
دليل 
األنشطة



املقدمة 

منذ القدم والقصص تكتب وتروى، حيث تعتبر القصص الوسيلة 

املناسبة للحديث عن حياتنا اليومية ومعتقداتنا وأحالمنا. وتعد 

أيضاً طريقةً فعالةً لتعليم األجيال املستقبلية وللتسلية والترفيه. 

في هذا املعرض ستجدون أمثلةً رائعةً من القصص التي كُتبت من 

قِبل األطفال املشاركني في مسابقة الكتابة اإلبداعية باللغة العربية 

للسنة الدراسية 2019-2020 ملدارس الدار. 

أثناء استكشافك للمعرض، يمكنك استخدام الدليل اإلرشادي ملعرفة 

املزيد عن عمل املؤلف. 



عمل املؤّلف



أنواع القصص 

بعض القصص املوجودة في املعرض عبارة عن قصص مستوحاة من 

مواقف قد تكون واقعية  (قصص واقعية) وبعضها مأخوذه من وحي 
الخيال (قصص خيالية). 

ماهي قصتك املفضلة؟ ومالذي أعجبك فيها؟

هل كنت تتمنى بأن تكون هناك تكمله للقصة أو 
تنتهي بأحداث مختلفة؟ في املساحة أدناه، أكمل 

القصة ودون أو ارسم ما سيحدث بعد ذلك.

حان 
دورك!



النوع األدبي 

توجد هناك أنواع شتى ومختلفة من القصص الخيالية. ومن هذه 
األنواع؛ قصص الخيال، الخيال العلمي، الغموض، والقصص 
الشعبية، وقصص الخيال الواقعي بما معنى القصص املختلقة 

واملؤلفة ولكنها تلتمس الحياة الواقعية ويمكنها أن تحدث في الواقع.

ما نوع القصص التي تحب قراءتها؟

هل يمكنك العثور على بعض القصص 
من نوع أدبي معيّـن في هذا املعرض؟



هل يمكنك إعادة كتابة قصة واحده من هذه 
القصص ولكن من نوع أدبي مختلف؟ 

حان 
دورك!



السمات الشخصية 

من أكثر األشياء أهمية في القصة هي الشخصيات.  عندما تقرأ أي 
قصة، ستجد دائماً فيها شخصيات تحبها أو تكرها. نجد أن الكاتب 
الجيد يبث الحياة في شخصياته من خالل استخدامه للغة الوصفية 

والتصويرية. 

ماهي شخصيتك املفضلة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بناءاً على وصف الشخصيات، هل يمكنك رسم 

صورة لشخصيتك املفضلة؟

حان 
دورك!



عمل الرّسام



الرسوم التوضيحية هي صورٌ  مرئيةٌ 

تجعل القرّاء يفهمون النصّ بشكل أفضل. 

تعمل الصورُ والكلماتُ معاً بعدّة طرق، فهي 

جمهور على تخيّل أو إنشاء صور 
تساعد ال

ذهنية إلعداد القصّة والشخصيّات والحبكة.

الرسوم 
التوضيحية 

أثناء استعراضك للمعرض، هل يمكنك العثور على مثال 

لرسم توضيحي يصور حدثاً رئيسياً أو ذروة القصة؟



قم بإعداد رسم توضيحي جديد لحدث 

رئيسي في قصتك املفضلة من  املعرض!

حان دورك!



األسلوب هو الطريقة التي يصور بها الفنان أو الكاتب 
موضوعه. كما يصف كيف يعبر الكاتب عن رؤيته. 
أما الوسيلة فيقصد بها املواد التي يستعني بها 

الفنان إلنشاء عمل ٍ فني. يستخدم بعض الرسامني 
أكثر من وسيلة إلنشاء رسم توضيحي.

األسلوب 
والوسيلة 

حان 
دورك!

اختر قصة من املعرض وحوّلها إلى قصة مصورة. 





أفضل ما يميز املؤلف هو أن يكون قادراً على أن يشارك 

أعماله مع األخرين. 

 إن  كنت ترغب بأن يؤخذ عملك بعني االعتبار في معرضنا 

عبر اإلنترنت، أرسل عملك إلى بريدنا اإللكتروني: 

InfoADCL@dctabudhabi.ae




