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عن ھذا الكتاب:

السخریة نوع من اللغة الیومیة التي تستخدم للمزاح. من المھم تكوین صداقات والتوافق مع اآلخرین. قد یجد 

األطفال صعوبة في فھم ما یعنیھ شخص ما عندما یكون ساخر. ساعدتنا األبحاث على فھم سبب كونھا صعبة. 

لقد أنشأنا ھذا الكتاب بناًء على ھذا البحث، لمساعدة األطفال على تعلم اكتشاف السخریة. الكتاب مخصص 

لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ٤-٧ سنوات. ھذا ھو العمر الذي یبدأ فیھ معظم األطفال في فھم الكالم 

الساخر. استخدمنا الرسوم التوضیحیة باألبیض واألسود على صفحات القصة حتى یتمكن األطفال من تلوینھا 

إذا رغبوا في ذلك. نقترح على اآلباء ومقدمي الرعایة الذین یقرؤون الكتاب لألطفال استخدام صوت ساخر 

عندما یتناسب مع القصة. ال ترد أیًضا في الخروج من النص للتحدث عن أمثلة أخرى للسخریة التي سمعتھا 

أو استخدمتھا. استمتع!ع



یوم االثنین، كانت غرفة سیدني في حالة فوضى كبیرة حًقا.
  وقف األخ األكبر لسیدني بجوار باب غرفتھا، وقال "واو. یا لھا من غرفة مرتب."

" ھا؟" قالت سیدني، مرتبكة.
                                                                                                                        "أنا یجري الساخرة!"   قال األخ. 

تركت سیدني الفوضى في الغرفة وذھبت الى الطابق األسفل لتجد امھا.



قالت سیدني "أمي، ما ھو السخریة؟"
 "السخریة ھي عندما یقول أحدھم عكس ما یقصده." قالت األم.

“یقولون شیًئا لكنھم ال یقصدونھ أو یفكرون بھ في الواقع."
قالت األم، "كما لو كان الجو عاصًفا وممطًرا وقلت" طقس رائع لدینا!"

 لماذا تریدون قول ھذا؟" سألت سیدني.”
ردت األم، "حتى یكون مضحك بعض الشيء."

قالت سیدني، "اه، ممتع."



یوم الثالثاء، في وقت العشاء، صنع ابا سیدني البیتزا.
سیدني تحب البیتزا ابوھا كان دائما یصنع البیتزا اللذیذة.



 

عندما كان األب یخرج أول بیتزا من الفرن، تعثر على البساط ووقاعھاعلى األرض! 
ضحك األخ وقال، "ممتاز یا أبي."

"ھا؟" قالت سیدني، مرتبكة.
انا یجري الساخرة!" قال األخ" .

 قالت سیدني "اه، ممتع."



یوم األربعاء، كانت أم سیدني تقودھا إلى ملعب كرة القدم. سقطت من الشاحنة ورق التوالیت أمامھم وتدحرجت في 
جمیع أنحاء الطریق. لقد تسبب في ازدحام مروري كبیر.

ھزت أم سیدني رأسھا وقالت، "حسًنا، ھذا رائع."



"ھا؟" قالت سیدني. "ھذا لیس رائًعا یا أمي."
قالت أمھا، "أه سیدني، أنا أعنیھا بسخري."

قالت سیدني "اه، ممتع."



یوم الخمیس، كان األخ في غرفتھ یتدرب على التوبا، بدا األمر وكأنھ أصوات الفیل.

 



في المطبخ، غطى األب أذنیھ وقال، "ما ھذه الموسیقى 
الجمیلة!"

كانت سیدني مرتبكة. لم تكن الموسیقى تبدو جمیلة.
بعدھا حصلت على الفكرة.
قالت، "أبي، ھل تسخر؟"
ضحك أبوھا وقال، "نعم!"
" اه، ممتع." قالت سیدني.



یوم الجمعة، صنعت سیدني من الفوضى التي في غرفتھا حدیقة حیوانات. صنعتھا من كومة كبیرة من المالبس 
للقرود للقفز علیھا. لقد صنعت كومة كبیرة من الكتب لطیور البطریق لتنزلق علیھا. نظرت حولھا، مبتسمة، في 

غرفتھا الفوضویة
 لدیھا فكرة.



 
“   یا أخي!" صاحت سیدني، "تعال وانظر كیف رتبت غرفتي!"

عندما دخل االخ غرفتھا، قال "ھا؟" وبد مرتبًكا.
" أنا یجري الساخرة!" قالت سیدني.”

" اه، ممتع" قال األخ مبتسًما في نكتة سیدني.



ھذا الكتاب من بحث یدعمھ مجلس أبحاث العلوم االجتماعیة واإلنسانیة. تم إجراء البحث في مختبر معالجة 
اللغة بجامعة كالجاري. شكراً لألطفال واألسر الذین شاركوا في ھذا البحث.
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