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كيف يتم ذلك؟
كم عدد الكتب التي يجب أن أقرأها؟

إستعر وإقرأ خمسَة كتٍب هذا الصيف خالل الفرتة املمتدة بني حزيران )يونيو(، متوز )يوليو(، و آب )أغسطس(

كم يجب أن يكون عمري؟
يجب أن تكون قادرآ عىل القراءة بنفسك وأن ال يتجاوز عمرك ٢٠ عامآ

هل استطيع قراءة أي يشء؟
نعم، تستطيع قراءة ما تريده من الكتب: الكتب الواقعية ، الكتب االعلمية، الكتب االدبية، الشعر، سلسلة كتاب، الكتب 

الصوتية أو أي يشء آخر. اليشء االَكرث أهميًة هو أن الكتب التي تختارها هي الكتب التي تحبها وأن تكون بدرجة معينة 

من الصعوبة بشكل مقبول. إذا كنت تواجه صعوبًة يف القراءة، فيمكنك الحصول عىل املساعدة يف املكتبة من خالل قراءة 

الكتب سهلة القراءة والكتب الصوتية. .

هل ميكنني القراءة بلغٍة غري اللغة السويدية؟
نعم! يجب أن تكون القراءة ممتعة. أقرأ باللغة التي تشعر براحة أكرب معها.

ماذا افعل عند االنتهاء من قراءة الكتب؟
قم بتعبئة الكتيب الخاص بكتب الصيف. ال تنَس تقييم الكتب التي قرأتها! ثم سلم الكتيب اىل املكتبة التي لديك اشرتاك 

فيها وأخرت كتاباً هديًة لك. كام ستدخل باعتبارك أحد قراء كتب الصيف السحَب األخري لتحصل عىل جوائز قيمة.

هل ميكنني اإلشرتاك ملراٍت عدة؟
ستحصل فقط عىل كتاب واحد كهديٍة لك. ومع ذلك ميكنك إرسال املزيد من الكتيبات. وسيكون لديك يف هذه الحالة 

فرصاً أكرب للفوز يف السحب عىل الجوائز. ستجد العديد من الكتيبات يف مكتبتك. وسيكون املوعد النهايئ لتسليم الكتيبات 

يف  ٣١ آب أغسطس هذا العام.

هذه هي الكتب التي قرأتها
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ممتاز      جيد        مقبول      ممل جدا     ال تقرأُه

ممتاز      جيد        مقبول      ممل جدا     ال تقرأُه

ممتاز      جيد        مقبول      ممل جدا     ال تقرأُه

ممتاز      جيد        مقبول      ممل جدا     ال تقرأُه

ممتاز      جيد        مقبول      ممل جدا     ال تقرأُه
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