنشر 2001
دار الهدى للطباعة والنشر 2001
دار البستاني :القاهرة
السوار :ثقافة الطفل 2015
دار الحرم للتراث مصر 2014
الناصرة ،وزارة املعارف والثقافة
دار املنهل 2002

دار اإللهام

مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 2017-2016
قائمة الكتب املقترحة في العام الدراس ّي 2016-2015
للمرحلة الثانوية

ّ
القصة
اسم
رقم
الجنحة املتكسرة
1
فارس الثًلج
2
رجاّ في الشمس
3
مرتفعات وذ ِر ْين ْغ
4
الم
5
العطر :قصة قاتل
6
الخيميائي
7
التبر
8
عصفور من الشرق
9
 10كلهم أبنائي
 11رحلة جبلية ..رحلة صعبة
 12فتاة البرتقاّ
 13الليل والحدود
 14ريشة الياسمين
 15جزيرة الكنز
 16ظل الغيمة
 17بًلد الرعب
 18جريمة في بيت الكاهن
 19هاري بوتر
 20إلى عالم النجوم
 21شجرة الدر
 22البؤساء
 23جرس اإلنذار
 24صراخ في الوادي
 25مدينة الريح

ّ
اسم املؤلف
جبران خليل ،جبران
سليمان ،أحمد
كنفاني ،غسان
برونتي ،إميلي
غوركي ،مكسيم
سوزكيند ،باتريك
كويلو ،باولو
الكوني ،إبراهيم
الحكيم ،توفيق
ميلر ،آرثر
طوقان ،فدوى
جاردر ،جوستان
أبو خضرة ،فهد
قرمان ،سعاد
ستيفنسون ،روبرت
أبو حنا ،حنا
ظاهر ،ناجي
كريستي ،اغاثا
2005
رولينج ،جيكي
خوري ،سليم
زيدان ،جورجي
فيكتور ،هيجو
شليوط ،عفيف
ِ
هاشوّ ،حنا نبيل
ذياب ،فاطمة
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مطبعة الهًلّ :القاهرة
منشورات دار الفق :شفاعمرو
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