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ترنتسلسلة قصصية لتحفيز المعلمات والوالدين على كتابة القصص التوجيهية ذاتيا باالستعانة باإلن



أن يُحكى 

خالد ومنار كانا يعيشان مع جدتهما في مدينة كانت 

نة وهي مدي“ ملغا”واالن اصبح اسمها “  ىالملتق”تدعي 

في شبه الجزيرة األسبانية في أوروبا 

ات جدتهما وكانا يحبان على الدوام التسابق في تلبية طلب

فكانا يساعدانها في ترتيب المنزل 

بالماء  ةالحديقوفي رش 

وفي أمور كثيرة تطلبها الجدة 

وذات يوم 



الجدة كم الحظت 

دة في لعبة ففكرت الج، التسابقهذا ومنارخالد احب  أ  

” لخمس ااحواسهمتفعيل ” فيها عبر يتسابقان أخرى 

العين

نفاأل

ذناأل

اللسان

اللمس 



فقالت الجدة 

؟من منكما يستطيع أن يعدد لي أشياء بلون أحمر

فتسابقا كل من خالد ومنار في جلب أوراق كي 

يعددان عدد االشياء الملونه باللون االحمر 

:فأخذ خالد يكتب ويعدد 

السيارة 



فبادرت منار وقالت

التفاحة 



خالدقال و

سطح منزلنا 



فبادرت منار وقالت

ا سجادة صالة منزلن



صفراأل، فقالت وماذا عن اللون الجدة هما قاطعت

:قالت وفبادرت منار  



خالدقال ثمَّ 

....اسمهثمر  



مناروقالت 



خالدقال و

باص مدرستي 



منارأّما 

: قالت ف



:  خالدوقال 



، مرة أخرى الجدة هماقاطعت

وماذا عن اللون االزرق: وسألتهما 

:قالت وفبادرت منار  •



:خالدثم قال 



للمرة الثالثة الجدة هما قاطعت

:وقالت 
ل ليغمض كل منكما عينيه، وسوف أقرب من أنف ك

يءالشما، والذي يذكر لي اسم هذا ئامنكما شيواحد 

.  سأضع له نجمة

ها وهو فقربت ألنف خالد               ف ش م 

.....: مغمض عينيه ، فصاح وقال 

منحته الجدة نجمة 



فتألنف منار                        فتعرقربت ثم   

....:قالتومنار عليه وهي مغمضة عينيها 

هل تعرفون ماذا منحتها الجدة ؟؟



:لجدتهقال خالد 

نار من طرفي وعلى مبتقديم شيء اآلن م وأقسأنا 

لى أن تتعرف عليه وهي مغمضة عينيها ، فقرب إ

....أنف منار 



ذلك بعد منار وقربت 

.....انف خالد إلى 



حاسة على سنتعرف اآلن حسنا يا أعزائي قالت الجدة ، 

دة جدي

ن أريد م، فقط “ ذناأل”خالل من وسنتعرف عليها 

له صوت ، يء شأن يبحث عن واحد منكماكل

بشرط

وهو يءالشاسم هذا على أن يتعرف كل منكما 

عينيه مغمض 

أشياء فبدأ كل من خالد ومنار يبحثان في المنزل عن

.....ىعليكون لها أصوات ، فعثرت منار 



وعثر خالد 

....على 



تعرف كليها على تلك االشياء 

....فبادر خالد وجاء ب



ثم بادرت منار 

....وجاءت ب



قاطعت الجدة اللعبة مبتهجة 

ف واآلن هل عرفتما اسم الحاسة التي نتعروقالت 

من خاللها على األصوات من حولنا ؟؟

....فبادرا معا وقاال إنها حاسة 

طفلين رائعين، أنكما وخالد، منار قالت الجدة ل

.فائزين وكليكما مجتهدين في التعلم 



إلى اللقاء



:من الممكن 
تفعيل باقي الحواس وفق ذات المنوال 


