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اختر زاوية في مكتبة بيتك واجعلها زاوية �أطفالك
والزاوية �ست�صبح حديقة مع كتب دار الحدائق

ي�سرنا �أن تلعب دار الحدائق دور ًا في تعزيز المطالعة وتن�شيطها
معدة ب�أ�ساليب
لدى �أجيالنا ال�صاعدة مع ما نقدمه من ن�صو�ص ّ
متنوعة ور�سوم جذابة لت�شبع حاجات الأطفال �إلى الت�سلية والمعرفة.
نبيهة محيدلي
نا�شرة دار الحدائق
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سلسلة حروفي األبجدية

+2

سلسلة من حولي

حروفي الأبجدية لي�س م�شروع ًا تعليمي ًا مبا�شراً ،ولي�س مادة درا�سية� ،إ ّنه
تم تقديمها مترافقة مع
فر�صة
للتعرف �إلى حروف اللغة العربية ،وقد ّ
ّ
وتم تكرار الحرف مع ما
معبرة ب�سيطة ومترابطة في الوقت نف�سهّ .
ر�سوم ّ
قبله وما بعده من �أجل زيادة المتعة لدى الطفل.
ّ
وي�شكل معها خبرة
الهدف هو تعري�ض الطفل لحروف لغته لي�ست�أن�س بها
�سارة ويعمق �صلته التعبيرية والوجدانية.
تأليف :نبيهة محيدلي رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس )25.5 ×23.5( ::ـ 36صفحةـ غالفمق ّوى

ألون مع حروفي الأبجدية :كُ ّتيبان
أتعرف�..أل�صق ...حروفي الأبجديةّ � /
� ّ
ّ
لأن�شطة ،ي�شكل معهما خبرة �سارة ،ويعمق �صلته التعبيرية والوجدانية
الق�صوالل�صق والتلوين.
بهما عبر �أ�شغال ّ 
تأليف :نبيهة محيدلي رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس 28 - )25.5 ×23.5( :صفحة  -غالف ورقي
القياس 8 - )25.5 ×23.5( :صفحات  -غالف ورقي

ر�سخ
«بو�ستر» حروفي الأبجدية :هو معر�ض لحروف اللغة العربيةُ ،ي ّ
�سهل عليه ا�سترجاعها وحفظها،
وي ّ
هذه الحروف في ذهن الطفلُ ،
خا�صة �إذا ما ُع ِّلقت �أمامه في غرفته �أو �ص ّفه.
ّ
القياس70×50 :

يحكيهذا الكتاب للطفل عن ذيول الحيوانات،ولماذا ُوجد
حيوان �إلى �آخر  .هي
ٍ
ي منافعه، واختالفه من
الذيل، وما ه 
رحلة �شبيهة بالبحث العلمي الب�سيط ،تع ّلم الطفل �أن ُيراقب
دربه على دقّة المالحظة والربط واال�ستنتاج.
ما حوله ،و ُت ّ

تأليف :عبد اإلله رؤوف
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس )18×18( :ـ 12صفحة ـ غالف مق ّوى

ال�سيارات، من خالل
يعرف هذا الكتاب الطفل ب�أنواع
ّ
ّ
متعددة ،من
حكاية با�سل� .إ ّنه مو�ضوع واحد بن�شاطات
ّ
يحبها الطفل منذ ال�صغر.
ال�سيارات التي ّ
عالم ّ
تأليف :عبد اإلله رؤوف
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس )18×18( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى

لعبة «�ألعب و�أتذكّ ر حروفي الأبجدية» :في هذه اللعب ة �سيجد
الطفل متعة في اكت�شاف الحروف، وهي م�ؤ َّلفة من مجموعتين من
ت�ضم الأحرف الأبجدية من
البطاقات وعددها ،64 وكلّ مجموعة ّ
ي �أكثر من لعبة� ،أهمها لعبة
الألف �إلى الياء، ويمكن ا�ستثمارها ف 
التذكّ ر والمطابقة ،وهدفها تنمية وتن�شيط الذاكرة ،والم�ساعدة على
التركي ز وتم�ضية وقت جميل برفقة الحروف العربية.
تأليف :نبيهة محيدلي رسوم :محمد سعيد بعلبكي
 64بطاقة
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سلسلة نافذتي األولى
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سلسلة نافذتي األولى

يعرف هذا الكتاب الطفل بعالم الألوان الأ�سا�سية ،
ّ
ال�إلى �ألوان قو�س
من خالل مايراه من حوله و�صو ً
قزح.

�إنها حكاية الكرة التي قذفها �سامي، فبد�أت
رحلتها:فوق تحت،خارج داخل،�أ�سفل �أعلى...
ليجدها؟
�إلخ.و�سامييبحث عنها،فه 
مع رحلة الكرة يتع ّلم الطفل عالم االتجاهات
والأمكنة.

حدث هذا الكتاب الطفل عن الأ�شكال الهند�سية ،
ُي ّ
من خالل مقارنتها مع الم�شاهد الم�ألوفة لديه ،
لتكون فر�صة للتع ّلم عليها من خالل ما هو محيط
بالطفل..

يعرف هذا الكتاب الطفل بالأطعمة الطبيعية
ّ
لبع�ض الحيوانات  ،كمقدمة لتع ّلم ال�سل�سلة الغذائية
الموجودة حوله في الطبيعة.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)15×15( :ـ  16صفحة ـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :أسامة مزهر
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :أسامة مزهر
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

يحكيه��ذا الكت��اب للأطفال عن عال��م الأمومة
عند الحيوانات،م��ع �أ�سماء �صغاره ا ور�سومها مع
�أمهاتها..

في هذا الكتاب يعي�ش الأطفال مراحل تق ّلبات
والتغيرات التيتطر�أ عليه،مع الم�صطلحات
الجو،
ّ
ّ
المنا�سبة لكلّ حالة،والر�سوم التو�ضيحية.

ي هذا الكتاب للطفل بال�صورة والكلمة عن
يحك 
ي يجدها في محيطه
عالم المهن الأ�سا�سية، الت 
وبيئته.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :تغريد دارغوث
القياس)15×15( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي
متوفر بقياس ()33×33
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م�سابقة المجل�س العربي للطفولة والتنمية
ال�شخ�صية الكرتونية العربية عن �شخ�صية تفاحة

سلسلة كتاب تفاحة

جائزة النادي الثقافي العربي
معر�ض بيروت للكتاب
�أف�ضل كتب االطفال اخراج ًا

قائمة الكتب
المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية
من الأل��ف حتى الياء ..مواقف وحكايات
ُتحكى لل�صغار� ،أو يقر�ؤونها في بداية تع ّلمهم
ال��ق��راءة لتحبيب ال��ح��روف �إليهم ،و�إغناء
قامو�سهم اللغوي، مع تمييز الأحرف الم�شار
�إليها بلون مختلف للتركيز عليها.

ي اللون الذي تختاره لثوب
ت ّفاحة محتارة ف 
العيد :هل هو الأحمر �أم الأ�صفر �أم الأخ�ضر
�أم�..أم..؟
ُترى ما هو اللون الذي�ستختاره؟
�إ ّنها رحلة في عالم الأل��وان ،ومقدمة لفرح
العيد.

يديه��ا الع�شرة ،
�أرادت ت ّفاح��ة �أن ّ
تع��د�أ�صابع ْ
العد..خرجت من البيت
لكنها لم تكن تعرف ّ
قا�صدة الحقول والب�ساتي��ن،ترافقها ال�شم�س،
العد.وفيالم�ساء،تعود تفاحة
وت�شجعها على ّ
ّ
العدللع�شر ة� ..إ ّنه عالم التع ّلم
وقد باتت تعرف ّ
الطبيعي خارج �إطار المدر�سة.

وقدمت
ذات ٍ
يوم قطفت ت ّفاحة باقة زهور حمراءّ ،
زهرة لكل �شخ�ص التقته في طريق العودة  .هيطريقة
ممتعة الكت�شاف المهن الأ�سا�سية ،وكذلك الكت�شاف
طبيعة العالقة بين البنت و� ّأمها، وقد احتفظت لها
يتلحق
بالزهرة الأخيرة .ال تن�سوا ر�صد الحلزونة الت 
الق�صة ك ّلها.
ببطلتنا في�صفحات ّ

ال�صغير
ال�صغي��ر ّ
�إ ّنه��ا رحل ةفيعال��م الحيوان.م��ن ّ
حت��ى الكبير ال�ضخم..تختار«ت ّفاحة»من كلّحرف
وتعرفنا�:شكل��ه،بيته،طعامه،
حيوان ًا،
تتع��رف �إليه، ّ
ّ
أهمميزاته.
عائلته،عالقتـــنا به،و� ّ

تأليف ورسوم :لجينة األصيل
القياس )28×21( :ـ 60صفحةـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :لجينة األصيل
القياس )28×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف ورسوم :لجينة األصيل
القياس )28×21( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 64صفحةـ غالف ورقي
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كلحرف�.أبطالها �شخ�صيات من عالم الإن�سان
حكاية ترافق ّ
ي للطفل ،من خالل تعريفه
ي القامو�س اللغو 
تنم 
والحيوانّ .
ي
بكل حرف من الحروف الأبجدية وبلون مختلف عن باق 
ّ
الحروف ،للتركيز على الأ�شكال المختلفة للحروف داخل
الكلمة .مرفق بق�صة وفيديو ون�شاطات فنية وذهني ة .

كيف تبرهن البنت تفاحة للأرنب المختبئ بين الع�شب �أنه
لكن الأرنب عنيد اليعترف� . .إ ّنها
�أرنب؟ هيتعرف ذلك ّ
نتعرف من خاللها الدقّة
مغامرة لطيفة بين تفاحة و�أرنوبّ .
في تو�صيف الأ�شياء ،مع تقديم الأدلة على ما نقول.

تفاحة و�سم�س م يلعبان لعبة الأ�شكال ،
فير�سمان المربع  ،الم�ستطيل، الدائرة ،
والمثلث، ومنها تخرج ر�سوم كثيرة.
و�أهمها ر�سمهما الم�شترك.

نحن في بداية ف�صل الربيع، وها هي ت ّفاحة
ي كلّ من كان نائم ًا في ف�صل ال�شتاء:،
تلتق 
�سنجوب، �سلحوفة  ،قنفوذ، �ضفدوع،
حلزونة، وح ّتى دراجتها  ،وكم هي م�شتاقة
لنزهة عليها في�شوارع القرية!

ت ّفاحة مت�أكدة من �أن الببغاء يا�سمينة،طائرها
ولكن
المف�ضل ،تختبئ بين الأغ�����ص��ان،
ّ
يا�سمينة ُت ِ
تقدم
نكر ذلك وتطلب من تفاحة �أن ِ ّ
لها الدليل والبرهان ..فهل يكون الأمر �صعب ًا
على تفاحة �..أم تنجح؟

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 60صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)28×21( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي
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سلسلة مرمر

�إ ّنها رحلة في حياة بنت �صغيرة ا�سمها مريم ،يدلعها
�أهلها وينادونها مرمر .الكتاب م�شهد من حياة
يحب �أ ن
ّ
خا�صة الطفل كثير الحركة ،الذي
الطفل،
ّ
يجرب .وعالقته مع � ّأمه في مرحلة ما
يكت�شف ،و�أ ن ّ
قبل المدر�سة..

المرة تق�ضي يوم ًا في ال�شقاوة ب�صحبة
مرمر هذه
ّ
�شقيقها م��ازن، ال��ذي يكبرها ب�أعوام .ا�صبع مرمر
يتذوق طعم
يتحرك ليكت�شف كل ما حوله  ،ح ّتى �أنه ّ
ّ
الألم.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مرم ر
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تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس) 24 × 24( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي
ונאwww.alhadaekgroup.com :
متوفّر ككتابווא
صوتي

الملونة .نظرت اليها
كانت مرمر تلعب بالمكعبات
ّ
ماما ،فوجدت �أنها َب َنت ُبرج ًا عالي ًا بطولها ،ففرحت
وتكر �سبحة الت�صفيق لتكافئ مرمر
و�ص ّفقت لها..
ّ
مرة .هي رحلة في تقدير الذات لدى
نف�سها كل ّ
الأطفال ،ومحاولة لمعرفة عواقب الأمور.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

يمغامرة جديدة ،عندمايحين موعد حمامها اليومي...كيف
تطل علينا مرمر ف 
�ستهرب من امها خوف ًا من الماء وال�صابون...وكيف ت�صاحبها �أمها في هذه
المغامرة باحثة عنها فيارجاء المنزل،كل هذا فيمواقف ال تخلو من الطرافة
والت�سلية.

ال�سرير ،وقالت لها:
في ذلك الم�ساء ،حملت ماما مرمر،
ّ
وتوجهت بها �إلى ّ
والآن �سنذهب �إلى ال ّنوم ،و�س�أحكي لك حكاية .ففرحت مرمر وقالت:
�أنا� ..أنا..

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة نسمّي األشياء بأسمائها

يهدف هذا الكتاب �إلى تعويد الطفل �أن يتعامل مع
الأ�شياء في منزله ب�أ�سمائها .الكتاب يعر�ض له بع�ض
ال�صور ح�سب الأحرف الأبجدية ،ويمكن �أن يبحث
ي�سميها ب�أ�سمائها.
عن �أ�سماء باقي الأ�شياء التي ّ
يحب �أن ّ

يعرف هذا الكتاب الطفل ب�أ�سماء �أع�ضاء ج�سم
ّ
الإن�سان ح�سب لغتنا العربية ،ويعر�ض �صوراً لأع�ضاء
الج�سم ،ح�سب الأحرف الأبجدية ،ويمكنه �أن
يبحث بنف�سه عن الأ�سماء الأخرى.

يهدف هذا الكتاب �إلى تعويد الطفل ا�ستعمال الكلمة
المنا�سبة في المكان المنا�سب :في الطبيعة �أو في
�أمكنة �أخرى ،ويمكنه �أن يبحث حوله عن �أ�شياء
وي�سميها بنف�سه.
�أخرى،
ّ

إعداد :رزان حسن
القياس)16 ×16( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

إعداد :رزان حسن
القياس)16 ×16( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

إعداد :رزان حسن
القياس)16 ×16( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مكتبة الصيصان

مقربة من عالم الذباب ،وعالقة الذبابة بالولد
لقطة ّ
النظيف والولد المهمل، في جمل ق�صيرة ور�سوم
ممتدة على ال�صفحات.

ي هذه الق�صة المناف�سة بين الديك والدجاجة ،
ترو 
ك يريد �أن يبي�ض.
فالدجاجة تريد �أن ت�صيح، والدي 
لكن الم�سامحة وقبول كلّواحد بدوره هو مايختاره
االثنان �أخيراً.

تأليف :فريد معوض
رسوم :ماريا
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :فريد معوض
رسوم :لجينة األصيل
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

+3

يحكيهذا الكتاب حكاية «العم �سالمة»بائع الليمون
الذي �أحب �أن يتعلم القراءة والكتابة  ،فاهتدى �إلى
ي  يع ّلمه الآخرون ،ح ّتى ولو كانوا
فكرة رائعة لك 
�صغاراً ،ومن دون �أي خجل ..وتنجح فكرته.
تأليف :فريد معوض
رسوم :فارس قره بيت
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

سلسلة مكتبة الصيصان

لم يكن الأرنب يعرف �شيئ ًا ا�سمه الظلّ  ،كانت ال�شم�س
م�شرقة ،وكان يلعب �سعيداً .فج�أة ،ر�أى �شيئ ًا يتبعه .تهدف
هذه الق�صة �إلى تب�سيط مفهوم الظل والنور  ،من خالل لعب
الأرنب، وعالقته مع ظ ّله وحديثه �إليه و�شعوره نحوه.
تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :أحمد الخطيب
القياس)19×17( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

ق�صة كوكو، الذي هدمت الريح بيته، لأنه كان
�إ ّنها ّ
يمدون �إلي ه يد الم�ساعدة،
ّ
ه�ش ًا، فيحزن، لكن رفاقه ّ
تهدمه.
أن
�
الريح
ت�ستطيع
لن
بيت
لبناء
معه
ويتعاونون
ّ

ت�سرع القط ب�سب�س في القيام برحلة تحت ت�أثير قط
ّ
�آخر،فذهب �إلى مكان لميعرف كيف يعود منه ّ ،
ومر
في مخاطر ومخاوف �إلى �أن ّ
تمكن من النجاة ,وقد
تع ّلم كيف يواجه ت�أثير الرفاق.

نموها، �إلى
غر�س ُخ ْ�ضر �شتل ة اعتنى بها، ورافقها في ّ
ي نف�سه الإح�سا�س
�أن �أ�صبحت �أطول منه، فزرعت ف 
بالنجاح من جهة ،ومن جهة �أخرى علمته ال�صبر والت�أ ّني.

يقدم هذا الكتاب معلومات عن القرية والمدينة،من
ّ
خالل ر�سائل متبادلة بين �سامية ابنة القرية ودانة ابنة
المدين ة  .فهل تقنع � ّأي منهما الأخرى؟

تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :فريد معوض
رسوم :لجينة األصيل
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :فريد معوض
رسوم :فارس قره بيت
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :فريد معوض
رسوم :رهف شيخاني
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مكتبة الصيصان
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سلسلة غابة األصدقاء

النحلة تحتاج �إلى �صديق .والوردة تحتاج �أي�ض ًا
ترحب
�إلى �صديق، وهكذا ت�صبحان �صديقتينّ .
وتحدثها عن هذه ال�صداقة
كلّ واحدة بالأخرى،
ّ
والم�ستمرة.
القديمة
ّ

بطلة هذا الكتاب هياليد وعالمها الوا�سع ،والأفعال
الكثيرة التي تقوم بها  .ولكن يبقى فعل واحد هي
عاجزة عن �أن تعمله وحدهاُ .ترى ،ما هو هذا
العمل ،ولماذا تعجز عن فعله؟

نف�ش الطاوو�س المغرور ري�شه وقال
رحبت به�« :أنا �أجمل
للحيوانات التي ّ
الحيوانات ..وال �أر�ضى �أن تكونوا
مر بحادثة،
�أ�صدقاء لي» .لكن الطاوو�س ّ
جعلته يتراجع عن موقفه تجاه �أ�صدقائه
الذين لم يتخ ّلوا عنه.

ي الأطفال الحما ر
في هذا الكتاب يلتق 
غندور، ويتعرفون معه �إلى �أدوار
ي يلتقيها  ،و�إلى عالقته
الحيوانات الت 
ّ
يحبه
بالإن�سان .من خالل
الحطاب الذي ّ
ويحن عليه.
ّ

يهتم �أرنوب ب�أزهار حديقته،ويطرد النحل
بعيداً عنها، لكن عندما تخبره بق�صتها مع
الأزهار في �صناعة الع�سل ت�صبح �أحالمه
لذيذة.

تأليف :فريد معوض
رسوم :ماريا
القياس)19×17( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :شفيق مهدي
رسوم :ماريا
القياس)19×17( :ـ 14صفحةـ غالف ورقي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)16×16( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)16×16( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)16×16( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

حث الطفل على ان يبحث ما وراء
هدف هذا الكتاب ّ
الأدوار الطبيعية للأ�شياء ،بخبرات تعوي�ضية ُتثري قامو�سه
المعرفي وتغنيه ،فالعين ترى الأ�شياء لكنها لي�ست وحدها
التي ترى ،فالإن�سان يمكن ان ُيب�صر عبر و�سائل �أخرى
خا�صة �إذا ُحرِ م نعمة الب�صر.
ّ

حبه للجز ر يطلب �أرنوب من الغيوم
من ّ
�شدة ّ
ال من المطر  ،فهل تتحقّق
�أن تمطر جزراً بد ً
�أمنيته ،ويح�صل ذلك؟

دخل القنفذ الغابة خائف ًا من �أن تعتدي عليه
حيواناتها، فكانت كلما اقتربت منه لت�س ّلم
عليه َو َخز ْتها ا�شواكه ..عرف القنفذ �أنه في
غابة للأ�صدقاء، واحتار في ما يفعل .فما كان
من ال�سلحفاة الحكيمة �إ ّال �أن وجدت ح ً
ال
منا�سب ًالم�شكلت ه.

تأليف :رزان حسن
رسوم :نادين صيداني
القياس)19×17( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)16×16( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصيل
القياس)16×16( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

23

+3

سلسلة ّ
كل يوم 

ق�صة التو�أمين عامر و�سامر اللذينينف�صالن
�إ ّنها ّ
يعمر الذهاب �إلى
مرة عندماي�صبحان ف 
� ّأول ّ
المدر�سة.تمر بهما الأحداث ويعانيان �إلى �أن
يتخطيا الأزمة.

�سن
هي نورة ،ال�صغيرة التي �أ�صبحت في ّ
الذهاب �إلى المدر�سة  ،لكن م�شكلتها �أ ّنها
تحب �أن تفعل م ا ُيطلب منها ..وجوابها
ّ
ال
�ستت�صرف نورة
أحب  .كيف
الدائم� :أنا ..ال � ّ 
ّ
فيالمدر�سة؟

تأليف :د .هند خليفة
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ  16صفحة ـ غالف ورقي

تأليف :د .هند خليفة
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ  16صفحة ـ غالف ورقي

ي مع �أمه ،فقد التفت �إليها
�إنها ق�صة �سار 
هزها من
ف�أح�س �أنها بعيدة عنه فتوجه �إليهاّ ..
القبل
ثوبها..وعندما �س�ألته ما به..تردد طوي ً
�أني�س�ألها�:أمي..هل تحبينني؟ وي�أتي جواب
ال ّأم المعتاد ،ولكن ب�أ�سلوب جديد.

تأليف :د .هند خليفة
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

+3

يحوا�س 
ي
يه 
عيني،�أذني ،ل�ساني �،أنفي ،يد 
ي بما حولي .وعقلي
الخم�س التي تو�صلن 
يظلّيخبرني،ويخبرني،ويخبرني ..تب�سيط
لعالقة الحوا�س بالعقل ،و�آلية عملهما من
خالل الحياة اليومية للطفل.

تعلمت هذه ال�صغيرة عندما كبرت ودخلت
المدر�سة �أن ت�ستغني عن �أ�شياء كثيرة ما عدا:
يتغير ،وال يمكن �أن �أ�ستغني
«�شيء واحد لم ّ
كبرت.»...
عنه ،مهما
ُ

من الن�ص �إلى الر�سم والإخراج والطباعة
والتوزيع حتى القراءة� ..إنها �أجمل ق�صة..
ق�صة الكتاب...

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :نادين صيداني
القياس)16.5×16.5( :ـ  20صفحةـ غالف مق ّوى

تأليف :ليلى صايا
رسوم :نادين صيداني
القياس)16.5×16.5( :ـ  24صفحةـ غالف مق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :نادين صيداني
القياس)16.5×16.5( :ـ  20صفحةـ غالف مق ّوى

جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل
�أف�ضل كتاب للطفل العربي

«الئحة ال�شرف»
جائزة كتابي لأدب الطفل العربي
م�ؤ�س�سة الفكر العربي
م�شروع عربي 21
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 سلسلةرسمة وكلمة 

تتخيل نورة �أموراًاليراهاغيرها:
ماذايح�صل عندما ّ
تدخل الم�ست�شفى،وتتنقل �إلى مدينة �أخرىّ ..
قطها
ي البحر �إلخ ...وحدها جدتها
نمرون يغرق ف 
الجدة
تعرف �سر هذه التخيالتُ .ترى ،ماذا �ستفعل ّ
لت�ساعدها كيال تخ�سر هذه الأحالم الجميلة؟ ق�صة
تتناول ب�أ�سلوب فكاهيخيال نورة الخ�صب.

كتاب ي�سلط ال�ضوء على الطفلة ال�صغيرة في
العائلة ،من خالل عيون �أخيها الأكبر الذي يراقب
ت�صرفاتها ،ويحلل هذه الت�صرفات .فيربط ت�صرفات
اخته ال�صغرى بحاجاتها ،وما تريده من كلّ فرد في
العائلة .كتاب ي�شجع على التفهم واال�ستيعاب من
الكبير لل�صغير في العائلة الواحدة.

تأليف :د .هند خليفة
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :شفيق مهدي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

للديك وللع�صفور ،للإوزة والنجمة :كلّ له
يحبه ويخبرنا عنه� ،أما
لونه المف�ضل الذي ّ
مازن فله الألوان كلها...

يحتاج �صف الرو�ضة �إلى العديد من الأ�شياء
لي�صبح جاهزاً لإ�ستقبال الأوالد في بداية
العام الدرا�سي ،في هذا الكتاب نرافق
الآن�سة ف�ضة في هذه التح�ضيرات.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :نادين صيداني
القياس)16.5×16.5( :ـ  20صفحةـ غالف مق ّوى

تأليف :مريم رعد
رسوم :نادين صيداني
القياس)16.5×16.5( :ـ  24صفحةـ غالف مق ّوى
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سلسلة األناشيد الممتعة
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سلسلة األناشيد الممتعة

ي�ضم هذاالكتاب مجموعة �أنا�شيد حول ف�صول ال�سنة الأربعة،
ّ
تميزت هذه الأنا�شيد،
كُ تبت ب�أ�سلوب �سل�س ولغة ُممتعة،وقد ّ
كم ًامن الفرح �إلى
مع �ألحانها و�صوت المن�شدة بفي�ض ُيدخل ّ
الم�ستمعين كباراًو�صغاراً.
أشعار :مجموعة مؤلفين
ألحان :نصير حيدر
إنشاد :جنى حيدر

رسوم :مجموعة رسامين
القياس)24×17( :ـ  24صفحة  -غالفمق ّوى

متنوعة حول المنا�سبات الإ�سالمية المختلفة ،
مجموعة �أنا�شيد ّ
منها :حمداً حمداً يا رحمن، ليلة الإ�سراء  ،العيد ال�سعيد،
النبوية،در�س من ال�سيرة العطرة .وغيرها..
الهجرة
ّ
أشعار :مجموعة مؤلفين
ألحان :نصير حيدر
إنشاد :جنى حيدر

متنوعة،
ي�ضم الكتاب مجموعة ق�صائد تعالج موا�ضيع
ّ
ّ
وم ّت�صلة بحياة الطفل، وم�شاهداته منها :تعطل ال�صنبور، �أنا
فتى مهذّ ب، �إ�شارة المرور  ،ع�صفوران وغيره ا من الق�ص�ص
ال�شعرية اللطيفة.
أشعار :حسن عبدالله
ألحان :أحمد قعبور
رسوم :حسان زهر الدين

القياس)24×17( :ـ  28صفحة ـ غالفمق ّوى
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قائمة الكتب المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
يق�ص�ص و�أ�شعار و�ألحان
كتابيحكيمغامرات الحروف ،ف 
و�أ�صوات ور�سوم ُم ْمتعة، حيث �سيكون لكلّ حرف حكاية،
ولكلّ حكاية �أغنية و�صورة � .إ ّنه ا�ستعرا�ض �شعري وغنائي،
المرات، وفي مختلف حركات
تظهر فيه الأحرف ع�شرات ّ
ناب�ض بالحياة
ٍ
ال�ضم والفتح والك�سر وال�سكون ،و�سط َجوٍّ
ّ
والم َرح وال َف َرح والده�شة.
َ

تتوجه لل�صغار، تتناول موا�ضيع من
متنوعة ّ
مجموعة �أنا�شيد ّ
عالمهم ال�صغير ،منها�:صباح الخير،نعجة �سامي،ماذا قالت
ال�أه ً
جدي.وغيرها..
هند؟ �،أه ً
الّ ...
أشعار :مجموعة مؤلفين
ألحان :نصير حيدر
إنشاد :جنى حيدر

رسوم :هالة مهايني
القياس)24×17( :ـ  24صفحة ـ غالفمق ّوى

أشعار :حسن عبدالله
ألحان :د .وليد غلمية
رسوم :حلمي التوني

القياس)24×17( :ـ  68صفحة ـ غالفمق ّوى

رسوم :مجموعة رسامين
القياس)24×17( :ـ  24صفحة ـ غالفمق ّوى
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ن�ص  :جليل خزعل
ر�سم  :لجينة الأ�صيل

ما هي�سبل الوقاية من �أ�شعة ال�شم�س،وكي 
ف
يتح�ضر االطفال للذهاب �إلى ال�سباحة؟
ّ
يتعرف الأطفال �إلى ذلك من خالل ق�صة
ّ
طريفة ل�شخ�صية تفاحة و�أخيها �سم�سم
ّ
وقطتهما فلة.
تأليف :سلمى بدوي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

28

ينتظر الأطفال ف�صل ال�صيف ليفعلوا م ا
يحبوا، في هذا الكتاب بع�ض الأفكار
ّ
لتم�ضية ف�صل �صيف ممتع.

تأليف :سلمى بدوي
رسوم :رهف شيخاني
القياس)19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

ق�صةيغلب عليها الإيقاع المو�سيقي،ترو 
ي
ق�صة التح�ضير لعيد مولد «مرج»وا�ستقبالها
الأ�صدقاء واال�ستمتاع بالعيد. وبعد الحفل ة
يتعاون الجميع في تنظيف المكان بجو من
محبب.
المرح،وبلغة فيها �إيقاع ّ

يعرف هذا الكتاب الطفل �إلى �أبرز مراحل
ّ
النمو التي يمر فيها ،من مرحلة الجنين
حتى عمر المدر�سة ،وذلك بقالب �شعري
ذي �إيقاع محبب ،مع ر�سوم تعبر عن كل
مرحلة.

بطل هذا الكتاب ال يحب النوم ولكنه يحب
كل المقدمات التي ت�سبق وقت نومه .ولكن
ماذا يفعل عندما يزحف النوم �إلى عينيه؟

تأليف :سميرة خوري
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)26×20( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

شعر:جليل خزعل
رسوم :لجينة األصيل
القياس)18.5×16( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :رزان حسن
رسوم :أسامة مزهر
القياس)20×20( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

ماذا قالت الأر�ض والأ�شجار  ،والفالح ،
وال�شاطىء، والطيور، والمزارع  ،والأوالد
عندما جاء ف�صل ال�صيف؟

يعرف ال�صغار بمونة ال�شتاء
هذا الكتا 
ب ّ
التقليدية ،من خالل طريقة تح�ضير الك�شك،
البرغل، الزعتر وغيرها ،بحيث تفتح �أمامهم
التعرف.
�أ�سئلة �أخرى المزيد من ّ

هذا الكتاب لي�س كتاب ًا تعليمي ًا، �إ ّنه رحلة
ي ي�ألفها الطفل
م�سلية مع الحروف، ك 
ب�أ�شكالها المتعددة :في � ّأول الكلمة،
وو�سطها، و�آخرها، م ّت�صلة ومنف�صلة..
وبذلك يالحق الطفل الحرف، ويحاول
�إيجاده فيكلمات �أخرى.

كيف تحولت البذرة �إلى زهرة وكيف
�أعادت الزهرة �إنتاج البذرة؟
التحول ،ذهاب ًا و�إياب ًا في كتيب
�إنها رِ ْح َل َت ْي
ّ
واحد م�سلّ
ومزود بمعلومات منا�سبة
ّ
للأعمار ال�صغيرة.

تأليف :سلمى بدوي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سلمى بدوي
رسوم :نصير حيدر
القياس)19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

إعداد :رزان حسن
رسوم :مايا حيدر
القياس)20×26( :ـ 60صفحةـ غالف ورقي

تأليف :رزان حسن
رسوم :دانية الخطيب
القياس)10×10( :ـ  24صفحةـ غالف ورقي

هذا الكتاب هو مجموعة م�شاهد ،يواجه
فيها كل فرخ �شعوراً �أو �إح�سا�س ًا ما ،فيختبر
الخوف �أو الغ�ضب �أو البرد �أو النعا�س �أو
الحزن �إلخ .وفي كل هذه الحاالت تكون
الأم هي المالذ .ي�ساعد هذا الكتاب الطفل
على فهم م�شاعره و تعبير عنها من دون ان
ي�سبب له �أي احراج �أو تلبك.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :وليد طاهر
القياس)26×23( :ـ  36صفحةـ غالف مق ّوى
متوفر بغالف ورقي
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سلسلة الحيوانات من حولنا
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ìhób π«Ñf :Ωƒ°SQ

±ôq ©JCGh..¿ƒdCq G..º°SQCG

إصدارات للتسلية والتلوين

+3

≈dEG á∏°ù∏°ùdG √òg ±ó¡Jh .z±ôq ©JCGh..¿ƒdCq G..º°SQCG{ á∏°ù∏°S øe óMGh ÜÉàµdG Gòg
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IòÑf ™e É¡dÉµ°TCG ±ôq ©à«a ''Qƒ«£dG'' ´GƒfCG ¢†©H ¿ƒ∏jh
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+961 1 840390: `a
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عرف هذا الكتاب الطفل بالخ�ضروات والفواكه عبر تلوين
ّ ُي
ّكل
. مع معلومات مخت�صرة ومدرو�سة بعناية عن منها،ر�سومها
 سلمى بدوي:نص
 نبيل قدوح:رسوم
 صفحةـ غالف ورقي16)ـ 28×21( :القياس

، البحرية،تقدم هذه الكتب الحيوان��ات الأليفة
ّ
 بمعلومات مخت�صرة،الطيور وحيوانات الغاب��ة
.. عائلتها، محيطها، طعامها ، �شكلها:ومب�سطة
.مرفقة ب�أن�شطة ر�سم وتلوين
 سلمى بدوي:نص
 نبيل قدوح:رسوم
 صفحةـ غالف ورقي16)ـ 28×21( :القياس
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 بتلوين،عرف الطفل �شكل بع�ض الحيوانات الأليفة
ّ كتاب ُي
 ومع، ح�سب الحرف الأبجدي الذي يبد�أ به،ر�سم الحيوان
.معلومات ب�سيطة عنه

 سلمى بدوي:نص
 نبيل قدوح:رسوم
 صفحةـ غالف ورقي16)ـ 28×21( :القياس
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 وهي تحتوي على،دفاتر للتلوين ُو�ضعت خ�صي�ص ًا لل�صغار 
 ال�شخ�صية الكرتونية،»لوحات مب�سطة مع ال�صو�ص«�صو�صي
.»أحبها ال�صغار فيمجلة«توتة توتة
ّ � التي
 لجينة األصيل:فكرة ورسوم
 صفحةـ غالف ورقي12)ـ 21×27( :القياس
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سلسلة كان ياما كان
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سلسلة كان ياما كان

مجموعة حكايات تراثية ،تم اختيارها و تب�سيطها ليتعرف ال�صغار الى التراث العالمي من ِ�إي�سوب و الفونتين و تول�ستوي و غيرهم،
محورها الذكاء والتغلب على ال�صعاب و�ضرورة التفكير والتعاون والحذر من المحتالين.

34

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان مناصرة

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي

القياس 20 )16.5×23.5( :صفحةـ غالف ورقي
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كتب وأنشطة تعليمية

هذا الكتاب ر�سالة ت�شاركية ،ت�أخذ بيد الطفل كي
يتعامل مع �شا�شة التلفاز ومثلها الحا�سوب ،ب�شكل
ب�صحته.
�سليم ال ي�ضر ّ

:
:

.......................................................... º``°S’G

تأليف :رزان عبود
رسوم :دانية الخطيب
القياس)14×14( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

........................................................ ïjQÉàdG

?∞jôîdG ¥GQhCG ™≤J ∞«c

ن�شاطات معرفية عبر بطاقات عمل ،ت�ضم الر�سم والتلوين
تنمي مهارات الطفل خا�صة لمرحلة ما قبل
والخط، ّ
المدر�سة.ي�ضم الكتاب القيا�س )134( :بطاقة.
إعداد :مجموعة من التربويين
رسوم :أحمد الخطيب
القياس)28×21( :ـ 134صفحةـ غالف ورقي

:
:

.......................................................... º``°S’G
........................................................ ïjQÉàdG

?¿Éà°ùÑdG ≈dEG π°üf ∞«c

@ .πØ£dG øgP »a ∞jôîdG π°üa ôgÉ¶e â«ÑãJ
@ .z•ƒ£îdG π°Uh{ áHÉàµdG πÑb Éªd áÄ«¡J

`` ™ª°ûdG ΩÓbCG πª©à°SG .¥GQhC’G ´ƒbh •ƒ£N º°SQ ≈∏Y πØ£dG óYÉ°S
.»FÉªdG øjƒ∏àdG hCG

17

حقيبة توتة توتة

@ .∫ÉØWC’G óæY á¶MÓªdG áqbO á«ªæJ
@ .™HÉ°UC’G äÓ°†Y §Ñ°V ≈∏Y IQó≤dG

`` ,í«ë°üdG ≥jô£dG ±É°ûàc’ ,ágÉàªdG πNGO ¬©Ñ°UEG Qqôªj πØ£dG p ´O
.≥jô£dG º°Sôj qºK

39

يحوي هذا الكتاب لوحات ُ�ص ِّممت خ�صي�ص ًا لتنمية
مهارات الطفل فيالقراءة والكتابة والتلوين.
ـ ع�شرة �أعداد توتة توتة
ـ دليل وفيه �أن�شطة تربوية و�شبكة �أهداف متعلقة
ـ خريطة مفاهيم
ٌ
دليل للأهل ،في كيفية
م�شروع «حقيبة توتة توتة » هو
اال�ستفادة من ن�صو�ص المجلة ،وقراءتها وفهم �أثرها في
الطفل ،وكذلك هو م�صادر للمعلمين والمعلمات خالل
تح�ضير مناهجهم التربوية .وقد ُجمعت اعداد «توتة توتة»
ال�سابقة ب�شكل يجعلها تقدم في كل حقيبة مو�ضوع ًا متكام ً
ال
من المو�ضوعات المهمة بالن�سبة لطفل هذه المرحلة.
ومن المو�ضوعات المختارة  :العائلة ـ البيئة ـ ال�سالمة
ال�شخ�صيةـ الجيران والبيت.
وقد اُعدت االن�شطة المنا�سبة في كل محور مع ان�شطة ممتدة،
وخريطة للمفاهيم الخا�صة به .ويبقى الهدف �إثراء تجربة
الطفل مع القراءة الحرة .

36

إعداد ورسوم :نبيل قدوح
القياس)28×21( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

تمر « ّ
�سكرنبات» بموق 
ف
ي كلّ �صفحة ـ غالف ورقي ّ
ف
معينة،و�أحلى الكلمات تلك
ي�ستدعيمنها التعبير بكلمات ّ
عزوجلّ�.صفحات لت�سلية الطفل،
ي ُيذكر فيها ا�سم اهلل ّ
الت 
وتقديم الفائدة له، ُن ّفذت بطريقة ّ
تمكنه من تلوينها وقطعها
ي�إطار لتبقى �أمام ناظره.
وو�ضعها ف 
إعداد :سلمى بدوي
رسوم :أحمد الخطيب
القياس)25×22( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مكتبتي األولى

قائمة الكتب المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
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سلسلة الزيز الملّون

»Selected for «The White Ravens
International Youth Library
Munich

»Selected for «The White Ravens
International Youth Library
Munich

�إ ّنها ق�صةغ�سان،الولد ال�صغير الذكي ،
التلوث  ،في�س�أل
الذي ي�سمع بعبارة
ّ
عنها � ّأمه التي ت�صطحبه معها، ومن
ب.
ثيح�صل على الجوا 
خالل الأحدا 

يحبعراني�س الذرة الم�سلوقة ،
ّ
غ�سان
يت�شوق لتناولها وينتظر ن�ضوجها..
وهو ّ
حية �أمامه،
يراقبها وك�أ ّنها تجربة علمية ّ
فيتع ّل��م كي��ف ين�ش�أ البخ��ار،والتك ُّثف
والمطر.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 20صفحةـ غالفمق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 20صفحة ـ غالفمق ّوى

يبد�أغ�س��ان رحلته من بي��ت جدته ف 
ي
القري��ة باحث�� ًاع��ن �أحلى م��كان فيها.
يمر فيمختل��ف الأماكن،وك�أ ّنهينقلنا
�إلى عال��م القرية ،من �سهل ونهر وجبل
ىيعود �أدراجه ،فيكت�شف ما
وواد،حت 
هو �أحلى مكان.

يا�سر يبكي كثيراً من دون �أن يقول ماذا يريد،
يحدد
مما يزعج والديه .تع ّلمه والدته �أن ّ
ّ
دوم ًا ماذا يريد ،بد ًال من �أن يبكي� ،إلى �أن
جاء يوم ،ويطلب منها يا�سر طلب ًا غريباً.

مقربة من عالم الأطفال، وف 
ي
�إ ّنها لقطة ّ
بيئتهم الداخلية.يا�سريثير الفو�ضىكمعظم
يميز الكتاب
الأوالد،ولك ّن هيتدارك ...ما ّ
�سجعة،
هو �إيقاع الكلمات التي جاءت ُم ّ
وتترافق مع حركةيا�سر الر�شيقة.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)24×17( :ـ 32صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)24×17( :ـ  24صفحة ـ غالفمق ّوى

جائزة ال�سبيل لأدب االطفال
�أف�ضل ن�ص لالطفال

�أف�ضل ع�شر كتب يقر�ؤها رواد المكتبات العامة في لبنان
برنامج «»The World through Picture Book
االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والم�ؤ�س�سات IFLA

قائمة الكتب
المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية
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ي�صر غ�سان �أ ّنه ال يعرف وال ي�شعر �أن ه
ّ
يكبر، ويظلّ ي�س�ألح ّتىيكت�شف الأمر
م�صادفة وبطريقة عملية.

كان هذا الكتاب فكرة فير�أ�س الم�ؤلفة ،
ق�صة ّ ،
ثم
دونتها على ورق ح ّتى �صارت ّ
َّ
ي�أم
 ُن ّفذت ف�صارت كتاب ًا.والم�ؤلفة هنا ه 
غ�سان،وغ�سان رافقها فيكلّالمراحل.

حل الأحاج 
ي
في كل مرة كا ن يا�س ر يعرف َّ
ال واحدة عجز عن
جده � ،إ ّ
يحزره �إياها ّ
التي ّ
ي البيت..
العثور على جوابها  ،فراح يبحث ف 
يالحي�..إلى �أ نيكت�شفها في
فيالحديقة..ف 
لحظةغير متوقعة ال تخطر على بال.

ى يا�سر ،عندما
ي هذه الق�صة نتعرف ال 
ف
ي كتابة الئحة
كان �صغيراً ،و�إلى مغامراته ف 
م�شتريات ب��دءاً بالخرب�شة م��روراً بالر�سم
و�صوال الى الكتابة الوا�ضحة ،ثم �إلى ما هو
�أبعد من ذلك.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 20صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 28صفحةـ غالف مق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)24×17( :ـ 28صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)24×17( :ـ 28صفحة ـ غالفمق ّوى 
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ي�ستحق
�إ ّنها رحلة كلمة «�شكراً» مع كلّ من
ّ
ال�شكر.كلمات قليلة جداًور�سوم تف�صيلية.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم:إنطالق محمد علي
القياس)22×27( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر بغالف ورقي
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سلسلة نسمة

يكت�شف الطفل دورة الحياة والف�صول الأربعة ،
عندم ا يت� ّأمل ما يحدث حوله  ،في الطبيعة وفي
عالم الحيوان والنبات والإن�سان .و�أم��ام كل
معبراً�:سبحان اللهّ.
م�شهد ،ينطلق ال ّل�سان وحده ّ

قامو�س الكلمات المحبوبة كبير ووا�سع�..إال
�أن كلمات قليلة منه كفيلة ب�أن تفتح القلوب
والعقول بع�ضها على بع�ض...

تغر�س في � ِ
هذا الكتاب مجموع ٌة من � ٍ
أذهان
أفعال
ُ
ِ
ِ
ِ
ترتيب
والجمال ،من
والحب
التعاون
ال�صغارِ ثقاف َة
ّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ا�سـتعمال الما ِء
االهتمام بال َّنظافة و تر�شـيد
ال�سريرِ و
ِ
َّ
ِ
ِ
اليومية
ات
لوكي
ال�س
من
غيرها
و
ء
إ�صغا
ل
ا
�سن
ح
ِ
و ُ
ّ
ُّ ّ
المحببة.
ّ

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم:إنطالق محمد علي
القياس)22×27( :ـ 20صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر بغالف ورقي

تأليف :جليل خزعل
رسوم :نادين صيداني
القياس)22×27( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :جليل خزعل
رسوم :نادين صيداني
القياس)22×27( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

ويزوده
كتاب يهتم بالتربية الوجدانية للطفلّ ،
دعاء و �شكراً
بعبارات تنطلق من قلبه ول�سانهً :
و ت�سبيحاً.

ٍ
عبـارات ومواقف تحلُّ محلّ
في هذا الكتاب باقـة
كلمة «� ِّ
ال�صغار ثقافة التعبير عن
أف» ،ما ُيك�سب ّ
االحترام والتقدير لأهلهم وذويهم.

رسوم :نادين صيداني
القياس)22×27( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :جليل خزعل
رسوم :نادين صيداني
القياس)22×27( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

كتاب ي�صوِ ّ ر ر َّدة فعل الطفولة البريئة لدى �سماعهم
«�إن �شاء اهلل» من �أهلهم ..هذه الكلمة تنتقل عبر
يتجز�أ من
التربية من جيل �إلى جيل ،فت�صبح جزءاً ال
ّ
الوجدان...

في غرفة المكتبة جل�س الأوالد بانتظار الحكاية.
بد�أت الحكاية ُمحزنة ،وا�ستمر الحزن في �أحداثها،
ف�شعر الأوالد بال�ضيق ،ولكن رويداًرويداًبد�أ الحزن
ف.
ينقلب �إلى فرح...فرح عامر اليو�ص 

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)22×27( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر بغالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×27( :ـ 32صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر بغالف ورقي
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هو لي�س كتاب ًا تعليمي ًا مبا�شراً � ،أو ماد ًة درا�سية  ،رحلة بحث تقوم بها «ريم »  ،البنت العا�شقة
للغة العربية  ،تتنقل بين حروفها وكلماتها  ،ت�ساعدها مخيلتها الوا�سعة وحبها ال�شديد للوحة
الحروف االبجدية المع ّلقة في غرفتها منذ �أن كانت �صغيرة .
ـ �أنا �أبحث عن الحروف العربية :بطاقات لقراءة الق�صة من جهة والبحث عن الحروف العربية
والر�سوم التي تعبر عنها من جهة �أخرى ،يبحث عنها الطفل وحده �أو مع رفاقه .
تعبر عن كل حرف،
ـ بو�ستر يعر�ض حروف اللغة العربية من الألف �إلى الياء بر�سوم جميلة ّ
ي�سهل حفظها و تذكرها
ما ّ

ي يع�شق �أكل البطاطا
ق�صة الولد الذ 
هذه ّ
ع
المعب�أة في �أكيا�س .جمل ق�صيرة  ،و�إيقا 
ّ
يتكرر فيملعب المدر�سة.
حدث
مع
ر
يتطو
ّ
ّ

محاولة لتعريف الف�صول الأربعة بن�صو�ص �إيقاعية
مغناة  ،تنمي ذائقة الطفل ال�شعرية، مع ر�سوم من
وحيهذه الف�صول.

تأليف :عبير مزهر
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)19×19( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبد الله
رسوم :محمد سعيد بعبلكي
القياس)24×24( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

تأليف:نبيهة محيدلي
رسوم :لينا مرهج
القياس)15×30( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
الحقيبة  28بطاقةالقياس)12×12( :
البوستر القياس)67×47( :

�إ ّنها �إطاللة على عالم الغابة ..حيث زامبو
الذي ينطلق في رحلة خالل الغابة التي يعي�ش
يتعرف �إلى حيواناتها،وتكونمغامرة
فيها كي ّ
تعرفه �صفات كل حيوان.
ّ
تأليف ورسوم :طارق العسلي
القياس)23×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
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حائز على جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 2014

يريد الغراب الأ�سود �أ ن يقوم برحلة..
وي�س�ألونه عن الأ�شياء التي يجب �أن
ي�صحبها معه ..لكنه يجد �أن �أ�شياء كثيرة
يمكن �أني�ستغنيعنها �سوى �شيء واحد
يجب �أن ي�صطحبه معه.

تمنت البنت ال�صغيرة �أن ت�صير �سمكة،
لكنها �سارعت �إلى التخلي عن �أمنيتها،
عندما تخيلت كيفيمكن �أن تكون حياتها
بعيدة عن رفاقها و�أهلها.

النص العربي (بتص ّرف) :رزان حسن
ّ
النص األصلي :صبري باباك
ّ
الرسم :شابنام شايشيان
القياس)18×18( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :زكريا تامر
رسوم :لجينة األصيل
القياس)23.5×27.5( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

من �ش�أن هذه الق�صائد �أن تجذب الطفل، و�أنْ تو�سع �آف��اق تفكيره
فتحبب �إليه ال�شعر واللغة العربية ،علم ًا ان الموا�ضيع هي
ومخيلتهّ ،
ّ
من اهتمامات مرحلة الطفولة كـالف�صول ،الأل��وان ،الألعاب ،الأم،
الحيوانات ،الغابات ،العائلة ،الطيور ،الجيران ،الأعداد ....
أشعار :جودت فخر الدين
رسوم :علي فخر الدين
القياس)28×19( :ـ 64صفحة ـ غالف مق ّوى

Selected for
»«The White Ravens
International Youth
Library Munich
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في هذا الكتاب يكت�شف الطفل �ألوان الأ�شياء من
و�سر تغيراتها وتحوالتها.
حولهَّ ،

بحرية ف 
ي
�إ ّنها ق�صة فرا�شة حمراء  ،تنطلق
ّ
الطبيعة،وب�سعادة ال تو�صف،والن�صيعتمد
التكرارمع ر�سوم �شغلت م�ساحة وا�سعة من
ت.
ال�صفحا 

تأليف ورسوم :إنطالق محمد علي
القياس)25×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سميرة خوري
رسوم :حلمي التوني
القياس)20×20( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

هدف هذا الكتاب تعويد الأطفال �إدراك م�شاعرهم وت�سميتها،
من خالل تفاعل بطل هذا الكتاب مع �سفر �أقاربه ،ووداعه لهم،
و�صو ًال �إلى �شعوره عندما ي�سافر هو وعائلته.
تأليف:نضال جوني
ورسوم:دانية الخطيب
القياس)18×18( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
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في عيد ميالده يتلقى بطل هذا الكتاب هدايا متنوعة،
تعك�س رغبات �أفراد عائلته و�أمانيهم بالمهنة التي
يتمنون �أن يعمل بها عندما يكبر ..ماذا تمنوا له؟
وما هي �أمنيته؟

يب�س الحقل ال��ذي كانت تعي�ش فيه �سلحوفة،
فراحت تبحث عن م�سكن جديد .و�صلت �إلى
مزرعة ،كان �سكانها لطفاء جداً ,قالوا لها� :أه ً
ال
ب�سلحوفة ،فقالت لهم� :أنتم �أعظم �أ�صدقاء ..و�أنا
�أ�سعد �سلحفاة في الدنيا.

تأليف :كاتي خطّار
رسوم :نادين صيداني
القياس)21×18( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

ق�صـة �صامتة من دون كلمات� ،أبطالها � ٌ
أطفال �صـغار
ّ
يعبـّرون في م�ســار فني،من الخرب�شــة �صعوداً حتى
الر�سـم :من الأ�شكال الب�سيطة حتى ال�شـخو�ص
بفرح وعلى �أي �شيء يقع
المتخيـلة .ير�سـمون
ٍ
ّ
�أمامهم،حتى ولو كان جدران المنزل!..

«ليلكة» حلزونة بنف�سجية فريدة تولد في الحقل.
فكيف تكون ردة فعل الكبار من الحلزونات ،وهل
تختلف عن ردة فعل ال�صغار؟ ..كتاب مترجم عن
بت�صرف ،يت�ضمن بطاقة للم�شاعر
التركية و ُن ِ�شر
ّ
و�أ�سئلة ما بعد قراءة الق�صة لتحفيذ الطفل للتعبير عن
م�شاعره وما يجول بخاطره من �أفكار فيما لو كان
مكان �شخ�صيات الق�صة.

تأليف :رناد حامد
رسوم :فارس قره بيت
القياس)25×20.5( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

النص العربي بتص ّرف :نبيلة ماجد
ّ
تأليف :ملتم كان أوغلو
رسوم :زينب دورال
القياس)22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

ي�سلط هذا الكتاب ال�ضوء على �صوت «طق طق»،
ويحث الطفل على االنتباه �إلى م�صادره ،وليربط
بين ال�صوت والحركة ،وتنتهي الم�شاهد بمفارقة
مده�شة مع �شخ�صية محببة �إلى الطفل.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسن أميكان
القياس)25×20( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب برايل للمكفوفين وضعاف البصر
متوفّر ككتاب صوتي
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وتخيلت
عيني،
« ِاند�س�ست في فرا�شي� ،أغلقت
َّ
َّ
ثوب العيد »..
تأليف :حنين ح ّمودة
رسوم :ريما الكوسا
القياس)22×22( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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ميمون ومرهون ولدان ككل الأوالد لكل منهما �شخ�صيته
و�أ�سلوبه ..قد يخطئان وقد ي�صيبان .والفارق بينهما هو
نظرة كل منهما للخط�أ ،وللم�س�ؤولية والنظام والفو�ضى،
وغيرها من المفاهيم الحياتية.
ميمون ومرهون �شخ�صية كانت تطل في مجلة �أحمد.

هذا الكتاب لي�س عر�ض ًا لق�صة ليلى والذئب كما هي
م�ألوفة� .إنما ت�شابكت �أحداثها وتبدلت الأدوار فيها .مما
جعلها في نظر ال�صغار ،حكاي ًة غريب ًة عجيب ًة .حملت لهم
�أحالم ًا جديدة.

تأليف :سلمى بدوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)22×22( :ـ 40صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سوسن عواد
رسوم :علي شمس الدين
القياس)22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
متوفر ككتاب صوتي

لق�صة ليلى والذّ ئب المعروفة،
هذا الكتاب هو �إعادة �إنتاج ّ
محد ٍث� ..إذ تلعب التكنولوجيا دوراً في
ب�شكل
ولكن
ٍ
َّ
مجريات الحكايـة وعقدتها وح ِّلها.
تأليف ورسوم :ناجي عيسى
القياس)21×21( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة من أنت؟

يذهب ح�سن و�سحر ف�ي رح�لات
ا�ستك�شافية للبيئة من حولهما  .وفي
ه��ذه الرحلة يالحظان ويطرحان
الأ�سئلة ،وي�سعيان لمعرفة الإجابات
عبر الربط واال�ستنتاج .
يتعرفان �إلى الحيوانات
في هذا الكتاب ّ
الزاحفة حولهما ،فيطرحان الأ�سئلة
حولها ويحاوالن العثور على �إجابات.
تأليف :أماني العشماوي
المادة العلمية :فاطمة العشماوي
رسوم :مروان قاروط
القياس)18.5×18.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

ي��ق��ومح�����س��ن و���س��ح��ر ب��رح�لات
ا�ستك�شافية للبيئة البحرية حولهما.
ي�لاح��ظ��ان وي���ط���رح���ان الأ���س��ئ��ل��ة
وي�سعيان لمعرفة الإج��اب��ات عبر
الربط واال�ستنتاج ،فيتعرفان �إلى عالم
الأ�سماك و�أنواعه وخ�صائ�صه وتفا�صيل
هذا العالم.
تأليف :أماني العشماوي
المادة العلمية :فاطمة العشماوي
رسوم :مروان قاروط
القياس)18.5×18.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

في �إح��دى رحالتهما اال�ستك�شافية
يعرفنا ح�سن و�سحر �إلى عالم الطيور
ّ
بخ�صائ�صه ومميزاته في مغامرات
لطيفة معها.

تأليف :أماني العشماوي
المادة العلمية :فاطمة العشماوي
رسوم :مروان قاروط
القياس)18.5×18.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

يعرفنا
في رحالتهما اال�ستك�شافية ّ
ح�سن و�سحر �إلى الحيوانات اللبونة
فيطرحان الأ�سئلة وي�سعيان لمعرفة
الإجابات عبر الربط واال�ستنتاج.

ي��ق��ومح�����س��ن و���س��ح��ر ب��رح�لات
ا�ستك�شافية للبيئة من حولهما ،فيتعرفان
�إل��ى مجموعة الح�شرات� :أ�شكالها
و�أنواعها وخ�صائ�صها.

تأليف :أماني العشماوي
المادة العلمية :فاطمة العشماوي
رسوم :مروان قاروط
القياس)18.5×18.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :أماني العشماوي
المادة العلمية :فاطمة العشماوي
رسوم :مروان قاروط
القياس)18.5×18.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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السلسلة القصصية للصغار

ت�ساءلت ريم لمن البي�ضة المنقّطة التيوجدتها ف 
ي
تجرب وتقارن البيو�ض بالبي�ضة
الحديقة.وراحت ّ
التي وجدتها، �إلى �أن اكت�شفت ع�ش ًا �صغيراً فيه
ي وجدتها، ت�ضعها
بي�ضتان  ،ت�شبهان البي�ضة الت 
على الفور فيمكانها الحقيقي،وتعرف لمن هي.

تنقل هذه الحكاية الأوالد �إلى عالم ال�صحراء ب�أهم
ث يعاني الجمل جمول الوحدة
مفرداتها ،حي 
والحاجة �إلى الرفاق والأ�صدقاء، فهل ينجح في
الخروج من وحدته؟

يحب �أ ن ي�شاركه �أ�صدقا�ؤه �ألعابه  ،لك ّنه
ّ
ي ال
راج 
عندما ي�شعر بالملل وال��وح��دة يكت�شف معنى
الفرح ،واللعب الحقيقيمع الأ�صدقاء.

تأليف :نازك خريس
رسوم :نادين صيداني
القياس)22×22( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف ورسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)22×22( :ـ 28صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نهى طبارة حمود
رسوم :بالل فتح الله
القياس )22×22( :ـ 24صفحة ـ غالفمق ّوى

)Japan Noma concours (ACCU
Best illustrations

54

+6

السلسلة القصصية للصغار

الهيئة اللبنانية لكتب االوالد
�أف�ضل كتاب لالطفال

رف�ضت الحيوانات �صداقة القنفذ،لأنهميعتقدون
ال �أن القنفذ ا�ستطاع �أن يبرهن للجميع
�أنه م� ٍؤذ، �إ ّ
�أنه ي�ستعمل �أ�شواكه ليدافع عن نف�سه وعنهم.
يرحبون ب�صداقته.
عندها ّ 
التفالجميع حول ه ّ
تأليف :نازك خريس
رسوم :علي شمس الدين
القياس )22×22( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى

جائزة معر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب
�أف�ضل م�ؤلف ،ر�سام ،ونا�شر

جائزة النادي الثقافي العربي
معر�ض بيروت للكتاب
الإبداع الأدبي

رزقت الغزالة هيفاء مولوداًجديداً،�أ�سمته «بدر».
وقرروا تقديم هدية
فاجتمع الأ�صدقاء في الغابة، ّ
ي�شتركون في �صنعها .ت��رى ،م��اذا كانت تلك
الهدية؟

تم ّنى الأوالد �أن تمطر الغيوم �ألعاب ًا، لكنهم
ت�ستمر بعطائها
ّ
اكت�شفوا �أن الأر�ض العط�شى لن
دون المطر ،فتم ّنوا المطر وراحواي�صغون لن�شيد
الفرح والحياة.

ل ي�شعر بحاجته الم�ستمرة �إل��ى اللعب مع
ع��اد 
يعندمايبتعد عنهم.ت�أخذه والدته
الأ�صدقاء،ويبك 
�إلى المكتبة بانتظام، فيتعلق بالكتاب، ويجعله
ياليفارقه.
�صديقه الذ 

ى غ�سان �سمكة من والده ،كهدية بمنا�سبة
يتل ّق 
نجاحه  ،فيعتني بها كثيراً ،لك ّنه يتذكّ ر كيف منعه
والده ذات يوم من الخروج، في�سرع �إلى �إعادة
ال�سمكة �إلى البحر .يفعل ذلك من دون تر ّدد،
وي�شعر بالفرح لهذا الإنجاز.

تأليف :نازك خريس
رسوم :علي شمس الدين
القياس )22×22( :ـ 18صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :ليلى صايا
رسوم :لجينة األصي ل
القياس )22×22( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :أمل الغانم
رسوم :علي شمس الدين
القياس )22×22( :ـ 18صفحة ـ غالفمق ّوى

تأليف :نازك خريس
رسوم :علي شمس الدين
القياس )22×22( :ـ 16صفحة ـ غالفمق ّوى
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سلسلة في قديم الزمان

ه��ذه الق�صة ه��ي �إع���ادة لحكاية «ال��ذب��اب��ة والنملة
وال�صر�صار» ،والتي يرى الأطفال فيها نظرة كل واحد
�إلى الإجهاد والعمل.
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سلسلة في قديم الزمان

جائزة النادي الثقافي العربي
معر�ض بيروت للكتاب
�أف�ضل كتب االطفال اخراج ًا

هذا الكتاب محاولة لإع��ادة تقديم حكاية ال�سلحفاة
والبطتين عندما ي�ساعدانها ويهتمان بها .ولكنها لم
ت�ساعد نف�سها ولم يتمكنا من فعل �شيء.

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

يقدم ه��ذا الكتاب حكاية «الأرن���ب وال�سلحفاة»
ّ
المعتد بقدرته على
المعروفة ،وفيها نلتقي بالأرنب
ّ
الجري ال�سريع وا�ستخفافه بال�سلحفاة المثابرة.

هذا الكتاب هو �إع��ادة تقديم حكاية العنزات الثالث
المعروفة في كتب التراث ،اللواتي واجهن الذئب
ال�شرير كل واحدة على طريقتها في تمكين �أ�سا�س بيتها
لمواجهته.

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

الكتاب هو حكاية الدجاجة مع �أ�صدقائها ،الذين
يتباط�ؤون �أ�صدقائها عن م�ساعدتها وهي تح�ضر للخبز:
يتعرف الأطفال من خاللها على �أهمية التعاون وكذلك
على مراحل �إعداد الرغيف.

هذا الكتاب محاولة لإع��ادة تقديم حكاية «الغراب
والثعلب» المعروفة ،حيث يقع الغراب في م�شكلة
ب�سبب غروره و�إ�ستغالل الثعلب له.

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

النص (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )24×24( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي
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سلسلة المهن من حولنا

ينقل الكتاب المغامرة التي يعي�شها رجال
الإطفاء  ،كما يذكر �صفاتهم وطبيعة عملهم،
ب�أ�سلوب �شعري جميل.

ي يحملنا في جولة �إلى عالم العمل
ن�ص �شعر 
ح.
والحركة والإنتاج والفر 

ينقلنا الكتاب �إل��ى عالم ال��م��زارع ومهنته
الأ�سا�سية ،مع ت�سليط ال�ضوء على تفا�صيل هذه
المهنة الأ�سا�سية و�أهميتها.

الحداد ،
ي�س ّلط هذا الكتاب ال�ضوء على مهنة
ّ
التي تكاد ال تكون �شائعة كغيرها من المهن،
مع تفا�صيل عن هذه المهنة، و�أهميتها في
حياة النا�س.

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ  12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ  12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

ينقل هذا الكتاب الطفل �إلى عالم الطائرة
والطيران ،مع الحديث عن م�ضيفة الطائرة،
ودوره��ا في التخفيف من متاعب ال�سفر،
وم�ساعدة الم�سافرين.

يقدم الكتاب عمل الممر�ضة و�صفاتها المهنية
ال�ضرورية ودورها في�شفاء المري�ض.

�إ ّنها حكاية الب ّناء..عمله �،أهميته ونظرة النا�س �إليه.

ب�صياد ال�سمك..
ه��ذا الكتاب ي��ع� ّ�رف
ّ
وخ�صو�صية عمله و�صعوباته ،وما يحدث معه
في عالم البحر ،مكان مهنته.

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

شعر :حسن عبدالله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )19×19( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة قوس قزح

قائمة الكتب
المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية

قائمة الكتب
المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية

Selected by Anna Lindh
Best Fiction Book For Children
with special needs

كيف ينظر ذلك ال�صبي ال�صغير �إلى
عمته
عمته الكبيرة ّ
جداً.كانت ّ
�أغرا�ض ّ
م�صابة بال�سمنة ،وكان يراها مختلفة
عن غيرها ،لك ّنه كان ُيدرك تمام ًا �أن
عمته الكبيرة قلبها الكبير ،
�أجمل ما في ّ
يحبه كثيراً.
الذي ّ

تقدم هذه الق�صة الكفيف باعتباره ذا
تعوقه عن االندماج
حاجة
ّ
خا�صة ،ال ّ
مع بقية الأوالد� .إ ّن��ه��ا ق�صة �أحمد
مع �صديقته ،التي كانت ت�أخذ بيده
وينطلقان معاً ،يلعبان ،يذهبان �إلى
عما يدور حولهما،
المدر�سة ،فتخبره ّ
ويخبرها بما عنده من ق�ص�ص.

بالل وعامر �صديقا نيخرجان ويلعبان
ويت�شاركان الربح والخ�سارة�.إنها ق�صة
عادية �إلى �أن نكت�شف �أنها �أعمق من
ذلك.

تحب �أن تعجن، وتق�ضي �أوقات ًا ف 
ي
ّ
مريم
تح�ضير المعجنات وخ�صو�ص ًا المناقي�ش.
تقدمها
تعجن المنقو�شة بيديها القويتين، ّ
ثم ّ
الطيب..
لرفاقها بابت�سامة رائعة تنبع من قلبها ّ
ولم ِ
تنته الحكاية ها هنا، فخلف مناقي�ش
مريم حكاية �أخرى هي حكاية مريم التي
ي متالزمة داون.
تعان 

تأليف :دينا شرارة
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )22×22( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :عبير مزهر
رسوم :أسامة مزهر
القياس )22×22( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس )22×22( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لينا مرهج
القياس )22×22( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

جائزة النادي الثقافي العربي
معر�ض بيروت للكتاب
�أف�ضل كتب االطفال اخراج ًا

قائمة الكتب
المو�صى بقراءتها
الجمعية الكويتية
لتقدم الطفولة العربية

ق�صة �إيمان مع عدنان ابن جيرانهم
�إ ّنها ّ
يتقر�أ له
يحيرها �أمره،فه 
الجدد،الذي ّ
�أجمل الق�ص�ص ،لك ّنه اليندمج، ّ
فتفكر
وت�س�أل ،و�أخيراً تكت�شف ال�سبب :لقد
�سماعته في �أذنه.
ن�سي و�ضع ّ

تأليف ورسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس )22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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Outstanding books for and
about children and young
people with disabilities
IBBY

ر�شح لالئحة ال�شرف
للهيئة العالمية لكتب اليافعين IBBY

يحب المو�سيقى ويعزف ب�آلة
ّ
حبيب
ويتدرب
فيحبالر�سم
ّ
البيانو ّ �،أما فرا�س
ّ
ويتر�شح كلّ منهما
عليه منذ ال�صغر،
ّ
لجائزة في احتفال البلدية ،ويفوزان
ف��وزاً له طعم �آخ��ر  ،ولم تنته الحكاية
هنا ،فخلف الحكاية حكاية �أخرى عن
فرا�س الأ�صم وحبيب الكفيف.

يخبرنا �شقيق فاطمة وي�ؤكّ د � ّأن با�ستطاعة
�أخته �أن ترى من خالل الروائح وهي
مغم�ضة العينين ،حين ينقل لنا م�شاهد
جميلة من حياتها.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :انطالق محمد علي
القياس )22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :علي عاشور الجعفر
رسوم :نادين صيداني
القياس)22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي

جائزةالملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال

ر�سوم� :أ�سامة مزهر

أتعرّف وألصق اإلشارات
ر�سوم� :أ�سامة مزهر

www.alhadaekgroup.com

© جميع حقوق ّ
الطبع والنّ�رش والتوزيع حمفوظة لـ دار احلدائق �ص.ب ٢٥/٢١٦ .بريوت ،لبنان هـ +٩٦١ ١ ٨٢١٦٧٩ :
فـ  +٩٦١ ١ ٨٤٠٣٩٠ :الربيد االلكرتوينalhadaek@alhadaekgroup.com :

+٩٦١ ١ ٨٤٠٣٨٩

www.alhadaekgroup.com

جول��ة في عال��م �أل��وان الإ�ش��ارات المرورية
والمكاني��ة ،م��ن الأزرق حتى الب ّن��ي ،مروراً
بالأخ�ض��ر والأ�صف��ر والبرتقال��ي ،والوقوف
على داللة كل لون من الواقع المحيط بالطفل.

يقرب �إلى ذهن الطفل �أهمية الإ�شارات
كتاب ّ
التع��رف
والعالم��ات ،وكي��ف ت�سه��ل ل��ه
ّ
والتوا�ص��ل وال�سياحة ،م��ن خالل جولة «هنا
وهناك» مع الأ�صدقاء في قرية جميلة.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :ريما الكوسا
القياس)21.5×25( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :أسامة مزهر
القياس)21.5×25( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

ه��دف ه��ذا الكت��اب تعوي��د الطف��ل قراءة
الإ�ش��ارات والعالم��ات عل��ى الطرق��ات،
واحترامها وعدم تجاوزها من �أجل الو�صول
تقدمه ق�صة الطفلة رنا
�إلى مكان عام .هذا ما ّ
المت�شوقة لزي��ارة المنتزه برفقة والدها ،وفي
ّ
ت�ست��دل على الطري��ق ،وتتع ّلم قراءة
الرحلة
�إ�شارات عديدة.

كت��اب ي�ستن��د �إل��ى �أهمي��ة الثقاف��ة المبكرة،
في تعري��ف الأطفال قواع��د القي��ادة ال�سليمة
لل�سي��ارة ،من خالل التمرن على ال�سيارة اللعبة
المخ�ص�صة بالأطفال ،حتى �إذا كبروا �أ�صبحت
هذه القواعد �سلوكيات طبيعية لديهم.

عرف هذه الق�صة الطفل القارئ بالإر�شادات،
ُت ّ
والتعليم��ات المروري��ة الخا�ص��ة بقي��ادة
الدراج��ات ،م��ن خ�لال ق�صة �ص�لاح الذي
�أه��داه والده دراجة ،ف��كان �أول ما بد�أ به تع ّلم
يتمرن.
الإ�شارات ،ع ّلقها في غرفته وراح ّ

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)21.5×25( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم:لمياء عبد الصاحب
القياس)21.5×25( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :شفيق مهدي
رسوم:لمياء عبد الصاحب
القياس)21.5×25( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

ـ بوستر ،القياس)67×47( :
ـ كتيب ملصقات لألنشطة ،القياس)21.5×25( :

ظنت المعلمة �أن موهبة جاد هي في الر�سم� ،إال �أن
تم�سك جاد بطريقة فهمه و�إبراز منطقه الخا�ص في
ّ
الر�سم ،دعا معلمته �إلى �إعادة النظر في الك�شف عن
موهبته الحقيقية في �سرد الحكايات.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :رهف شيخاني
القياس ) 22 ×22( :ـ  28صفحةـ غالف ورقي

ـ جائزة معر�ض بيروت الدولي للكتاب �أف�ضل كتب الأطفال �إخراج ًا
ـ جائزة كتابي لأدب الطفل  /فئة الكتاب العلمي الواقعي
ـ القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي
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الب�سط العادية� ،إ ّنه �أبي�ض
ب�ساط «نايا» ال ُي�شبه ُ
ومزخرف وم�شغول بحبال �أفكارها و�أ�سئلتها
الفرحة والذكية.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)24×22( :ـ 16صفحة  -غالفمق ّوى
متوفّر بغالف ورقي

«م ْي» العديد من الأ�سئلة التي ت�ستوقفها وال
لدى َ
تنتهي� ،أحدها َح َّولها �إلى �صندوق من الأ�سرار ،ثم
�إلى حركة لم تهد�أ �إال بعد �أن وفَّرت لوليد مقعداً
درا�سي ًا في مدر�ستها ..ولتتولد في ر�أ�سها بعد ذلك
�أ�سئلة جديدة ومهمة..

في هذا الكتاب تنقّلت البطلة بين الهوايات
المختلفة بحث ًا عن هواية ت�ستهويها وتهواها.
�أخيراً اختارت هواية قد يعتبرها البع�ض غريبة،
هم ،ما دامت هذه الهواية
لكن هذا غير ُم ّ
تخ�صها وحدها .
ّ

تأليف:كندة وخليل حرب
رسوم :كندة حرب
القياس) 25 × 20( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

تأليف :مريم رعد
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)21×18( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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في الحديقة و ّزعت الجدة ال ّتعليمات ..واحدة تقطف
ف الفليفلة ،وواحدة تقطف الب�صل
البندورة ،و�أُ ْخرى َت ْق ِط ُ
ال�صور .والنتيجة بيتزا بيتية �شهية
الأخ�ضر ..ونديم يلتقط لنا ّ
من �صنع الجدة.
تأليف :نبيلة هاشم
رسوم :ريما الكوسا

تأليف :رزان حسن
رسوم :نادين صيداني
القياس)14.8×19( :ـ 40صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سميرة خوري
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس)21×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

القياس)26×21( :ـ 24صفحة ـ غالف ورقي

الأمر لي�س مرتبط ًا بهواية جمع الكتب،
كما يعتقد والدي ،وال عالقة له بما تكرره
�أمي �أنني �أريد �أن �أ�صبح كاتب ًا عندما �أكبر..
ولي�س ال�سر في �أن رائحة الورق ت�ستهويني،
كما تقول �أختي� .أنا �أحب القراءة ،وكفى!
تأليف :هيا صالح
رسوم :هشام سليمان
القياس)24×17( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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هذا الكتاب لي�س كتاب ًا تعليمي ًا بالمعنى
ِ
ِ
المفردة
الكت�شاف ما في
الحرفي�.إ ّنه رحل ٌة
َ
ِ
ّ
تنو ٍع و َثرا ٍء
من
ة،
العربي
غة
ل
ال
في
الواحدة
ّ
ّ
ِ
ِ
ر�سوم
مع
ها،
ف
حرو
حركات
ِمن خالل تغييرِ
ٍ
عين على المقارنة.
�ساعد على
ُت
ُ
ِ
الفهم و ُت ُ

م�شهد يومي في حياة المزرعة .حكاية
مغامرة الدجاجة لتح�صل على طعامها،
يالق�صة
متحدية القطة والديك،حيث تنته 
ّ
القراء  ،في
بطرح الكثير من الأ�سئلة على ّ
محاولة �إيجاد تف�سير لت�صرفات الدجاجة
والديك .ق�صة ممل�ؤة بالأ�سئلة  ،وتبقى
الأجوبة للقارئ.

مجموعة حكايات لما قبل النوم، ترويها
بحد ذاته.
ّ
�شخ�صية خيالية  ،هي النوم
متعددون.
الق�ص�ص و�أبطالها ّ

تأليف :ليلى صايا
رسوم :أمير نساجي ـ لجينة األصيل
القياس)21×21( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل
�أف�ضل كتاب للطفل العربي

البيت كله �ضجيج وتح�ضير وانتظار� :إنه وقت
المطار! ال�شنط مازالت مفتوحة..وبع�ض الأ�شياء
ما زالت مفقودة .دقائق وتبد�أ المغامرة ولكن
لل�سفر �شروط! ق�صة الحفاظ على البيئة وفرحة
القيمة رمز ثقافتنا العربية.
ال�سفر و�صقورنا ّ

تأليف :أميرة عابد
رسوم :سنان حلاّ ق
القياس)24×17( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

يكل ليلة،كائنات خيالية:
ييلتق 
�إنها ق�صة «كريم» ،الطفل الذ 
بقرة وع�شب ًا و�شجرة توت، وع�صفوراً، وحتى ل�ص ًا ...كل
ٍ
أحداث تت�أرجح بين العالم
ه�ؤالء �سي�صنعون هذه الحكاية في �
المتخيل والواقع.
ّ
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين

القياس)22×28( :ـ 40صفحة ـ غالف مق ّوى
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القائمة الق�صيرة لجائزة
ال�شيخ زايد

تذهب ابن ة «زهر الليمون»، لزيارة خالتها «عطر
هب الهواء،
الورد»، في قرية «اللوز» .وبو�صولها َّ 
وجاء الغيم، وهطل المطر وفا�ض النهرُ  .ترى، ما
ا�سم هذه ال�صبية التي فرح الجميع بقدومها، وماذا
حملت �إليهم؟

بطلة هذا الكتاب هيال�سيدةغراب ،التي يكت�شف
الأطفال يوماً ،وم�صادفة ،ان في بيتها ا�شياء كثيرة
فُقدت من عندهم ،في�ضعونها في قف�ص االتهام،
يتبين لهم �أ ّنهم في
ويطلقون الحكم عليها� ،إلى �أن ّ
المرة ظلموها.
هذه ّ

النص العربي (بتص ّرف) :دار الحدائق
ّ
النص األصلي :صبري باباك
ّ
الرسم :شابنام شايشيان
القياس)16.5×23.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

النص العربي (بتص ّرف) :زينب منعم و رزان حسن
ّ
النص األصلي :صبري باباك
ّ
الرسم :حسن اميكان
القياس)16.5×23.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

رقد ثعلوب على البي�ضة ،وكانت ّ
البطة في طريق
ال�صغير ّ
بطوط� .صرخ
عودتها �إلى بيتها ،ومعها ابنها ّ
ب�شدة جناح � ّأمه ّ
البطةّ � :أمي..
بطوط ،وجذب
ّ
� ّأمي ..ال ّثعلب يبي�ض!

تأليف:هشام علوان
رسوم :فاطمة خسرويّان
القياس)21×26( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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ماذا يحدث لو حاول �أحدهم �أن يفر�ض عليك �أن ّ
تفكر
كما هو ّ
يفكر ،و�أن تحب ما ُيحب ،وتكره ما يكره و�أن...
و�أن ...يعني �أن تكون ن�سخة عنه! هذا ما حاول �أن يفعله
مر بوحيد القرن وهو يرعى في �سهلُ .ترى كيف
ّ
ال�ضبع ،حين ّ
الق�صة؟
�ستنتهي
إالم
�
و
القرن..
وحيد
معه
�سيتعامل
َ
ّ

تأليف :جيكر خورشيد
رسوم :فارس قره بيت
القياس ) 26 ×21( :ـ  28صفحةـ غالف ورقي

ات ِ
بوط �إلى َم ْ�ش َه ِد َح ّب ِ
َن َظ َر الأُ ْخ ُط ُ
َ�سار َع
الف ْج ِل في الما ِء ،ف َ
راع ْي ِن ِم ْن �أذ ُْر ِع ِه
�إلى َج ْمعهاَ ،و َ�ض َعها في ُ�ص ّر ٍةَ ،و َح َم َلها ب ِِذ َ
كَ َم ْن َو َج َد كَ ْنزاً َنفي�ساًَ ،و ُه َو َح ّتى ال َي ْعرِ ُ
ف ما ِه َي!
تأليف :علي حمادي
رسوم :ربيعة ڠودارزي
القياس ) 27 ×21( :ـ  24صفحةـ غالف ورقي

هي حكاية امر�أة عجوز تعي�ش في الغابة ،وتتغ ّلب
بذكائها و”يقطينتها” على كل من ِ ّ
الـذئب
والأ�سـد وال َّنـمـر ..ما هي حكاية هذه اليقطينة؟!

كتاب مترجم عن اللغة الأرمنية ،يتناول ق�صة عالمة
والدة موجودة على �ساق �صبي يخبرنا ويظل يخبرنا
وحب ًا ...
ما ي�شعر تجاهها وكيف تعامل معها كره ًا ّ

كانت روان ت�سافر �إلى الغابات والبحار..
وتقوم بمغامرات جميلة وممتعة ...كل هذا
وهي جال�سة تحت مقعد المدر�سة.

النص بتص ّرف :نبيهة محيدلي
ّ
الرسم :حسن أميكان
القياس )15x30( :ـ  24صفحة ـ غالف ورقي

النص العربي بتص ّرف :نبيهة محيدلي
ّ
تأليف :هاسميك شاهينيان
ّ
الرسم :أليك أرزومنيان
القياس) 23 × 26( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

تأليف :أروى شيخاني
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22×22( :ـ 30صفحةـ غالف ورقي
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مجلدات أحمد
مجلد يحوي �أعداداً من مجلة «�أحمد» جمعت لتبقى محفوظة بين
�أيدي قرائها  ..متوفرة من ال�سنة الأولى وحتى ال�سنة الخام�سة ع�شرة
بواقع مجلدين �أو ثالثة كل �سنة تقريباً.
القياس )28×21( :ـ غالفمق ّوى

جدتي بوقت
«موعد الخام�سة ع�صراً تلقّبه ّ
الأمومة ..فهو وقت �سقاية مزروعاتها ،وال ّت�أكّ د
من �سالمتها ،ومكافحة �آفاتها ،وه��و وقت
محادثتها والإ�صغاء �إليها »!..
تأليف :هيفاء نعمان الكاظمي
رسوم :عاطفة ملكي جو
القياس )27x21( :ـ  36صفحة ـ غالف مق ّوى

حازت «أحمد» جائزة الصحافة العربية
د� للصحافة سنة 2008
لنادي ب ي
أ
ف
مقدم للطفال.
عن أفضل عمل
صحا� ّ
ي

حقيبة أحمد

عندما ق��رر ال��غ��راب �أن يغني  ،جلب ه��ذا له
ال�سخرية من الطيور والع�صافير التي تجيد الغناء.
وحده العندليب عرف كيف يو�صل الر�سالة �إلى
ويقنعه باالنتقال من الغناء �إلى عمل �آخر
الغراب ُ ،
يجيده �أكثر ..

جميع الأعداد متوفرة من ال�سنة الأولى وحتى ال�سنة ٥٢
موزعة على  76حقيبة بواقع � 6أعداد في كل حقيبة.
القياس)29.5×22( :

تأليف :الحسن بنمونة
رسوم :حسن اميكان
القياس )27x24( :ـ  32صفحة ـ غالف ورقي

25
سنة
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إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

سلسلة أحباب اللّه

إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

+7

إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

إعداد :لجنة التأليف في دار الحدائق
رسوم :نادين صيداني
القياس)28×21( :ـ  16صفحةـ غالف ورقي

تهدف مجموعة كتب «�أحباب اهلل» �إلى تعريف الطفل المفاهيم الأخالقية وال�سلوكيات الإجتماعية� ,إنطالق ًا من حياته اليومية وبيئته المحيطة،
وعلى م�ستوى مرحلته العمرية ,وذلك من خالل الق�صة ،ال�شعر والأن�شطة ،التي تو�صل المفاهيم �إلى قلبه وعقله بطريقة �أ�سرع ،با�سلوب جميل
ور�سوم جذابة ،مع زاوية للأهل والمربين و�أفكار ممتدة للم�ساعدة.
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سلسلة درج الورد
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ق�صة تراثية عن ملك يقع في حيرة ..فكيف
ّ
�سيختار واحداً من �أبنائه الثالثة ليكون ّ
ولي
الق�صة
عهده ،مندون �أنيمتحنهم.
وتتطور ّ
ّ
لنتعرف �إلى ذات القناع والدور الذيتلعبه.
ّ

�إ ّنها ق�صة الأميرة علياء،التياختارت ال�شاطر
ح�سن ليكون زوج ًا لها، وكان بانتظارها
ّ
تتخطى الأميرة
�شروط ملكية قا�سية� ،إلى �أن
هذه العقبات و�سط مفاج�آت كثيرة.

ق�صة من التراث ترويحكاية المع ّلم برهان ،
�ض عليه منا�صب
فهو �أحكم �أهل زمانه ُ ،عرِ َ
كثيرة ،لك ّنه كا نيطلب �إعفاءه منها..لماذا؟
من هو المعلم برهان و�إلى ماذايطمح؟

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ  24صفحة ـ غالف مق ّوى

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 24صفحة ـ غالف مق ّوى

كيف ُيقنع تاج الدين الأمير عبا�س، ب�أنه ال
الرزق
ينكر ف�ضل تربيته له منذ ّ
ال�صغر، و� ّأن ّ
بيد اللهّ الذي يرزق من ي�شاء بغير ح�ساب؟!
بدمنها..يواجه
الحا�سدون كُ ثر،والمحنة ال ّ
فيها تاج الدين ال�صعاب ،من دون التنازل
عما ّ
يفكر به.
ّ

يمر في
ّ
ق�صة تراثية عن �شاب ا�سمه مالك، ّ
فيت�صرف ب�شجاعة واليعرف
مواقف كثيرة،
ّ
الخوف طريق ًا �إلى قلبه �أبداً،  لك ّنه ي�صل �إلى
حدث يعترف فيه مالك ب�أنه بالفعل يعرف
الخوف.

تنقل هذه الحكاية للطفل تجربة حل الم�شكالت
بالجد والإجتهاد وال�صبر و تحمل الم�س�ؤوليات
 ،وهي حافلة بالحكم والعبر ب�إ�سلوب �سردي
ممتع :من جهة هي حكاية الملك الذي يملك
عين ًا تدمع و�أخرى ت�ضحك ،و هي �أي�ض ًا حكاية
ال�سر ِ ،فهل �سيعرفه و
الفتى الذي يريد معرفة هذا ّ
كيف و ُترى ما يكون؟

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 24صفحة ـ غالف مق ّوى

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 24صفحة ـ غالف مق ّوى

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 28صفحةـ غالف مق ّوى

سلسلة درج الورد

يتناول هذا الكتاب مو�ضوع الم�صباح
يطالما �شغف ال�صغار بق�ص�صه
يالذ 
ال�سحر 
مع عالء الدين .في هذه الق�صة ُيطرح
مو�ضوع الم�صباح من زاوية مغايرة تمام ًالما
م�شوق وممتع.
هو متعارف عليه ،ب�أ�سلوب ّ

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×24( :ـ 32صفحةـ غالف مق ّوى

القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي
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السلسلة القصصية لألوالد

يحب �أ ن يكون
ّ
طماع،
عوعو ذئب ّ
كل �شيء له وحده، حتى في الحلم.
ّ
الحظ يو ّزع
في ذلك اليوم حلم � ّأن قزم
على الحيوانات ما ي�شتهون ،فماذا
�سيطلب عوعو ،وماذا �سيحدث؟

بعد عودته من عيادة طبيب الأ�سنان،
ي على لوح ال�شوكوال ،
يتح�سر رام 
ّ
الذي لن ي�ستطيع �أن ي�أكله، ويت�ساءل:
لماذا �إذاً يعر�ض التلفاز �إعالنات عن
والبراقة؟
ال�شوكوال المتنوعة ّ

ت� ّأخر مازن عن المدر�سة، ليعيد نملة
�صغيرة �شردت عن �أ�صدقائها ال ِ ّنمال.
ناق�ش الناظر هذا الأمر مع مدير
وقررا � ّأن مازن ي�ستحق
المدر�سة،
ّ
العقاب والمكاف�أة فيوقت واحد.

تأليف :د .طالل عتريسي
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس)22.5×16.5( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :سامر أسامة
القياس)22.5×16.5( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

�إحدى ع�شرة ق�صة متنوعة ُتحكى
على ل�سان الحيوانات منها:التفاحة،
ظ ّلي و�أنا، غناء البلبل، الحمامة
ن غ ّنى الحمار ،وغيرها
والنافذة، حي 
مما يرينا زاوية �أخرى للأمور ،لم
ّ
نلتفت �إليها من قبل.

ما �أ�سهل التفكير بالإ�ساءة �إلى الآخرين عند
الم�شاجرة معهم .هذا ما ّ
فكر به �سالم،
ي رغب في طلب دعم الجميع له لر ّد
الذ 
لكن �سليم ًا يح�ضر
الإ�ساءة �إلى جاره �سليمّ .
لزيارة �سالم معتذراً وراغب ًا بالتعاون معه في
مواجهة الذئب الذييفتك بقطيعهما مع ًا.

�أُبعد اللون الأ�سود عن ممكلة الألوان،
بعد �أن �أعلنت جميع الألوان �أ ّنه
عديم الفائدة، لك ّنه عاد و�أقنع الألوان
ب�أهميته ،من خالل مغامرة ممتعة.

تأليف :فاروق يوسف
رسوم :علي شمس الدين
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :زكريا تامر
رسوم :سامر أسامة
القياس)22.5×16.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :فارس قرة بيت
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
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المتفرجين، و�أمل
محط �أنظار جميع
ّ
فار�س
ّ
فريقه بالفوز� .أثناء �إحدى المباريات ت�صيب
الطابة �أحد المتفرجين ،فيرك�ض فار�س وينقله
�إلى الم�ست�شفى تارك ًافريقهيخ�سر �أمام الفريق
الق�صة.
الثاني.وتحدث المفاج�أة ف 
ينهاية ّ
تأليف :مجدي الشوملي
رسوم :نبيل يعقوب
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

السلسلة القصصية لألوالد

لقد �ضحك الخروف عندما علم
ي �سيذبحه �إذا نجح ابنه في
�أن الراع 
االمتحانات المدر�سية،لأن ابن الراعي
ك�سول ودائم الر�سوب .وكانت
ي ينجح، ولكن
المفاج�أة �أن ابن الراع 
الخروف لميذبحُ ..ترى لماذا؟

كان مالك الحزين يتوارى حزين ًا .ولم تفلح
ال�سلحفاة في �إخراجه من حزنه .حاولت
كثيراً� ..إلى �أن جاء يوم، �أطلق فيه �ضحكة
فاج�أت الجميع،  ُترى، كيف جاءت هذه
ال�ضحكة بعد طول انتظار  ،وما كانت فوائدها
على مالك الحزين؟

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :سامر أسامة
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سلمى قريطم
رسوم :سامر أسامة
القياس)22.5×16.5( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

«إسمي نادر لطفي .اِنْتَ َقل ُْت إلى هذ ِه ال َم ْد َر َس ِة
ْ
ألنَّها ُم َج َّه َز ٌة ِبفَريقٍ يَ ْستَطي ُع ُمسا َعدَتي ،ألنَّني
السكَّري».
أعاني َم َر َض ُ
الس َّك َر؟».
«الس َّكر ُِّي يَعْني ُّ
َسأَلَتْ ُه زينةُ :
نص  :د  .رزان رخا بشناق

رسوم  :علي شمس الدين

www.alhadaekgroup.com
ISBN: 978-614-439-078-8

786144 390788
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ت�صر ال�سراطين �أن لون البحر �أحمر
ّ
وت�صر النوار�س �أن لونه �أ�صفر
كق�شرتها
ّ
كمناقيرها .ين�ش�أ خ�صام وي�شتد ويتدخل
ماهر ولينا في عملية �إقناع ال تخلو من
والجدة.
الطرافة
ّ

تأليف :سلمى قريطم
إشراف وتحرير :لجنة التأليف في «دار الحدائق»
رسوم :مايا فداوي
القياس)22.5×16.5( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

�إحدى ع�شرة ق�صة،  ُتحكى على
ل�سان الأ�شياء، التي ترى الأمور من
زاويتها فتك�شف لنا جوانب ممتعة لم
نرها من قبل.

تأليف :فاروق يوسف
رسوم :نادين صيداني
القياس)22.5×16.5( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

9

في المدر�سة ،يجتمع الأطفال بتنوعاتهم المختلفة ،وقد
ي�صادف وجود من يعاني �أمرا�ض ًا او حاالت �صحية،
تتطلب تفهم رفاقهم ومحيطهم المدر�سي .هذا الكتاب
يخدم هذه الفكرة من خالل التلميذ نادر الذي يحمل
معه جعبة زرقاء الى ال�صف ،ويزور الممر�ضة با�ستمرار
..مما يثير ا�ستغراب زمالئه الى ان يعرفوا انه يعاني
مر�ض ال�سكري ..فكيف �سيكون موقف نادر؟
تأليف :د  .رزان رخا بشناق
رسوم  :علي شمس الدين
القياس 16 -) 22.5x 16.5( :صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مرجان ومرجانة

يقرية المرج��ان..وهل �سينجح
م��اذايفعل نعم��ان ف 
يالبح��ث المطل��وب �إع��داده للمدر�س��ة ،ح��ول
ف�� 
ق�صة تجم��ع بين الخي��ال والواقع .
ه��ذا المو�ضوع؟ ّ
ومحموره��ا الحف��اظ عل��ى البيئة ومعرف��ة خ�صائ�ص
المرجان والبحر الأحمر.

جده ،فيرحلة بحرية للتجارة متنق ً
البين
يرافق ناج 
ي ّ
موانئ منطقة البحر الأحمر وخليج عدن�..إنها رحلته
مدة.وها ه وينقل �إلينا
الأولى التيكانيحلم بها منذ ّ
مرت معه
انطباعاته وم�شاهداته ،والأحداث التي ّ
خالل الرحلة.

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :انطالق محمد علي
القياس)24×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سليمان الشيخ
رسوم :سرور علواني
القياس)24×17( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

�إلى هواة الت�سلية والمرح والمعرفة�،ألعابذهنية م�سلية
تدور كلها فيبيئة ومياه البحر الأحمر وخليج عدن.

القراء �إلى حياة البحر الأحمر،
هذا الكتاب ينقل ّ
وخليج عدن بالر�سم التف�صيلي والمفردات
�سميات.
ُ
والم ّ

تأليف :سناء شباني
رسوم :دانية الخطيب
القياس)24×17( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

مرجان ومرجانة �أخوان يهويان المغامرة والترحال ،
هيا نرافقهما وهما يتنقالن من مكان �إلى مكان،
ّ
داخل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
شعر :بيان الصفدي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×17( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة مرجان ومرجانة

تأليف :سلمى بدوي
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)24×17( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

ُترى ،لماذا يرمي ذلك الرجل بالنجمات �إلى البحر
على طول ال�شاطئ، وما هو الحوار الذي دار بينه
وبين ذلك ال�شاب الذيالتقاه؟ ت�ستند هذه الق�صة �إلى
حكاية من التراث الم�شترك بين ال�شعوب.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :محمد سعيد بعبلكي
القياس)24×17( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة غابة السنديان
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سلسلة شوقي وأنا

مختارات �شعري��ة من ديوان �أمير ال�شع��راء� ،أبطالها م 
ن
الطيور:الع�صف��ور القبرة،ملك الغرب��ان،الحمامة...
مرة مغامرة تخل�ص منها بحكمة وعبرة.
تخو�ض فيكلّ ّ
شعر :أحمد شوقي
رسوم:محمد سعيد بعلبكي
القياس 52 - )27×24( :صفحة ـ غالف مق ّوى

هي ق�صة الذبابة التي تحوم فوق مكب النفايات
ثم تهزم الذئب، عندها
ف
ي الغابة .تزعج الدب ّ
تجتمع حيوانات الغابة للبحث عن حل للتخل�ص
من الذباب.ترى ما هو هذا الحل،وهل �سينجح؟
تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :أسامة مزهر
القياس34 - )21×14( :صفحةـ غالف ورقي

هيق�صة القرد حيار الذييدعيالمعرفة ح ّتى ف 
ي
ع�شاب ًا،رغم
مهن االخرين.ذا 
تيوم قرر �أ ني�صبح ّ
قرر الحيوانات �أن
جهله في هذه المهنة .عندها ُت ّ
تلقّنه در�س ًاالين�ساه ،وال�سر ه و في «ع�شبة النار ».
ما هيهذه الع�شبة وما ق�صتها؟
تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :أسامة مزهر
القياس)21×14( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

مختارات من ديوان �أمير ال�شعراء ،حول الحيوانات
ي �صعدت في ال�سفينة ..الأرنب، الدب،
الت 
الحمار...القرد..الثعلب.
شعر :أحمد شوقي
رسوم:محمد سعيد بعلبكي
القياس )27×24( :ـ 56صفحة ـ غالف مق ّوى

مختارات من ديوان �أمير ال�شعراء بطلها ملك الغاب ة
«الأ�سد» الذي يعي�ش حكايات ومغامرات مع
حيوانات الغابة.
راع �أن يت�آمر مع ٍ
ذئب �ضد غنمه؟ ه 
ي
هل ُيمكن ِل ٍ
ي «زامار» الذي خ�ضع للذئب، ووافقه
ق�صة الراع 
على خطته ب�سبب خوفه منه،ماذا طلب الذئب منه ،
مطو ًال،وكيف انت�صر على �أ�سطورة
هل �سيخ�ضع له ّ
الذئب الذيال ُيقهر؟
تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :أسامة مزهر
القياس 20 - )21×14( :صفحةـ غالف ورقي
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كان اللقلق طبيب الغابة ،لك ّنه بد�أ ب�إهمال مر�ضاه،
حين اكت�شف �أ ّنه �شاعر فين�سيه غروره واجبه تجاه
�أ�صدقائه ،ويكون ال��ر ّد در�س ًا قا�سياً ،لك ّنه يثمر
طيبة..
مفاج�أة ّ

شعر :أحمد شوقي
رسوم:محمد سعيد بعلبكي
القياس )27×24( :ـ 52صفحة ـ غالف مق ّوى

تأليف :اسماعيل الصغير
رسوم :أسامة مزهر
القياس20 - )21×14( :صفحةـ غالف ورقي
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سلسلة كليلة ودمنة

+8

سلسلة أحسن القصص

مطوقة تقود رفيقاتها وتخ ّل�صهن من ال�شبكة..
حمامة ّ
غرابيطلب ال�صداقة مع جرذ..
يتعر�ض لو�شاية الوا�شين فيبالط الملك..
وابن �آوى ّ
كلّهذا وغيرها من الق�ص�ص والأحداث تدور على �أل�سنة الحيوانات،
فيمتعة ال تنتهيعبر الأجيال.

تمتد �إلى زمن عام الفيل ،وزمن �أبرهة
ينقل �إلينا هذا الكتاب حكايات ّ
ملك الحب�شة ،الذي �أراد هدم البيت العتيق.
حكايات م�ؤلمة ومفرحةّ ،
ت�شكل جميعها زاداً من �أح�سن الق�ص�ص،
مب�سط وب�شكل رحب لتنع�ش �أفئدة
ّ
تم اختيارها ن�ص ًا ور�سم ًا ب�أ�سلوب ّ
وتنمي ذائقتهم الأدبية.
مخيلتهم
ل
غ
�ش
ت
ال�صغار،
ُ
ِّ
ّ

(بتص ّرف) عن ابن المقفّع
نص :نبيهة محيدلي
رسوم :محمد سعيد بعلبكي
القياس)24×19( :ـ 66صفحة ـ غالف مق ّوى
متوفّر بغالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس)31.5×26( :ـ 72صفحة ـ غالف مق ّوى
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سلسلة حكايات ملونة
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سلسلة حكايات ملونة

علي طفل �صغير مولع بالع�صافير..
خطرت فيباله فكرة ،فطلب من والده
�أن يلتقط له �صورة مع ع�صفور .طلبه
غريب،ولكنه قديتحقق.

يدور حوار بين ال ّليل وال ّنهار للمفا�ضلة
ال �أ ّنهما ال
بين محا�سن كلّ منهما� ..إ ّ
ي�صالن �إلى نتيجة حا�سمة  ،ويقتنعان
�أ ّنهمايتكامالن ولكل دوره.

عباد ال�شم�س، الت 
ي
�إ ّنها ّ
ق�صة زهرة ّ
تدور بوجهها مع ال�شم�س،�إلى ال�شرق
عند �شروقها ،و�إلى الغرب عن دغروبها
ب�أ�سلوب �شاعريدافئ.

�..أغم�ضت البنت جفنيها..وهيتعلم �أنها
تلعب مع والدها لعبة من تلك الألعاب التي
يقوم بها الأطفال عادة، ويعرفون �أنها غير
حقيقية�..أخذ الوالد بيدها..وم�شيا مع ًافي
ّ
الهواء،فياتجاه منزلهما فيالقرية البعيدة،
الت ياليمكنهما الو�صول �إليها.

ف «�سناء»
ف �ي ه��ذه الق�صة ت��ت��ع� ّ�ر 
ال�صغيرة �إلى الثلج وه و ّ
يالأ�شجار
يغط 
وال��ح��ق��ول  ،تخرج م��ع �شقيقها من
منزلهما الريفي �إلى �أح�ضان الطبيعة
ي اكت�ست بالبيا�ض، ويلعبان بالثلج
الت 
بطريقة مختلفة.

كتاب ينقل �إلينا اجتماع العائلة حول
الموقد، وحكايات الجدة والأم في
جوبديع دافئ ..
�سهرات ال�شتاء ،في ّ

تأليف:محمد علي شمس الدين
رسوم :لمياء عبد الصاحب
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :محمد حسين صلواتيان
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :سرور علواني
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :حلمي التوني
القياس)26×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :لجينة األصيل
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :لجينة األصيل
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

الهيئة اللبنانية لكتب االوالد
�أف�ضلر�سم

بد�أت تنتاب الجدة �أم عا�صم �أعرا�ض
ع�صبية جديدة ،لم تكن معهودة من
ّ
قبل ،من رجفة يد و�شفة �أحياناً ،وارتفاع
مفاجئ في ال�صوت .كان يجري ذلك
والعائلة ال تدري لماذا ..وتت�ساءل في ما
بينها عن ال�سبب� ..إلى �أن تكت�شف �أ ّنها
الجدة.
حق هذه ّ
مق�صرة في ّ
ّ
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تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :سامر أسامة
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

يحكي هذا الكتاب ق�صة الفتى �إيهاب
ذي العينين الزرقاوين، وكان ال�صبي
يع�شق هذا ال ّلون لدرجة �أنهيرى كل ما
حوله �أزرق، حتى �أحالمه كانت كلها
زرقاء!

ق�صة ال��وردة
يحكي ه��ذا الكتاب ّ
ي وجه الريح ،
ي وقفت ف 
الجورية، الت 
متحدية هبوب العا�صفة.
ّ

يحكي هذا الكتاب حكاية ا�ستقبال
القرية ل�شهر ني�سان  ،الذي ينقلها من
ق�سوة ال�شتاء �إلى ربيع الألوان والدفء.

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :غسان السباعي
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :فوتيني ستيفانيدي
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي
متوفّر ككتاب صوتي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :هالة مهايني
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي
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ق�صة حديقة منزل في الجبل ،
�إنها ّ
وهي لي�ست بحديقة عادية، بل حديقة
غ ّناء تظل في مهرجان دائم ال ينتهي،
وتحتفل بكل ف�صل من ف�صول ال�سنة
اليليق به..
عند مجيئه ،احتفا ً

متخيل ،
عرفنا هذا الكتاب ب�أ�سلوب
ّ
ُي ّ
كلّ
ال ّلغة التي
تتحدث بها الطيور، في ِ
ّ
ف�صل من ف�صول ال�سنة الأربعة.

يحكي هذا الكتاب ق�صة طفل رف�ض
�أن ير�سم ما طلب منه المع ِ ّلم  ،لأنه
يرى الأ�شياء بعيون �أخرى، �إنها عيون
ال�شاعر.

�إ ّنها ا�ستعادة لحكايات قديمة ،تحتاج
ل�سماعها كلّ حين .حكايات تتع ّلق
بالقيم وب�أ�شهر من حمل هذه القيم
وعبر عنها خير تعبير.
ّ

جده ككثير من الأحفاد.
يحمل ع�صام ا�سم ّ
جده،
يكت�شف ع�صام �أن هيعرف الكثير عن ّ
وهذا الأم ر يثير اهتمام �صديقه �سامي،
فيعرف ع�صام كلّ هذا
ويت�ساءل:ترى كي 
جده ،ولميره من قبل؟!
عن ّ

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :كاظم طالئي
القياس)26×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :لجينة األصيل
القياس)26×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :محمد علي شمس الدين
رسوم :حلمي التوني
القياس)26×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :عبد التواب يوسف
رسوم :علي شمس الدين
القياس)28×21( :ـ 12صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)22×22( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

كتاب يتناول مغامرات �شعرية بطلها الفتى
�أنمار الذي يخو�ض في كل مرة مغامرة فيها
الكثير من الفانتازيا والخيال في ا�ستعرا�ض
�شعري،و�سط جوٍي�ضج بالحياة والمرح ،وقد
�أ�ضافت �إليه الر�سوم التي احتلت م�ساحة من
الكتاب ،الكثير من الحركة.
أشعار :بيان الصفدي 
رسوم :لجينة األصيل
القياس)22.3×24.5( :ـ 44صفحةـ غالف مق ّوى
متوفر بغالف ورقي

جائزة النادي الثقافي العربي
معر�ض بيروت للكتاب
�أف�ضل كتب االطفال اخراج ًا
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ي ه��ذا الكتاب حكاية ه��دى مع
يحك 
ي غابة
الع�صفور الأزرق ال��ذي �ضاع ف 
كبيرة ،ول م يعرف طريق العودة �إلى �أمه .
خاتمة الق�صة بقيت مفتوحة على احتماالت
عدة،ح�سب مايرغب كل قارئ ويحب.

ي�ضم الكتاب مجموعة ق�صائد ،تعالج موا�ضيع
متنوعة ،ومت�صلة بحياة الطفل وعالمه ،من الثوب
الجميل ،الأطفال ورجل الثلج ،طارت طيارتنا
الحلوة ،الغراب المطرب� ،أغنية البحر...

«م�سمار جحا»« ،جحا وابنه»�« ،أين �أذنك يا جحا؟»...
هذه بع�ض من مغامرات جحا في هذا الكتاب ،الذي
يهدف لإعادة اللقاء والتوا�صل بين �أجيالنا الحالية وتراثنا
الفكاهي الممتع الذي يم ّثل جحا جزءاً �أ�سا�سي ًا فيه.

تأليف :جودت فخر الدين
رسوم :نادين صيداني
القياس)26×21( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

أشعار :سليمان العيسى
رسوم :أسامة مزهر
القياس)28×19( :ـ 64صفحة ـ غالف مق ّوى

تأليف :أماني العشماوي
رسوم :هنادي سليط
القياس)28×19.5( :ـ 44صفحةـ غالف مق ّوى
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جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�أف�ضل كتاب م�ؤلف للطفل العربي

الالئحة الطويلة لجائزة
ال�شيخ زايد للكتاب

ق�صة تحكي عن عملية بحث علمية يقوم بها
م�شجع ًا الأوالد
حبه للفواكه
ّ
ولد �صغير، بدافع ّ
على ال�سعيوراء المعلومة،من خالل المالحظة
والتجربة واالختبار.
تأليف :نبيهه محيدلي
رسوم :لينا مرهج
القياس)24×17( :ـ 28صفحة ـ غالف مق ّوى

جائزة كتابي لأدب الطفل العربي
م�ؤ�س�سة الفكر العربي
م�شروع عربي 21

الالئحة الق�صيرة
لجائزةات�صاالت لكتاب الطفل

«حكم قراقو�ش» و«ال
«اختلط الحابل بالنابل»ُ ،
تقل فول حتى ي�صير بالمكيول» وغيرها...
�أمثال �شعبية مختارة ومتداولة بين النا�س،
يتناقلونها جي ً
ال بعد جيل ،ولكلّ َم َثل ق�صة فيها
من االخت�صار والتكثيف ما يجعلها تغني عن
الكثير من ال�شرح والتطويل.

في هذا الكتاب ا�ستعادة لق�ص�ص الأمثال ال�شعبية
منها ":عنزة ولو طارت" ،و"ر�أ�س الذئب
علمني" و"�أب�صر من زرقاء اليمامة" ،و"الن�صيحة
بجمل" و"حط بالخرج" و"الحرامي على ر�أ�سه
ري�شة" وغيرها من الأمثال المختارة والمتداولة
بين النا�س .

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :انطالق محمد علي
القياس)26.5×14( :ـ 36صفحةـ غالف ورقي

تأليف :هيفاء نعمان الكاظمي
رسوم :انطالق محمد علي
القياس)26.5 ×14( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

في هذا الكتاب �أ�صبحت الحيوانات والأ�شياء
قادرة على التخاطب فيما بينها بلغة �سهلة.وفي
ي كثير
نهاية كل ق�صة عبرة وحكمة ،تكون ف 
اللمع�ضلة �أو ن�صيحة لمنيبحث
من الأحيان ح ً
عنها.
تأليف :زكريا تامر
رسوم :رؤوف الكراي
القياس)32×16( :ـ 52صفحةـ غالف مق ّوى

�صداقة غريبة بين �صبي ن�شيط وذكي وحذاء ينتعله،
فيدور بينهما ح��وارات لطيفة،وم�شاك�سات
وم�شاهد ،ال تخلو من الطرافة والجدية خا�صة
عندما ي�ضطر ال�صبي لبيع حذائه ،ويتخذ بد ًال منه
حذاءاً �سيرثه عن والده.
تأليف:مهند العاقوص
رسوم :ريما الكوسا
القياس)25×20( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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كتاب يحكي عن بنت ا�سمها ناديا ،تجل�س في
حديقتها لتر�سم وتكتب ح��وارات تجري بين
القطة والنهر ،وبين الع�شب والقطة ،والتراب
وال�شجرة ،ال�شم�س وال�سحابة ،وغيرها� ..إلى �أن
تهب الريح عنيفة ...ن�ص غني ب�أ�سلوب زكريا
تامر ال�سهل الممتنع.

تأليف :زكريا تامر
رسوم :رهف شيخاني
 القياس)23×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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القائمة الق�صيرة لجائزة الملتقى
العربي لنا�شرين كتب الأطفال
ال�شارقة

ماذا لو كان الوقت في خزانة ،مفتاحها مع حار�س
�أمين ،ي�ضبط �صرفه ح�سب المكان والزمان المنا�سبين؟
في هذا الكتاب تقتنع لمى من هذا الحار�س �أن الوقت
لي�س ُم�شاع ًا �أو مجاناً ،بل ن�صرف منه بحدود و مقدار،
با�ستثناء حالة واحدة ..ترى ما تكون؟
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :سمية محمدي

القياس)25×20( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
القائمة الق�صيرة لجائزة ات�صاالت لكتاب الطفل
فئة كتاب العام للطفل

تميزه
لكل ف�صل ،من ف�صول ال�سنة� ،ألوانه التي ّ
من باقي الف�صول .في هذا الكتاب ،ال يحكي لنا
عما ي�سمعه ب�أذنيه من
الراوي عما ي�شاهده بعينيه ،بل ّ
�أ�صوات ،في كل ف�صلُ .ترى ،من يكون هذا الراوي؟
تأليف :أمية الصغير
رسوم :ريما الكوسا

القياس)20×25( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
متوفر ككتاب برايل للمكفوفين وضعاف البصر
متوفر ككتاب صوتي

لأن عينيه عينا فنان ،وقلبه قلب �شاعر،
فقد ر�أى فرن�سي�سكو في المياه� ،أي
مياه ،و�أينما وجدها ،مركب حلم ودعوة
�سفرُ .ترى ،ماذا �سيحمل من رحالته،
و�إلى �أين �سي�أخذنا؟

كيف كان لون البطريق في قديم الزمان ،وكيف
تغير ،هل �صحيح انه تغير عندما ن�سي البطريق
�أن ي�ضبط �ساعة المنبه ،بعد �أن ا�ستلقى تحت
�أ�شعة ال�شم�س ،وما عالقة طائر الخر�شنة؟ هذا
ما تحاول �أن ترويه هذه الحكاية.

النص العربي (بتص ّرف) :نبيهة محيدلي
ّ
النص األصلي :إليان باسكولي كافوين
ّ
الرسم :لوسيا هيراتسوكا
القياس)21×25( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

النص العربي (بتص ّرف) :رزان حسن
ّ
النص األصلي :سمية أوزترك أولو
ّ
رسوم :سمية أوزترك أولو
القياس)22×22( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل
فئة كتاب العام للطفل

الئحة ال�شرف
للهيئة العالمية لكتب اليافعين IBBY

يعك�س لنا الطفل �ساري م�شاعر الغبطة والفرح ،التي تعي�شها
�أمه مع ّلمة اللغة العربية ،عندما تن�صرف �إلى تقييم �أعمال
طالبها التعبيرية ،والإبداعية ،وذلك بعد يوم �شاق ومتعثر في
�أكثر من جانب ،فتن�سيها هذه الأعمال كل تعبها ،وينقلب جو
المنزل من قلق وحزن �إلى حيوية وفرح لكل �أفراد العائلة.

يمر
يخرج كركر كل يوم من الغابة وعلى دربه ّ
ب�أ�صدقائه وجيرانه ،ي�س ّلم على هذا وي�صافح
ذاك ،وينتظر مرور هذا �أو ذاك ويحيي الجميع
وي�ست�أذنهم بالمرور :بعبارة مررني من ف�ضلك
وهي عبارة كفيلة �أن تفتح الدرب وت�ؤن�س القلب.

هل النوم �صديق الحكايات؟ �أال ي�ستطيع
�أحدهما �أن ي�أتي بدون الآخر؟ وهل
ي�ستطيع �أبي �أن يحكي حكايات ت�شبه
حكايات �أمي؟

بلبل ال يجيد الغناء كباقي البالبل لأنه
يعاني من الت�أت�أة ...وبالرغم من هذا ف�إنه
لم يفقد ثقته بنف�سه واختار المواجهة
على الهروب...

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :ريما الكوسا

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :وليد طاهر

تأليف :مها صالح
رسوم :صفاء نبعة
القياس)24×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نجوى الدرعاوي
رسوم :لينا ندّ اف
القياس)24×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

القياس)23×23( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

92

القياس)22×25( :ـ 28صفحة ـ غالف مق ّوى

تواجه ال�صغيرة مقولة �أخيها ب�أن عد
النجوم ي�سبب لها الث�آليل في وجهها
ويديها ولكنها تع�شق النجوم وتحب �أن
تعدها ...لذلك تتخطى حاجز الخوف
فت�صبح بطلة..
تأليف :عال حسامو
رسوم :سالي سمير
القياس)24×17( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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تفتت قطع الكعك وتبعثرت «الكريما» والفواكه على االر�ض،
�شعر �سليم و�سليمة ب�صدمة كبيرة ،لكنهما �صمما على معالجة
الموقف .فهل ينجحان في �إعداد كعكة بديلة لوالدهما ومن
ي�ساعدهما في ذلك؟

رواية كتبها «�سرفانت�س» منذ حوالي � ٤..سنة ،لكنها ما زالت
حية ،وفي كلّ العالم ،من خالل �شخ�صية ذلك الفار�س
�إلى اليوم ّ
حدد لنف�سه مهمة م�ساعدة ال�ضعفاء .ق�صة من
الجوال الذي ّ
ّ
م�صورة -ممل�ؤة بالأحداث ،ي�سـتمتع
�شرائط
العالمي
أدب
ال
ّ
الطفل بقراءتها ،تنقـله �إلى عوالم �أخرى وتنمي مخيلته.

�صياد وحيوانات الغابة
ق�صة من ق�ص�ص الحيلة والذكاء ،بين ّ
التي تتغلب عليه بتعاونها وتخطيطها  ،فتخيفه ب�ضخامة
مما جعله يترك مهنة ال�صيد ،واالنتقال
�أرجلها و�أذانهاّ ،
�إلى مهنة �أخرى ،يقوم فيها بت�صميم �أقنعة كدمى متحركة
لحيوانات الغابة..

يدخـل �صـحن الخ�ضـار في مناف�سة غير متكافئة مع �أطباق
مما يجعل الأطفال ال ُيقبلون عليه .كان
�شهية ومتنوعـةّ ،
ال�صحن ي�شـعر بالإحباط ،لكنه لم يفقد الثقة بنف�ســه..
ِانتظـر و�صـبر �إلى �أن جاء الحلُّ  ..يهدف هذا الكتاب الى
ا�شاعة ثقافة �صحية �سليمة لدى الأطفال.

تأليف :حنان طبق
رسوم :سالي سمير

إعداد :منى مرعي
رسوم :خوسيه لويس

تأليف :الحسن بنمونة
رسوم :فرانسيسكا كوسانتي
القياس)27×24( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيلة ماجد
رسوم :سمية مح ّمدي
القياس)24×20( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

القياس)26×21( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

القياس)27×19.5( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

جاج في الحظيرة على الأر�ض دون حراك،
ُيفاج�أُ حمادة َّ
بالد ِ
ثعلب بدا ميت ًا �أي�ضاًَ ..يت� َّأملُ الم�شهد ،في ِّ
وي ّ
فكر،
وبينها
فكر ُ
َ
ٌ
ُ
ُ
ُّ
�ضع فر�ضي َته
ي
أن
�
قرر
وي
علب،
ث
ال
موت
في
أ�شك
�
أخته:
ل
ويقول
َّ
ُ ُّ َ َ
قيد االختبار ..ف�إلى ماذا �سي�صل؟
َ

يهدف هذا الكتاب �إلى �إبراز جمالية الأجواء العائلية الدافئة
والهادئة والت�شجيع عليها .والتحيات هي بداية االهتمام
واالحترام من ال�صغار للكبار ومن الأبناء لوالدتهم ..

منطقية ،ولك ّنها
ككلّ الأ�ساطير التي تبدو مختلفة ،وغير
ّ
تحول �إلى
جميلة ّ
جداً وم�سـ ّلية ...كانت �أ�سـطورة ال ّت ّنين الذي ّ
�شجرة برتقال ،بعدما ابتلع بذورها دون �أن يلتفت �إلى ن�صيحة
�صديقته البومة الحكيمة ..ق�صة غنية بالم�شاعر والأحا�سي�س
المفعمة بال�صدق والدعم والوفاء.

«مربع» لي�س بمعناه الهند�سي ،فالمربع هنا �شخ�صية
هي ق�صة
َّ
لها �أحالمها وطموحها التي ي�سعى لتحقيقها ،بالـرغم من
المقيدة بالزوايـا الأربعة ،ورغم محاوالت الإقناع
�إمكـانـاته
ّ
من �أمه �أنه ال يمكن �إال �أن يكون مربعاً� ..إال �أنه بالمثابرة
والجد والإجتهاد يتحول �إلى �أ�شياء مده�شة.

تأليف :عبد الجواد الحمزاوي
رسوم :أماني البابا

تأليف :باسمة الوزّان
رسوم :لينا ندّ اف

تأليف :عائشة الحارثي
رسوم :مارتينا بيللوسو
القياس)27×21( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

تأليف :علي عاشور الجعفر
رسوم :رهف شيخاني
القياس)22×22( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

القياس)22.5×16.5( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

القياس)25×20( :ـ 24صفحة ـ غالف ورقي
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جائزة بوغ�سيان  /ال�سبيل لأدب الطفل

هذا الكتاب يحكي ق�صة رجل مع ب�ستانه الذي ال
يرى ب�ستان ًا �آخر ي�ضاهيه جما ًال وم�ساحة وتنوعاً..
�شيئ َا ف�شيئ ًا تنك�شف �أمامه الحقيقة :فب�ستانه مجرد
واحد من ب�ساتين كثيرة ت�ساوي وتفوق ب�ستانه في
هذه ال�صفات .فهل يتقبل الأمر...؟ وكيف؟

الكتاب يحكي عن كاتب  ،يبحث عن فكرة لق�صته
الجديدة  ،وبعدها يبحث عن �شخ�صية منا�سبة
وينـ�شـئ م�ســرح
ويبحـث عن الـزمان والمكان ُ
الأحداث وينــقل لنـا ما يحـ�صل من داخـل ق�صـته من
مغامرة ال تختلف عن مغامرته هو ككاتب .

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لينا مرهج
القياس)25×20( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :وليد طاهر
القياس)32×23( :ـ 36صفحةـ غالف ورقي

القائمة الق�صيرة لجائزة ات�صاالت عن فئة كتب العام

عندما تعتر�ض �أحدنا �صعوبات..
ف�شـل� ،أحـزان �أو خيبات  ..فـ�إن �أجـمل ما نود
�سـماعه� ،أو قوله لأنف�سنا في تلك اللحظات :
“كلُّ �شـيء �سـيكون على ما ُيـرام”.

متجولة من مكان �إلى مكان ,تنقلها
حكاية مهن
ِّ
المتجولة من ُعمرٍ �إلى
لنا عيون طفلة تبني �أحالمها
ّ
ُعمرٍ  ،يجمع بينها نثر الفرح و ر�سم االبت�سامات على
الوجوه.

تأليف :محمد العتابي
رسوم :علي شمس الدين
القياس)21×21( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)29.4×22.2( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

القائمة الق�صيرة لجائزة ات�صاالت عن فئة �أف�ضل �إنتاج
حائز
عل

زع
حائ

تاب
لى
د للك
جائزة الششيخ زاي
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زع
حائ

تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :وليد طاهر
القياس)32×23( :ـ 36صفحة  -غالف مق ّوى
متوفّر بقياس ( - )25×18غالف ورقي

201
9

حائز
عل

�أن تطمح �إلى �شيء �أو �أمر ،وت�سعى �إلى الح�صول
لكن الأجمل والأكثر �أهمية
عليه َل ُه َو �أمر جميلّ ،
�أن تمتلك القوة التي ُت ّ
مكنك من المحافظة على ما
ح�صلْت عليه ،وحقّقته.

19
20

ى

جائزة الششيخ زايد

للك

تا ب

تاب
لى
د للك
جائزة الششيخ زاي
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19
20

ى

جائزة الششيخ زايد

للك

تا ب

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب
فئة �أدب الطفل والنا�شئة

تم اختياره
«من حقي �أن �أ�صبح ما �أريد ولي�س ما ّ
لي» ..هذا ما قاله «هدام» ال�صغير وذو الأحالم
الكبيرة والتي قال عنها الآخرون م�ستحيلة..
يا ترى هل �سينجح في تحقيقها؟
تأليف :حسين المطوع
رسوم :وليد طاهر
القياس)22×22( :ـ 40صفحة  -غالف مق ّوى
متوفّر بغالف ورقي
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سلسلة حكاية من الشرق

وما �إن حلّ ّ
الظالم،ح ّتى �أ�سرع الخفافي�ش
�إل��ى �سمندر ليحملوه �إل��ى منطقة نائية
بعيدة� .صعدوا به ر�أ�س الجبل، وهناك،
ال�شم�س، التي �ست�شرق
رموه في مواجهة ّ
في�صباح اليوم التالي..

حكاية تراثية تحكي ق�صة الببغاء الذ 
ي
ي قف�ص عند �أح��د التجار،
عا�ش ف 
وا�ستطاع بحنكته وذكائه �أن ينال
حريته.

ي هذا الكتاب ق�صة الرجل الذ 
ي
يحك 
خ�سر �أمواله، وا�ست�سلم للك�سل والي�أ�س،
ل يحلم با�ستعادتها، يرى ُحلم ًا ير�شده
وظ 
�إلى كنز في�سافر للبحث عنه ،لكننا نكت�شف
ي النهاية �أن الكنز الثمين الذييبحث عنه
ف
ال ي�شبه الكنز العادي، ويجده في مكان
غير متوقع .حكاية من �ألف ليلة وليلة.

تأليف عن (السهروردي):
(بتص ّرف) نبيهة محيدلي
رسوم :فيروزة جل محمدي
القياس )28×23( :ـ 32صفحةـ غالف مق ّوى
متوفر بقياس ( - )21×17غالف ورقي

تأليف عن (مثنوي):
(بتص ّرف) نبيهة محيدلي
رسوم :فادي عادلة
القياس 32 - )28×23( :صفحة ـ غالف م ّق ّوى
متوفر بقياس ( - )21×17غالف ورقي

تأليف عن ألف ليلة وليلة:
(بتص ّرف) نبيهة محيدلي
رسوم :فادي عادلة
القياس 36 - )28×23( :صفحة ـ غالف مق ّوى
متوفر بقياس ( - )21×17غالف ورقي

جرته المت�شقّقة
«...ولطالما �سمع النا�س اللينعت ّ
�سميها ال ّناق�صة ،وتارة �أخرى
ب�أب�شع ال ّنعوت.فتارة ُي ّ
يتكبد الم�شقّة ب�سببها ،
العاجزة �أو الك�سولة�..إ ّن ه
ّ
ولوال فقره لرمى بها بعيداً،و�صارت مهملة».
جرة
�إ ّنها ّ
ق�صة �شاب من الهند ا�سم ه «الل» يعاني مع ّ
مت�شقّقة ال يمكن �أن ي�ستغني عنها.
تأليف عن حكاية تراثية من الهند:
(بتص ّرف) نبيهة محيدلي
رسوم :فادي عادلة
القياس36 - )28×23( :صفحة -غالف مق ّوى
متوفر بقياس ( - )21×17غالف ورقي
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الق�صة م�شكلة في ركوب
يواجه بطل ّ
دراجته ال��زرق��اء الجديدة، التي ت�سير
ويقرر �إهداءها �إلى ابن
على دوالبين،
ّ
عمه كريم، وبعد ذلك يندم على وعده،
ّ
ويرغب في االحتفاظ بها عندما ي�صبح
بارع ًا في ركوبها .وتحدث المفاج�أة،
عمه الموقف.
عندما ُينقذ ّ
تأليف :حسن عبد الله
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )21×14( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

الهيئة اللبنانية لكتب االوالد
�أف�ضل كتاب لالطفال

السلسلة القصصية للفتيان والفتيات

يعتمد زكريا تامر في هذه الق�ص�ص على
ي ُعرِ ف بهما �أ�سلوبه،
الب�ساطة والخيال الت 
مقدم ًا كلمات وعبارات مليئة بالمو�سيقى
ّ
القراء
متعة
يزيد
ن

�
أ
أنه
ش�
�
من
ما
،

الحلوة
ّ
الغنية الواردة في
بالحكايات والمواقف ّ
الكتاب.

ي�ضم ه��ذا الكتاب ثماني ع�شرة ق�صة
ّ
ق�صيرة .يعتمد الكاتب فيها على الب�ساطة
في عر�ض المواقف، وال��روح التربوية
الراقية لتر�سيخ ال�ضمير اليقظ لدى القارئ.

تأليف :زكريا تامر
رسوم :هالة مهايني
القياس )21×15( :ـ 116صفحةـ غالف ورقي

تأليف :زكريا تامر
رسوم :لجينة األصيل
القياس )21×15( :ـ 48صفحةـ غالف ورقي

�أربع م�شكالت يواجهها �أربعة فتيان
ظ��رف��اء ،ف�ي �أرب���ع ق�ص�ص م�ستقلة ،
يت�ضمنها الكتاب و�سط مغامرات
ومواقف مثيرة  ،يثبتون خاللها �أ ّنهم
جديرون بالإعجاب.

يحكي هذا الكتاب ق�صة الجمل ،
الذي عانى رف�ض الآخرين له  ،ب�سبب
عدم رغبته في القيام بالأعمال العادية،
ال�أ ّنه لم ُيحبط �إذ ُيحقّق �إنجازاًخا�ص ًا
�إ ّ
به،ينا�سب طموحه ويعيد لنف�سه الثقة.

يتناول هذا الكتاب ن�ص ًا تاريخي ًا مثيراً
وطريف ًا، ِ
جامع ًا بين المغزى الإن�ساني
والأخالقي الذي يحفل به تراثنا وبين
الق�صة الجذابة والم�سلي ة.
ّ

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :علي شمس الدين
القياس )21×14( :ـ 52صفحةـ غالف ورقي

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :إنطالق محمد علي
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :إنطالق محمد علي
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي
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السلسلة القصصية للفتيان والفتيات
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يقدم لنا ه��ذا الكتاب تجربة فتى يجد
ّ
محفظة ف ي ال�شارع، فيخو�ض مغامرة
�إعادتها �إلى �صاحبها والقى عمله ردود فعل
كثيرة �أثنت على عمله وه ّن�أته، ما دعاه �إلى
اال�ستغراب واالندها�ش، وطرح ت�سا�ؤالت
مفتوحة كثيرة.

ّ
وتمكنت
عادت الأفعى من جديد،
من ال�سيطرة على الغابة وطرد �أبنائها،
ي ذلك �أدواتها من غربان
ت�ساعدها ف 
�سود،ون�سر �أعماه جوع وج�شع.لكن
يقرر العودة �إلى
الع�صفور «�سو�سو» ّ
الغابة.

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )21×14( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

تأليف :عبد المجيد زراقط
رسوم :أحمد الخطيب
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :سناء شباني
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )21×14( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي
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غ���ادر ال��ح��م��ار «�أب���و م��وزة»
ح��ظ��ي��رت��ه، ب��ع��د �أن الزم��ه��ا
�سنوات ،وراح يبحث عن لقمة
ي�أرجاء القرية،فوجدها
طعام ف 
تحول
تغيرت تمام ًا،والبيدر ّ
قد ّ
وتتبدد �أحزانه
�إلى ور�شة عمل.
ّ
ع��ن��دم��ا تخبئ ل��ه الأح����داث
الق�صة.
مفاج�أة مفرحة فينهاية ّ

أحب
يحدث �شجار بين بطل الق�صة و� ّ 
ال�شجار �أن
�أ�صدقائه، ولم يلبث هذا ّ
ي وعراك،
تحول �إلى تما�سك بالأيد 
ّ
نتج عنه خ�صام بين ال�صديقين،وقطيعة
ت�ستمرطوي ً
ال،�إلى �أن ت�صل ر�سالة �إلى
ّ
ي
ال�صديقين، وتحدث المفاج�أة ف 
الق�صة.
نهاية ّ
تأليف :حسن عبد الله
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

متخيلة ب�أ�سلوب
ق�صة تراثية
ّ
زكريا تامر  ،وم�ضمونها يتع ّلق
بالماء و�أهميته وتر�شيد ا�ستعمال ه
عبر حوار لطيف بين الحكماء.
تأليف :زكريا تامر
رسوم :لجينة األصيل
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

مقارنة بين الأي��ام الما�ضية والأي��ام
الحا�ضرة، م��ن خ�لال حديث بين
الأب واوالده، ّ
فيطلع الطفل على كلّ
مظاهر الحياة االجتماعية القديمة،
يطر�أت عليها.
والتطورات الت 

�إنه امتحان من نوع �آخر ..امتحان ف 
ي
الحياة .يعي�شه مجموعة من الأ�صدقاء
ي����زورون دفتر
ال��را���س��ب��ي��ن ،عندما
ّ
يغيرون ر�أيهم بحث ًا عن
العالمات  ،ثم ّ
النجاح الحقيقي.

تأليف :د .طالل عتريسي
رسوم :علي شمس الدين
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

تأليف :حسن عبد الله
رسوم :سامر أسامة
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

يمر
يتناول هذا الكتاب تجربة ممتعة ّ
بها فتى ،عندما يحاول ا�ستعادة كرة
ي حديقة قريبة من ملعب
�سقطت ف 
المدر�سة، فيخو�ض �صراع ًا داخلي ًا ال
ال �أ ّنه يقع
يلبث �أن يح�سمه �إيجاب ًا، �إ ّ
مجدداًمغامرة
في�سوء فهم ليخو�ض ّ
�إثبات براءته.
تأليف :حسن عبد الله
رسوم :سامر أسامة
القياس )21×14( :ـ 16صفحةـ غالف ورقي

بطل ه��ذا الكتاب يرغب بالح�صول
على الع�صافير ..وي�سعى لذلك بو�سائل
تعر�ضه �أحيان ًا للخطر وت�سبب
�شتى ّ
له الم�شاكل في المدر�سة .ولكن..
الع�صافير ال تنتظر �أح��داً وما «كل ما
يتمنى المرء يدركه» بل يدرك البطل
في نهاية الق�صة �أن حب الع�صافير ال
يكون بحب�سها بل ب�إطالقها نحو ملعبها
الوا�سع ..الف�ضاء ..بعد �أن تكون تركت
له هدية ..ري�شة من ري�شاتها...
تأليف :محسن الهذيلي
رسوم :نصير حيدر
القياس )21 ×14( :ـ 20صفحةـ غالف ورقي

يتناول هذا الكتاب حكاية فرخ
�صغير ،رف�ض �أن يطير ك�إخوته
ال�صقور ،خ��وف � ًا م��ن الطيران،
ولكن �أمه ت�سعى لتخلي�صه من هذا
الخوف ،فتلج أ� �إلى البوم الحكيم،
الذي كان لديه ن�صيحة ناجحة في
جعل الفرخ ال�صغير يواجه خوفه،
ويتغ ّلب عليه.
تأليف:إياد زيعور
رسوم :علي شمس الدين
القياس )21 ×14( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي
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حكايات وعبر
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ّ
نفكر ..نتع ّلم ..نحفظ في رح��اب القر�آن الكريم
يعر�ض هذا الكتاب �أن�شطة متنوعة لغوية �أو فنية �أو
ذهنية ،والمو�ضوعات هي من �سور القر�آن الكريم.
إعداد :سناء شباني وسلمى بدوي
رسوم :دانية الخطيب
القياس)24×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

عديدة هيالق�ص�ص والحوادث التيارتبط ذكرها بنبع
�أو بئر ماء  ،بحر �أو نهر ...لي�صبح هذا الماء �شاهداً
عليها  ،وناطق ًا با�سمها، فخ ّلدت بخلود الحدث، هذا
الكتاب يتناول بع�ض هذه الق�ص�ص ،كما وردت في
القر�آن الكريم.
إعداد :علي السيد
رسوم :محمد حسين صلواتيان
القياس)24×17( :ـ 48صفحةـ غالف ورقي

�سل�سلة حكايات تتناول كلّ منها جانب ًا من الحياة وال�سلوك، وف 
ي
مربها �أنا�س قبلنا،
كلّحكاية عبرة هيفكرة نافعة،وخال�صة تجربة ّ
في �أزمنة م�ضت، رحلوا ب�أج�سادهم وب�أ�سمائهم �أي�ض ًا، وبقيت لنا
منهم حكايات وعبر.
إعداد :علي السيد
رسوم :محمد شمس الدين
القياس)28×10.5( :
16صفحةـ غالف ورقي

يتناول هذا الكتاب بع�ض الأمثال التي وردت ف 
ي
القر�آن الكريم ،من خالل ق�ص�ص� ،ضربها اهلل عز وجل
بنا�س �أو حيوان �أو جماد.لتكون عبرة وقدوة للنا�س.
إعداد :علي السيد
رسوم :علي شمس الدي ن
القياس)24×17( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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ـ جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل ـ �أف�ضل �إنتاج
ـ الئحة ال�شرف للهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY

+9
ل «�شغبوب» في تجربته
ي هذه اليوميات، يرافق االطفا 
ف
المدر�سية بكل محطاتها :الدرو�س  ،والمنا�سبات، والعطل،
يحدث
غنية، وهو ّ
والأعياد والحفالت .تجربة �شغبوب ّ
القراء عنها بتفا�صيلها الحلوة كثيراً  ،والحلوة بع�ض ال�شيء،
ّ
والمرة �أحيان ًا، وهي ت�شبه تجارب االطفال في الكثير من
ّ
مفا�صلها...ولحظاتها.

يت�ضمن ه��ذا الكتاب مختارات موجزة ومب�سطة  ،من
ّ
�أ�شهر الن�صو�ص الق�ص�صية والروائية والم�سرحية العالمية
ي �إغناء الفكر
التي خ ّلدها تاريخ الأدب، لأدباء �ساهموا ف 
يتجتمع وتتالقى في
الإن�ساني،و�أورثونا هذه «الروائع»الت 
كثير من القيم فيمواقف مت�شابهة عابرة للزمان والمكان.
إعداد :سليمان الشيخ
رسوم :مجموعة من الرسامين
القياس)21×16.5( :ـ 188صفحةـ غالف ورقي

في هذا الكتاب  ،نعي�ش مع ٍ
ِ
لحظات ت� ُّأم ٍل،
بنت �صغير ٍة
م�شهد
تتكر ُر بِتكرارِ الم�شهد الذي ُتطل عليه من ُ�شرفتها .
ٌ
ّ
الزمن ،ليراه كلٌّ على طريقته.
مك ّث ٌ
ف ّ
يمتد عبر ّ

تأليف :وليد معماري
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )24×16( :ـ  128صفحةـ غالف ورقي
تأليف :وليد معماري
رسوم :حسان زهر الدين
القياس )24×16( :ـ  152صفحةـ غالف ورقي

القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)25×20( :ـ 24صفحةـ غالف مق ّوى
متوفّر بغالف ورقي

ثالث ق�ص�ص ،يجمع بينها �سرد التجربة الإن�سانية :في الق�صة
الأولى ن�شهد معاي�شة للمذياع القديم و�صو ًال الى الكمبيوتر،
وفي الثانية ف�شل ال�سعي للح�صول على المال والرزق عبر
الم�صباح ال�سحري .ومع الثالثة نعي�ش بكل عمق لحظة
التغ ّلب على المخاوف الداخلية ،واالنطالق في الحياة مع
�شخ�صية �سلحوف ...
تأليف:فرح حمداوي
رسوم :رؤوف الكراي
القياس)35.5×18( :ـ 36صفحة ـ غالف مق ّوى

�أدرج على الئحة ال�شرف للهيئة العالمية لكتب اليافعيينIBBY

هل يمكن تدريب ال��دواب وخا�صة البغال على
�إ�شارات ال�سير والمرور؟ بطل هذه الق�صة حاول
ذلك معتمدا على نظرية بافلوف .هل ينجح؟
تأليف :سليمان الشيخ
رسوم :فادي عادلة
القياس)25×19( :ـ 36صفحةـ غالف ورقي
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«�إنه يوم عر�ض المواهب ..لكن ماهر ال ي�ستطيع
الم�شاركة ..وقريبا �سيجبر مع والدته على الرحيل..
فال مكان له بين كل ه�ؤالء الموهوبين والمتميزين،
لأنه ولد بال موهبة».
تأليف :منال الغداني
رسوم :لجينة األصيل
القياس ) 30×20( :ـ 28صفحةـ غالف ورقي
متوفّر بقياس ()24×16

ماذا لو خطر في بال �أحد االطفال ت�سا�ؤالت حول ماهية
العيد :هل هو �شخ�ص؟ قريب �أم بعيد؟ وجهه م�ألوف �أم
غريب؟ هل هو طويل �أم ق�صير؟ هل يمكن �أن يكون طائراً
مث ً
ال �أم مخلوق ًا �آخر؟كتاب يتناول خيال الأطفال الطليق
وت�سا�ؤالته العفوية ،في قالب تحيكه مظاهر العيد الجميلة:
رائحة الكعك وثياب العيد والعيدية والمراجيح.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :رؤوف الكراي
القياس )30×30( :ـ 36صفحة  -غالف مق ّوى
متوفّر بقياس ( - )21×21غالف ورقي
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خ�سر عالء كلَّ �أ�صدقائه ،ب�سبب �سوء معاملته لهم..
ولكن ،لم يفت الآوان ،واالعتذار هو �أول خطوة
ال�ستعادتهم ..هذا ما قالته له المر�شدة الإجتماعية..
فهل ينجح؟
تأليف:سناء خضر
رسوم :علي شمس الدين
القياس)23.5×16.5( :ـ 24صفحة ـ غالف ورقي

بال�سخرية م ّني قائالً :كيف حالك يا
«بد�أ طالل ّ
إ�سفنجي؟ من الم�ؤكّ د � ّأن � ّأمك
ال�شعر ال
�صاحب ّ
ّ
ال�صحون .واقترب م ّني
ت�ستعين ب�شـعرك في جلي ّ
ليدفعني فلم �أهرب».
التنمر..
هذا جـزء من حكـايتي مع ّ
تأليف:فاطمة فرحات
رسوم :علي شمس الدين
القياس)23.5×16.5( :ـ 28صفحة ـ غالف ورقي

كتاب يقرب الواقع للنا�شئة ،وي�صور التحوالت
التي تح�صل في حياة النا�س ،وكيفية التغلب عليها
والنق وندب
..وال�سعي للتغيير بالعمل ال بالتم ّني،
ّ
الحظ والجلو�س بال عمل.
تأليف ورسوم :وليد طاهر
القياس)24×24( :ـ 44صفحة ـ غالف مق ّوى
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ل�صين ،فقانون
الحكاية هي ل�شقيقين فُر�ض عليهما �أن يكونا ّ
المدينة كان يفر�ض على كل مواطن �أن يعمل في نف�س مهنة
�أبيه ،ووالد ال�شقيقين ل�ص كما كان �أبوه من قبله� ،إال �أن ن�ضال
ال�شقيقين �ضد هذا الواقع يثمر في دعم القيم النبيلة التي تدين
كلَّ �أ�شكال ال�سرقة .ويمتاز �أحد ال�شقيقين بذكاء خارق،
ي�ستخدمه في نهاية المطاف لم�صلحة وطنه و�أهله ،حينما
َّ
يتمكن من تغيير قانون المدينة و�إلغائه.
تأليف:أحمد السبياع
رسوم :علي شمس الدين
القياس)16.5×21.5( :ـ 56صفحةـ غالف ورقي

ـ القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي جائزة معر�ض بيروت الدولي � -أف�ضل �إخراج
ـ القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي الجائزة التقديرية لكتب الأطفال فئة النا�شرين في
براتي�سالفا 2017 BIB
ـ القائمة الق�صيرة لجائزة كتابي القائمة الق�صيرة لجائزة ات�صاالت

الفرح منها ،فراحت تبحث عنه
حكاية طفلة �صغيرة �ضاع
ُ
في مالعب نزهاتها ,لكنها لم تجده وظلت حزينة ..و�سبب
�شعورها بالذّ نب النف�صال والديها .فنعي�ش معها
حزنها
ُ
لحظات حزنها وقلقها ،وقراراتها الطفولية البريئة� ،إلى �أن
ي�أتيها الحل من عالم الطفولة �أي�ضاً.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :لجينة األصيل
القياس )26×21( :ـ 40صفحة ـ غالف مق ّوى

يعر�ض هذا الكتاب م�شكلة يعاني منها الكثيرون ..عندما
يعي�شون هو�س ال�شراء � ،شراء كل �شيء .وتكدي�سه ،لت�ضيق
الم�ساحة حولهم ت�ضيق و ت�ضيق �أكثر و �أك��ث��ر ...لحد
الإختناق.
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :وليد طاهر
القياس )25×20( :ـ 36صفحة ـ غالف مق ّوى
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سلسلة حكايات مصّورة لليافعين

+12
القائمة الق�صيرة لجائزة ال�شيخ زايد للكتاب

الـدودو هذه،
«فيكلّ زمان ومكان� ،إذا ما بحثنا ب�إمعان،
«�شعرت الحقيبة بالحما�سة لمغادرة الواجهة
« ..وكـانـت الـعديـد من طـيـور ّ
ّ
ق�صة �أحد
محط�أنظار
فقد م ّلت من �أن تكون
الز
ّ
جاجيةْ ،
ّ
تف�ضل ا�ستعمال دماغها .وكـانت �ســعيد ًة بذلك ..ف�سنجد خروفا�أ�سود بين الخراف،هذه ّ
ّ
»
ل
ؤا
�
ال�س
هو
هذا
أطير..
�
ال
أو
�
أطير
�
ال�سود».
الخراف
ال ّنا�س».
ّ

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

«و�سواء �أكانت الغيوم من الماء �أم من الجبنة،ف� ّإن
المنظر من فوق كان رائعاً»..
تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

«مني�ضحك مع ت ّنين فياليد ي�ضحك كثيراً».

«يبقى �أن ن�ضع العلم ونجد ا�سم ًامالئم ًاللكوكب،
ثم �سنجول ونكت�شف لنخبر �أهل الأر�ض
ّ
باكت�شافنا».

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي

«الم�سكين «نمر»لميتع ّلم �أن ي�صطاد ما يقتات
به ..ظلّ طامع ًا بما تطبخه � ّأمي».

وقررت �أن تقتفي �آثار
ِا َ
حت�ضنت قمر َ
دفترها والقلمّ ،
تم ِ
تط مركب ًة
�شخ�صيات ْابن المق ّفع،
المهم �أن قمر لم ْ
ّ
بم�صباح عالء
من ،وال ا�ستعا َن ْت
الز ِ
ِ
عبر َّ
ِلت ْنتقلَ بها َ
احتاجت �إليه كان دفتراً وقلم ًا و�أجنح ًة من
الدين ،ما
ْ
ِ
هماتها.
الخيال .وبد� ْأت ُم ّ
تأليف:نبيهة محيدلي
رسوم :مقدمات القصص محمد سعيد بعلبكي
الخربشات :محمد شمس الدين
القياس)26.5×24( :ـ 64صفحة ـ غالف مق ّوى
متوفر بقياس ( )21×14ـ غالف ورقي

كيف تجتمع الذئاب لتحكي الحكايات ؟ وكيف �صار ذنب الدب
وتجر بيتها معها؟ وكيف حمل
�أبتر؟ ولماذا تزحف ال�سلحفاة ببطء
ّ
اللقلق النار من ال�سماء ف�أ�صبح منقاره �أحمر؟ هذا الكتاب رحلة في
عالم الحكاية والأ�سطورة بحث ًا عن الأجوبة لمثل هذه الأ�سئلة ،وما
�أكثرها .فالحكاية وحدها هي التي تحدثنا عن العنقاء ،ومن �أين
ت�أتي ،وعن الت ّنين والمدن ال�ضائعة وغيرها من المو�ضوعات التي
تبقى حقيقتها عالقة بين الواقع والخيال..
تأليف:إسماعيل الصغير
رسوم :فادي عادلة
سيناريو ورسوم كاريكاتور :نصير حيدر
القياس128 - )23.5×16( :صفحة ـ غالف ورقي

تأليف ورسوم :فادي عادلة
القياس)15×23( :ـ 24صفحةـ غالف ورقي
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َن ْف�سي� ،أحالمي ،غرفتي ،كتابي ،حا�سوبي�..أخي
يوم لهوٍ مع
جدتي
ّ
ال�صباحّ ،
وجديُ ،
ال�صغير� ،شاي ّ
ّ
ِ
�سروتان ،حديقتي� ،ضيعتيٌ ،
جبل
�أ�صحابي� ..سنونوةٌ،
ق ُْر َبنا يت�صل بالغيوم ..هذا �أنا
تأليف :جودت فخر الدين
رسوم :علي شمس الدين
القياس )24×17( :ـ 32صفحةـ غالف ورقي

في �أحد ال ّأيام التقت مجموعة من الخيوط،
بهمة ون�شاط ومن دون توقّف.
كانت تعمل ّ
وكان كلّ خيط ي�أخذ دوره ليحبك ويحكي..
يحبك ويحكي..
فين�صت له الجميع..
تأليف :نبيهة محيدلي
رسوم :حسان زهر الدين
القياس)29×21( :ـ 28صفحة ـ غالف ورقي

ن�ص �شعري ينقل م�شاعر طفل يراقب نجمة حزينة
في ليلة عا�صفة .كتاب غني بالم�شاعر و المخاوف
واالحا�سي�س االن�سانية.
تأليف :جودت فخر الدين
رسوم :وليد طاهر
القياس)21×14( :ـ 16صفحة ـ غالف ورقي

م�صورة للأطفال واليافعين ،تتوجه �إليهم بظرفها
ق�صة ّ
لماحة حول الأ�سرة
وفنيتها وال تخلو من �إ�شارات تربوية ّ
وتحديداً عالقة البنت ب�أمها.
تأليف :ميس داغر
رسوم :لينا مرهج
القياس)25×20( :ـ 28صفحة ـ غالف ورقي
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للباحثين والمهتمين
باقة من الكتب الإلكترونية تم تقديمها ح�سب
ال�صفوف وذلك ب�إ�شراف مخت�صين في المجال
التربوي .وقد ّ
غطت من ال�صف الأول حتى الرابع.

هذا الكتاب عمل علمي حول �أدب الأطفال عموم ًا
والق�صة تحديداً فيه مو�ضوعات ت�ستدعي المهتمين
للوقوف �أمامها منها :الإعتبارات الرئي�سية التي يجب
يحب الأطفال
�أن تراعى عند الكتابة للأطفال – لماذا ّ
الق�ص�ص..؟ ـ مراحل النمو الأدبي عند الأطفال –
القامو�س الم�شترك بين العامية والعربية – حدود الخيال
في �أدب الأطفال ...ومبد�أ ال�ضوابط العامة والتطبيق
㞋㞋㞋㞋㞋p㞋كتب الأطفال – نحو نظرية جديدة:
الفردي – �إخراج
p㞋㞋äư㞋ᡰ㞋㞋㞋㞋юx㞋Ä㞋Ô
«الإخراج الم�سرحي في كتب الأطفال» �إلخ...
ahmadmag@dm.net.lb

تأليف :أحمد نجيب
رسوم :فارس قره بيت
القياس)24×17( :ـ 112صفحةـ غالف ورقي
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