
الغالف اب نبذة عن الك املؤلف اب عنوان الك

يـّـََتيـِْن َوَهـَتَف كَأَنَُّه َصْوُت الُعُروبَِة  َُّهَمــا ِبِذرَاَعيْــِه الَقـِو جِ , َضمـ  كَاَن الَجــدُّ ِباْنتَِظارِِهَما ِفي الَخــاِر
ِه الَجِميَلَة الَعِفيَفَة َشاَمةَ ". ُكّلَِها: "ُأَساَمُة يَا ُأَساَمُة يَا َصاِحَب الشََّهاَمِة إَِلى يَْوِم الِقيَاَمِة َوابَْنَة َعّمِ

يَِصيــَحــانِ : "َعاَد َصْوُت  بَيَْن الضَِّحِك َوالُبكَاِء بََدا ُأَساَمُة َوَشاَمُة كََمْجُنوَنيِْن َفَرًحا َوأََخــَذا يَْقــِفــزَاِن َو
ي الَعَرِبّيِ ". ي، َعاَد َصْوُت َجّدِ َجّدِ

مهند العاقوص مدائن الضاد

ٍء َمْهَما كَاَن بَِسيًطا َلُه َدْوٌر ِفي الَحيَاِة؛ َفِهَي ُتَسّلُِط الضَّْوَء َعَلى كَثِيٍر  ْ َ َدَنا أَنَّ أَيَّ  َهِذِه الِقصَُّة ُتَعّلُِم أَْو
ُق بَْعَض ُأْمِنيَّاتَِنا َوَما َنْحُلُم ِبِه ُدوَن أَْن  َْشيَاِء الصَِّغيرَِة الَمْوُجوَدِة َحْوَلَنا، َوالَّتِي َقْد ُتْسِعُدَنا َوُتَحّقِ ِمَن ا

ِت  َ َنْشُعَر، َلِكْن َعَليَْنا أَْن َنْنَتِبَه إَِليَْها َجيًِّدا َوُنْحِسَن اْستِْخَداَمَها َعَلى أَكَْمِل َوْجٍه؛ َفَقْد َتُحلُّ َلَنا بَْعَض الُمْشِك
الُمزِْعَجِة َوَقْد َتْغُمُرَنا ِبَسَعاَدٍة  ُحُدوَد َلَها.. َوَهَذا َما َحَدَث ِبالِفْعِل َمَع بََطَلِة ِقصَّتَِنا "ِهْند" الَّتِي َلْم َتُعْد 

. ً َوِحيَدًة َوَلْم يَُعِد الَمَلُل يَْعرُِف َلَها َسِبي

فاطمة المعدول صق يط 

ِ ِفي َسْفِح َجبٍَل، ُكلُّ َمْن ِفيِه يَْسَعى ِلَنيِْل ُرْتبَِة  َ ِحكَايَاُت َجبَِل الشَّايِ ِهَي ِحكَايَاُت الَحَجِر َوالشََّجِر َوالبَ
ْستِكَْشاِف َوَتْحِقيِق  يَُّة ِهَي ِرْحَلُة الَفَتيَاِت َوالِفْتيَاِن َنْحَو الَحِقيَقِة َوالَمْعرَِفِة َوالُمَغاَمرَِة َوا َْوَلِو ِل، َوا َوَّ ا

ِل بَيَْن ِفْتيَاِن َقِبيَلتِهِ . َوَّ َل َمْن يََناُل َدَرَجَة ا اِت؛ ِلَذا ُيَساِفُر بََطُل الرَِّوايَِة "ناجي" َنْحَو ُحْلِمِه ِليَُكوَن أَوَّ الذَّ
ُروَف؛ َحتَّى يََتَغلََّب َعَلى  يََتَحدَّى الظُّ يَْفَتَح للُمَغاَمرَِة ُكلَّ بَاٍب َو َعاَب َو َل َعَليِْه أَْن ُيَواِجَه الّصِ َوَّ َوِلكَْي يَُكوَن ا

أَّيِ َخْوفٍ !
َتيِْه للَفَتى "ناجي"؟ ََوائِِل َدفَّ َفَهْل يَْفَتُح ِكَتاُب ا

َنا َنْحُن الِبَدايَُة َوَنْحُن الَغايَُة ِفي ُكّلِ ِحكَايَةٍ . َنا ُنْدرُِك أَنَّ َدُعوَنا َنْقرَأْ َهِذِه الرَِّوايََة؛ َعلَّ

مهند العاقوص حكايات جبل الشاي

                                                                                                                                                
     ُمْنُذ َسَنواٍت بَِعيَدٍة .. بَِعيَدٍة ِجدا 

  َوِفي َعاَلـٍم يَـْخَتِلُف َعْن َعاَلـِمَنا؛
َْمِكَنةِ ..    َحيُْث كَاَن الصَّْمُت يَُعمُّ َجـِميَع ا

  كَاَن َعِميًقا ِجدا، َوُمـِخيًفا ِجدا ِجدا!
   ِفي َذِلَك الَعاَلـِم البَِعيِد،

َدةٌ ..   ُتوَجُد َقَوانِيُن كَثِيرٌَة َوُمَتَعّدِ

شة الحار  عا مدينة القوانين

َن َتْمَتِلُك الّثَِقَة َوالَمْعرَِفَة، َوأََنا اْسِمي َضِميرٌ ".. َُّف، َفأَْنَت ا َ ُء، ُثمَّ َقالَ : َسُتْحِسُن التَّ ْ َّ ابَْتَسَم ال
َُّف َدائًِما كََما يَِجُب، َوإَِذا َترَدَّْدُت أَْو أَْخَطأُْت أََتَذكَُّر أَِخي َضِميرًا. َ ُمْنُذ َذِلَك اليَْوِم َوأََنا أََت مهند العاقوص  ما يحدثني
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دة حتى عمر ست  ستثنائية للنمو والتطور الذهني منذ الو يغطي كتاب المونتيسوري تلك الفترة ا
نشطة العملية  فضل مبيًعا للوالدين- على مجموعة متنوعة من ا سنوات، ويحتوي هذا الكتاب -ا

التي تدعم وتعزز كل مراحل التطور.
ليتهم،  طفال على تطوير استق عصاب، لمنهج يساعد ا تتضمن هذه الطبعة الجديدة أدلة علم ا

وتركيزهم، وفضولهم عن عاَلمهم المحيط.
، ونصائح، وإرشادات عن الوقت الذي  ة في وقتنا الحا ت ا محدَّث بالكامل؛ ليتضمن مشك

يمضيه أطفالنا أمام الشاشات في هذا الع الرَّْقمي.
تمت كتابته بواسطة "تيم سيلدين" رئيس مؤسسة المونتيسوري، ورئيس مجلس المونتيسوري الدولي.

دين م سل ت
  كيف تربي طف مذه 

بطريقة المونتيسوري

كثر من 60 مشكلة شائعة. التربية  لف للياء  جية، مع نصائح مفيدة من ا الدليل الكامل للتربية الع
طفال  الة -بشكل خاص- مع ا هتمام، وهي فعَّ جية هي أحد أساليب التربية شديدة الرعاية وا الع
الذين يعانون صعوباٍت في التعلق أو  أولئك الذين اختبروا الصدمات.. ويوفر لك هذا الكتاب كل ما 

لف  جية من ا الٍ . تمنح التربية الع جية بشكٍل فعَّ تحتاج إلى معرفته؛ كي تصبح قادرًا على التربية الع
ستجابة  ستخدام عند ا للياء طريقة سهلة للوالدين ومقدمي الرعاية؛ لمتابعة العملية خطوة بخطوة ل
طفال المصابون بصدمة نفسية.. وتمتد موضوعاته من  للسلوكيات والتحديات الشائعة التي ُيظهرها ا

ت، وكيفية  ف بعدائية إلى صعوبات النوم، ويتضمن نصائح حول ما قد يحفز  هذه المشك الت
جية؛ من أجل البَدء في معالجة هذه التحديات. من السهل تصفُّح هذا الكتاب؛  ستجابة بطريقة ع ا
باء المعالجين اقتناء هذا  ، و ُبدَّ لكل ا سلوب المبا يعة وا حيث تم كتابته بأسلوب المراجع ال

الكتاب.

ش سارة نا

جـيـة من      التربـيـة العـ
ستراتيجيات  لف للياء... ا ا

والحلول

ج باللعب باعتباره إطار عمل تكامليا خاصا بُصنع القرار على  كيف يمكننا تطبيق نموذج أبعاد الع
يرية؟ مجموعة من الممارسات ال

يرية المؤثرة َفهًما عميًقا للكيفية التي تطفو بها نقاط التحول على السطح في  تتطلب الممارسة ال
جية،  سيما أن هذه اللحظات من شأنها أن تدق جرس التنبيه؛ في إشارة إلى حدوث  أثناء العملية الع
تغيير بمعتقدات الطفل أو سلوكه، وإن الُمعاِلج باللعب هو المسئول عن تيسير تولُّد تلك اللحظات.. إن 

سترشادي حول كيفية تحفيز لحظات نقاط التحول. هذا الكتاب يقدم بين أيديكم الدليل ا
ج باللعب، كل  هذه المجموعة من التجارب التي حررها الُكتاب؛ تصور تنفيًذا ناجًحا لنموذج أبعاد الع

مات الرئيسة التي يمكنها أن  طار، إلى جانب نظريات أخرى؛ بهدف مناقشة الع فصل يستخدم هذا ا
رشاد التطبيقي، و ُيقدر  ت والنمو في أثناء رحلة تطور الطفل.. هذا الكتاب توسع في ا تعكس التحو

ب. بثمن بالنسبة للممارسين والُمعلمين والطُّ

مال سارة 

ج باللعب.. نقاط التحول   الع
طفال باللعب  ج ا أثناء ع

ونشأة الذات

يات  منهج عملي من 10 مهارات حياتية تمثل نقاط القوة التي أقرتها مؤسسة (غالوب) العالمية بالو
مريكية وأبحاث (التربية المرتكزة علي نقاط القوة)                                                             المتحدة ا

                                                                                صالح للتطبيق في المنزل  والحضانة 
والمدرسة والمركز التدريبي تقدمه (نور المعارف) في ثوب أحترافي متكامل من دليل للصغار  وآخر 

نشطة تثري فهمنا لنقاط قوة أجيالنا التي ستقود المستقبل بفضل من هللا تعالي وِمنة.  للكبار وثالث ل
                    تم إعداد السلسلة بواسطة دكتور الباهي جاد... خبير عالمي في التفكير التصميمي 
 Action for -:يجابي من منظمات مرموقة مثل وأكتشاف المواهب ونقاط القوة وعلم النفس ا

happineess & Franklin covey& Tony Buzan& Gallup

ا جاد ال
  تربية القوة... كيف تربي 

ابنك ارتكازا علي نقاط قوته؟



عزاء... إلي المربين الكرام... نقدم لكم هذه السلسلة للكاتبة "سو  بناء ا مهات... إلي ا باء وا إلي ا
طفال وسلوكياتهم، والتى تتناول السلوكيات والمشاعر اليومية التى  جريفيز" المتخصصة في تربية ا

ج... إنها حقاً مكتبة متكاملة تطرح هذه السلوكيات والمشاعر في  تصادف أطفالنا وطرائق الوقاية والع
حظوا هذه السلوكيات ويتعاملوا  باء لي قالب قص جذاب كي يسهل فهمها، ثم تتبعها إرشادات ل
ً عن وجود اقتراحات وأنشطه مطروحة للنقاش، وهو ما يجعل هذه السلسلة-بحق-  معها بحكمة، فض
مرجعا أساسيا لهم.                                                                                                                     
خذ نفساً عميقاً ... كتاب عن الشجاعة. لست سعيداً ...كتاب عن الحزن. لماذا يجب علي ذلك؟...كتاب عن 

ً لن أشارك...كتاب عن المشاركة.  أريد اللعب  حترام. لم أفعل ذلك...كتاب عن قول الصدق. ليس عد ا
خرين. بلطف...كتاب عن مراعاة مشاعر ا

ف  سو ج
   سلسلة سلوكيات ومشاعر  

ول    الجزء ا

عزاء... إلي المربين الكرام... نقدم لكم هذه السلسلة للكاتبة "سو  بناء ا مهات... إلي ا باء وا إلي ا
طفال وسلوكياتهم، والتى تتناول السلوكيات والمشاعر اليومية التى  جريفيز" المتخصصة في تربية ا

ج... إنها حقاً مكتبة متكاملة تطرح هذه السلوكيات والمشاعر في  تصادف أطفالنا وطرائق الوقاية والع
حظوا هذه السلوكيات ويتعاملوا  باء لي قالب قص جذاب كي يسهل فهمها، ثم تتبعها إرشادات ل
ً عن وجود اقتراحات وأنشطه مطروحة للنقاش، وهو ما يجعل هذه السلسلة-بحق-  معها بحكمة، فض
مرجعا أساسيا لهم.                                                                                                                 

... كتاب عن الشعور بالغضب. أريد أن أفوز...كتاب عن الروح الرياضية. ماذا لو؟!...كتاب عن  أكره كل 
القلق. من يشعر بالخوف؟...كتاب عن الخوف. لماذا  يمكننى القيام بذلك...كتاب عن القواعد.  أريد 

نتظار...كتاب عن الصبر. ا

ف  سو ج
    سلسلة سلوكيات ومشاعر 

    الجزء الثاني

َْعاَن َما يَْشُعُر ِبالَوْحَدِة  َ ُه  يَْلَعَب ِبُعْنٍف أَْحيَاًنا ُأْخرَى، َلِكنَّ َْحيَاِن َو ُيـْمِكُن ِلـ"فهد" أَْن يَُكوَن أََنانِيا ِفي بَْعِض ا
َْطَفاِل اللَِّعَب َمَعُه؛ َفَهْل ُيـْمِكُن َلُه أَْن يََتَعلََّم َكيَْف ُيْصِبُح َلِطيًفا َوُمرَاِعيًا ِلُشُعوِر  ِعْنَدَما يََتَجنَُّب بَاِقي ا

يَن؟ َخِر ا
َْنِشَطٍة َمْطُروَحٌة  ِ َغاِر، كََما ُمْلَحٌق ِبَها اْقتِرَاَحاٌت َوِفكٌَر  َْطَفاِل الّصِ ََنانِيَِّة ل ُتَعرُِّف َهذِه الِقصَُّة َمْفُهوَم ا

ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن الُودِّ . َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُع الِقصَُّة الـُمَصوَّ للّنَِقاِش، بَيَْنَما ُتَشّجِ

ف  سو ج  أريد اللعب بلطف

يَِّدُة "بدور" َعَلى  ِح الَمْدرََسِة؛ َفَهْل ُيْمِكُن أَْن ُتَساِعَدُه السَّ َ ْ  ُيِحبُّ "جود" أَْن يَْنُظَر إَِليِْه الَجِميُع َعَلى َم
َجاَعِة ِعْنَد ُمَواَجَهتَِها َشيًْئا  ُتِحبُُّه كَثِيرًا؟ َحّلِي ِبالشََّجاَعِة؟ َوَهْل ُيْمِكُن أَْن َتَتَحلَّى ِهَي ِبالشَّ التَّ

َْنِشَطِة  َِضاَفِة إَِلى اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر ل َحّلِي ِبالشََّجاَعِة، ِبا َغاَر ِبَمْفُهوِم التَّ َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهِذِه الِقصَُّة ا
ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن  َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ َمْطُروَحٍة للّنَِقاِش، بَيَْنَما ُتَشّجِ

َغلُِّب َعَلى َمَخاِوِفهمْ . التَّ

ف  سو ج خذ نفسا ً عميقا

يَن، َوَلِكْن ِعْنَدَما يَْغَضُب ِمْنُه الَجِميُع يَْشُعُر ُهَو ِبالَغَضِب  َخِر ْحتِرَاِم ل ُيواِجُه "أنس" ُصُعوبًَة ِفي إِْظَهاِر ا
يَن ِباْحتِرَاٍم َسَتْجَعُلُه َوَتْجَعُلُهْم ُسَعَداَء؟ َخِر أَيًْضا؛ َفَهْل ُيْمِكُنُه َتَعلُُّم أَنَّ ُمَعاَمَلَة ا

َخِريَن، َوِلُكّلٍ ِمْن ُمْمَتَلكَاتِِهْم َوآرَائِِهْم،  ْحتِرَاِم ل َغاَر ِبَمْفُهوِم إِْظَهاِر ا َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهِذِه الِقصَُّة ا
رَُة الصَّاِمَتُة  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ َْنِشَطِة َمْطُروَحٍة للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ َِضاَفِة إَِلى اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر ل ِبا

ْحتِرَامِ . ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن ا َ ِبنَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى 

ف  سو ج لماذا يجب علي ذلك؟



" وَ "بدر" وَ "وليد" أَْن  َْطَفاِل ِفي َفْصِلَها، َويَِجُب َعَلى "بو ًة َفَضائِيًَّة ل يَِّدُة "كاميليا" َمَحطَّ َصَنَعِت السَّ
َ َترَْغُب الُمَشارَكََة، َوُهَو َما َجَعَل الَجِميَع يَْغَضُبوَن؛ َهْل َسيََتَعلَُّم   " َْدَواَر للَِّعِب ِبَها، َلِكنَّ "بو يََتبَاَدُلوا ا

ْستِْمَتاَع َمًعا؟ َْطَفاُل ا ا
َْنِشَطِة َمْطُروَحٍة  َضاَفِة إَِلى اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر ل َغاَر ِبَمْفُهوِم الُمَشارَكَِة، ِبا َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهذِه الِقصَُّة ا
ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن الُمَشارَكَةِ . َ رَُة الصَّاِمَتُة ِبنَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ

ف  سو ج ً لن أشارك ليس عد

اِحَنُة الُمَفضََّلُة ِلَصِديِقِه "أمير"، َوأََخَذ "مالك" ُكرََة الَقَدِم  َِت الشَّ َ ل" ِبالُحْزِن؛ َفَقِد اْنكَ يَْشُعُر أَْصِدَقاُء "ب
ل"  الَخاصََّة ِبَصِديِقِه "تيم" ُدوَن اْستِْئَذاٍن، كََما َفَقَدْت "مريم" كَْلبََها الصَِّغيَر "ماكس".. َفكَيَْف ُيْمِكُن ِلـ"ب

ِن؟ َحسُّ أَْن يَْجَعَل أَْصِدَقاَءُه يَْشُعُروَن ِبالتَّ
َِضاَفِة إَِلى  يَن َوَما ُيْشِعُرُهْم ِبالُحْزِن، ِبا َخِر َغاَر ِبَمْفُهوِم َمَشاِعِر ا َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهِذِه الِقصَُّة ا

رَُة الصَّاِمَتُة ِبنَِهايَِة الِكَتاِب  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ َْنِشَطِة َمْطُروَحٍة للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر ل
َخِرينَ . ِْحَساِس ِبا ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن الَعْطِف َوا َ َعَلى 

ف  سو ج لست سعيداً 

ْنتَِظاِر َدْورَِها ِبالَمْنِزِل أَِو الَمْدرَسِة، َفَهْل  ٍء؛ َفِهَي َتْغَضُب َوَتُثوُر إَِذا اْضَطرَّْت  ْ َ َ ُتِحبُّ "فرح" اْنتَِظاَر أَّيِ 
م" أَْن َتْمَنَحَها بَْعَض النََّصائِِح ِلُتْصِبَح أَكَْثَر َصبْرًا؟ ُيْمِكُن ِلَشِقيَقتَِها الُكبْرَى "أح

َْنِشَطِة َمْطُروَحٍة  َِضاَفِة إَِلى اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر ل َغاَر ِبَمْفُهوِم الصَّبِْر، ِبا َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهذِه الِقصَُّة ا
ْنتَِظاِر  ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعْن ا َ رَُة الصَّاِمَتُة ِبنَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ

َوالصَّبْرِ .

ف  سو ج نتظار  أريد ا

يَْنَتاُبَها الَقَلقُ .. َوَلِكْن، َماَذا َلْو َلـْم ُتِحبَّ ِجيرَاَنَها أَْو ُمَعّلِِميَها  َتْنَتِقُل "داليا" إَِلى َمْنِزٍل َوَمْدرََسٍة َجِديَديِْن َو
َها ِمْن َتْخِفيِف إِْحَساِسَها ِبَهَذا الَقَلِق؟ َها؟ َهْل َسيََتَمكَُّن َجدُّ الُجُدَد، َوَماَذا َلْو َهرََب ِقطُّ

َْنِشَطِة الَّتِي  َغاَر َمْفُهوَم الشُُّعوِر ِبالَقَلِق، َوُمْلَحٌق ِبَها اْقتِرَاَحاٌت َوِفكٌَر ل َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهذِه الِقصَُّة ا
ِْد ِقصٍَّة  َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُعُهُم الِقصَُّة الـُمَصوَّ َحدُُّث َعْنَها، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ ُيـْمِكُن التَّ

ُأْخرَى َعْن َهَذا الشُُّعورِ . 

ف  سو ج ماذا لو ...؟

يـَمةِ - أَْن  ُل -ِعْنَد ُشُعورَِها ِبالَهِز يََتَملَُّك "بتول" َغَضٌب َشِديٌد ِفي ُكّلِ َمرٍَّة  َتُفوُز ِفيَها، َوَدائِـًما َما ُتَفّضِ
يَاِضيٍَّة ِعْنَد  َحّلِي ِبُروٍح ِر َم بَْذَل ُقَصارَى ُجْهِدَها َوالتَّ ً ِمَن الـُمَحاَوَلِة؛ َفَهْل ُيـْمِكُنَها أَْن َتـَتَعلَّ َتْنَسِحَب بََد

الَخَسارَِة؟
يَاِضيٍَّة، كََما ُمْلَحٌق ِبَها اْقتِرَاَحاٌت  َحّلِي ِبُروٍح ِر َغاِر َمْفُهوَم الـُمَثابَرَِة َوالتَّ َْطَفاِل الّصِ ُم َهذِه الِقصَُّة ل ُتَقّدِ

ِْد ِقصٍَّة  َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُع الِقصَُّة الـُمَصوَّ َْنِشَطٍة َمْطُروَحٌة للُمَناِقَشةِ .. َوُتَشّجِ ِ َوِفكٌَر 
ُأْخرَى َعِن الـُمَحاَوَلِة ِبُجْهٍد َوالـُمَشارَكَةِ .

ف  سو ج أريد أن أفوز

ُد أَْصَواًتا َويَْشُعُروَن ِبالَخْوِف الشَِّديِد،  َْو ً للَمِبيِت ِفي َمْنزِِلِه، َوَلِكْن َفْجأًَة يَْسَمُع ا ُيِقيُم "شادي" َحْف
َها أَيًْضا َتْشُعُر ِبالَخْوِف أَْحيَاًنا، ُربََّما يََتَمكَُّن َواِلُدُهْم ِمْن  ُتَطْمئُِنُهْم "شمس" الشَِّقيَقُة الُكبْرَى ِلـ"شادي" ِبأنَّ

َجْعِلِهْم يَْشُعُروَن ِبُشُعوٍر أَْفَضَل؟
َِضاَفِة إَِلى اْقتِرَاَحاٍت َوِفكٍَر  َعاُمِل َمَع الَمَخاِوِف، ِبا َغاَر ِبَمْفُهوِم التَّ َْطَفاَل الّصِ ُتَعرُِّف َهِذِه الِقصَُّة ا

ِْد ِقصٍَّة  َ رَُة الصَّاِمَتُة ِبنَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُعُهُم الِقصَُّة الُمَصوَّ َْنِشَطِة َمْطُروَحٍة للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ ل
َجاَعةِ . َحّلِي ِبالّشِ ُأْخرَى َعِن التَّ

ف  سو ج من يشعر بالخوف



ْلتِزَاَم ِبالَقَواِعِد، َوَلِكنَّ  يَْعَتِقُد "أحمد" أَنَّ الَقَواِعَد َسِخيَفٌة ِعْنَدَما َتـأْتِـي "ياسمين" ِلَترَْعاُه، يَرُْفُض "أحمد" ا
يَِّة الَقَواِعِد؟ ِق؛ َفَهْل يَْسَتِطيُع َتَعلَُّم أََهّمِ ِْط َذِلَك يَْجَعُل اللَِّعَب َخِطيرًا َوَليَْس ُمْمتًِعا َعَلى ا

َْنِشَطٍة َمْطُروَحٍة  ِ َغاِر َمْفُهوَم الَقَواِعِد، كََما ُمْلَحٌق ِبَها اْقتِرَاَحاٌت َوِفكٌَر  َْطَفاِل الّصِ ُم َهِذِه الِقصَُّة ل ُتَقّدِ
ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن الَقَواِعدِ . َ رَُة الصَّاِمَتُة ِبنَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُع الِقصَُّة الُمَصوَّ للّنَِقاِش، ِفي ِحيِن ُتَشّجِ

ف  سو ج لماذا  يمكنني القيام بذلك

يَن ِفي  َخِر َْطَفاَل ا َن ُتَورُِّط ا ْدَق َدائِـًما ِفي الـَمْنِزِل أَِو الـَمْدرََسِة، َوَها ِهَي ا َلـْم َتُكْن "بدور" َتُقوُل الّصِ
ً ِمَن الكَِذِب؟ ْعتِرَاُف ِبالَحِقيَقِة بََد َْفَضِل ا ٍت ِلَعَدِم َقْوِلَها الَحِقيَقَة؛ َهْل ُيـْمِكُنَها َتَعلُُّم أَنَُّه ِمَن ا ُمْشِك

َْنِشَطٍة َمْطُروَحٌة  ِ َغاِر، َوُمْلَحٌق ِبَها أَيًْضا اْقتِرَاَحاٌت َوِفكٌَر  َْطَفاِل الّصِ ْدِق ل ُتَعرُِّف َهذِه الِقصَُّة َمْفُهوَم الّصِ
ْعتِرَاِف  ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى ِبَشأِْن ا َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُع الِقصَُّة الـُمَصوَّ للّنَِقاِش، بَيَْنَما ُتَشّجِ

ْدِق َوإِْخبَاِر الَحِقيَقةِ . ِبالّصِ

ف  سو ج لم أفعل ذلك

ٍء يَِسيُر َعَلى َما ُيرَاُم؛ َفأَُبوُه ُمْنَشِغٌل ِجدا َو ُيـْمِكُنُه اللَِّعُب  ْ َ يَـُمرُّ "سامي" ِبيَْوٍم َعِصيٍب َو يَبُْدو أَنَّ أَيَّ 
َعاِم َلـْم يَُكْن ُهَناَك ِغَذاؤُه الـُمَفضَُّل، َوَلـْم يَْحَظ ِبَوْقٍت َطيٍِّب ِفي َحْفِل "أحمد".. َهْل  َمَعُه، َوَعَلى َمائَِدِة الطَّ

َخلُِّص ِمْن ُشُعورِه ِبالَغَضِب؟ ُيـْمِكُن للَخاَلِة "جميلة" أَْن ُتَساِعَدُه ِفي التَّ
َْنِشَطٍة  ِ َعاُمِل َمَع الَغَضِب، َوُمْلَحٌق ِبَها اْقتِرَاَحاٌت َوِفكٌَر  َغاِر َمْفُهوَم التَّ َْطَفاِل الّصِ ُم َهذِه الِقصَُّة ل ُتَقّدِ
ِْد ِقصٍَّة ُأْخرَى َعِن  َ رَُة الصَّاِمَتُة ِفي نَِهايَِة الِكَتاِب َعَلى  ُع الِقصَُّة الـُمَصوَّ َمْطُروَحٌة للّنَِقاِش، بَيَْنَما ُتَشّجِ

الشُُّعوِر ِبالَغَضبِ .

ف  سو ج اكره كل 

كثر الصحاري  رض، من أعمق المحيطات  ستيكي في كل مكان على كوكبنا كوكب ا ينت التلوث الب
جفاًفا وأبعد الصفائح الجليدية.

ستيك وماهيته، ونستكشف بعض  ستيكي لُنلقي مًعا نظرة على كيفية ُصنع الب يصطحبنا الكوكب الب
الطرائق الحقيقية والقابلة للتنفيذ لتقليل استخدامنا له؛ بَدًءا من تغيير الِفكَر والسلوكيات مرورًا بالحلول 

الثورية والعلمية والبرامج العملية والمستدامة. 

ا أمسون - برادشو جورج ستيكي الكوكب الب

َْطَفاُل  َقاتِِه ِبالَحيََواَناِت ِمْن َحْوِلهِ .. ُيِحبُّ ا ل" َوَع يَُدوُر الـُمَعاِلُج الصَِّغيُر َحْوَل َفًتى َصِغيٍر اْسُمُه "ب
َِليَفَة َعَلى َوْجِه الُخُصوِص، َوَمَع َذِلَك َفإِنَّ َهَذا الَفَتى الـُمِحبَّ للِقرَاَءِة  ، َوَحيََواَناتِِهُم ا الَحيََواَناِت ِبَشكٍْل َعاّمٍ
َقًة ُمْخَتِلَفًة أَكَْثَر ُعْمًقا ِمْن ُمَجرَِّد إِْلَقاِء َعًصا ِلكَْلٍب أَِو اللَِّعِب ِبالَخيِْط َمَع ِقّطٍ .. َلَقْد  َس َمَع الَحيََواَناِت َع أَسَّ
ل"  بَّ البَِديَل، َوَسُتَساِعُدَك ِرْحَلُة "ب ِج الَحيََواَناِت الصَِّغيرَِة ِفي َحيِِّه ُمْسَتْخِدًما الّطِ َقرَأَ ِكَتابًا َوبََدأَ ِفي ِع
َْطَفاِل،  َعاُطِف َمَع ا ِلـُمَساَعَدِة الـُمْحَتاِجيَن ِفي الُحُصوِل َعَلى ُمْجَتَمٍع أَْفَضَل؛ َعَلى َتْغِذيَِة الشُُّعوِر ِبالتَّ

بِّيَِّة إَِلى َمْنزِِلكَ  َْعَشاِب الّطِ َوَنأُْمُل أَْن َتْجُلَب َمْعرَِفَة ا

دير رالف و الــمـعــالــج الـصـــغـــيـــر

مي منظمة .. أفكاري منظمة .. أوقاتي منظمة، عندما     أنا جميلة المنظمة .. دفاتري منظمة .. أق
أفكر؛ أفكر بالخطوات   :-                                                                                                              

1- أرتب غرفتي                            2- أصلي                                 3- أقوم بواجباتي
ا جاد ال جميلة المنظمة



ُهَناَك ُجزٌْء ِمْن َحَدثٍ 
يَِعيُش ِفي َداِخِلَنا؛

َارٌَة َصِغيرٌَة، َ ُه َفَقْط  إِنَّ
َ َتكَاُد ُتْذكَرُ ..

َ ِفي َلـْحَظٍة، َقْد َتَت
ٍء َجـِميٍل،  ْ َ َوَقْد َتُكوُن ِبَدايًَة ِل

َلَطاَلـَما اْنَتَظرَْناهُ !

شة الحار  عا هششش!! انصت

َمْرَحبًا
اْسِمي ُمْشِكَلةٌ ..

َها ُتِحبُّنِي كَثِيرًا! ِت، إِنَّ َ ُوِلْدُت َصِغيرًَة ِمْثَل الَجِميِع، َوِلي أٌَب اْسُمُه "رَاِمي" َوُأمٌّ ُتْدَعى ُأمَّ الـُمْشِك
ْوَم َكثِيرًا، َلِكنَِّني ُكلََّما َغَفْوُت أَيَْقَظنِي "رَاِمي" َوَسأَلَ : ِمْن أَيَْن أََتيَْت  أَِعيُش ِفي رَأِْس "رَاِمي" َوُأِحبُّ النَّ

أَْنَت؟! ُكْنُت ُمرَْتاًحا ِمْن ُدونِكَ !
َ ُيِحبُِّك يَا ُمْشِكَلُة؟! َهيَّا اْرَحِلي. : َوِلـَم َتِعيِشيَن ِفي رَأٍْس  ِ  َذاَت َصبَاٍح ُقْلُت ِلَنْف

َوِبالِفْعِل َقَفزُْت ِمْن رَأِْس "رَاِمي"، َوُكْنُت َصِغيرًَة ِمْثَل النَّْمَلةِ !
َلِكنَّ "رَاِمي" َعِجيٌب َوَغِريبٌ !

ُيبَاِلغُ : يَا إَِلِهي! َما أَكْبَرَكَ ! َفَقْد َجَلَب الـِمْجَهَر َوأََخَذ يَْنُظُر َعبْرَُه، َو

مهند العاقوص ت فكار وأم المشك أبو ا

ِفي زََماٍن بَِعيٍد،
تَِنا.. ََّما أَبَْعُد َعْن ُكّلِ َخيَا ُربـ

كَاَن الَعاَلـُم ِعبَارًَة َعْن َصَناِديقَ 
َْلَواِن،  ُمـْخَتِلَفِة الـَحْجِم َوا

ِفي ُكّلِ ُصْنُدوٍق َعاَلـٌم ُمـْخَتِلٌف ..
َحَسًنا..

أََنا الَفَتاُة الَّتِي َسكََنْت أََحَد َهِذِه الصََّناِديِق،
َوَهِذِه ِقصَّتِي.

شة الحار  عا داخل الصندوق

َ ُتْشِبُه رَِفيَقاتَِها. ِفي َحْقٍل يَْلَمُع ِفيِه الَقَصُب كَالذََّهِب، َتِعيُش َقَصبٌَة 
ُّ َتـَميُِّز َهِذِه الَقَصبَِة؟!  ِ َما 
ُح؟! َّ َوَماَذا َسيَْفَعُل ِبَها الَف
َوَماَذا َسَتُقوُل َلَنا النَّاُي؟!

َدُعوَنا ُنَساِفْر ِفي ِحكَايٍَة ِمْن أَْلَوان َوأَْلَحان ...

مهند العاقوص الناي

خرين، وقد اعتاد العيش بمفرده مع والدته، ظل هذا هو الوضع  مالك طفل لطيف ويراعي مشاعر ا
طوار، وتعمدت كاتي مقاطعة مالك  حتي جاءت كاتي لُتقيم معهما، يعتقد مالك أنها طفلة غريبة ا

ده،  كلما أراد التحدث مع والدته أو قضاء بعض الوقت معها، واستمرت في البكاء بحفل عيد مي
ح الصعوبات التي مرت بها كاتي في  وقامت بتخبئة سيارته اللعبة. لحسن الحظ، تمكنت والدته من 

ف. ُّفها هذا الت أثناء نموها وهو ما ترتب عليه ت

ش سارة نا مالك والغيرة



ْقُس بَارٌِد ِبالَخاِرج". ِ ِمْعَطَفِك؛ َفالطَّ "روزي، اْلب
"روزي، َهْل ُيْمِكُنِك إْحَضاُر ُعْلبَِة َطَعاِمِك إَلى الَمْطبَِخ ِمْن َفْضِلِك؟".

"روزي، ُكّفِي َعْن إزَْعاِج َشِقيِقكِ ".
." ً تفكر روزي: "دعوني بمفردي قلي

لم تكن طفولة روزي عادية أو سهلة، وهو ما جعلها تبني َصدفًة ُصلبًة من حولها لحمايتها، ومنع أي أحد 
قتراب منها. لحسن الحظ كانت والدتها تعلم كيف تجعل هذه الصَّدفة تت بالتدريج. من ا

ش سارة نا روزي والعزلة

حظ ذلك،  ذات صباح، مرَّ آدم بكثير من التوتر، لكن والدته كانت منشغلًة ِجدا فلم ت
حظته تغيُّرات في مدرسته، تساءل: "أين اختفت ُمعلمتي الحقيقية؟"،  وازداد توتره هذا سوًءا عند م
فاختبأ أسفل المنضدة، واستمر في مضغ ثقوب سترته، ولكن حتى ذلك لم يجعل توتره يزول عنه. 

لحسن الحظ، كانت والدته موجودة لتساعده في التأقلم عند شعوره بالخوف.

ش سارة نا آدم والتوتر

ت، وتعتقد أن أشقاءها يحصلون على أشياء أكثر منها  معة، خاصًة العم شياء ال تحب داليدا بريق ا
حظ داليدا بعض  تها بأمان داخل جيبها. ت حتفاظ بُعم وقات، ولذلك فهي تفضل ا في بعض ا

ت المتناثرة هنا وهناك في كل أركان المنزل، وتضعها في حصَّالتها، لكنها تنزعج كثيرًا عندما يبدأ  العم
ت المفقودة.. ولحسن الحظ، كان والدها ماهرًا في توقع ما يحدث،  والدها في البحث عن هذه الُعم

وضاع من جديد. وساعدها في تصحيح ا

ش سارة نا نانية داليدا وا

دائًما ما تتحدث صافي حتى يجف حلُقها، ولكن  يزال هناك الكثير لُيقال:
"لماذا الرصيف باللون البني؟".

حذية". حذية، لدى الجميع أزواج من ا "لديَّ زوجان من ا
"يمكنني سماع صوت الراديو، لماذا يوجد زر على الراديو؟".

وقات، تسيطر ُمخيلة داليدا عليها، فتختلق قصًصا من وحي خيالها عن أشياء لم تحدث في  في بعض ا
الواقع، هي  تقصد ذلك، ولكنها تحب كيف ُيشعرها ذلك بأهميتها، وُيذهب دودة القلق القابعة 

بداخلها.

ش سارة نا رتباك صافي وا

تة بشكل غير عادي، فهى حلواها المفضلة، وتساعدها على ملء فراغ معدتها..  تعشق روزي الشوكو
تة. ذات يوم،  ء سوى تناول المزيد والمزيد من الشوكو عندما يزعجها أشقاؤها  ترغب في أي 

ً تعتقد أنه جميل، ويجعل كل  ً هائ تها، وصنعت منها جب تة الخاصة بأ أخذت روزي كل قطع الشوكو
ن هي تشعر بالمرض. لحسن  .. ولكن، فجأة لم تتبقَّ معها أية قطعة، وا مشاعرها المتذبذبة تت

ف. فها هذا الت الحظ، تفهمت والدتها سبب ت

ش سارة نا روزي والقسوة

انتقلت كاتي توا مع والديها وأشقائها.. ودائًما لتحاول إخفاء مشاعرها المتذبذبة تبتسم باستمرار حتى 
عند شعورها بالحزن أو الخوف. تتعلق بوالدتها وترفض أن تتركها، حتى إنها تتبعها عند َذهابها إلى 

ف. فها هذا الت الحمَّام، وتقرع على الباب لتذكرها بوجودها. لحسن الحظ، تتفهم والدتها سبب ت
ش سارة نا بتسام كاتي وا



مور سوًءا، ويزداد شعوره بالقلق والتوتر،  آدم  يرغب في الذهاب إلى المدرسة، وعند َذهابه تزداد ا
ً صغيرًا، وهو ما جعل من الصعب عليه التحكم أو  ء ما عندما كان طف ويكبر ويكبر حتى حدث له 

َفهم مشاعره. لحسن الحظ، والدتها موجودة لتساعده في التخلص من هذا التوتر.
ش سارة نا آدم ويومه الصعب

َثْت أَكَْثَر َهَدأَتْ  ُه ُكلََّما َتَحدَّ ِفي َهِذِه الِقصَِّة َتَتكَلَُّم “داليدا” كَثِيرًا، َوَتُظنُّ أنَّ
ُدوَدُة الَقَلِق الَّتِي َتْسُكُن َمِعَدتَِها، َوالُمْشِكَلُة أَنَّ َواِلَدَتها ُمْنَشِغَلٌة اليَْوَم، َو

ُم “داليدا” الُمَتواِصُل إَِلى َل كَ ْستَِماُع أكَْثَر ِمْن َذِلَك، َوَفْجأًَة َتَحوَّ ُيْمِكُنَها ا
ٍء َعَليَْها، بَل أَسَوأ ِمْن َذلكِ  ْ َ ِقصٍَّة َغيِْر َمْفُهوَمٍة َوُتْنِذُر باِلَخَطِر، َواْخَتَلَط ُكلُّ 

، كَاَن ُيْمِكُن ِلَواِلَدتَِها َفَقْد بََدأَْت ُدوَدُة َقَلِقَها َتَتَحرَّكُ .. َوَلِكْن ِلُحْسِن الَحّظِ
أَْن ُتَميَِّز بَيَْن الِقَصِص الَحِقيِقيَِّة َوالُمْخَتلَقِة، َحتَّى إنَُّه كَاَن ِباْستَِطاَعتَِها أَنْ 

َتْعرَِف أَْمَر ُدوَدِة الَقَلِق َهذهِ ..

ش سارة نا داليدا والقلق

كان جدي يري أن جده لم يق يوما في أداء واجبات الصداقة نحو عرابي إ انه كان في إمكانه كشف 
معدن خنفس الرخيص حتي  يلحق العار بخليله وصفية وزعيم م في ذلك الوقت (في إحدي 

ة الغامقة والزرقة  المرات وأنا أفتش عن مسبحة الزفير التي يعشق جدي ألوانها التي تتماوج بين الخ
الطارئة علي خرزها الذي يومض بألوان من الصعب وصفها، كان أبي يراها مسبحة للتفاخر بل وتلهي 
عن ذكر هللا أيضا، وجدت خطابا موجها إلي جده من أحمد عرابي يتهمه بأنه خادم كسول و يستحق 
رض التي أنعم بها عليه وانه علي وشك ترك الجيش كعسكري نظامي كسول بليد  يهمه سوي  ا

سود.  عندما طالت غيبتي وجدت جدي فوق  التطلع إلي عورات النساء وملء بطنه بفطائر العسل ا
رأ وقد انتزع مني المسبحة حتي كاد أن يتناثر خرزها وأغلق درج المكتب والقي بالمفتاح في الترعة 
تي كانت تبوء بالفشل وفي كل مرة  العميقة التي تشق أرضه، حاولت بعد ذلك فتح الدرج لكن محاو

يزداد نهمي لمعرفة ماذا يخبئه الدرج المسحور من ذكريات وحكايات غامضة.

مة عز الدين أم الحرير المخملي

لكن فاطمة أنتهزت الفرصة وتسللت في خفة واختفت تماما من الشقة، أخذت رقية تبحث عنها في كل 
مكان بالشقة لكنها كانت قد تبخرت، يبدو أن فاطمة قد صعدت إلي شقتها بالدور السابع كما اخبرت 

لم علي قدميها للدور السابغ، توقفت  رقية في بداية تعارفهما. تحاملت رقية علي نفسها وصعدت الس
ً، لكنها وجدت الباب موصدا من الخارج بقفل  حقت أنفاسها، وتعرقت قلي أمام باب شقة فاطمة وقد ت
نها لم  حديدي كبير .. ظلت تطرق الباب بقوة وتنادي عليها في هلع وإحساس بالذنب تجاهها يتعاظم 
يكن أن ينبغي أن تقسو عليها وتلمح لها أنها مجرد غانية متقاعدة، نادت بقوة وقد توالت طرقاتها علي 
بابها في حنق وغضب: فاطمة، افتحي الباب أرجوك، أعترف أنني أخطأت بحقك.. سامحينى.. فاطمة.. 
فاطمة !!       لم يجبها أحد، الصمت والفراغ يحيطان بها، جلست في إحباط وياس وظهرها للباب علها 

تفتح لها الباب، غير أنها انتظرت ساعة كاملة و  يحدث.

مة عز الدين أم عشب أخ صالح للمضغ



عسكريٌّ هو حتى النَُّخاعِ .. 
، واشتدَّ ُعوُده في مدينة عسكرية.  ُوِلَد، نشأ، َترَْعَرع، َشبَّ

ء طبيعي  بد أن يأخذ مجراه،ومع َتكرار رؤيته لبدور بدأ يركِّز على  مع تسليم وسام بأن كل 
، رأى مشيتها مميزة، وبدأ يركز على خطواتها المعدودة من الباب الخارجى حتى  خطواتها؛ كيف تم

غرفة عفاف، ومنها إلي الباب الخارجي للمنزل. 
ب..  في البداية كان يحدث ذلك مصادفة دون إعداد أو ترقُّ

ي، كما تعلم أخيرًا؛ حكامها أن ت كذلك بما أن للطبيعة أحكامها، و
ولى تسحب معها الثانية، والثانية تتيح الفرصة للثالثة، أما النظرة الرابعة فتفتح كل المنافذ  فالنظرة ا

فاق للنظرات التي ستأتي تباًعا..  وا
حًقا  تجاهات؛ هذه هي أحكام الطبيعة أيًضا.. في البداية كان يراها عابرًا، و تصول وتجول في كل ا

صار يتتبعها.. وحين عاد طبيعيا
ُس بأنفه ِعطرها.. يتتبعه وسام بحاسة شمه بل بكل حواسه.. بالتدريج  كانت تمر، وعندما تختفي يتحسَّ

التلقائي يصبح كله حاسة شم....

عمر راجخان جات كدة

                                                                                                                                          
ينَما..  ِل، َفُهَو يَْعَشُق الّسِ َوَّ (َقاَل الـَجَملُ : َحتَّى الِقرُْد َصِديِقي الَِّذي َوَجْدُتُه َذاَت يَْوٍم ُيْعِلُن َعْن ِفيْلِمِه ا

َداِء أَْدَوارِِهمْ ..  وَن  اْقَتربُْت ِمَن الِقرِْد َوُهَو يَْعدُل الكَاِميرا، َوَخْلَفُه ُجـُموٌع ِمَن الُقُروِد الـُمَمّثِليَن الَِّذيَن يَْسَتِعدُّ
َسأْلُتُه أَْن ُيْعِطيَنِي َدْورًا ِبِفيْلِمِه الـَجِديِد، َفَقَفَز الِقرُْد الـُمْخِرُج ِفي َسَعاَدٍة َوَقاَل ِلي: َلَديَّ َدْوٌر َلَك؛ َجـَمٌل 

َتائٌِه َعْن َصْحرائِهِ ).
يُد  ً يَـْحِمُل َفْوَق َظْهرِِه ُقبًَّة، ُيِر َ ُيْعِجُبُه أَْن يَُكوَن َجـَم رََفَض الـَجَمُل أَْن ُيـَمّثَِل َدْورَُه كََجَمٍل ِفي الِفيْلِم، َفُهَو 
يَِطيرَ؟ َماَذا َسيَْحُدُث َلُه ِحيَنَها؟ َوَهْل َسيَْقَتنُِع ِبالِفْعِل ِبأنَُّه  َق ُأْمنِيُتُه َو أَْن يَِطيَر؛ َهْل ُيـْمِكُن ِبالِفْعِل أَْن َتَتَحقَّ

ُيورِ؟ َجـَمٌل َوَليَْس َطائِرًا ِمْثَل بَِقيَِّة الطُّ

مة عز الدين أم الجمل لن يطير

َْت أَْعَماُقَك ِبالكَِلَماِت؟! َماَذا يَْحُدُث إَِذا اْمَت
َل إَِلى بَيَْدٍر، ِبْئٍر، ُصْنُبوٍر أَْو بَْنٍك ...؟! َْعَماِقَك أَْن َتَتَحوَّ َوَهْل ُيْمِكُن 

الصَّْمُت  ُيرَْفرُِف، َلِكنَّ للكَِلَماِت أَْجنَِحًة؛ َفَهْل َتِطيُر ِبَك الكَِلَماُت كَأنََّك ِمْنَطاٌد؟!
مِ . َْح ِم، َوالكَثِيِر ِمَن الَمَشاِعِر َوا "الَِّذي َطارَْت ِمْنُه الكَِلَماتُ " ِقصٌَّة بَيَْن الصَّْمِت َوالكَ

اْقرَأْ َمَعنا َهذِه الِقصََّة؛ كَْي َتِطيَر َمَع الكَِلَماتِ !
طفال لعام 2021" ي كتب ا "الحائز علي جائزة أفضل كتاب عن فئة الطفولة من الملتقي العربي لنا

مهند العاقوص الذي طارت منه الكلمات

َها  ، َوَلِكنَّ ًة ُمـْخَتلَفةً .. أَْورَاُقَها بَيَْضاُء ِمْثُل ُكّلِ الُفّلِ َها كَاَنْت ُفلَّ ، َوَلِكنَّ اَذًة، كَُكّلِ الُفّلِ كَاَنْت رَائَِحُتَها َجِميَلًة َوَنفَّ
بَبٌَة،  َخِشَنٌة َوُمدَّ

َرِْض َحتَّى َوَصَلْت إَلى الـِميَاِه الَجْوِفيَِّة، َوِجْذُعَها َلْوُنُه ُبّنِيٌّ   َوُجُذوُرَها َحَفرْت ُطُرًقا َطِويَلًة ِفي أَْعَماِق ا
، ِبِه َشْوٌك يَـْمَنُع َعْنَها ُكلَّ َمْن ُيـَحاِوُل أَْن ُيْؤِذيََها.  َغاِمٌق َوَقِويٌّ

َفاَع َعْن َنْفِسَها. يًَّة، َتْسَتِطيُع الّدِ  َلَقْد َصارَْت َشَجرََة ُفّلٍ َقِو

فاطمة المعدول فلة الصحراء



حينما يقفز الضفدع الذى اصبح مشهورا بالغابة ، وقد ارتدى ثيابه الفاخرة ، يتنقل برشاقة بين البر والنهر 
، بينما الحيوانات تشير اليه فى اعجاب قائلة : الضفدع الذى كان ...

ما هى حكاية الضفدع الذى كان ؟ وما سبب شهرته بين حيوانات الغابة ؟ وماذا فعل ليكون مشهورا 
ومحبوبا من كل حيوانات الغابة ؟

مة عز الدين أم الضفدع الذى كان

حينما عادت قمر للبيت اجهشت بالبكاء وامتنعت عن تناول طعام الغداء ، وفاكهة الخوخ التى تحبها 
كثيرا 

أخبرت أمها بما حدث لها فى المدرسة  ، فأخذتها من يدها لتقف أمام المرآة ، كانت قمر تضع يديها 
على وجهها  تريد أن ترى نفسها فى المرآة ، تردد فى حزن : اسمى قمر لكنى لست جميلة مثل القمر 

كما يقولون..
تها فى المدرسة ، وسخروا منها .  لقد تعرضت قمر  للتنمر من بعض زمي

يا ترى ما الذى الموقف الذى جعلها تتعرض للتنمر ودفعها  للبكاء والحزن بعد عودتها من المدرسة ؟ 
وماذا فعلت حتى تتغلب على  التنمر و الحزن حتى  يسكن قلبها الصغير ؟ هل تواجه التنمر بشجاعة 

أم تستسلم للحزن وتمتنع عن الذهاب للمدرسة ؟

مة عز الدين أم البنت التى أسمها قمر

طلس على أكثر  سافر حول العالم وأنت فى مكانك. سترى العالم كأنك لم تره من قبل، يحتوى هذا ا
من 50 خريطة، ومعلومات، وأرقام عن كل  تود معرفته؛ الذين حصلوا على جائزة نوبل، الكائنات 
طلس  نقراض، البراكين النشطة، وغيرها من المعلومات التى يقدمها لك هذا ا المعرضة لخطر ا
بشكل جديد، وطريقة سهلة ممتعة فى الوقت نفسه. المعرفة هى عصب الحياة، ومقياس تقدم 

نسان بقدر مايعرف. الشعوب. هيا انطلق لتنهل من المعرفة بقدر ماتستطيع؛ فا

نائل النقرا  أطــلــس الـــمـــعــــارف

                                                                                                                                                
؟! َوَماَذا ُيوَجُد ِفي رَأِْسَك؟! ِ    َماَذا ُيوَجُد ِفي رَأْ

؟!).   ِ ُرِبَجديَّةٍ : (َماَذا ُيوَجُد ِفي رَأْ ِ كَِبيٌر، َوَهَذا َجَلَب ِلي َتْعِليَقاٍت كَثِيرًَة، َحتَّى بََدأُْت ُأَفكِّ إِنَّ رَأْ
يَخًة أَْو َطبَْلًة أَْو بَاُلوًنا..أَيَُكوُن َمْمُلوًءا  َْلُسُن َحْوَل الرَّأِْس؛ َفَقْد يَُكوُن ِبّطِ ُهَناَك َتَشاُبَهاٌت كَثِيرٌَة َتَتَناَقُلَها ا

َْلَحاِن؟ ُه بَيٌْت ل ِبالَهَواِء أَْم أَنَّ
ٍم َوِفكٍَر؛ َفَتِطيُر ِمْنُه الِفكَُر الرَّائَِعُة؟ َ َما الَِّذي يَْجَعُل الرَّأُْس َمِديَنَة أَْح

؟! ِ أَْدُعوُكْم ِلِقرَاَءِة َقصَِّتي؛ كَْي َتْعرُِفوا َماَذا ُيوَجُد ِفي رَأْ
طفال عن عام 2020 ي كتب ا  الحائز علي جائزة أفضل نص من الملتقي العربي لنا

مهند العاقوص مــاذا يــوجد فــي رأســـي

جئ، يحمل شعارا لوطنه كذكرى من معلمته، ويحاول في مخيم اللجوء  بيوت صغيرة هي حكاية طفل 
أن يصنع للشعار بيتا آمنا، لكنه في كل مرة يهدي البيوت الصغيرة لمن يحتاجها، ويحلم أن يصبح 

جئين والفقراء بيوتا صغيرة. مهندسا معماريا ذات يوم ليبني ل
مهند العاقوص بيوت صغيرة



سئلة والمشاعر       سلسلة ا

حتياجات الخاصة. حيث تشجع  طفال، يستكشف كيف تكون حياة ذوى ا كتاب مصور وشامل ل
طفال على التعبير عن مشاعرهم، ومناقشة موضوعات كانوا يجدون  سئلة والمشاعر) ا (سلسلة ا

مور حظات للمعلمين وأولياء ا صعوبة فى فهمها. كما تقدم هذه السلسلة نصائح عملية، وأنشطة وم
ي لسب ز س ل

         أبطال التحدي  (ذوو 
حتياجات الخاصة) ا

طفال عند انفصال الوالدين. حيث تشجع (سلسلة  يناقش هذا الكتاب المصور التحديات التى تواجه ا
طفال على التعبير عن مشاعرهم، ومناقشة موضوعات كانوا يجدون صعوبة فى  سئلة والمشاعر) ا ا

مور حظات للمعلمين وأولياء ا فهمها. كما تقدم هذه السلسلة نصائح عملية، وأنشطة وم
ي لسب ز س ل لي بيتان (انفصال الوالدين)

اً للتوحد، وكيف تكون حياة الطفل المتوحد. حيث تشجع (سلسلة  طفال تعريفاً مي يقدم هذا الكتاب ل
طفال على التعبير عن مشاعرهم، ومناقشة موضوعات كانوا يجدون صعوبة فى  سئلة والمشاعر) ا ا

مور حظات للمعلمين وأولياء ا فهمها. كما تقدم هذه السلسلة نصائح عملية، وأنشطة وم
ي لسب ز س ل بداية جديدة (التوحد)

مر، كما  يعرض هذا الكتاب المصور مايحدث عندما يتوفي شخص نحبه، ويساعدنا على تقبل هذا ا
طفال على التعبير عن  سئلة والمشاعر) ا يرشدنا إلى كيفية التغلب على الحزن. حيث تشجع (سلسلة ا

مشاعرهم، ومناقشة موضوعات كانوا يجدون صعوبة فى فهمها. كما تقدم هذه السلسلة نصائح 
مور حظات للمعلمين وأولياء ا عملية، وأنشطة وم

ي لسب ز س ل كلنا راحلون (وفاة شخص)

سلسلة صحتي

مة صحتك العقلية تزيد من ثقتك بنفسك  تقل اهمية مطلقا عن صحة بدنك؛ فس ان صحتك العقلية 
عتداد بها، كما تساعدك على التأقلم مع أيه مواقف تؤدي الى توترك واضطرابك. يمكن للتنمر،  وا

هتمام  ل ا ت من خ متك العقلية.. تعلم كيف تعالج هذه المشك والقلق، والتوتر أن تؤثر كلها على س
مة عقلك؛ بدءاً من توفير وقت لتمرح مع أصدقائك، وتمارس بعض التمارين الرياضية أو  بصحة وس

ضافة الى عمل برنامج غذائي صحي متوازن. تمارين التأمل الواعي، با

تكروفت ا وو - راين و اليقظة والصحة العقلية

المحافظة على نظافتك الشخصية إحدي طرق إبقائك بصحة جيدة؛ فعندما تعتني بنفسك تظهر 
ئق، وتصبح رائحتك أجمل، وتشعر بأفضل شعور. تساعدك نظافتك الشخصية على حماية  بمظهر 

نفسك من الجراثيم؛ فكلما زادت عنايتك بنظافتك كنت بصحة جيدة.. اكتشف الطرق المختلفة للبقاء 
نظيفا وبصحة جيدة؛ بدءاً من غسل أسنانك وشعرك إلى غسل يديك، وتنظيف غرفتك.

تكروفت ا وو - راين و نظافتك الشخصية

هتمام، وأناس جدد لتلتقي بهم، ولكن ليس كل ماحولك فى العالم آمنا.  يزخر العالم بأماكن مثيرة ل
متك بالبيت ، وبالخارج، وعلى الطريق، وعلى الشبكة العنكبوتية فى  ستساعدك المحافظة على س

شخاص الذين  ت الحرجة والطوارئ أو من ا ف فى الحا اكتشاف عالمك بامان.. تعلم كيف تت
متك بدءاً  يمكنك أن تطلب منهم مساعدة فى حالة فقدانك الطريق.. تعلم كيف تعتني بصحتك وس

من خصوصية جسمك وتقديره، حتى التنمر.

تكروفت ا وو - راين و  ً متك أو س



هل تعلم أنه كلما ازداد نشاطك زادت طاقتك؟ يمكنك أن تكون من أكثر الناس سعادة، وذلك عند 
محافظتك على لياقتك، واللعب مع أصدقائك، والمشاركة فى مختلف الرياضات الجماعية؛ فكلما ازداد 

لعاب  نشطة كاليوجا، وا نشاطك كانت صحتك أفضل مايكون، كما يمكنك ممارسة العديد من ا
القتالية، وبعض التمارين البدنية الخفيفة لتحافظ على صحتك وكامل لياقتك؛ فالعقل السليم فى 

الجسم السليم.

تكروفت ا وو - راين و لعاب والتمارين الرياضية ا

النوم شق مهم جدا فى حياتك؛ فعندما تغفو يستطيع جسمك أن يتماثل للشفاء، ويصفو ذهنك، 
تك كامل عافيتها. اكتشف المزيد من المعلومات عن مراحل النوم  ويستريح عقلك، وتسترد عض
لكترونية دورا كبيراً فى نومك،  جهزة ا الخمس، وكيف يمكن ان يكون الوقت الذى تمضيه أمام ا
تشعر بالنعاس.. عليك أن تدرك أهمية الراحة، وكيف يمكن لليوجا  ومايمكنك أن تقوم به اذا كنت 

سترخاء. والتأمل الواعى أن يساعداك على ا

تكروفت ا وو - راين و الراحة والنوم

للتغذية السليمة وللنظام الغذائي الصحي المتوازن دور كبير فى تنمية عقلك، ونموك، وحركتك.. 
طعمة الصحية  ثر على صحتك العقلية والجسدية.. وثمة أنواع مختلفة من ا وللطعام أيضا أبلغ ا

رز، والجزر، والموز. اكتشف معلومات أكثر عن المجموعات  والشهية فى الوقت ذاته؛ كالمعجنات، وا
الغذائية، وما الذى يحدث للطعام داخل جسمك، وكيف يساعدك تناول وجبات بانتظام على التعلم 

جيداً، وإمدادك بالطاقة.

تكروفت ا وو - راين و التغذية السليمة

                     سلسلة العلوم في كل مكان

ت المختلفة للمادة ؟ كيف يمكنك أن تخمد حريقا ؟  مالذى يحدث عندما  عالم من المواد.. ماهى الحا
حساس بالـعـلـم سئلة تجد إجاباتها داخل المواد المذهلة . أسـتـمـتـع بـا تطهى طعامك ؟ كل هذه ا

روب كولسون الــــمــــواد الــمـــذهــــلــــة

عة سيارات  رض حول الشمس؟ كيف تتباطأ  العالم يتحرك .. كيف تعمل الجاذبية على دوران ا
سئلة تجد إجاباتها داخل القوي تعمل .  حتكاك ؟ كل هذة ا السباق؟ مالذى يمكن أن يقل من ا

حساس بالـعـلـم أسـتـمـتـع بـا
روب كولسون الـــقـــــوي تـــعــــمــــل

كيف تشعر.. ماذا يوجد داخل أذنك .. أين توجد حليمات التذوق الخاصة بك... إدرك عن حواسك وكيفية 
سئلة تجد إجاباتها داخل الحواس الخارقة .  شارات؟ كل هذه ا إستخدامها.. وكيف تلتقط أجزاء جسدك ا

حـساس بالعلم أسـتـمـتـع بـا
روب كولسون الـــحــــواس الـــخــارقــــة



حتباس الحرارى على تدفئة كوكبنا ؟ مالذى يحدث داخل  تزويد العالم بالطاقة.. كيف تؤثر غازات ا
سئلة تجد إجاباتها داخل  المفاعل النووي؟ كيف يساعد المغناطيس على توليد الكهرباء؟ كل هذه ا

حساس بالعلم التزود بالطاقة . إستمتع با
روب كولسون الـــتـــزود بـالــطـــاقـــة

سماك أسفل الماء ؟ أى  زهار؟ كيف تتنفس ا ات إلى ا رض .. لماذا تنجذب الح الحياة على كوكب ا
حساس بالعلم سئلة تجد إجاباتها داخل كوكبنا الحي . إستمتع با الحيوانات يمكنها الطيران ؟ كل هذه ا

روب كولسون كــوكــبــنــا الـــحــــــي

ق الشمس؟ ماذا يوجد فى مركز مجرتنا ؟ لماذا تخلف المذنبات ذيول  أستكشاف الفضاء.. كيف ت
حساس بالعلم سئلة تجد إجاباتها داخل نهاية العالم . أستمتع با معة ؟ كل هذه ا طويلة 

روب كولسون نــهـــايـــة الــــعـــــالـــــم

) بل كان دائما يقول  حد قط كلمة ( دودو جرواً محبوباً من أصدقائه يمتاز بالطيبة والطاعة.. لم يقل 
رهاق ولم يكن ذلك بسبب مرضاً وانما كان بسبب استمراره فى تلبية جميع  كلمة (نعم). شعر دودو با
ً من كلمة  طلبات أصدقائه دون رفض وكثيراً ماكان يحاول أن يعود نفسه على أستخدام كلمة  بد

نعم وكان ذلك على عكس طبيعته وفى أخر لحظة يستبدلها بكلمة نعم.. ُترى هل سيستطيع أن يستمر 
فى ذلك؟ هذا ماسنراه فى أحداث القصة..

ا ستان  لود ،  تعني 

ديبو ذئب صغير مسالماً .. يتألم عندما يعنفه أحد بكلمات قاسية تؤذي مشاعره حتى لو كانت من أقرب 
حساس يراوده كثيراً .. ولذلك قرر أن يصارح الجميع بما يضايقه منهم... ُتري  الناس إليه.. وكان هذا ا

بد وأن تقرأ.. ماذا فعل ديبو حيال ذلك؟ ، وهل تفاعل معه الجميع فى طلبه هذا؟   إنها قصه 
ا ستان  لود

دافع عن نفسك أيها الذئب 
الصغير

 َ كَاَن ُهَناَك َجرٌْو َصِغيٌر َطيٌِّب َوُمَساِلمٌ . ِفي ُكّلِ َصبَاٍح ِعْنَدَما يَْسَتيِْقُظ ِمْن َنْوِمِه كَاَن يََظلُّ ِفي ِفرَاِشِه 
ُه،  َنَّ ِ يُد َتْحِريَك يََديِْه أَْوِرْجَليِْه، َوَلِكْن  َ ُيِر  ً يُد أَْن ُيَغاِدرَُه، َوَلْم يَُكْن َذِلَك ِبَسبَِب أَنَُّه كَاَن َمِريًضا، أَْو كَُسو ُيِر
، َوَلِكْن كَاَن يَِجُب َعَليِْه  ُه َلْم ُيِحْب الَمْدرََسَة َقطُّ َهاِب إَلى الَمْدرََسةِ ! إنَّ َ يَرَْغُب ِفي الذَّ ِفي الَحِقيَقِة، كَاَن 
َ يَِحبُّ الَمْدرََسَة؟ َوِلَماَذا كَاَن يَْشُعُر  َهاُب إَليَْها ِمْثَل ُكّلِ الِجرَاِء ِفي ِسّنِهِ .َفِلَماَذا كَاَن َجرُْوَنا الصَِّغيُر الذَّ

َعاَسِة َوُهَو َذاِهٌب إَليَْها؟ ِبالتَّ

ا ستان  لود هـــذا يــكـــفـــــي



                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

َيَّاِم، َوكَاَن يَْوًما َعاِصًفا، َضاَع ِمّنِي أَرَْنِبي الُمَفضَُّل الصَِّغير... ُذو الِفرَاِء النَّاِعِم           ِفي يَْوٍم ِمن ا
ي إَلى الرَّْوَضةِ . كَاَنا  َ َفائَِدةٍ ! إلى أن َجاَء أَِبي َوُأّمِ ي ِفي ُكّلِ َمكَاٍن، َوَلِكْن ِب ير بََحْثُت أََنا َوأَِبي َوُأّمِ كَاْلَحِر

َْعٍة  ُ َنَّ ُهَناَك ُمَفاَجأًَة رائَِعًة ِمْن أَْجِلي! َوب ِ َنا َسَنْذَهُب إَلى الَمْدرََسِة الكَِبيرَِة؛ َسيِْن ِجّداً، َوأَْخبَرَانِي أَنَّ ُمَتَحّمِ
َذَهبَْنا إَلى الَمْدرََسِة، َوَطرَْقَنا َعَلى بَاِب الَفْصلِ "تررااكتررااكتررااك".

َن َنْنَتِظُر أَْن يَْفَتُحوا َلَنا...  َوَنْحُن ا

ال ف جانوا- إ
رنــب     ســر أخـتـفـاء ا

الـصـغـيـر

الشعور بالوحدة  مؤسف. السيد زين يعاني من الوحدة منذ أن توفيت زوجته حيث لم يعد يتحدث 
مع أحد و يعتنى به أحد وانعكس ذلك على حياته اليومية إلى أن ظهرت فى حياته الطفله زيزي... ُترى 

لفه كما كانت؟ هذا ماسنراه فى القصة التى  ماذا حولت زيزي حياة السيد زين.. وهل عادت اليه ا
تحمل الكثير من المعان والمفاجآت للسيد زين.

ا بول  اندر من سيعتني بزيزي

بات قلبي وتنكمش أصابع قدمي...  م حيث أسمع  م... ياله من أمر مرعب أن يهاجمني الظ انه الظ
حساس فى ذات ليله...  أنه ليس إحسا وحدي ولكنه أيضاً إحساس أختي ليله... عندما شعرنا بهذا ا

ل هذى القصة  ل أحداث متتالية سوف تعيشها معنا من خ إنها مواقف مررنا بها وتعايشنا معها من خ
حداث. فتعال نرى معا تلك ا

جرت ماي سا م هجوم الظ

"طموح" شخصية مختلفة عن رفاقه فى كل  فهو كما اسمه لديه طموح فى أن يري العالم من 
فق؟ ، يحلم بأن يسوده الحب  سئلة...  ماذا وراء هذا ا حوله يسوده الحب والخير وكان لديه الكثير من ا

فاته ولكنه أ على تحقيق حلمه.. ُترى  والخير جرى "طموح" وراء حلمه رغم سخرية الجميع من ت
هل تحقق له ذلك، هذا ما سنراه فى القصة.

ال فورت  م منية العجيبة ا

زيارة غير متوقعة... ربما تكون لطيفة وربما تكون غير ذلك... ولكن كل  يعتمد على الضيف... فهل 
ستكون الزيارة فع لطيفة أم ستسبب للعائلة مشاكل...

وكس آ - مارى ر ضيف مفاجئ

قة بين  رحلة صيد ممتعة اصطحب فيها الجد حفيده ليعلمه الصبر والحكمة.. فيها كيف تكون الع
ع.  تزان وعدم الت فاته الحكمة وا .. الجيل القديم الذى تمثله الجد فى ت جيلين مختلفين فى كل 
حفاد التى يسعى للتزود بهذه الصفات والخبرات.. ُتري هل سيلتقيان معاً .. أم يختلفان؟  هذا  وجيل ا
ماسنراه فى هذه القصة.. فهيا بنا لنعرف ما ستتناوله هذة القصة وما ستسفر عنه رحلة الصيد هذه.

مس ليو ج قبعة الصيد



الكتاب الحائزة على جائزة ناشيونال جيوجرافيك كأفضل كتاب عن السفر لعام 2019 . عندما أعلنت 
ت ثمانين قطارًا، واجهها كثيرون بالتعجب  مونيشا راجيش عن خططها للسفر حول العالم باستخدام رح
وعدم التصديق، ولكن لم يمِض وقت طويل قبل أن تخطط بعناية لمسار رحلة سيغطي 45000 ميلٍ  ، 
رض تقريبًا، على امتداد أكثر شبكات السكك الحديدية روعًة واستثناًء؛بدًءا  وهو ما يبلغ ضعف محيط ا

ءات  من المرتفعات التي تكشط السحب التي يقطعها خط سكة حديد شينغهاي - التبت إلى الم
الحريرية الرائعة على قطار فينيسيا سيمبلون  أورينت  إكسبريس. بعد أن وضعت أمتعتها في حقيبة 
؛ ستبدأ من محطة سانت بانكراس بلندن  َ الظهر- ومعها خطيبها جيم- بدأت مونيشا مغامرًة  ُتْن
وتأخذها إلى المساحات الشاسعة في روسيا، ومنغوليا، وكوريا الشمالية، وكندا، وكازاخستان، وما 
م مونيشا راجيش رواية حية وزاهية بشكل رائع عن الحياة، والتاريخ، والثقافة في كتاب  بعدها..  تقّدِ

سيجعلك تضحك بصوت عاٍل، وتتأمل فيما يعنيه أن تكون مواطًنا عالميا، بينما تدور حول العالم َعبَْر 
صفحاته. صدر بالتعاون مع دار بلومزبيرى - المملكة المتحدة

شا راجش مون حول العالم فى 80 قطارَا

عزيزي القارئ قبل أن تقرأ هذا الكتاب عليك أن تعطى وعداً بأن تقرأ هذه القصة لشخص عزيز... 
ن حان دورك لتغير  حياة  "ياسمين" -بطلة كتابنا- غيرت حياتها  وحياة ابنها بفضل هذا الوعد، وا

فضل. اقرأ واكتشف قوة هذا الوعد شخص ما نحو ا
تروي كينت وعد بالقراءة

كل طفل يري والديه كجناحين وحين يبتعد عن أحدهما يختل توازنه ويظن أنه فقد القدرة علي الطيران. 
نفصال وسنقدم للقارئ المشكلة والحل في قالب قص يعالج  في كتابنا هذا سنناقش قضية ا

ت. حكاية "بين بيتين" رحلة مفيدة نحو آفاق سعيدة. المخاوف ويجيب عن التساؤ
ج فراي َبْيَن َبْيَتْينِ 

نزعاج التى اصابت  رتباك وا نتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) ومع حالة ا مع تعرض العالم مؤخراً 
ف بجائزة كالديكورت) باصدار هذا  الكبار قبل أحبائنا الصغار قامت ليوين فام (الحائزة علي كتاب ال

طفالنا الصغار  ثار السلبية علي الصحة النفسية  ح مايحدث وتخفيف ا الكتاب في محاولة ل
ضافة الى جزء خاص في  بأسلوب مبسط وسلس معتمدة علي العديد من اللوحات الفنية المبدعة با

زمة. باء والمعلمين لمواجهة ا نهاية الكتاب يحتوى علي بعض النصائح ل

ن فام لي اِخلِ  ِج َوالدَّ ِفي الَخاِر

ِفي ِرْحَلٍة ُمـْمتَِعٍة، َطاَر َفارٌِس َفْوَق َسَحابٍَة بَيَْضاَء بَاِحًثا َعْن َمْعَنى الطيبَِة ِفي الَعاَلـِم، َفَفارٌِس يَا أَْصِدَقاُء 
يِبيَن ِفي ِرْحَلتِِه، َفيََتَعلَُّم ِمْنُهْم َمْعَنى الطيبَِة؛ َهْل  َْصِدَقاِء الطَّ ُهَو ِطْفُل النَِّسيمِ .يَْلَتِقي َفارٌِس ِبالكَثِيِر ِمَن ا
َْحَمرِ؟ َهْل َساَعْدُتْم  ْثُتْم َمَع َطائِِر الـَمْوِز ا ََماُزون؟ َهْل َتَحدَّ يبَِة؟ َهْل ُزرُْتْم َغابَاِت ا َتْعرُِفوَن َما َمْعَنى الّطِ

َفرََس َنـْهٍر َصِغيرًا َعَلى الُخُروِج ِمْن ُحْفرٍَة؟ َتَعاَلْوا ِلَنْقرَأَ َهَذا الِكَتاَب، َوَنْعرَِف أَكَْثَر َعْن ِرْحَلِة َفارٍِس ِفي 
البَْحِث َعْن َمْعَنى الطيبَةِ .

ا شالفاشف  ل ما معنى الطيبة  ؟

هيا بنا لنبدا جولة نزور فيها العديد من البلدان ونتعرف على معلومات كثيرة ومفيدة لحيوانات محببة 
ل حكايات شيقة  عمالها بجد ونشاط من خ لنا منها الكنغر والكوا وطيور البطريق و كيفية ادائها 

وممتعة هى حكايات المعرفة .
ا شالفاشف  ل حكايات المعرفة



ُيورِ ..  ُ الـَمَحبَِّة َوالـَمَودَِّة كََعاَلـِمَنا، َوُهَو َعاَلـُم الَحيَواِن َوالطُّ ِ يَْصَطِحُبَنا َهَذا الِكَتاُب إَلى َعاَلـٍم َتُسوُدُه أََوا
ِبيِع ِفي  َتاِء، اْجَتَمَع َساِكُنو الَغابَِة ِلُيَهّنَِئ بَْعُضُهْم بَْعًضا ِبـُحلوِل الرَّ َوكَُكّلِ الكَائَِناِت، ِعْنَدَما ُيَغاِدُر َفْصُل الّشِ
يَِة؛ َفَهيَّا ِبَنا َنَتَعرَّْف َما َقدَُّموُه  ُلُه بَْعُض الِفْقرَاِت الـُمسّلِ ً كَِبيرًا َتَتَخلَّ َجّوٍ يَُسوُدُه الِوَئاُم، َوَقرَُّروا أَْن ُيِقيُموا َحْف

ِح َهَذا الِكَتاِب الَِّذي بَيَْن أَيِْديَنا! ِل َتَصفُّ ِمْن ِخ

ا شالفاشف  ل حفل عيد الربيع

هذا الكتاب، أمي مثل الوردة، عبارة عن طريقة لطيفة لبدء مناقشة حول مرض السرطان داخل األسرة. قد يحجم 
الكبار عن الكالم عن مثل هذه األمور مع األطفال، حتي ال يزعجونهم. إال أن األطفال يستشعرون األمر عندما يجري 

شيئا مزعجا داخل األسرة على أيه حال ويكون خيالهم غالبا أكثر عنفا وقسوة من الحقيقة، كما يميلون للشعور بأن 
األشياء السيئة التي تحدث ألحبائهم هي خطأهم هم بصورة ما، حتي ولو كان إصابة أحد الوالدين أو األخوة بمرض 

مثل السرطان، ويحتاجون إلى أن يعرفوا أن مرض السرطان ال يسببه أحد وأنه ليس معديا بالمرة.

سندن ماندى ف أمى مثل الوردة

When cancer enters a household, it is normal to feel confused and upset. It means being 
involved with medical treatment, making decisions, and needing the comfort of others. 
Most people also feel a little lost about whether and how to share this information with 
children. MY MAMA IS LIKE A ROSE is a gentle way to open up the discussion within the 
family. 

Mandy Fessenden 
Brauer

MY MUMA IS LIKE A 
ROSE 

كثر من 10 لغات مختلفة للمؤلفة   يعرف الخيال حدوداَ فى هذه القصة المشوقة والتى تم ترجمتها 
طفال )  نيكو أوبيرن الحاصلة على جائزة ( واترستون لكتب ا

رنب بالملل يستمع الى الحل المثالى الذى يقترحه عليه الثعلب  "لماذا  تكتب قصة؟"  عندما يشعر ا
للتغلب على مشكلتك  

نشاء  رنب كيف يستخدم خياله  رنب للغاية – يا لها من فكره رائعه وبينما يقوم الثعلب بتعليم ا فرح ا
رنب بان الثعلب جائع جدا  حداث المثيرة يكتشف ا قصة مثالية بمشاركة العديد من الشخصيات وا

رنب تعلم جيدا كيف  ولكن هل تنتهى القصة عند هذا الحد ؟ ام ان الثعلب لم يضع فى حساباته ان ا
يستخدم خياله للتغلب على هذه المشكلة وينقذ حياته من الخطر ؟

ن كوال أو ن استخدم خيالك

لها أعظم  ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
ع وأضخم الُقَوى وأشدها حرارًة على هذا الكوكب! ستجوب آفاًقا استكشافية تدور حول  وأصغر وأ

شياء ونوقفها، ومدى سخونة  رض، وكيف نحرك ا السبب الذي يجعلنا أكثر ثباًتا واستقرارًا على ا
رض لدى عودتها! وأكثر من ذلك بكثير. ف الجوي ل الَمركبة الفضائية عند اختراقها الِغ

روب كولسون - جون 
شاردز ر الُقَوى الشديدة

جسام  لها أكثر ا ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
ها صوًتا وأهداها على هذا الكوكب! ستجوب آفاًقا استكشافية حول أشكال  ًما، وأع سطوًعا وإظ

صوات، وإلى أي مدى يمكن للتِلسكوبات أن تحدق بأرجاء الكون! وكيف تستخدم  الضوء، وكيف ُتنتج ا
يقاع بفرائسها، وكيف يصدر دوي اختراق حاجز الصوت، وأكثر من ذلك بكثير. صوات في ا الخفافيش ا

روب كولسون - جون 
شاردز ر عجائب الصوت والضوء



لها أكثر النباتات  ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
عها نموا وأكثرها فتكًا على هذا الكوكب! ستجوب آفاًقا استكتشافية تتعرف  ً وِصغرًا وِقدًما وأ طو
فيها كيف يستخدم النبات ضوء الشمس في إنتاج الطاقة، ولماذا ُتنتج بعض النباتات أزهارًا ملونًة، 

حجام ضخمة، وكيف تأكل بعض النباتات اللحوم! وأكثر من  اوات أن تنمو  وكيف يمكن للفاكهة والخ
ذلك بكثير.

روب كولسون - جون 
شاردز ر النباتات المدهشة

لها المادة  ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
بًة وُشيوًعا وُندرًة وُمرونًة على هذا  ً وُنعومًة وَص كثرقوًة وِخفًة وثِق بشتى أشكالها من حيث ا

شياء في  الكوكب! ستجوب آفاًقا استكشافية ستتعرف فيها ماهية المادة والمواد التي تتكون منها ا
كثر غرابةً !  خرى، وبعض خصائصها ا ت التي توجد فيها، وكيف تتغير من حالة  حياتنا، وماهية الحا

وأكثر من ذلك بكثير.

روب كولسون - جون 
شاردز ر المادة والمواد الرائعة

ع  لها أ ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
وأصغر وأكبر وأقدم الكائنات الحية، وأكثرها مرونًة على هذا الكوكب! ستجوب آفاًقا استكشافية 

ف السنين..وعلى سمك الجليد الذي يحتوي دمه على مادة  ستتعرف فيها كائناٍت حيًة تعيش منذ آ
كيميائية مضادة للتجمد، وأقوى الحيوانات الحية! وأكثر من ذلك بكثير.

روب كولسون - جون 
شاردز ر الكائنات الحية المذهلة

لها أكثر  ستصطحبك هذه السلسلة العلمية الشائقة في رحلة معلوماتية مذهلة، ستكتشف خ
الَمواطن الطبيعية برودًة وجفاًفا وعمًقا وقسوًة على وجه هذا الكوكب! ليس هذا فحسب؛ بل ستتعرف 

عماق  كيف يستطيع النبات والحيوان التكيُّف مع مختلف البيئات التي تتنوع بين محيطات سحيقة ا
رتفاع، وأراٍض متجمدة وَصحاٍر حارقة، وأكثر من ذلك بكثير. وجباٍل شاهقة ا

روب كولسون - جون 
شاردز ر المواطن الطبيعية المذهلة

حكايات الدراويش هي حكايات القلب المثمر كبستان تتلون فيها لذيذات الخصال. حكايات الروح 
تكم ودروبكم للبحث  الشفافة كماء نبع تنعكس فيه حكمة الشمس والقمر.حكايات الدراويش هي رح

عن ذواتكم الترابية العبقة برائحة ما بعد هطول المطر والحكايات.
مهند العاقوص حكايات الدراويش

ماذا سيقول لكم الراوى؟                                                                                                              
 - سيقول لكم أن الحكايات هى مدن فاضلة، فيها تعيش شخوص الما بثياب الحا ورؤى 

المستقبل.                                                                                                                                 
ت.                                          ت وجو  - وقال الراوى هو محكمة العدل فيها لل جولة وللخير صو

- الراوى هنا قلب شفيف، وناى رهيف، وعطر هفيف، وحرف نظيف، فى كتاب ناضج كرغيف.

مهند العاقوص قال الراوى

روضة الحروف هى ذلك البستان الذى يجمع شمل كل الحروف فى مكان تسوده المحبة والتعاون 
والمنافسة البناءة؛ بستان تسكنه حروف موهوبة، مبدعة، تتعاون معا لتقدم الفائدة لكل من يطلع عليها 
ين نشيدا، وأنشطة،  ين قصة، وثمانية وع بطريقة مبتكرة جذابة. تجدون فى هذا الكتاب ثمانى وع

وتمارين؛ تعلم الحروف بأسلوب جديد مميز.

مهند العاقوص روضة الحروف



م من قبل؟!                                 ح                      كلنا نحب الحلوى.. ولكن, هل سمعتم عن حلوى ا
يستطيع هذا البائع تناول حلواه التى           إنها الحلوى التى يبيعها البائع الصغير.. لكن ياترى، لم 

يبيعها؟!
مهند العاقوص م ح حلوى ا

َْطَفاِل َقائَِلًة َلُهمْ : "أَِحبُّوا أَْنُفَسُكم كَما  ِفي ِقصَِّة (أكْبَُر ِحْضنٍ ) ُتْطِلُق الكَاتِبَُة "فاطمة المعدول" َصيَْحَتها ل
َ يَْخَجُل  يََتَصاَلـُح َمَعها، َو َ َعْنَها، َو يَْر ْفَل الَِّذي ُيِحبُّ َنْفَسُه، َو نَّ الّطِ َ َتْخَجُلوا ِمْن ُعُيوِبُكم"؛  ِهَي، َو
يا.. َوَلْن  يََتَشارََك َمَع الَعاَلـِم الَِّذي يَِعيُش ِفيِه، َوكََذِلَك يَِشبُّ إْنَساًنا َسِو ِمْنها ُهَو َمْن ُيْمِكُنُه أْن يََتَفاَعَل َو

يََتَساَمَح  َّ إَذا أََحبَّ َنْفَسُه ِبُكّلِ ُعُيوِبها َوَنَواِقِصَها؛ َحتَّى يَْسَتِطيَع أْن ُيِحبَّ َو ً َصاِلًحا للُمْجَتَمِع إ يَُكوَن ِطْف
َخِر؛ إنَّها َدْعَوٌة ِلـُحّبِ اْلـَحيَاةِ . َخِر اْلُمْخَتلفِ .. إنَّها َدْعَوٌة ِلـُحّبِ النَّْفِس َوا َمَع ا

أكبر حضن فاطمة المعدول

يرًا َوَصْعبًا. َماِزن  ِح َمْهَما كَاَن الَواِقُع َمِر ، َوالَفَر يَئٌة َفِهَي َقاِدرٌَة َعَلى الِحْلِم،َوالُحّبِ َْطَفاَل كَائَِناٌت بَِر َنَّ ا
َد َمَع َطيَّارَتِِه الَورَِقيَِّة الَّتِي َصَنَعها ِبَنْفِسه، َوَطاَر َوَحلََّق َعاليًا َمَعها."َطيَّارَُة  ِطْفٌل َفَلْسِطينيٌّ َصِغيٌر َتَوحَّ

ْفِل  َص ُكلَّ َمَشاِعِر الّطِ ّنِ الصَِّغيرَِة كََتبَْتها "فاطمة المعدول" ِبُأْسُلوٍب بَِسيٍط َوُمْمتٍِع َلخَّ يَّةِ " ِقصٌَّة للّسِ الُحّرِ
ِق، َورََسَمْتها "أماني البابا" ِفي َلْوَحاٍت َوَمَناِظَر ُمَعبِّرٍَة، َوُمْفَعَمٍة  ْنِط يَِّة َوا َعُه للُحّرِ الَفَلْسِطينّيِ، َوَتَطلُّ

ََحاِسيِس الصَّاِدَقةِ . ِبا

طيارة الحرية فاطمة المعدول

                   أحد ينادينى بأسمى، بل إنهم يطلقون على ألقابا تصف أفعالى!                                  
لقاب التى ينادوننى بها!                                          أحب أسمى كثيرا؛ لذلك غيرت أفعالى، وتغيرت ا

اقرأ القصة لتعرف أسمى؛ فاسمى هو...؟!
مهند العاقوص أسمى هو

we all love candy. But have you ever before heared of the candy dreams?! Mohand alakous Candy Dreams

In the story (the biggest hug), the writer “Fatema Elmadoul” urges kids to be confident in 
who they are and never be ashamed of themselves, because kids who are comfortable 

with who they are, are the ones who can interact in the world in which they live and can 
grow to be a self-confident... And a kid will not be an integral part of society unless he or 
he are comfortable with who they are despite any flaws in their personalities, so that they 
can love and appreciate those who are different. It is a call to love yourself and other and 

a call to love life.

Fatema Elmadoul the biggest hug



Because kids are innocent beings, they are able to dream, and love and be happy even if 
reality is harsh and diffcult. Mazin is a young Palestinian kid who spends a lot of time 

flying his kite that he made by himself and flew up with it. «the freedom kite» is story for 
young kids, written by «Fatima Elmadol» in a simple yet exciting way that summarized the 

feelings of Palestinian kids and his hope for freedom and was illustrated by «Amani 
Elbaba» in descriptive images full of true feelings

Fatema Elmadoul the freedom kite

No one calls me by my name, instead they describe me with adjectives that represent my 
actions! I like my name a lot, that’s why I changed my actions and so therefore the 

adjectives they used to describe me changed. Read the story to know my name; my name 
is....?!

Mohand alakous My name is..!

دنا على التفكير فى مشاعرهم بطريقة تفاعلية سهلة ممتعة  تستهدف هذه السلسلة مساعدة أو
فكار.. تشجع على البوح  ضافة إلى الرسوم الموضحة ل ستمتاع بالمحتوى با ل ا وذلك من خ

بمشاعرهم الداخلية.. تشجع على لعبة المشاعر وما أصعبها حيث يطلب منهم القيام بصنع أقنعة 
يعبرون بها عن تلك المشاعر, فهناك أقنعة للخوف وأخرى للخجل والغضب.

حـاسـيـس                          سـلسلـة الـمـشاعر وا

هل يمكن معرفة أن شخصًا ما قلق بسبب عبوسه بينما أبتسامته قد تكون كافية للتعبير عن السعادة. 
دنا يشعرون بالقلق وكيفية التعامل معهم. فهناك  يتناول الكتاب العديد من المواقف التى تجعل أو
دنا تعبر عن القلق منها.. القلق من الواجبات المنزلية ومايترتب عن عدم  ت كثيرة تمر بها حياة أو حا

سنان. كل ذلك  الوفاء منها, القلق من التعرف على أصدقاء جدد, القلق من الذهاب إلى طبيب ا
دنا وكلها تعبر عن القلق وكيفية مواجهة هذة الحالة  وغيرها من المواقف اليومية التى تمر بها حياة أو

والسيطرة عليها ..

اى وددورد الشـعـور بالقـلـق

حمر  ً يقترن اللون ا ما الذى يدفعك للشعور بالغضب؟, كيف تكف عن الشعور بالغضب؟, هل فع
سئلة وغيرها سوف يدفعنا للتعرف عن قرب بحالة الغضب  جابة على هذه ا دائما بالغضب؟, كل ا

ل بحث حالة الغضب بداية بعرضها فى قالب قص لتقريب  وكيف تبدء ومتى تنتهى؟ وذلك من خ
مور والمعلمين القائمين  ولياء ا حظات  الفكرة ثم يتبعها أنشطة لتأكيد فهم هذه الحالة.. وأخيرًا م

دنا للتعامل مع هذه الحاله على تربية أو

اي برنهام الشـعـور بالغـضـب

وهامهم الداخلية والتى قد تؤدى  تتركهم عرضة  دك على التحدث عن مشاعرهم الخاصة و شجع أو
دنا يشعرون بالحزن  سباب التى قد تجعل أو يحمد عقباها.. يبين هذا الكتاب العديد من ا إلى عواقب 
خبار المحبطه أو فقد شخص عزيز علينا..  نتقال من منزل أو مدرسة إلى أخرى أو ا ومن أمثلة ذلك ا

سباب لهذه الحالة ثم طرق التخفيف منها وإسعاد الشخص المصاب.. كل ذلك  هذا الكتاب يبين أيضا ا
ج منها فى أسلوب  ح أسبابها وطرق الع ل قالب قص  الهدف منه تقريب فهم الحالة و من خ

شيق ممتع.

اي برنهام الشـعـور بالـحـزن



لعاب وكذلك النجاح والتفوق  حتفاظ با شقاء وا يستعرض الكتاب حالة الشعور بالغيرة كالغيرة بين ا
ج الغيرة, وذلك  ت الشعور بالغيرة, المراحل التى تمر بها, طرق ع ل حا حتى تصل الى الحسد من خ

دنا لفهم الحالة وتشخيصها  ل إجراء مسابقة الوجه الغيور التى تتناولها القصة لتصل بأو من خ
جها. إنه حقًا كتاب ممتع وشيق لن تستطيع تركه بسهولة قبل  التشخيص العلمى ومراحلها وطرق ع

قراءته وقد تقرأه أكثر من مرة..

اي برنهام الشـعـور بـالـغـيـرة

خائف..مرتعب..عصبى..جبان كل هذه الكلمات تعبر عن الحالة التى نتحدث عنها أو قل هى مراحل من 
ح حاله الخوف بدء من ظهورها ثم  ً ل مراحل الشعور بالخوف أو درجاته. هذا الكتاب يعد دلي شام
ح الحالة بالقصة  ل  يتناول طرق حلها إلى أن يصل إلى عدم وجودها فى حياتنا.. كل ذلك من خ
جها مرورًا بأسبابها فى قالب قص شيق ممتع حتى وهو يتناول حالة  المعبرة عن الحالة وطرق ع

الخوف.

اي برنهام الشـعـور بـالـخـوف

شخاص الخجولين (زهور الحائط) بسبب إستنادهم على الحائط عند شعورهم  يطلق أحيانا على ا
جابة ب فابدء بفهم  ً من المشاركة فهل تحب أن يطلق عليك مثل هذا اللفظ؟ فإن كانت ا بالخجل بد

ئك الذين يعانون من هذه الحالة وكيف  الحاله التى تشعر بها وأنت خجول وكذلك ساعد زم
نخراط فى البيئة المحيطة بك كالعائلة أو المدرسة أو  تستطيعون أن تسيطروا على حالة الخجل وا
يعا وماهى المعايير التى يجب أن يتبعها المصاب بهذه  قارب.. كيف تستطيع تكوين صداقات  ا
حها ويتناول مراحلها وطرق  ل القالب القص الذى يقرب لنا الحالة وي الحاله.. كل ذلك من خ

جها. ع

اي برنهام الـشـعـور بـالـخـجـل

نسان الحيلة وقام بها سواء أكانت هذه الحيلة حيله سلبية تستخدم فى ال أو  منذ زمن بعيد عرف ا
يجابية كالصدق  حيلة إيجابية تستخدم فى الخير.. وفى كتابنا هذا نقدم قدرة الحيل على إظهار القيم ا

ضافة إلى القدرة على مواجهة الحيل  مانة كذلك الحكمة والوفاء وإظهار الحقيقة با والشجاعة وا
السلبية كالكذب والخوف والطمع والخداع.. وقد تناول تراثنا العربى الكثير من هذه الحيل فى قالب 

ق. خ يجابية وا قص شيق لنستلهم منه القيم ا

ل م مق عمرو ابراه  فكرة فى حيلة

ول ذلك الصبى النحيل مكفوف الب الفقير  عاقة ا هى استلهام لرسالة الغفران للمعرى رائد تحدى ا
اليتيم والذى عوضه هللا تعالى بذاكرة تسجل كل مايسمعه مرة واحدة حتى ولو كانت بلغة غير لغته 
مراء  فأصبح أكبر مكتبة ناطقة فى أرض الشام . أبطالها الشاعر ابن القارح الذى تنقل بين دواوين ا

ينشد لهم ويتعايش معهم وحين أراد أن يستقيم أرسل للمعرى يسأله النصيحه فرد عليه المعرى برسالة 
ًا فى يوم البعث والحساب وانتقل به إلى الجنه  نه تخيل أن القارح حا سميت برسالة الغفران وذلك 

والنار يريه أسباب دخول هذه وتلك .

شهاب سلطان  جنة الغفران

فاتهم وفيها من العظة  فات مختلفة للطيور ... تدهشك ت انها مجموعة من الحكايات تحكى عن ت
والعبر والصدق, وتضم مجموعة متنوعة من القصص مثل حكاية الطائر الضاحك, فهو الطائر دائم 

خرين؟ . وحكاية الطائر  خرين.. ترى ماذا ستصل به أفعاله مع ا خرين وقله احترامه ل السخرية من ا
م والذى يتفادى الطيور الحديث معه بسبب مبالغته فى نقل الخبر..  الثرثار, فهو الطائر كثير الك

قة الطعام  بوبن كسولين ليس لهما عمل سوى  بيض, فهو ذلك الطائر الذى ولد  وحكاية الطائر ا
خرى ولكنه تربى فى بيئة مختلفة عن بيئة والديه وتقلد منها صدق التعامل مع  عشاش ا من ا

خرين من حوله ؟ خرين.. فهل ستكون البيئة الصالحة سببا فى التفاف ا ا

مهند العاقوص  حكايات الطيور



الدهشُة هَي ِبدايُة الَمعرفةِ ".. ِعبارٌة قاَلها َقديًما الَفيلسوُف الشَّهيُر ُسقراط؛ فالعاِلُم والُمكتشُف الَّذي 
ِ َوراَء المألوفِ .ُكلُّ اختراٍع يبدُأ  َ يقتنُع بالعادَِة، َو َيم ُبدَّ أْن َتسكَنُه دَهشُة ِطفٍل  نيا  ُر َوجَه الدُّ ُيغّيِ
حظٍة، ودَْوًما َتسبُقه دَهشٌة َتتحوُل بالعمِل والُمثابرِة ِلَنتيجٍة ُمثمرٍة ُتضيُف لحياِة  بحلٍم وأحياًنا ِبدقِة ُم
ُق بالعديِد مَن  ٍ َيتطوُر فيِه الِعْلُم يوًما َبْعَد َيوٍم، َشْمُس ُكّلِ َيوٍم َجديٍد َت ِ ..َنحُن نعيُش في َع الب

ختراعاِت، َبْل  عاَن َما َنتأقلُم مَع هذِه الُمكتشفاِت وا ُ نا  تِ .. َوالُمدِهُش أنَّ الُمخترعاِت في َجميِع الَمجا
َنندِهُش ونتساَءلُ :

كيَف كاَنْت حياُتنا ِمن ُدوِنها؟ ِرحلٌة ُمشوقٌة َتدعوُكم إليَها صفحاُت َهذا الكتاِب بيَن َتضاريِس الُجغرافَيا 
ختراعاِت، وكاَن لَها أثٌر  شياِء الَّتي كاَنْت ُملهمًة للَعديِد مَن ا اَر ا اريِخ َنكتشُف ِفيها مًعا أ وُنقوِش التَّ

كبيٌر في َحياِة الُعلماءِ . 

كر سماح اب  اشياء فى حياة العلماء

دنا  نشطة الفنية والمهارات الحياتيه التى يستطيع أو تصحبنا تلك السلسلة فى جولة ممتعة من ا
ل أستخدام مخلفات المنزل.. القيام بها سواء بأنفسهم أو بالمشاركة مع أصدقائهم من خ سلسلة هيا نبدع فناً 

هيا بنا مرة أخرى لننمى الحس الفنى لدينا وهذه المره باستخدام المعلبات الفارغة وأوراق الجرائد 
ضفاء لمسة جمالية فى التزيين والزخرفة.  ائط السلوفان ومناديل المائدة وذلك  والكرتون المقوى و
يس كريم والمفاتيح الكرتونية وكذلك أشجار النقود  حيث نستطيع عمل نماذج فنية جميل مثل رايات ا

حف.. هيا نبدع فناً . والس

غـراض الـيومـيـة سو بروكس بـا

قدام فى عمل حيوانات وأسماك وبطاريق وكذا  يدى وا دنا ا هى رحلة ممتعة يستخدم فيها أو
ت وذلك  تشكيل لوحات مبدعة باستخدام مخلفات الورق والكارتون المقوى وكذلك أوراق الزينة والمج

ضفاء مزيد من اللمسات الجمالية.. إنها حقا رحلة ممتعة.
قـدام سو بروكس يـدى وا  بـا

رحلة أخرى ممتعة وذلك باستخدام المعلبات الفارغة وقصاصات الورق.. فكم مرة ألقيت فيها ورق 
وراق  ن لن تستطيع أن تلقى بهذه ا ت.. من ا ت فى سلة المهم التغليف أو أوراق الجرائد والمج
ستفاده بها فى صنع لوحات فنية وطائرات ورقية وكذلك صنع حيوانات  والقصاصات حيث يمكنك ا
دنا وتغير رؤيتهم  مجسمة نزين بها حجرات المنزل والمدرسة. إنها فع تنمى الحس الفنى لدى أو

شياء المحيطه بهم. ل

بـالقـصاصات الـورقـيـة سو بروكس

هذه المره نستطيع أن نبدع فنًا أخر مختلف يساعدنا على صنع أشياء ذو قيمة فنية نزين بها أركان 
شياء هى روبوتات منزلية وبالونات  صداقائنا والجيران. وهذه ا المنزل والمدرسة ونقدمها هدايا 

بتكار  دنا وتشجيعهم على ا ثراء خيال أو ع وزينة معلقة. إنها رحلة  وات وق للتهنئة وسيارات خ
بد من قرائتها. بداع وكذلك تقضية أوقات فراغهم فى أنشطة ومهارات حياتية مفيدة... كتب  وا

ختـام سو بروكس بـالطـبـاعـة وا



شياء تبدء وتدور فى كثير من المراحل إلى أن  شياء وكيف تبدء وإلى أين تنتهى.. جميع ا إنها بداية ا
تصل إلينا فى صورتها النهائية. سلسلة المصادر والموارد

رض وماهى المراحل التى  ح فى داخل ا هل سألت نفسك مرة ماهو مصير البذرة التى يضعها الف
تمر بها حتى تصبح على شكل الغذاء الذى نتناوله سواء أكان فاكهه أو خضار وكيف يختلف فى طعمه 

رض والماء واحد.. وكيف تختلف المواسم التى نضع فيها البذره  خرى رغم أن ا وتذوقه من بذره 
رض  لتكون على مائدتنا فى الموسم الطبيعى لها حقا انها رحلة تمر بها البذرة منذ أن توضع داخل ا

إلى أن تصل إلى مائدتنا حيث نتعرف منها على السنة الرعوية والزراعة الكثيفة وكذلك الزراعة 
من  ات الصديقة للبيئة إلى أن نصل إلى الطعام ا طعمة وماهى الح العضوية.. وطريقة حفظ ا

الصحى.

ت ل برا ما من الـحقـل إلـى المـائـدة

ضافة إلى مصادر المياه وطرق تخزينه  زرق با يتناول الكتاب أسس الماء وكيف يتكون.. والكوكب ا
وكيفيه توليد الكهرباء من الماء وكذا كيف تصل المياه حتى تكون داخل الصنبور بالمنازل وهناك 
ستفاده منها داخل هذا  إرشادات لتوفير المياه.. كل هذا وغيرها من المعلومات القيمه تستطيع ا

الكتاب ..

ت ل برا ما
من قـطـرة الـمطر الـى 

الـصـنـبـور

ماهو النفط؟ وكيف يستخرج؟ وطرق البحث عنه؟ وماهى منتجاته؟ .. إنها كلها أسئلة تدور فى أذهاننا 
جابة عليها.. كل ذلك يتناوله كتابنا هذا حيث يتناول تعريف شامل للنفط وكيفية استخدامه  ومطلوب ا
قة وكيفية تكريره إلى  ت عم ل ناق وكيفية عمل منصات الحفر وكيف ينتقل عبر أنابيب النفط من خ

ة فى كل مكان. أن يصل الينا عبر محطات الوقود المنت

ت ل برا ما
من مـنصـة الحفر الـى 

محـطـة الوقود

يتناول الكتاب الشمس كعن أسا للطاقة وكيف تقع الشمس فى مركز المجموعة الشمسية.. 
رض وكيفية تحويل الكهرباء من ضوء الشمس  ح وافى لرحلة ضوء الشمس إلى أن يصل إلى ا و
لواح الشمسية .. وكذلك استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء . وماهو مستقبل  وماهى ا

الطاقة الشمسية وكيفية الحصول على طاقة نظيفة..

ت ل برا ما
من ضـوء الشـمـس الـى 

الـمصـباح

                      سلسلـة التاريـخ بالبيانات التفاعلية

سئلة التى طالما   نذهب مع تلك السلسلة فى رحلة شيقة داخل التاريخ لنتعرف اكثر على اجابات ا
راودتنا وأكثر من ذلك بطريقة مبسطة وشيقة وطريقة طرح جديدة مصحوبة بالرسوم والبيانات 
كتشافات واخر  منه المحدثة يوميا لنتعرف اكثر على اهم ا لكترونية ا التفاعلية وأهم المواقع ا

المعلومات. فلو أردت فهم الحا فعليك بدراسة الما .

ية القديمة سل محمـد   الحضارة الم

سئلة التى طالما   نذهب مع تلك السلسلة فى رحلة شيقة داخل التاريخ لنتعرف اكثر على اجابات ا
راودتنا وأكثر من ذلك بطريقة مبسطة وشيقة وطريقة طرح جديدة مصحوبة بالرسوم والبيانات 
كتشافات واخر  منه المحدثة يوميا لنتعرف اكثر على اهم ا لكترونية ا التفاعلية وأهم المواقع ا

المعلومات. فلو أردت فهم الحا فعليك بدراسة الما .

       الـمـايـا نائل النقرا 



سئلة التى طالما   نذهب مع تلك السلسلة فى رحلة شيقة داخل التاريخ لنتعرف اكثر على اجابات ا
راودتنا وأكثر من ذلك بطريقة مبسطة وشيقة وطريقة طرح جديدة مصحوبة بالرسوم والبيانات 
كتشافات واخر  منه المحدثة يوميا لنتعرف اكثر على اهم ا لكترونية ا التفاعلية وأهم المواقع ا

المعلومات. فلو أردت فهم الحا فعليك بدراسة الما .

نائل النقرا    الـعـصـر الـحـجـرى

سئلة التى طالما   نذهب مع تلك السلسلة فى رحلة شيقة داخل التاريخ لنتعرف اكثر على اجابات ا
راودتنا وأكثر من ذلك بطريقة مبسطة وشيقة وطريقة طرح جديدة مصحوبة بالرسوم والبيانات 
كتشافات واخر  منه المحدثة يوميا لنتعرف اكثر على اهم ا لكترونية ا التفاعلية وأهم المواقع ا

المعلومات. فلو أردت فهم الحا فعليك بدراسة الما .

 الـفـايـكـيـنـج نائل النقرا 

سلسـلة الـبـرمـجـة للمبتدئين 

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

سل محمـد تطوير تـطـبـيـقـات مـفـيـدة

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

ة مسعد  رق
 الـبـرمـجة فـى حـياتـنا 

اليـومـيـة

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

ة مسعد نـتـرنـت بـامـان رق تـصـفـح ا

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

سل محمـد
الـخوارزميات والثغرات 

البرمجية



، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

ة مسعد تـعـلـم الـبـرمـجـة رق

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

ة مسعد لعاب والرسوم المتحركة رق ا

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

سل محمـد ابـدع ... شـاهـد ...  شـارك

، لذلك تأخذنا هذه  نا الحالى تعد التكنولوجيا والبرمجيات سمة هامة واساسية لهذا الع  فى ع
ستفادة من مهارات البرمجة   السلسلة فى رحلة لتعلم أساسيات هذا العالم الرقمى وكيفية ا

منة المحدثة يوميا  لكترونية ا وتطويرها وتطبيقها بشكل عملى وأمن، وكذلك به اهم المواقع ا
نشطة للتفاعل مع الكتاب. سئلة وا للتمرن على ماتعلمته من هذا الكتاب وكذا اجابات ل

سل محمـد عالمنا الرقمى

شياء المحيطه بها داخل المنزل  ل طفلة تفقد والدها وتراه فى كل ا قصة تتناول الفقد من خ
فاته وكيف كان وذكرياتهما معاً .. فكيف ستتغلب على مشاعرها.. وهل ستستطيع ؟  ضافة إلى ت با

كل هذا سنراه معًا فـــى قصتنا هذه..
بول مارت   لمـاذا لـم أعـد أراك ؟

قصة حمل يبادر للدفاع عن أصدقائه وأهل قريته ضد تمرد الذئب . فهل يستطيع أن ينت فى 
مواجهة الذئب وحده أم يستمع لنصائح أهل القرية ويبتعد عن المواجهة هذا ما سنكتشفه معًا عبر 
دنا على الفهم الصحيح للهدف من القصة  قصتنا هذه.. إنـها قصة مذ بتوجهات تربوية تساعد أو

وكيف يفكر خارج الصندوق ويتناول مع أصدقائه الفهم الصحيح للقصة.

وى ج ل  مـعـًا نـسـتـطـيـع

نا الحالى وهى مشكلة الضوضاء والتلوث السمعى   نناقش فى هذا الكتاب مشكلة مؤثرة فى ع
فراد وكيفية الحد من الضوضاء بطريقة فعاله وكيف تفاعل ابطال قصتنا  اره على المجتمع وا وأ

نقاذ مدينتهم من خطر الضوضاء والحفاظ على البيئة. واتحدوا معا 
سل محمـد الهدوء يا اصدقائي



همية  بد وأن تفكر فى التبرع بها أو إهدائها للغير.. إنها قصة تدعو  بد من التمسك بلعبك القديمة 
قل حظا منهم . خرين ا ور على قلوب ا العطاء والتكافل وتشجع على ادخال ال

ت ست شي ساب  وداعـًا يـادبـى الـصـغـيـر

ة ماذا  دة يخمن كل فرد من افراد ا  توشك السيدة قمر على وضع مولودها ومع اقتراب موعد الو
يوجد بداخل بطن السيدة قمر ... فتبدأ التخمينات المتوقعة والغير متوقعة التى يرد عليها الجنين 

ته . قته مع افراد ا الموجود بالداخل .. لتكون بداية ع
سل محمـد هـكـذا أتـمنـى

 فقدت صوفيا والدتها فى حادث مأساوى لتكتشف فيما بعد اختفاء ابتسامتها وضحكتها التى لطالما 
شياء التى جمعتها بوالدتها لتستطيع الضحك من جديد .. فهل ستعود  ميزتها وهكذا تجرب العديد من ا

ضحكتها ؟ هذا ماسنكتشفه فى هذا الكتاب
سل محمـد ابتسامة صوفيا المفقودة

تتناول درسًا فى أهمية الحياة وتقديرها وأن الحياة سوف تستمر.. كان لديه كلب يرافقه فى كل مكان 
ويعيش معه كل لحظات حياته إلى أن فارق الحياه.. كيف يتذكر تلك الذكريات وكيف يق وقته 

ل قراءة هذه القصه.. بدونه وكيف سيتأقلم مع الحياه.. هذا ماسنكتشفه سويًا من خ
س نادين اف سـأحـكـى لـه عـنـك 

يأخذنا هذا الكتاب فى رحلة ممتعة لنتعرف فيها على الكرة البرتقالية وصديقها السنجاب البنى الصغير 
سلوب الشيــق الجــذاب . فى جولة مليئة بالرسومات الجذابة وا

صـدقـاء سارة محمد   الـكـرة تـحـب ا

ء  حد النز قة حدثت بأحد الفنادق  يذهب بنا الكتاب فى رحلة شيقة مثيرة حول حل لغز جريمة 
ل مغامرات مثيرة إلى أن عرف  دلة من خ طة والذى قام بجمع ا وعلى الفور تم أستدعاء مفتش ال

من الفــاعــل ؟  إنها قصة ممتعة مثيرة فيها الذكاء والدهاء
سل محمـد   مـن الـفـاعـل؟

 يأخذنا المحقق تلك المرة للبحث عن أذن السيد أرنب المفقودة ويعرض لنا المشتبه بهم لمساعدتنا 
قتهم من البداية؟   على حل اللغز المثير وهل سيق السيد أرنب حياته بدون أذنين؟ ولماذا تمت 

ذن المفقودة . دله لمساعدتهم فى رحلة البحث عن ا ابحث عن ا
آروى مسعد

  رحـلـة الـبحـث عن أذنا 
السيد أرنب



أنتقل أحمد مع والديه للعيش فى منزل جديد ولمواجهة شعورة بالوحده والملل بدأ فى صنع طائرات 
ورقية لتحمل له صداقات جديدة من جيرانه الجدد. ُترى هل ينجح فى تكوين صداقة جديدة معهم .

آروى مسعد   صـانـع الطـائـرات الـورقـيـة

ل البيئة المحيطه بهم حيث  تصحبنا هذه السلسلة فى جولة ممتعة للتعرف على الرياضيات من خ
لها استكشاف  تعتمد على الصورة المعبرة التى تناسب المرحلة العمرية التى تتناولها ويمكنك من خ

طرق مختلفة لقياس مدى ذكاء أطفالنا وكذلك أستيعابهم للمعلومة فى صورة تربوية صحيحة .
                  سـلسلـة الريـاضيات خطوة..خطوة

شياء وتسهل فهم المعرفة  أبنائنا فى بداية حياتهم المعرفية يحتاجون إلى وسائل تساعدهم على فهم ا
شياء مثل الطول والوزن والمسافة  بطريقة سهلة ممتعة.. حيث يتناول الكتاب قياس مختلف ا

عة والوقت والمسافة  ثقل وال خف وا لها التفرقة بين ا رتفاع والوقت حيث يستطيعون من خ وا
عة. إنها خطوة نحو تعليم الرياضيات بطريقة سهلة تفاعلية ممتعة . وال

حـجـام جا وال  ا

سطح  شكال مثل ا شكال حيث يستطيع أبنائنا التمييز بين ا يصحبنا هذا الكتاب فى جولة أخرى مع ا
ضافة إلى  شكال البيضاوية با المسطحة والمنحنية وكذلك الحواف المستقيمة والمنحنية والدوائر وا
شكال الخماسية والسداسية. إنها  سطوانى والمخروطى وكذا ا الكرات والمثلثات والشكل الهرمى وا

شكال. خطوة نحو تفاعل أبنائنا مع ا

شـكـال جا وال  ا

رقام وحل العمليات الحسابية من جمع  عداد والبدء فى أستخدام ا يساعد أبنائنا فى التعرف على ا
ضافة إلى مختلف الرموز مثل  ب.. وكذلك العد التنازلى والتصاعدى با وطرح وقسمة و

ل الصور  عداد بطريقة سهلة مبسطة من خ صغر. إنها خطوة جديدة نحو تعليم أبنائنا ا كبروا ا
التوضيحية التفاعلية ..

عـداد جا وال  ا

شكال المتشابهة والمختلفة  ل ا خطوة أخرى تفاعلية نحو تعلم أبنائنا التصنيف والمجموعات من خ
نتماء  ضافة إلى ا والتصنـيف بناء على الحجم أو الشكل وتقسيم المجموعات إلى كبيرة وصغيرة با

إلى أكثر من مجموعة.
    التـصـنيف والـمـجـمـوعـات جا وال 

حظة وفق  سلسلة تحتوى على أفكار وتجارب مسلية مفيدة تساعد أبنائنا على عمليات التجريب والم
قواعد علمية ثابته.. يستخدمها أبنائنا فى المنزل والمدرسة بأستخدام مواد أولية موجودة من حولنا 

ونستخدمها فى حياتنا اليومية.
          سـلـسـلـة تـجـارب عـلمية مسلية

يتناول الكتاب عدد من التجارب كلها تدور حول أستخدام الماء وبمكونات سهلة وبسيطة مثل تعريف 
ت ملونة وتجربة  علمى للماء وتلوين زهرة بيضاء ومصاصات الثلج وإختفاء الملح وصنع كريستا
ح البسيط والمشاهدة العلمية والصور  إنكسار الضوء وصنع توربين مائى.. كل هذه التجارب بال

المعبرة على الحالة والتجربة..

ستون ال رو تـجـارب مـع الـمـاء أنج

يتناول الكتاب التعريف الشامل لليمون وأنواعه وعدد من التجارب البسيطة المسلية يستخدم فيها 
ى .. وكيفية نفخ بالونة باستخدام عصير  الليمون مثل كيفية زراعة شجرة الليمون.. وعمل الحبر ال

ت المعدنية..حيث تنقلنا هذه التجارب إلى عالم  الليمون.. وضع ورق دوار الشمس وكيفية تلميع العم
ح البسيط والصور الجذابة. ل ال مسلى مثير من خ

ستون ال رو تـجـارب مـع الـلـيـمـون أنج



بيتناول الكتاب مجموعة من التجارب يستخدم فيها المصباح الكهربائى حيث يبدء بتعريف شامل 
ضافة لعدد من التجارب مثل كيفية تفكيك المصباح وكيفية صنع دائرة كهربائية  للمصباح ومكوناته با
ل ضوء المصباح وإنكسار الضوء وإنعكاسه وكيفية صنع قوس الرحمن..  وطريقه صنع أشكال من خ

بنائنا. والكثير من التجارب المسلية الشيقة والمفيدة 

ستون ال رو تـجـارب مـع الـمصـبـاح أنج

يتناول الكتاب عدد من التجارب تستخدم فيها المسطرة كعن أسا فى كل التجارب يستطيع أدائها 
بسهولة وي مثل كيفية صنع الروافع وكيفية صنع الروافع وتحقيق التوازن بين أوزان غير متكافئة 

ل  ضافة إلى كشاف علمى مبسط لكل المصطلحات العلمية التى يتناولها الكتاب. كل ذلك من خ با
ضافة للصورة الواضحة المعبرة عن التجربة. التجارب المسلية المثيرة با

ستون ال رو تـجـارب مـع الـمـسـطـرة أنج

                سلسلـة العالـم بالبيانات التفاعلية

ضافة الى مراحل تطورها  ح ووسائل الترفيه المختلفه با يصطحبنا الكتاب بجولة فى عالم الفن والم
دباء والفنانين وأشهر أعمالهم الخالدة مع  دبيه مع ذكر اهم ا حية أو ا عمال الفنية سواء الم وأهم ا

ل المعلومة المؤكدة والموثقة وكذلك الصور  هم واشهر اللوحات الفنية كل ذلك من خ قراءة 
والبيانات التفاعليه الداله على تاكيد المعلومات

ة مسعد الفـن والـتـرفـيـة رق

رض وتصنيف الكائنات الحية ومصدر الطاقة وكيفية  يتطرق الكتاب الى تطور الحياة على كوكب ا
عمار بينهم مع مقارنة بين أكبر الحيوانات  إنتاجها وطرق تكاثر الثدييات والطيور ومتوسط معدل ا

لكترونية التى تضيف لنا  ع على اهم المواقع ا ط وأصغرها, يضاف إليها لزيادة المعلومة ا
المعلومات وتؤكدها..

العـالـم الـطبـيـعـى سل محمـد

نسانية وتمركز السكان حول العالم مع ذكر أكثر المدن سكانا وأقلها.. مع  يتناول الكتاب أهم القضايا ا
المقارنة بين المدن الغنية والمدن الفقيرة وأشهر المبانى فى العالم وكيف تم ربط المدن فى العالم 

ت الرقمية.. كل ذلك فى إطار شيق ممتع.. تصا ل وسائل ا من خ
نـسان سل محمـد عـالـم ا

ضافة  وليمبية با لعاب ا  يصطحبنا الكتاب فى جولة للتعرف على انواع الرياضات وكذلك دورات ا
لعاب الجماعية والفردية وطريقة اللعب وقوانينهاحتى يصل بنا إلى الرياضيات التى يستخدم فيها  ل
ل  الحيوانات كسباق الخيل والبولو وأهم المسابقات والجوائز والكئوس والميداليات .. كل هذا من خ

الصور التفاعلية والرسوم البيانية التى تؤكد وصول المعلومات بطريقة سهلة وممتعة.

ة مسعد رق الـريـاضـة

يتناول الكتاب كل مايتعلق بالتكنولوجيا واستخدامها فى حياتنا اليومية كما يصطحبنا فى رحلة للتعرف 
.. لكترونية وبداية ظهورها وإنتشار وسائل الترفيه وأشكالها لخدمة الب جهزة ا على تطور ا

نائل النقرا  التــكـنـولـوجـيـا



ح  ت والمركبات مع  رقام القياسية ل ت القوية وزيادة القدرة ثم يتناول أهم ا يتناول الكتاب ا
عاتهم وطرق عملهم  قة والسيارات مع توضيح  توضيحى لتركيب الطائرات والقطارات والسفن العم

ل المعلومه الشيقة  قة أن تطفو على الماء.. كل ذلك من خ وكيف يمكن لعابرة محيطات عم
والمذ بالصور التوضيحية التفاعلية.

ت والـمـركـبـات محمد نائل ا

شاهد ماذا يحدث عندما يرتطم ُمذنب بكوكب.. اكتشف ما بداخل أكبر كواكب المجموعة الشمسية . 
تعرف كيف تؤثر أكبر عاصفة شمسية على كوكبنا, أيضا تعرف على المجموعة الشمسية وكذلك 

رض بالقمر. قة ا الكواكب الصخرية والمجرات وع
الـفـضـاء نائل النقرا 

ضافة الى  ح المقصود بكلمة حيوان وماتعنيه ثم ينتقل الى تصنيف الحيوانات با يبدء الكتاب فى 
نقراض وكذلك الحيوانات  ات مع ذكر الحيوانات المههدة با ضافة إلى الح الثدييات والزواحف با

التى انقرضت بالفعل.. كل ذلك باسلوب علمى مبسط مع الصور والرسوم البيانية والبيانات التفاعلية 
دنا على الفهم الصحيح للمعلومة . التى تساعد أو

الـمـمـلـكـة الـحيـوانـيـة نائل النقرا 

يتناول الكتاب كيفية بناء الجسم وأشكال الخلية .. هل تعلم كم عظمة يتكون منها الهيكل العظمى 
نسان؟ وما هى أكبر وأصغر عظمة فى الجسم .. أيضا رحلة الطعام منذ أن يدخل الفم إلى أن تنتهى  ل

ضافة الى الحواس ومدى  ج, يتناول أيضا الدم ومكوناتو ورحلته داخل القلب.. با من فتحة ال
نسان لتقبل المتغيرات الوارده عليه إلى أن نصل الى الجهاز العصبى وعملية التكاثر  حساسية جسم ا

ل الصور  نسان كل ذلك من خ عضاء التى يمكن استبدالها باخرى داخل جسم ا والنمو وماهى ا
والبيانات التفاعليه..

سل محمـد نـسان جـسم ا

ل استعراض شامل لقارات العالم وماهى الدول الغنية وماهى الدول  يتناول الكتاب دول العالم من خ
نهار وهل يوجد بالفعل حدود متغيرة للدول؟ وماهى الدول العظمى  الفقيرة ثم ماهى القمم وا

بد أن تقرء  مطار وظاهرة التصحر.. كــتــب  ت سقوط ا ضافة الى معد ودورها فى قيادة العالم.. با
لتضيف الكثير.

دول الـعـالـم سارة محمد

ضافة  رض, با يصحبنا الكتاب فى جولة للتعرف على موارد المحيطات والغابات وكذلك موارد باطن ا
الى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ثم يتناول الغابات المهددة بالزوال واستخدام الطاقة المائية فى 

ح أهم الموارد الطبيعية. غنى عنه فى  التصنيع. كتاب 
نائل النقرا  الـمـوارد الـطـبـيـعـيـة

رض الى ظاهرة  رضية وحركة ودوران ا ة ا رض بدء من الق يأخذنا الكتاب الى رحلة داخل كوكب ا
زل.. يضاف الى ذلك اكثر  زل والبراكين وماهو مصطلح حزام الز زل واكثر المناطق عرضه للز الز
ل الصور المعبرة التى تساعد فى وصول  المناطق المأهولة بالسكان فى العالم .. كل ذلك من خ

المعلومة بدقة وتفاعلية.

رض سل محمـد كـوكـب ا



إنها رحلة ممتعة داخل مدينة النحو تتعرف فيها على أشهر معالم تلك المدينة برفقة فعلول المرشد 
ل محطات مثل الكلمة وبيت الفعل ومنزل الحرف ثم تذهب بنا إلى محطة الجملة  السياحى من خ

ح الوافى  ل ال وغيرها من المحطات التى تهتم بالنحو فى هذه المدينة الترفيهية .. كل ذلك من خ
لقواعد النحو فى صورة جذابة مشوقة .. إنها حقا مغامرة مثيرة تستحق القراءة

د د الحم من ع أ  فـعـلـول فـى مـديـنـة الـنحـو

ت برؤية جديدة حيث يصطحب ابن بطوطة فى  ت الرحاله بن بطوطة هى نفس الرح هى ثمرة رح
ته يدور نقاش بينهما حول مسمى المكان  ته شخص من الزمن الحالى ومع بداية كل رحلة من رح رح
سم ونفس المعالم؟ وكذلك يدور الحوار بينهما حول المقارنة  الذى سيقصده وهل مازال يحمل نفس ا
خر بما عاشه ثم تبدء الرحلة كما هى دون تغيير.. إنها رحلة شيقة برؤية جديدة. بين الزمانين ك يحدث ا

شهاب سلطان ت ابن بـطوطـة  رحـ

صحابها  عاقات لتكون دافعا  حتياجات الخاصة وكيف تتكامل ا انها مجموعة قصصية تعبر عن ذوى ا
عاقة الحركية أن يكون هدافًا لكرة القدم؟  للتحدى فى كل نواحى الحياة.. ترى هل يستطيع صاحب ا
صدقاء  نطوائى أن يتجمع حوله ا خرس أن يكون مسحراتى الحى؟ وهل يستطيع ا هل يستطيع ا

عاقات.. وهو يعزف على الناى ؟ كل هذا تجده فى المجموعة القصصية التى تهتم بماذا لو تكاملت ا

شهاب سلطان  زهـور بـ رائـحـه

خرين.. وقصتنا هذه هى جد  قتنا با كتابة المذكرات اليومية  جميلل حيث نسجل تجاربنا اليومية وع
ف إلى أن  ق والقيم ويتركه كل يوم يت خ يصطحب صغيره إلى القرية والمعروف أن القرية منبع ل

ق  خ ل مجموعة من القيم وا فاته ويعدلها له من خ يأتى المساء ويجلس معه ليحكم على ت
اليومية.

شهاب سلطان  مـذكـرات صـغـيـرة

كتاب يرسم لك الطريق لتكون - وبحق - كاتبًا روائيًا؛ فهو بمثابة فوهة بركان لما يثور بداخلك من 
يدع مجا  إبداعات، فتتدفق من بين أناملك الفكر منسابة فى صورة قصة أو رواية.. هذا الكتاب - بما 

للشك - يدربك خطوة خطوة فى رحلة كتابة الرواية.
محمد نائل

سبوع .. كيف  روائي أخر ا
تصبح روائيًا فى 52 أسبوع

يعلمك هذا الكتاب كيف تكون شجاًعا.. ملتزًما.. صبوًرا، فمعظم العصاميين كانوا في حاجة لمن يقف 
إلى جوارهم في مسيرة أعمالهم!

خرين، وتت رهبة المواجهة؛ فما أروع أن ُيبدي أشخاص   يتواصل معك هذا الكتاب لتتواصل مع ا
تعرفهم إعجابهم بك وبأسلوبك! مع كتاب (التواصل) ستتعلم كيفية التحدث مع أي إنسان دون خوف أو 

قلق أو توتر.

نائل النقرا 
فن التواصل.. كيف تكون 

خرين مؤثرًا فى ا

كيف تكون جديًرا بثقة من حولك؟
ءك بكل قوة، كما يوجهك لبعض  ُيكسبك هذا الكتاب الثقة بالنفس لتكون مفاوًضا ناجًحا، وتواجه عم
" بطريقة ذكية  خطاء التي قد تقترفها من دون قصد، ويعلمك متى تقول "نعم"، وكيف تقول " ا

ء جددًا بدون َخسارة. تكسب من ورائها عم
فاطمة رضا

أذكياء ولكن..! كيف تكون 
 ً مفاوضًا فعا



                                                                                                                                               
ل تعميق فهمه وإدراكه  نسان دائب ومتواصل لتحسين نوعية الحياة من خ منذ بدء الخليقة وسعي ا
سهام  ج بالفن عالميا بغرض التخفيف وا للمعطيات من حوله. وقد برز فى هذا السياق مفهوم الع

طان، والتوحد . وقد قطع العالم أشواطًا كثيرة فى هذا المضمار  مراض الشديدة مثل ال ج ا فى ع
مل دومًا  مل كل ا مراض .فاا ج بالفن فى مواجهة هذه ا لتحقيق الفعالية المرجوة فى مشاركة الع

د وحتى يشتد عودهم كي  دنا منذ لحظة المي أن ُنشارك جميعنا فى توفير مزيد الحماية لكل أو
يتحملوا وهم أصحاء ُمعافين مسئولية صياغة مستقبل جديد لكل أمتنا العربية من المحيط للخليج. 

وسيبقى حلمنا دومًا متعلقًا بكل أبنائنا

مال ج بـالـفـن سارة   الـعـ

فى كل يوم نعايش موجات من السلبية سواء فى صورة مشاعر أو عواطف أو أفعال أو سلوكيات 
نعايشها وهى متولده فى خبايا أنفسنا أو أتيه من أنفس أخرى. يتناول الكتاب كيفية زيادة الوعى ورفع 

مستواه.. كفية فك شفرة الذات .. كيف تكون جريئا فى كشف ذاتك.
اليتون جون  شـفـرة الـذات 

ً من النشاط الداخلى والخارجى  ت الحياة يكمن فى ضبط ك  نجد أن  النجاح فى  أى مجال من مجا
نسان .. ل

كثر عمقا للطريقة التى تعمل بها  يستعرض هذا الكتاب كيفية الجمع بين الممارسات العملية والفهم ا
داء. فهو كتاب يجب أن يقراءه كل صاحب عمل يرغب فى توفير  أذهاننا بهدف خلق زيادة مؤثرة فى ا

الوقت والطاقة والمال للعمل بصورة ناجحة .

 تامسن غارى

 قانون الجذب فى عالم 
عمـال ... كيف  المال وا

تـنـمـى ذاتك لتحقيق نتائج 
إيجابية

 يتناول نشأة المكتبات الرقمية و تعريفها و مقوماتها ثم يتناول دور أمين المكتبة الرقمية و مهامه و 
نظم المكتبات الرقمية و خدماتها .. و التجارب الدولية و العربية الرائدة فى مجال المكتبات الرقمية و 

ساسية التى تواجه المكتبات الرقمية شكاليات و التحديات و القضايا ا كذلك ا
د/ احمد يوسف حافظ

  مدخـل إلى الـمكتبات 
الرقمية

قتصاديات التى تصاحب الع الرقمى فى المكتبات و  يتناول الكتاب تاريخ المكتبات و تطورها و ا
دور المكتبة العربية و الدور المهنى الجديد لها فى الع الرقمى .. و التحديات التى تواجهه المكتبات 

و مؤسسات المعلومات العربية و ماهى الخطط المقترحة لتطوير المكتبات . مرورًا بالسلبيات و 
ستفادة  يجابيات التى تعايشها المكتبات الحديثة المطورة و إلقاء الضوء على القيمة المضافة و ا ا

من تجاربها فى مكتباتنا العربية .

د/ احمد يوسف حافظ
  الكتب و الـمكتبات فى 

العصـر الرقمى

ت فيه على مقصد  واحد من مقاصد النحو الكبرى ( مقصد  صة أبواب النحو العربى, أقت  انه خ
العامل ) , وهو ماعرف فى الدرس النحوى بنظرية العامل . يهدف الكتاب إلى تقديم مادة نحوية سهلة 
جرومية ) ذلك الكتاب الشهير  ة بأسلوب واضح يناسب مستوى المبتدئين , محتذيا منهج كتاب (ا مي

نتفاع به . المتفق على فضله وا

د/ أحمد المغر   البداية فى النحو العربى



رهاب و التضليل وطالما لفقوا   طالما شكك المغرضون برسالة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم و أتهموه بالكفر وا
ل أفعاله وأقواله  فة لهذا النبى الكريم.. فقد وضع رسولنا صلى هللا عليه وسلم من خ باطيل لتشوية الصورة الم ا

تيكيت المعا والذى  مه وأصبحت حياة النبى صلى هللا عليه وسلم نموذجا حياً لما يعرف اليوم بفن ا وخلقه دستوراً ل
م يجافى الحقيقه  خرين وليد الثقافه اليوم وهذا ك مر على البعض بانه فن فى التعامل مع ا يلتبس ا

ق النبى صلى هللا عليه وسلم وأفعاله يجد انها تؤكد انه نبى لكل زمان ومكان . خ نه المتتبع 

ف العسال أ

  نـبـى الزمـان ...                  
تيكيت  سبـق النبوه فى فن ا

ت والـمعام

ق   يتناول الكتاب مشكله من أكبر المشاكل فى وطننا العربى إن لم يكن فى العالم أجمع , وهى الط
ه و المجتمع و  ى و نعرض فى هذا الكتاب أهم المشاكل التى تواجه الزوجين فى ا و التفكك ا

أهم الحلول المقترحه لمواجهة تلك المشكله .
ف العسال أ

 طلقنى من فضلك             
ق .. مشاكل وحلول الط

سس العلمية لتفسير الرموز المختلفة و  م و لكنه يقدم ا ح  أنه ليس مجرد كتاب فى تفسير ا
حداث التى يراها الرائى فى منامه .. حيث يحتوى على أكثر من ألفا رؤيا يعتمد المؤلف فى تفسيرها  ا

ستعانه بالكتاب و السنه و كذلك ما إعتمده العلماء كما أنه يتعرض لرموز حديثه لم يذكرها  على ا
قدمون فأعتمد على القياس و التأويل الذى ينم عن دراية كبيرة بعلم تأويل الرؤى .. أنه بحق كتاب  ا

مختلف جدير بالقراءة

ف العسال أ  حـلـم و عـلـم

أمل تسأل نفسها.. لماذا أنا موقفى غير موقف محمد وغير موقف أحمد؟! لماذا أنا الوحيدة التى تحس 
احة؟!                                                                                               بما تريد ليلى، وإن لم تقله 
يام ماعادوا يحسوا"                                                                                      -"شكله رجال هذه ا
ما أن التقى إحساس محمد الذى لم يظهره بإحساس أمل الذى لم تخفه حتى ...  عادت ليلى إلى محمد، 

وعاد محمد إلى ليلى، هنا همست أمل فى أذن ليلى ..                                                                      
-"نساء تحس.. نساء تحرك الحياة الراكدة فتسيل أودية الحب والعطاء"                                           

أيضا قالت صفيه .. كنت أقولها دائما لمؤيد.. "نحن النساء نحس" فكان مؤيد يرد عليها.. "الرجال كمان 
تحس.. بس على نار هادئة"   كان مؤيد يسكتها بجملته تلك.

دالواحد عمرو ع نساء تحس.. رجال ماتحس

ل الدماء  وطان من خ ل الحروب بن ا م من خ نسانية تكمن فى أن العالم يرجو الس  مأسأه ا
نسانيه إ حينما تجدنا .. حينها فقط سيضمحل الموت و  ل الموت . ولن تنت ا نسان من خ ببحث ا

ستعود أوطاننا المغتصبه و ستفشل الحروب فى إبادة ماتبقى منا ..
إلهام ع  أستيـر

ف و عفه .. العراق جلد و صبر .. الشام همه و عمل .. المغرب   م بساله و امل.. ارض الجزيره 
ص و صمود ... سياتى من  العربى قوه و حزم .. الحكمه يمانيه .. السودان نقاء قلب .. فلسطين اخ

يجمع هذه الصفحات كقد من لؤلر . لو ادرك ما يحمل لفتح له باب الخير المدفون تحت ارض العرب      
                     (روايه تاريخيه تتطلع لجمع شمل العرب )

ى مروة ص  مطلوب هوية



ب والسيد والعابد ثم  تتناول السيرة المحمدية منذ النشأة وحتى الوفاه مروراً بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الزوج وا
ضافة  عبقرية سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم العسكرية وأهم مايميزها والغزوات التى شارك فيها وأهم المواقف با

قته بخصومه وقيادته للجيوش فكان على أحسن نجاح فى  إلى عبقرية سيد الخلق السياسية وع
دارية وكيفية إدارته للشئون العامه .. حقا إنها شخصية عظيمة  سياسته. وأخيرًا عبقرية سيد الخلق ا

فاته. ه فى كل تحركاته وت سابقة لع

اس محمود العقاد ع   عبقـريـة مـحـمـد

لم أر عبقريًا يفدى فديه .. إنها كلمة قالها الرسول صلى هللا عليه وسلم فى سيدنا عمر ر هللا عنه وهى كلمه  يقولها 
مه ثم عمر والدولة  إ عظيم عظماء .. يتناول الكتاب صفاته ر هللا عنه ومفتاح شخصيته وإس

قته بأبنائه.. مية وكذا عمر والحكومة الوحدية وعمر والنبى صلى هللا عليه وسلم ثم عمر والصحابه وع س ا
اس محمود العقاد ع   عبقـريـة عـمـر

أنه الصديق كما يجب أن ينادى وقد كان حقا نعم الصديق.. يتناول الكتاب صفاته ومفتاح شخصيته 
ية ثم أخيرا الصديق والنبى  مية والصديق والحكومة الع س مه ثم مرورًا بالصديق والدولة ا وإس

قته فى بيته. الكريم صلى هللا عليه وسلم وصحبته وكذا الصديق وع
اس محمود العقاد ع   عبقـريـة الـصديـق

قته بالرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وحروب الرده والفتوحات التى  مه وع مه ثم إس يتناول الكتاب نشأته قبل إس
شارك فيها وعزله وأخيرا عبقريته الحربيه ومن ثم مفتاح شخصيته وكيف كانت نهايته ولم يبقى فى 

جسمه مصح من كثرة الجراح ورغم كل ذلك مات على فراشه.. حقا انه الفارس الكريم الشجاع..
اس محمود العقاد ع   عبقـريـة خـالـد

ن هذه السيرة  نسانية ملتقى ملتقى بسيرة على بن ابى طالب  فى كل ناحيه من نواحى النفوس ا
بطال والعظماء.. يتناول الكتاب صفاته  نسان حيثما إتجه إليه الخطاب البليغ من سير ا تخاطب ا

قته بالصحابه وقد لقب دون  قته بالنبى صلى هللا عليه وسلم وكذلك ع مه والبيعه وسياسته وع ومفتاح شخصيته وإس
مام حيث لم يكن الصديق و الفاروق إمامًا كذلك لم يكن عثمان إماماً . جميع الخلفاء الراشدين بلقب ا

اس محمود العقاد ع مـام عـلـى   عبقـريـة ا

عمل من أعمال التراث العالمى تم إعداده وتبسيطه ليناسب المرحلة العمرية الموجهه له . إخترنا من 
ل عرضًا جديدًا أو برؤيا جديدة غير  حترام.. وذلك من خ القصص مافيها العظه والعبر والشجاعة وا

مسبوقة بلوحات فنية جذابة.. كتب تعيش لتقرء
حمدى عماره   كـليلـه و دمـنـه

ية حيث الذئب  حمر حيث يتناولها فى صورة ع ية للقصة الخالدة لذات الرداء ا  إنها رؤية ع
حمر ولكن هل سينجح  يستعين بالهاتف المحمول وبرامج تحديد المواقع فى الوصول إلى ذات الرداء ا

حمر و جدتها رأى أخر ... هذا ماسنراه فى  ية أم أن لذات الرداء ا فى الوصول إليهم برؤيته الع
قصتنا هذه .

سل محمـد حـمـر   الذئـب وذات الـرداء ا



ف كأنه نمرًا فى كل   قصة قط لم يكن راضيًا بحياته التى يعيشها وكان يحلم أن يكون نمرًا وأخذ يت
ف حياته عن حياة النمر و لكن صاحبه أراد أن يعطيه درسًا يعلمه منه أن يعيش حياته  فاته رغم أخت ت
خرين .. فهل سيرجع القط إلى طبيعته وحياته أم أنه  يزال يحلم بأن يكون نمرًا .... هذا  هو  حياة ا

ماسنراه فى قصتنا .

سل محمـد   الـقـط الـذى أصـبـح نـمـراً 

ير خاص له و  ير والديه و يستقل فى   أنه العناد .. كل طفل عندما يكبر يفكر أهله فى أن يترك 
لكن بطل قصتنا هذه يرفض ذلك ويبدء مغامراته اليوميه , فنجده مره ينام فى بانيو المنزل و مره فى 

يره الذى كان يرفضه . ب الخزين و هكذا يوميًا إلى ان يقتنع بأن مكانه الطبيعى هو  دو
سل محمـد   فـارس الـلـيـالـى

ية.. فبطلة  شياء من كبار السن وما أكثرهم فى حياتنا, إنها الطبيعة الب سماء و ا  لماذا تضيع ا
شياء  حظت أن جدتها تن ا بناء تعيش مع جدتها فى بيت واحد وعندما  قصتنا مثلها مثل كل ا

شياء فكانت لها خير سند فى تذكر الكثير من  سماء لم تسخر منها ولكنها ساعدتها فى تذكر تلك ا وا
شارة وتاره أخرى باستكمال بعض العبارات حتى تعافت جدتها. شياء المنسيه فتاره بلغة ا ا

سل محمـد   حـيـنـمـا طـارت الـكـلـمـات

ل النعامة التى تحاول   أنه الطموح !!  تتناول القصه موضوع الطموح و التفكير خارج الصندوق من خ
ت فى كل  الطيران و لكنها بسبب التكوين الجسدى لها  تستطيع الطيران فتقوم بعدد من المحاو
مرة تعيد تفكيرها إلى أن تفكر بطريقه جديدة و هو التفكير خارج الصندوق .. فهل تنجح النعامه فى 

تها؟ هذا ماستراه فى قصتنا محاو

سل محمـد   الـنـعـامـة التى طـارت

يريد التواصل والوصول إلى نقطه وسط .. إنها  جيال فكل جيل متمسك برأيه و اع بين ا انه ال
ف فى رأيها مع والديها  خت المعادلة الصعبه التى نحاول أن نفك رموزها .. إنجى بطلة قصتنا دائمة ا
عان ماتضيع أمام رغبة والديها فى عدم تنفيذ تلك الرغبة دون  فهى تحلم بأشياء تريد تحقيقها ولكن 
إبداء أسباب الرفض... فتتخيل إنجى إنها تدخل فى عالم إفترا تستبدل فيه والديها بغيرهم يحققا لها 
تريده إلى أن تقتنع بأن والديها الذين خلقهم هللا  باء لكل منهم   رغبتها وتستعرض مجموعة من ا

فضل فى كل  حتى وإن إختلفا معًا . لها هما ا

سل محمـد   أنـا أيـضـًا أريـد

كل المفيد لهم رغم انه الغذاء الصحى  دنا الصغار أنهم متقلبون ويكرهون ا  من المعروف عن أو
يعة,  طعمة ال تفيد أجسامهم وخاصة ا غذية التى  المفيد لهم وعلى النقيض يقبلون على ا

تفيدهم فتتدخل  وبات التى  طعمة والم د على ا و ل إقبال ا فقصتنا تتناول هذة الظاهره من خ
غذيه المفيده مع اخرى لتكون غذاء صحى رائع مفيدًا لهم رغم انه يتكون من  مهات بتركيب بعض ا ا

طعمه المدمجه بعضها مع بعض . خليط من ا

سل محمـد  غـذائـى الـرائـع

دنا  وكثرة طلباتهم هو موضوع قصتنا , فبطلة القصة دائمة الطلبات  لحاح الدائم من قبل او  ا
ننظار و تعيد عليها طلبات اخرى  وبإلحاح .. فهى تارة عطشانه وتارة أخرى عندما تطلب منها والدتها ا

لحاح .. فهى  تنتظر حتى تلبى لها والدتها طلباتها السابقه بل تزيد عليها من الطلبات  وبنفس ا
ف والدتها تجاه  مايجعلها كثيره الطلبات.. و هى بالطبع  تجد إجابات للطلبات المتكرره . فما هو ت

نتظار والصبر .. هذا ماسنراه فى قصتنا هذه .. طلباتها المتكرره وماذا تفعل معها لتعليمها ا

سل محمـد   إنـتـظـر قـلـيـ



خر  م والبعض ا دنا إن لم يكن جميعهم لديهم الكثير من المخاوف.. بعضهم يخاف من الظ  أغلب أو
من الكوابيس والحيوانات .. وهناك من يخاف من الديناصورات  ولكن بطل قصتنا هذه  يخاف من أى 

يخاف من أى  أم أنه يزعم ذلك؟  تقريبا، وذلك يزعج أصدقائه منه, ولكن هل هو حقًا 
سل محمـد   أخـاف مـن مـاذا ؟

تكون لدينا الرغبة , فقد خلق هللا جسدنا وحثنا على أ نهينه ونحافظ   أحيانا نرفض من يقبلنا حيث 
حد أن يؤذيه.. انها رساله إلى جميع أبنائنا بالمحافظة على جسدهم وأ  عليه سليمًا وقويًا و نسمح 

قتراب منه أو أيذائه . حد با يسمحوا 
سل محمـد   أنـا أحـب جـسدى

سئله المحرجه التى تطرح من ابنائنا علينا ... كيف جئنا إلى هذه الدنيا ؟,  إنها قصة  جابة على ا  إنها ا
تدور فى إطار تثقيفى مهذب كيف جئنا إلى هذه الدنيا و ماهى مراحل تكون الجنين و من أين جاء ؟ 
سئلة المحرجه التى تطرح عليهم ويستطيعون  ولماذا ؟ ... إنها تتناول مشكلة تواجه الوالدين حول ا

بناء) جابة عليها دون حرج أو إسفاف.. (قصة للوالدين و ا لها ا من خ

ن بو ساندر   كـم أنـا مـحـظـوظ

 هل للكتاب أهميه فى حياتنا ؟ ... يتناول الكتاب عائله يهتم جميع  أفرادها بهواية القراءة ، وذلك 
ل استعراض مجموعه من المهن كان  باستعراض أن الكتاب له دور مهم واسا  فى حياتنا من خ

الكتاب و القراءة سببًا فى رفعتها .
ل ماركوت دان

صـدقـاء    أنـا وأبـى وأمـى وا
والـكـتـب

 ماهو مصير الكراكيب والمخلفات التى تملء البيت والمدرسه ؟..  نتناول فى هذا الكتاب مراحل إعادة 
ل إلقاء  ستفادة منها حيث يستفيد منها أبنائنا من خ تدوير المخلفات الورقية والكراكيب وكيفية ا
ستفاده من تلك المخلفات لتكون مفيده للمجتمع وكيفية  الضوء على حقائق مهمه ذات الصله با

المحافظه على بيئه نظيفه جميله كل ذلك فى إطار قص شيق ..

النوا ل د أنج
  السيد ورق ورحلتـه 

المدهشة

 ماذا نفعل إذا أصبحنا وحيدين فى المنزل بدون وجود والدينا ؟ إنها قصه تدور حول المشكله التى 
بناء على  د وحدهم،هل سيعتمد ا و بناء فى حالة خروج الوالدين من المنزل وترك ا يواجهها ا

عتماد على انفسهم، حيث يستعرضون المشاكل التى قد تواجههم  انفسهم فى اعداد الطعام وكذلك ا
و يفكرون فى الحل.  إنها قصه يحتاجها أبنائنا .

سل محمـد   وحـيـد تـمـامـاً 

بناء حينما يضلون طريق العودة إلى المنزل ؟ .. إنها قصه تدور حول كيفية اعتماد أبنائنا   ماذا يفعل ا
مات مميزه فى الطريق  على أنفسهم أثناء خروجهم مع الوالدين حيث يجب أن يقوما بتذكر ع

د و  و يستخدمونها حينما يضلون الطريق و يتجنبوا الوقوع فى هذة المشكله .. إنها رسالة إلى ا
عتماد على انفسهم فى مواجهة الصعاب . الوالدين فى كيفيه ا

نفار كول س ن
  الـثـعـلب الصغير يفـقد 

الطريق



دوات ؟ ماذا نفعل إذا أردنا   كيف سيكون أول يوم فى المدرسة ؟ ماذا ستحتوى حقيبة المدرسة من ا
أن نستيقظ مبكرًا؟ هل سنكون نشيطين فى هذا اليوم ؟ ماذا سنفعل طوال اليوم المدر ؟ ثم من 

سئلة وغيرها دارت فى ذهن بطل قصتنا  يعًا ؟ كل هذة ا هم أصدقائنا الجدد ؟ هل سنتأقلم معهم 
ول يوم درا وماقد يصاحبه من مفارقات تجدها فى هذه القصه التى تؤهل أبنائنا  وهو يستعد 

بد و أن تقرء ستقبال أول يوم فى المدرسه ..   قصه 

ه الدين كول ج   أول يـوم فـى الـمـدرسـة

سلسلة قضايا بيئية

حتباس الحرارى وتأثيرها على  ح لظاهرة ا حتباس الحرارى ؟ يتناول الكتاب   ماذا يعنى مصطلح ا
ات، مع ذكر أهم المصطلحات  بعض الظواهر الطبيعيه مثل المحيطات والبرمائيات وكذلك الح
ح الوافى الدقيق ولم نغفل شغف أبنائنا لكل ماهو إلكترونى حيث تم تزويد  حها ال العلميه و
لكترونيه التى يمكن الرجوع إليها للتزود بالمعلومه لنخرج خارج نطاق  الكتاب بعدد من المواقع ا

لكترونى . الكتاب الى العالم ا

د ف اد.  . د
حـتـباس الحرارى و التنوع  ا

الحيوى

 يتناول الكتاب مفهوم إزالة الغابات وهى من القضايا البيئيه الخطيره، وكذلك دورة حياة الغابات 
رض وتحويلها من أرض  ضافة إلى ظاهرة التصحر وتأثيرها على ا ت التى يتم فيها إزالتها با والحا
لكترونيه التى تساعد على فهم  نتاج، مع ذكر أهم المواقع ا خصبة إلى أرض جافة غير قادرة على ا

ذهان . المعلومه المقرؤه وتركزها فى ا

جورج تومسون إزالـة الغابات و التـصحر

وزون وكذلك  ً من الصوبات الزجاجيه وثقب ا  يتناول الكتاب ظاهرة تغير المناخ و تأثيرها على ك
تفاقات  ضافه الى ا يه با ضافة الى التاثيرات الب سباب الطبيعيه التى تؤدى الى تغير المناخ با ا

هم  الدوليه للحد من تغير المناخ مع ذكر الكوارث الطبيعيه وتأثيرها على تغير المناخ مع بيان 
المصطلحات العلميه لهذة الظاهره.

اس.  . ادوار تـغـــيـر الـمـنـاخ

  يتناول الكتاب الطاقة المتجدده كالطاقة الشمسيه مع ذكر محطات الطاقة الشمسيه الحراريه 
والخليات الكهربائيه .. كذلك طاقة الرياح والطاقة المائية وكيفية إنتاج الطاقه الكهربائية والهيدروجيه 

ح العلمى الدقيق لها ضافه الى الطاقات البديله .. كل ذلك مصحوبًا بالمصطلحات العلميه مع ال با
شارد ام. ال. ر الطاقة الـمتجددة و البديلـة

ضافه الى تزايد الفياضانات    يتناول الكتاب الموجات الحارة والمخاطر الصحية المصاحبة لها با
ضافه الى  عاصير والعواصف الرعديه وموجات الجفاف التى تصاحب الطقس ال با وا

لكترونيه التى تؤكد المعلومه . المصطلحات العلميه الدقيقه لهذه الظاهره مع ذكر المواقع ا
ش. جورج ام. ا الطـقـس الـسـئ

 يتناول الكتاب التعريف الدقيق للطاقة ومصادرها سواء المتجدده وغير المتجدده .. وطرق توليد 
قة الطاقة  الكهرباء من الطاقه والتنقيب عن النفط والغاز باعتبارهما من وسائل الطاقه .. كذلك ع

ضافه الى ذكر اكثر من خمسون طريقه للتوفير او بأول باعادة التدوير .. با
اس.  . ادوار توفير الطاقة



 ماهو مفهوم إعادة التدوير؟ وماهو تأثير النفايات و أنواعها ؟ وماهى عنا القمامة ؟ كل هذه 
لمنيوم وكذلك  ً من الزجاج وا سئله تجد إجابتها الوافيه والدقيقه داخل الكتاب مع ذكر إعادة تدوير ك ا
ستيك وكذا  بس والب ضافه الى اعادة تدوير ك من مخلفات الهدم والبناء والم لكترونه با النفايات ا

ح العلمى الدقيق وذكر أهم  حها ال المخلفات الحيوانيه وأيضا ذكر أهم المصطلحات العلمية و
لكترونيه التى تؤكد المعلومه . المواقع ا

اس.  . لجارا
إعادة التدوير و إعادة 

ستخدام ا

ف حيالها    يتناول الكتاب أهمية المياه وموارد المياة العذبة وكذلك أزمة نقص المياة وكيفيه الت
ضافة الى اهمية المياه للزراعة سواء المطرية او  قتها بموارد المياه با حتباس الحرارى وع وظاهرة ا

ل  ب مع ذكر أهميه ترشيد المياه من خ الجوفيه, وأهمية المياة المعاد تدويرها والغير صالحة لل
لكترونيه . خمسون طريقة لتوفير المياه .وكذا المصطلحات العلمية والمواقع ا

رت ش.  رو ج. ا توفـيـر الـمـيـاه

  يتناول الكتاب التعريف الشامل للزراعة العضوية وأهميتها وينتقل الكتاب الى ذكر مواد عضوية 
ضافة الى  لبان با تقل عن الزراعة العضوية ولكنها مشتقه منها كاللحوم  والبيض ومنتجات ا اخرى 

ضافه للمواقع  حها الدقيق الشامل , با الهندسة الوراثية مع ذكر أهم المصطلحات العلمية و
لكترونيه المقترحه ا

ا-ادوار- واطسون ر الـزراعـة الـعـضـويـة

ضافة الى الصوبة الزجاجيه و  ف الجوى با حتباس الحرارى من حيث تسخين الغ   يتناول الكتاب أثار ا
ح دقيق للغازات الدفيئه  تكونها و كيف تعمل و الدور الذى يلعبه غاز الميثان فى الظاهرة . مع 

وزون .. مع ذكر اهم المصطلحات العلميه  سواء المبا منها و الغير مبا و كذلك المقصود بثقب ا
لكترونيه المقترحه المؤكدة للمعلومه. الدقيقه و كذلك المواقه ا

سون- توم جورج هاد
الصوبة الزجاجـيـة وطبقـة 

وزون ا

سلسلة صحتك من غذائك

  يتناول الكتاب أصناف الطعام الصحى و مكوناته و كذلك المصادر الغذائية النباتيه و الحيوانية 
ضافة الى العوامل المؤثره فى اختيار النظام الغذائى و اهم اسباب سوء التغذية و نقص العنا  با
ضافه  الغذائية كما يتناول المؤثرات الثقافية على العادات الغذائية و كذلك عادات الغذاء و أصولها با
ت الغذاء العالميه .. ثم العادات الخاطئة للغذاء و تصحيحها و أهم المصطلحات العلميه  الى مشك

لكترونيه للطعام و التغذية . حها ثم اهم المواقع ا و

شارد ج . . ر الـطـعـام و الـتـغـذيـة

  العقل السليم فى الجسم السليم .. يتناول الكتاب تأكيد هذه المقوله و المواصفات التى يجب ان 
نقاص الوزن و  يكون عليها الجسم المثالى كما يتناول الوزن الزائد و البدانه .. و الطرق الصحيحه 

خطاء الشائعه للياقه و الحلول ..مع  ضافه الى ا قة بين اللياقه البدنيه و التغذيه .. با الع
لكترونيه التى تهدف الى تاكيد المعلومه . حها .. وأهم المواقع ا المصطلحات العلمية الدقيقه و

شارد ج . . ر الـليـاقـة الـبدنـيـة

مراض وكيفية انتقالها سواء عبر الهواء او المياه اوعن طريق وسيط ثم يتناول   يتناول الكتاب ا
اضطرابات الجهاز الهضمى والقلب والجهاز التنف والعصبى كذلك اضطرابات الجهاز العضلى 
مراض والوقاية منها  ج هذه ا والجهاز البولى الى ان يصل الى امراض نقص المناعة وطرق ع
بنائنا  لكترونية لتكون بداية  حا دقيقا مع ذكر اهم المواقع ا ح للمصطلحات  ضافة الى  با

لكترونى وعمل ابحاث اضافية للبحث ا

شارد ج . . ر مـراض ا



مة  غذية وجودتها كذلك المخاطر البيولوجية والكميائية وس مه ا  يتناول الكتاب ماهو المقصود بس
غذية  مة ا مته فى المحال العامه والمنازل الى ان يصل للتحديات التى تواجه س فراد وس الغذاء ل

ح الشامل للمصطلحات العلمية واهم المواقع  والطرق الصحيحه لتفادى هذه الخرافات ثم ال
لكترونية التى تساعد على الفهم الجيد للمعلومه ا

شارد ج . . ر مـة الـغـذاء سـ

قة بين النظام الغذائى والسمنه   يتناول الكتاب النظام الغذائى وماهو الغذاء المتوازن وانواعه والع
ت الغذائية وكيفية قراءة  ضافة للمكم وماهى تاثيرات الضغط العصبى على النظام الغذائى با

مراض الناجمه عن نظم التغذية  سواق وكذلك ا الملصق التعريفى الموجود على عبوات الغذاء با
ح وافى  الغير صحيحه واخيرا الخرافات والحقائق التى تتناول النظام الغذائى الصحى والرد عليها مع 
ستفاده القصوى من  لكترونية التى تساعد ابنائنا على ا للمصطلحات العلمية وكذلك اهم المواقع ا

لكترونية المعلومه المقروءه بجانب ا

شارد ج . . ر الـنـظـام الغـذائـى الـصـحـى

 يتناول الكتاب مفهوم النظافة الشخصية وكذلك نظافة الطعام وتناوله والتحديات التى تواجهه ودور 
ل المبادرات لضمان الصحة والنظافة ثم الصحة المهنية الى ان يصل الى النظافة  الحكومات من خ
ضافة الى  الشخصية من نظافة الفم والشعر ومايمكن ان تحتويه حقيبة المسافر للنظافة العامه با

بنائنا لكترونية التى تدعم الفهم الصحيح  اهم المصطلحات والمواقع ا

ج .ف.  ادوارد الـصحـة والـنظـافـة الشخـصية

سلسلة جسمك من الداخل

ح الوافى الدقيق والصور التوضيحية بداية من الجهاز   يتناول الكتاب اجهزة الجسم المختلفة مع ال
ت والجهاز  التنف ووظائفه ثم الجهاز الهضمى وكيفية عملية الهضم والجهاز العضلى وانماط العض
ورده وماذا عن ضغط الدم ؟ وغيره  البولى ومم يتكون البول  والجهاز الدورى والشعيرات الدموية وا

من اجهزة الجسم واخيرا حقائق مدهشه عن اجهزة الجسم ياخدك الى عالم مثير وجديد مع 
لكترونية للمعلومات المضافه وحه وكذلك المواقع ا المصطلحات العلمية الم

ث م. د. ك أجـهـزه الـجـسـم

وبئه والجوائح وما الذى يحول المرض الى جائحه ثم مراحل الجائحة وكذلك  ح ل  يتناول الكتاب 
نفلونزا وكيفية انتشاره والوقايه منه ثم  فيروس نقص المناعه والوقاية منه ووسائل نقله  ثم فيروس ا
ريا ومسببات المرض ووسائل انتقاله وكذلك التيفوئيد  مرض الطاعون وانواعه الى ان يصل الى الم
وبئة والجوارح  والجدرى وطرق الوقاية منه ثم ياتى الى دور منظمة الصحة العالمية فى مكافحة ا

لكترونية وتصنيفها  كذلك المصطلحات العلمية والمواقع ا

ج.ام. مورجان مـراض الوبـائـيـة ا

وليات وانواعها وكيف   يتناول الكتاب تعريف الجراثيم والبكتريا والفيروسات والفطريات وكذلك ا
ستجابة للمناعه ثم المنظومه  مراض وكذلك مقاومة الجسم للمكروبات وكيفية ا يمكن ان تسبب ا
جسام المضاده وامراض  نسان والحساسية وكيف نصاب بها وكذلك ا الليمفاوية ثم فصائل دم ا

لكترونية ح للمصطلحات واهم المواقع ا نقص المناعه ثم اللقاحات والتطعيم مع 

سون جورج د عـلـم الـمـنـاعــه



زما  ياه والصفائح الدموية والب ح للدم وخ نسجه مع  يا وا  يتناول الكتاب تعريف شامل للخ
ح وافى  وفصائل الدم ثم العظام وانسجته ووظائفه والدماغ وفصوصه والقلب وتركيبه مع 

ح لكيفية الغسيل الكلوى والمعده واجزائها وكيف تعمل  لوظائفه الى ان ياتى الى الكلى ووظائفها و
لكترونية وكذلك باقى اجزاء الجسم ووظائف ك منها مع المصطلحات واهم المواقع ا

جون بي  نـسجـة يا وا الخـ

 يتناول الكتاب لمحه عن التغذية مع تعريف سوء التغذية وكيفية الوقاية منها والنظام الغذائى 
نظمه الغذائية التى تتبع لتجنب سوء  سباب التى تؤدى لسوء التغذية مع ذكر ا الصحى وماهى ا
ح  مراض الناجمه عنه وطرق الوقاية منه مع ذكر حقائق وارقام عن المرض مع  التغذية واخيرا ا

ستفاده القصوى منها لكترونية لل علمى دقيق للمصطلحات العلميه وكذلك اهم المواقع ا

دى اس إدوار جورج  سـوء الـتـغـذيـة

 يتناول الكتاب النظريات المبكرة للوراثة مع إلقاء الضوء على نظرية داروين للتطور .. ودورة الخلية 
ستنساخ ثم ماذا عن طب الجينات الوراثية .. مع  وإنقسامها .. الى ان تصل الى الهندسة الوراثية وا

لكترونية لزيادة  القاء الضوء على خرافات وحقائق حول علم الجينات والوراثة . مع ذكر أهم المواقع ا
حصيلة المعلومات حول هذا الموضوع .

د مسون ف د الـجـينـات و عـلـم الـوراثـه

سلسلة الحيوانات وصغارها

 يتناول الكتاب حيوانات المزرعه من حيث طرق معيشتها وتغذيتها وكيف تلد وماهى المدة التى تحمل 
فيها واسم صغيرها يحتوى الكتاب على :-                                                                                 

وز،  صغير البقر، صغير الماعز، صغير الحصان، صغير الدجاجه، صغير الخروف، صغير الجمل، صغير ا
صغير البط

سارة محمد حـيوانـات الـمـزرعــه

 يتناول الكتاب التعريف بالطيور والدخول الى هذا العالم العجيب المثير وكيفية تغذيتها واطعام 
صغارها وكيف تعيش وطرق تكاثرها يحتوى الكتاب على :-                                                              
صلع،          صغير البطريق، صغير البومه، نقار الخشب، صغير النورس، صغير اليمامه، صغير الن ا
ح الوافى المقترن  صغير السنونو، صغير الكركى كل ذلك فى اسلوب سهل ممتع معتمدا على ال

بالصور المعبرة  {انطلق الى عالم المتعه والخيال }

سل محمـد الـطـيــور

 يحتوى الكتاب على مجموعه من الكائنات البحرية نغوص فيها ومعها نتعرف فيها كيف تعيش وكيف 
تربى صغارها وكيف تتغذى كل ذلك فى اسلوب سهل وشيق يناسب المرحله العمرية الموجه لها هذا 
العمل حيث يتناول :                                                                                                                    
      صغير القرش، صغير الحوت، صغير فرس البحر، صغير السلحفاة البحرية، صغير اسد البحر، صغير 

طان البحر، صغير الحوت. {انطلق الى عالم السحر والخيال }

سارة محمد الكائـنـات الـبحريـة

ل الدخول الى هذا العالم العجيب والمثير حيث يلقى   يتناول الكتاب التعريف بالحيوانات البرية من خ
سد،  ل الصور المعبره ويتناول : صغير ا الضوء على اماكن معيشتها وحياتها وتغذيتها كل ذلك من خ
، صغير الزرافة، صغير الدب، صغير  صغير الفيل، صغير الفهد، صغيرالشمبانزى، صغير الحمار الوح

النمر

الـحيـوانـات الـبـريـة سل محمـد



تظهر نهارا حيث طبيعة الحياه لديها وتتناول   يتناول الكتاب حياة الحيوانات الليلية التى تعيش لي و
ح والتحليل هذه الحيوانات من حيث اماكن تواجدها وغذائها وكيفية تكاثرها وغيرها من  بال

الموضوعات الشيقة المفيده وتتناول :-                                                                                    
طه، صغير البوم، صغير الخفاش صغير الفار، صغير الراكون، صغير المدرع ذو التسعة ا

سل محمـد الـحيـوانـات الـلـيـلـيـة

  تمثل هذه السلسه اولى خطوات المعرفه فى حياه ابنائنا، وتهدف الى التعرف على عالم الحيوانات 
وصغارها ..سلوكها، عاداتها، ايها يبيض و ايها يلد، وكيف تعتنى الحيوانات بصغارها، ومن منها 

نقراض . كل هذه المعلومات و غيرها وسيله جيده وسهله التناول  المعرض للخطر ومن معرض ل
توضع بين ايدى ابنائنا فى صوره مبسطه و سهله و مشوقه تمثل بدايات المعرفه لديهم

سل محمـد الـزواحـف والـبـرمـائـيـات

  تمثل هذه السلسه اولى خطوات المعرفه فى حياه ابنائنا، وتهدف الى التعرف على عالم الحيوانات 
وصغارها ..سلوكها، عاداتها، ايها يبيض و ايها يلد، وكيف تعتنى الحيوانات بصغارها، ومن منها 

نقراض . كل هذه المعلومات و غيرها وسيله جيده وسهله التناول  المعرض للخطر ومن معرض ل
توضع بين ايدى ابنائنا فى صوره مبسطه و سهله و مشوقه تمثل بدايات المعرفه لديهم

الـديـنـاصـورات سل محمـد

  تمثل هذه السلسه اولى خطوات المعرفه فى حياه ابنائنا، وتهدف الى التعرف على عالم الحيوانات 
وصغارها ..سلوكها، عاداتها، ايها يبيض و ايها يلد، وكيف تعتنى الحيوانات بصغارها، ومن منها 

نقراض . كل هذه المعلومات و غيرها وسيله جيده وسهله التناول  المعرض للخطر ومن معرض ل
توضع بين ايدى ابنائنا فى صوره مبسطه و سهله و مشوقه تمثل بدايات المعرفه لديهم

الـحـشـرات و الـعـنـاكـب سل محمـد

 يقدم الكتاب معلومات مفيدة و خطوات حول الصفات التى يجب أن يتسم بها كل قائد ناجح فعال .. 
ق المطلوبة لذلك ..  خ فهو يقدم كيف تستطيع تطوير كل الملكات المتميزة لديك و يمدك بالقيم و ا

خرين ً فى عملك .. و كيف تؤثر فى ا ثم كيف تعمل توازن بين قيادة عائلتك و أن تكون قائدًا فعا
اليتون جون  ً  كـيف تـكون قـائـدًا فـعـا


