
 وانةي شيكردنةوةي كتيَب ؛كؤرس بووك
 صابر حسني -مامؤستاي بابةت:

 
( هةفتةي 51وانةكةمان دابةشكردووة بؤ اليةني تيَؤري و اليةني ثراكتيكي، بةشيَوةيةكي طصيت ) دالةماوةي ئةمسالَ و سالَي رابردووش

، واتة ةميَهيَتةوة بؤ اليةني ثراكتيكي تةرخان دةكريَيةكةم بؤ اليةني تيَؤري و تاقيكردنةوةكان تةرخان دةكريَ و ئةو ماوةيةي كة د
 .قوتابيةكان خؤيان مومارةسةي ئةو زانيارييانة دةكةن كة ثيَيان طوتراوةتةوة

 ( هةفتةي يةكةم بؤ اليةني تيَؤري تةرخان دةكريَ خؤي لةم بابةتانة دةبيهيَتةوة"51ئةو وانانةي لة موحازةرةكاني )
 

 

 شيلزدنةوةى كتَيب_

 لزدنى اليةنى باش و كةموكوِرى ثزؤطزامةكانى خوَيندن. دياري_
ئةو كتَيبانةى لةسنوورى شيلزدنةوةدا كاريان لةسةر دةكزَي ئةوانةن كة قوتابيان لة باخضةى ساوايانةوة وةكو ثزؤطزامى _

 خوَيندن بةكاريان دَينن تا دةطاتة سانلؤ. 
 . كتَيبضةملي _
 جؤرةكانى كتَيب _
 مةنوةجى نوَي:_
 ى مةنوجى تةقليدىضةمل_
 ئةو كتَيبانةى دةكةونة دةرةوةى ثزؤطزامةكانى خوَيندن. _
 ئةو جؤرة كتَيبانة كارى تاكة كةسني و نووسةرَيم، سانايَيم يان مَيذوونووسَيم كتَيبةكة دةنووسَيت.  _
 جياواسى نَيوان ِرةخنة و شيلار_

 جؤرةكانى شيلار:_ دوو جؤرة شيلارى تاكةكةسىِرةخنة دوو جؤرة، ِرةخنةى خودى و ِرةخنةى بابةتى، شيلاريش _
  

 شيلارى كةرتى:  _
 شيلارى طشتى:  _

 تايبةمتةندييةكانى شيلاركار:_
 لَيذنةى شيلاركزدنى كتَيب_
 

 سةرؤكى لَيذنة: _
 سةرؤكى لَيذنة لةِرووى كارطَيِزييةوة _
 سةرؤكى لَيذنة لةِرووى ثسثؤري سانستيشةوة  _
 شيلارى ناواخن_
 شيلارى ناواخن: مةرجةكانى_
 سوودةكانى شيلارى ناواخن:_
 طزنطى شيلارى ناواخن:_
 تيؤرةكانى شيلارى دةق_

 تيؤرى سينتاكتيم:   -1
 تيؤرى سينانتيم:   -2



 تيؤرى ثزاطناتيلى:   -3

 تيؤرى بنياتى ِرووكارى:   -4

 تيؤرى شيلارى بنياتى قوَل:   -5

 
 طَيِزانةوةى دةق:_
 

 سرتاتيذييةتةكانى خوَيندنةوة:_

  

 َينانى سانيارى لةثَيشينة:   ثَيشلةش كزاوة. بةكاره_ 

 خوَيندنةوةى طشتى:  _
 خوَيندنةوةى ورد_

 

 _المقارنة بين المنهج القديم والحديث
  

 طبيعة المنهاج : -1
 
 تخطيط المنهاج :- 2
 
 طبيعة المادة الدراسية : -3
 
 طريقة التدريس :  -4
 
 طبيعة التلميذ:-5
 
 :أنواع الكتب _ 

 
 :تب من حيث االستخدام إلى نوعينتنقسم الك _

 .والتى تكون القراءة فيها من أجل المعلومات أو التسلية:النوع األول 1_
 المراجع.  تقصد فيها القراءة من أجل البحث عن معلومة معينة من المعلومات وهى كتب والتى:النوع الثانى 2_

  
 :أنواع الكتب الرئيسية _
 

 كتب الخيال _ الكتب المبنية على الحقائق(  _الكتب المرجعيةسةرجاوة_ ة)  كتب السير الذاتية ياداشتنام
 
 
 :كتب السير الذاتية_

 .كتب السير الذاتية هى الكتب التى تتضمن على قصة حياة شخص بعينه، وسرد ألحداث حياته التى مر بها
  

 الكتب المرجعية )كتب المراجع(: -
الكتب أو األعمال المرجعية هى تلك المصادر التى تستخدم لإلشارة إلقسم أو جزء من العمل وذلك إما بغرض العثور 

 .على معلومة حقيقية بشكل سريع أو من أجل المعرفة العامة بموضوع ما
  
 :الموسوعات -أ



ة والتى تحاول أن تلخص كل وهى من أفضل المصادر لقراءة ملخص عام عن موضوع، وتوجد منها الموسوعات العام
  المعلومات فى مجاالت متعددة 

 :القواميس -ب
  تعرض تعريف وملخصات قصيرة للمصطلحات، فتوجد قواميس العامة والقواميس الخاصة .. 

 
   :األدلة/الكتيبات -ج

 .خاص هى أعمال تعرض حقائق سريعة أو أسماء وعناوين ومعادالت وصيغ لموضوع
 
 :األطلس -د

ر لمعلومات تعرض فى شكل خرائط حيث يعتقد البعض أن األطلس ماهو إال خرائط تفصيلية للبلدان فى جميع مصدر آخ
 .أنحاء العالم

 

 :كتب الخيال_
 
  الخيال هو جزء رئيسى من ثقافة اإلنسان_
 
 :أنواع كتابات الخيال )تصنيف كتب الخيال( _
 
 .كتب خيال األطفال -
  :كتب خيال الجرائم_
 .البوليسىالخيال  -أ

 الخيال السرى )الغامض(. -ب
 .كتب خيال الجاسوسية

 .كتب الخيال األدبى
  

 :كتب الخيال التأملى_
 
 .خيال الفانتازيا -أ

 .الخيال العلمى -ب
 
 :خيال الرعب -ج
 
 .مصاص الدماء -أ
  

 :أنواع كتب الخيال_
 
  :كتب خيال الجرائم -
 

  واكتشافها ومع مقترفى هذه الجرائم ودوافعهم.  خيال الجريمة هو نوع أدبى يتعامل مع الجريمة
 
 
 :الخيال البوليسى -أ

 .هو جزء من خيال الجريمة ويركز على التقصى والبحث فى الجريمة 
 
 الخيال السرى )الغامض (: -ب

 .يقع تحت الخيال البوليسى، وتُبنى القصة على حدث غير معلوم أسباب 
 



 :كتب خيال الجاسوسية
 .ن األدب قبل الحرب العالمية األولى فى نفس الوقت التى شُكلت فيه أول منظمات ووكاالت المخابراتظهر هذا النوع م

 
 :كتب الخيال األدبى

 
الخيال األدبى ليس مصطلحاً سهالً وأصبح استخدامه شائعاً منذ السبعينات من أجل التمييز على أنه خيال جاد يختلف 

    عن األنواع األخرى من الخيال 
 :لخيال التأملىكتب ا

 
 .والفانتازيا وخيال التاريخ البديل الخيال التأملى هو مصطلح يشمل الخيال العلمى وخيال الرعب

 
 :خيال الفانتازيا -أ

 
  فيلم سينمائى أو فانتازيا تلفزيونية.  - موسيقى -أدب  -الفانتازيا هى نوع من األنواع المتعددة التالية: فن 

 :الخيال العلمى -ب
 

 . هذا النوع من الخيال بقصد تقديم الترفيه واالستمتاع لقرائه يُكتب
 :خيال الرعب -ج
 .يهدف خيال الرعب إلى إحاطة القارىء بالمخاوف، ويتطلب خيال الرعب وجود سبب إلثارة الخوف لدى القارىء  
 


