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 نبذة عن الطالبتٌن

أَا يُاز أدزس فٍ جايؼح أو 

انمسي لضى انطفىنح انًثكسج 

أطًح فٍ انًضتمثم أٌ أصثح 

 يؼهًح َاجحح.

أَا َىزج أدزس فٍ جايؼح أو 

انمسي لضى انطفىنح انًثكسج 

أطًح فٍ أٌ أصثح يؤنفح كتة 

 نألطفال

 تؼسَف تًجهح انطفم انصغُس

وانتٍ لاو  5252أتسَم يٍ ػاو  52هٍ يجهح إنكتسوَُح صدز األول يُها فٍ 

تئػدادها وتصًًُها انطانثح َىزج انرتُاٍَ وانطانثح أيم انُفُضٍ. تحتىٌ هرِ 

انًجهح ػهً صهضهح يٍ لصص تستىَح نألطفال، ويمتسحاخ نمصص َطهغ 

ػهُها انطفم، وتجازب ػهًُح تضُطح، ويؼهىياخ تضُطح ػٍ انحُىاَاخ، 

، وأَضا تحتىٌ ػهً صىز نهتهىٍَ وػًم فٍُ، وزصىياخ لاو تسصًها أطفال

 وأنؼاب نهطفم، ويفاهُى نغىَح، وزَاضُح، ودَُُح نألطفال وغُسها.



 

 قصت عٍ انصدق

أخوته بالكرة فً ٌوم من األٌام كان الطفل دمحم ٌلعب مع 

فً مجلس الضٌوف وكانت األم منشغلة فً المطبخ 

لتحضٌر الحلوى، وفً أثناء اللعب جاءت الكرة فً 

التً على الطاولة فسمطة الفازه على األرض  ازهالف

األم  عتوانكسرت لألسف فمد خاف دمحم جداً، وسم

الفازه  صوت فذهبت تجاه الصوت فنظرت إلى

ها، فمال دمحم أنا ٌا أمً المكسورة فمالت من الذي كسر

أننً لن  والكن لم الصد ذلن واعتذر وأوعدن ٌا أمً

الحدٌمة.  بالكره فً وألوم باللعبأكرر ذلن مرة أخره 

 فسامحته األم ألنه لال الصدق ولم ٌكذب.
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 المؤلفة: نورة الذبٌانً
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 إلٌهابالسعودٌة ٌذهب  توجد الكعبة المشرفة بمكة المكرمة

 الخالق.هللا لٌعبدوا  بالكعبةمكان؛ لٌطفوا الحجاج من كل  

 أبرهةوكان بالٌمن رجل اسمه 

 الكعبة.األشرم ملكا شرًٌرا ٌكره 

 من الناس أنوطلب  الكعبةمعبًدا على هٌئة أبرهة بنى 

 لكن لم ٌذهب أحد إلى معبده الكعبةٌذهبوا إلٌها مثل  



  

 المرجع: لصص وحكاٌات بالعربً. 4

 ، وحٌنما الكعبةلٌهدم وجهز جًٌشا فٌه فٌل عظٌم  أبرهةغضب 

 لنصرة بٌته الحرام هللاعن رده، تدخلت قدرة عجز أهل مكة 

. من هللاوقفت الفٌلة ولم تتحرك منعها  الكعبةقرب  أبرهةعندما وصل 

علٌهم طًٌرا مثل العصافٌر وفً أقدامها حجارة صغٌرة من  هللاالحركة. وأرسل 

 د هلك ومات.نار جهنم إذا أصابت الواح

من الهدم. وفً هذا العام ولد النبً  الكعبةوجٌشه وحمى هللا  أبرهة هللاقتل 

 )ملسو هيلع هللا ىلص( فكان مولده خًٌرا ورحمة للعالمٌن دمحم



 

  

قصص 

 ٌروٌها الطفل

  :الغش عن قصة

د كبٌ فٙ بُج أسًٓب زٚى دائًب يب حراكس ٔحقٕو ببنغش يٍ انخٙ قسٚبت يُٓب فٙ انًقع

خخببز ٔنى حراكس، طبعب سٕف حغش يٍ أ٘ أحد فٙ ٕٚو يٍ األٚبو كبٌ عُد زٚى ا

بجٕازْب نكٍ قسزث انًعهًت أٌ حبعد انًقبعد عٍ بعضٓب يٍ أجم عدو انغش، ٔكبَج 

بً، ٔبعد اَخٓبء ٔقج بت شبطسة ٔال حغش، زٚى نى ححم شٛئزٚى طبنانًعهًت ححسب أٌ 

االخخببز قبو انجًٛع بإعطبء انٕزق نهًعهًت يبعدا زٚى نى حعطٙ ٔزقخٓب نهًعهًت، 

حعجبج انًعهًت ألٌ زٚى دائًب أٔل ٔاحدة حعطٛٓب انٕزقت، فسأنج انًعهًت زٚى نًبذا نى 

انًعهًت انطبنببث يٍ ٚعطٙ زٚى قهى؟  ححهٙ؟ كربج زٚى ٔقبنج نى ٚكٍ يعٙ قهى، فسأنج

فقبيج طبنبت بإعطبء زٚى قهى. ٔببنصدفت شبفج انًعهًت زٚى حقٕو ببنغش، زٚى حهج 

االخخببز ٔنكٍ ببنغش، ٔقبيج انًعهًت بإعطبء زٚى صفس فٙ االخخببز ٔاعخبسحٓب نى 

خٍ ألَٓب حهج ببنغش، فسجعج زٚى انبٛج ٔسأنخٓب أيٓب عٍ االخخببز، فقبنج حصه ححم

عهٗ صفس فٙ االخخببز ألَٙ نى أحم بُفسٙ ٔقًج ببنغش، فقبل أيٓب نقد َٓبَب زسٕل 

هللا عٍ انغش ٔقبل صهٗ هللا عهّٛ ٔسى" يٍ غشُب فهٛس يُب" ٔعدث زٚى أيٓب بعد 

 انغش يسة أخسٖ.

 قصة األرنب:

مره كان فً أرنب ما ٌسمع كالم أمه، قالت له أمه لو عملت أذى مره أخرى بزعل منك وربً كمان ٌزعل منك، األرنب لم ٌسمع كالم أمه وعمل أذى 

 أخرى.

 وفً مرة خرج من البٌت من غٌر ال ٌستأذن من أمه، وهوا ٌمشً فً الحدٌقة قابل وحش كبٌر، وخاف األرنب جدا.

 الوحش األرنب ماذا تعمل هنا؟ قال األرنب أننً هربت من البٌت ألننً مزعل أمً. سأله

 تعرف ماذا أعمل فً الً ٌزعل أمه؟ قال األرنب ال ال أعرف. قال الوحش

 قال الوحش أنا أكل الً ٌزعل أمه.

  فذهب األرنب مسرعا إلى البٌت وقال ألمه أنا أسف ي أمً ولن أزعلك مرة أخرى، فسامحته أمه.
5 

 سنوات 6وعمرها  المإلفة: فرٌدة

 سنوات 5المإلفة: ملن وعمرها 
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 وٌةالترب تحتوي على مجموعة من القصصٌتم تحمٌلها من قبل الطفل و مواقع
 المفٌدة

مقترحات "

 "قصص أطفال



 ملون

 طعام

 تجارب علمية للطف ل       

 
 طسٚقت انخجسبت

 ثى حٕضع  ٚسكب انحهٛب انسبئم فٙ انصحٍ

 األنٕاٌ ثى َضع عهٗ عٕد األذاٌ صببٌٕ ثى 

 انحهٛب فٙ انصحٍ. هٗــع ًَسزِ

 
 انخفسٛس انعهًٙ

 ٙ ـٕدة فـٕجـٌٕ انًـخج اندْـٌٕ ٚشـببـانص

 ٚفعم ببندٌْٕ انخٙ َغسهٓب  انحهٛب، يثم يب

  يٍ أٚدُٚب

  

 لٌبــالح

 عود  احرــالس

 أذنٌن

 حلٌب 

 سائل

صابون 

 سائل

 صحن
ربة

ج
ت الت

أدوا
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 https://t.co/rDEXZvZbCBالمرجع: 



 تُضح تطفى             
َضغ تُضح داخم كىب انًاء انؼادٌ، وَجة أٌ تغسق انثُضح إنً  طسٚقت انخجسبت:

لاع انكىب، ثى َصة تؼض انًاء انضاخٍ فٍ انكىب األخس وَضُف إنُح خًش 

يالػك كثُسج يٍ انًهح، وَُتظس انًاء حتً َثسد، ثى تؼد ذنك َضغ انثُضح انثاَُح فٍ 

 األخس. وصُجد أٌ انثُضح تطفى ػهً صطح انًاء تؼكش انكىب هرا انكىب،

أٌ كثافح جزئُاخ انثُضح أػهً يٍ كثافح انًاء انُمٍ، وهرا يا َجؼم  انخفسٛس انعهًٙ:

انثُضح األونً تغسق فٍ انًاء، فٍ حٍُ أٌ كثافح انًاء انًانح أػهً يٍ كثافح انثُضح، 

 نرنك تطفى انثُضح انثاَُح.

 

 

 

 

 

 

 أدواخ انتـجـستـح

 

 

كوب ماء   

 فاتر

كوب ماء 

 ساخن
 بٌضتان مـلـح
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 الحٌوانات األلٌفة

 الحٌوانات المفترسة
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 خروف دٌك بطه قطه

 تمساح دب أسد نمر

 هٌا نتعرف على الحٌوانات وغذائها

 الحٌوانات



  
للطفلعمل فنً          

لتزٌٌن غرفتة          
 

                                                         

 

 

 

      

  

لماش جوخ 

بؤلوان 

 مختلفة

خٌوط لتثبٌت 

األشكال 

 علٌها

غراء خاص 

األشغال ب

 ٌةٌدوال

 ممص

 أدوات العمل
 الخطوات:

ٌقص الطفل قطعه من القماش األبٌض على  (1

، وٌتم أٌضاً قص مستطٌل شكل سحابة كبٌره

 بالون الذي ٌرغب به الطفل.

الخطوة التالٌة ٌقوم الطفل بقص قلوب من  (2

 األقمشة ذات األلوان المختلفة. 

 طوٌلة و ٌقوم الطفل بقص ثالث خٌوط (3

وم بلصق طرف الخٌط بالسحابة متساوٌة وٌق

 من الخلف. 

ٌقوم الطفل بلصق القلوب على الخٌوط  (4

النازلة من السحابة بحٌث تكون المسافات 

 بٌنهم متساوٌة.

ٌقوم الطفل بلصق السحابة على القماش  (5

 المستطٌل 

بعد االنتهاء من التنفٌذ ٌصبح لدٌنا عمل رائع  (6

 وجمٌل.
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 قم بمسح البار كود إلتباع الخطوات



 رسومات األطفال 

 سنوات 5فاطمة عمرها  سنوات 6دمحم عمره 

 سنوات 6 اعمره نور سنوات 4أمل عمرها 

 سنوات 3خالد عمره 
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 هٌا ٌا صدٌقً نتعرف على الطفل ورسمته
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 يا صغريي لكي تصبح رائعة قوم بتلوين الرمسة 

 لون وأستمتع



 

  

13 

 أ لعب وتسىل 
 ببعضهاصالها ٌصغٌري قوم بالتخطٌط على النقاط إلهٌا ٌا                  هٌا ٌا صغٌري قوم بتوصٌل كل من األتً إلى غذائه       

 صال الفلفل إلى الباذنجانلم بإٌ لم بإٌصال الفطر إلى السلة                      



 

 

  

 الحروف
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 هٌا ٌا صدٌقً نتعلم الحروف



 

  

Letters 
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 هٌا معًا نتعلم الحروف اإلنجلٌزٌة
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 هيا مًعا نتعلم بعض االتجاهات  
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هٌا بٌنا لنتعلم 

 ما هً الصالة

 من أركان اإلسالم الركن الثانًالصالة عماد الدٌن وهً 

متجًها فً  خمس صلواتأنا مسلم أصلً فً ٌومً 

وأحافظ على صالتً للكعبة الشرٌفة قبلة كل المسلمٌن 

 الصالة فً وقتها

ما هً الصلوات 

 ؟الخمس

 العصر الظهر  الفجر

 العشاء المغرب

 الصالة ً قوم بمسح البار كود لتعلم كٌفٌةهٌا ٌا صدٌق



 
  

 هٌا نتعرف على األٌام العالمٌة
 الٌوم العالمً للمرأة

هو احتفال عالمً ٌحدث فً الٌوم الثامن من شهر 

مارس/ آذار من كل عام، وٌمام للداللة على االحترام 

االلتصادٌة، العام، وتمدٌر وحب المرأة إلنجازاتها 

بهذه المناسبة جاء إثر والسٌاسٌة واالجتماعٌة. االحتفال 

عمد أول مإتمر لالتحاد النسائً الدٌممراطً العالمً 

 .2445والذي عمد فً بارٌس عام 

 الٌوم العالمً لإلبداع واالبتكار 

نٌسان/  02ٌتم االحتفال بالٌوم العالمً لإلبداع واالبتكار فً 

أبرٌل من كل عام بموجب لرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

وذلن لتعزٌز الوعً  0222نٌسان/ أبرٌل  02الصادر بتارٌخ 

بدور اإلبداع االبتكار فً تحمٌك التنمٌة المستدامة، والتؤكٌد على 

زء خطط النمو االلتصادي دور الصناعات اإلبداعٌة كج

والتخفٌف من الفمر، حٌث بلغ حجم التجارة العالمٌة بالسلع 

ملٌار دوالر  604 0222والخدمات اإلبداعٌة خالل العام 

 أمرٌكً.

 الٌوم العالمً للطفل

ٌوم الطفل هو الٌوم الذي ٌحتفل فٌه باألطفال، فً توارٌخ تموٌمٌة 

 العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.مختلفة، فً مختلف دول 

نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بٌوم الطفل  02وفً 

العالمً حسب توصٌة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً العام 

م بؤن تمٌم جمٌع البلدان ٌوماً عالمٌاً للطفل ٌحتفل به 2454

ال بوصفة ٌوماً للتآخً والتفاهم على النطاق العالمً بٌن األطف

 ولد أعلنت األمم المتحدة فً هذا الٌوم لانون حموق الطفل.

 الٌوم العالمً للمصة المصٌرة

فبراٌر تارٌخاً عالمٌاً لالحتفال بالمصة  24اتخذ من ٌوم 

المصٌرة كؤدب فنً أوجد له مكانة ضمن بالً أنواع فن 

الكتابة، لتزحف وتتخذ سمفاً عالٌا فوق الرواٌة بتفشها 

 ظل هذه األخٌرة كمجموعة لمصص صغٌرة.التً ت

 

 الٌوم العالمً للتوحد

 ٌصادف الثانً من أبرٌل من كل عام، وٌهدف إلى التعرٌف به، والتحذٌر من مرض التوحد.

، بدأ نفاذ اتفالٌة حموق األشخاص ذوي اإلعالة، وبذلن تم التؤكٌد من جدٌد على مبدأ أساسً من مبادئ حموق اإلنسان 0222فً عام 

العالمٌة للجمٌع. وٌتمثل الغرض منها فً تعزٌز جمٌع حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة لجمٌع األشخاص ذوي اإلعالة وحماٌتها 

 م المساواة، وتعزٌز احترام كرامتهم المتؤصلة.وضمان تمتعهم الكامل بها على لد

نٌسان/ أبرٌل بوصفة الٌوم العالمً للتوعٌة بمرض التوحد ) المرار  0ولد أعلنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة باإلجماع ٌوم 

ٌتمكنوا من العٌش حٌاة كاملة للمساعدة على تحسٌن نوعٌة حٌاة الذٌن ٌعانون من التوحد حتى ( لتسلٌط الضوء على الحاجة  60/234

 وذات مغزى كجزء ال ٌتجزأ من المجتمع.
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 الولاٌة من فٌروس كورونا

 اإلجراءات االحترازٌة لحماٌة نفسك وعائلتك

حافظ على مسافة  تجنب لمس وجهك البقاء فً المنزل

 آمنة

تناول األكل 

 الصحً

اغسل ٌدك جٌداً 

 بالماء والصابون

ارتداء الكمامة عند 

 المنزل الخروج من
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تطبٌمات مفٌدة 

 لألطفال

 ومن هذه التطبٌقات:

 تاٌنً تاب تطبٌق تعلٌمً لالطفال 

 

 

  موقع وتطبٌقStarfall ABCs 

 

 

 تطبٌق أبجد لألطفال 
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 أنشودة 

 "لرآنً"
 ربٌع قلبً قرآنً قرآنً قرآنً

 نور صدري قرآنً قرآنً قرآنً

 قرآنً قرآنً جالء حزنً قرآنً

 قرآنً قرآنً ذهاب همً قرآنً

 قرآنً قرآنً

 آٌات منزالت موعظة وبركات

 آٌات منزالت موعظة وبركات

 قرآنًمنهجً هو فً الحٌاة 

 منهجً هو فً الحٌاة قرآنً

 قبس بالنور أضاء فً األرض وفً السماء

 فً األرض وفً السماء قبس بالنور أضاء

 رحمات وشفاء قرآنً

 رحمات وشفاء قرآنً

 قرآنً قرآنً

 فرقان رب األكوان نور ٌسري فً الوجدان

 فرقان رب األكوان نور ٌسري فً الوجدان

 ٌمأل قلبً باإلٌمان قرآنً

 لبً باإلٌمان قرآنًٌمأل ق

 أتلو منه ما تٌسر وفً آٌاته أتفكر

 و منه ما تٌسر وفً آٌاته أتفكرأتل

 فً كل آن أتذكر قرآنً

 فً كل آن أتذكر قرآنً

 قرآنً قرآنً
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 قوم بمسح البار كود لالستماع إلى األنشودة


