التبية والتّعليم
وزارة ّ
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كتــب ّ
ـف الثّاين لعام 2020-2021
شك ًرا آمو
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تأليف و ُرسومات :أوجي مورا
ترجمة :تمارا ناصر

ُيو ّزع في تشرين األ ّول وال ّثاني

ـي.
يع ـ ّزز قيمــة العطــاء والمشــاركة والتّكافــل االجتماعـ ّ

جامع الحرشات

والصغيــرة ،ذات
الطفــل الحشــرات ،الكبيــرة منهــا
ّ
ـب ّ
يحـ ّ
األرجــل المتع ـدّدة وال ّزاحفــة ،وتلــك الّتــي تلمــع بالعتمــة،

تأليف و ُرسومات :أليكس

غر ِ ِف ْثس | ترجمة :منى أبو بكر

ـن
فيق ـ ّرر أن يكــون أكبــر جامـ ٍـع للحشــرات ف ــي العالــم .لكـ ّ

ـب أن تعيــش ف ــي قــارورة ،فمــاذا ســيفعل؟
الحشــرات ال تحـ ّ

ُيو َّزع في تشرين ال ّثانـي وكانون األ ّول

ـي بالمعلومــات يلفتنــا إل ــى أهم ّيــة احتــرام ورعايــة
نـ ّـص غنـ ّ

األصيص الفارغ

ُيعلــن اإلمبراطــور ألطفــال البــاد أنــه ســيو ّزع عليهــم

حكاية تراث ّية عالم ّية

الطبيعــة.
كائنــات ّ

بــذو ًرا ملك ّيــة ،ومــن يأت ــي بأفضــل منتــوج بعــد شــهور

أعاد كتابتها :إياد برغوثي

كل األطفــال ينجحــون مــا
يخلــف اإلمبراطــور بعــد وفاتــهّ .
الصــدق واالجتهــاد
عــدا ليــن ،لمــاذا؟ حكاي ـةٌ تع ـ ّزز قيمــة ّ

السحر يّة
الحديقة ّ

وغســان ،حــول ملك ّيــة القطــع
حســان
ّ
يختلــف الجــارانّ ،
ال ّذهب ّية الّتي يجدانها فـي حقلهما المشترك ،فيقصدان

ُيو َّزع في شباط وآذار
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كل
تع ـ ّد آمــو يخنــة حمــراء شــه ّية للعشــاء يشـ ّـم رائحتهــا ّ
غــا ٍد ورائــح ف ــي ّ
الشــارع ،فيطــرق بابهــا طال ًبــا تــذ ّوق اليخنــة
ٍ
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حكاية تراث ّية عالم ّية

أعاد كتابتها :إياد ْمداح

يو ّزع في نيسان وأيّار

ف ــي العمــل.

حكيم القرية الّذي يرســل تلميذه إل ــى المدينة ليشــتري

بال ّنقــود بــذو ًرا .فهــل ينجــح؟ حكايــة عــن عالقــة اإلنســان
بــاألرض ،والكنــوز الّتــي يجنيهــا مــن رعايتــه لهــا.
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