
 2021

مجلةمجلةمجلة

طفل اليوم مستقبل الغدطفل اليوم مستقبل الغد

المملكة العربية السعودية

جامعة ام القرى

قسم رياض االطفال

برنامج الطفولة المبكرة 

مجلة إلكترونية، اإلصدار األول.مجلة إلكترونية، اإلصدار األول.مجلة إلكترونية، اإلصدار األول.

مع 
 تسالي
وألعاب



البيا�ات الشخصية:البيا�ات الشخصية:

-التصميم عامة..-التصميم عامة..

لجين خالد سليم.لجين خالد سليم.
  

مؤهالت� العلميةمؤهالت� العلمية
-�البة ب�الوريوس تخصص-�البة ب�الوريوس تخصص

�فولة مب�رة.�فولة مب�رة.
    

المهارات الشخصيةالمهارات الشخصية : :
إم�ا�ية إخراج الصور بمظهرإم�ا�ية إخراج الصور بمظهر

جميلجميل
-الرسم عل� الورق واللوحات.-الرسم عل� الورق واللوحات.  

البيا�ات الشخصية:البيا�ات الشخصية:  
االسم : م�يره مرشد العتيب�االسم : م�يره مرشد العتيب�  

  
المؤهالت العلمية :المؤهالت العلمية :  

�البة ب�الوريوس تخصص �فولة�البة ب�الوريوس تخصص �فولة
مب�رةمب�رة

  
المهارات الشخصية:المهارات الشخصية:

مهارات ادخل البيا�ات واستخداممهارات ادخل البيا�ات واستخدام --
الحاسبالحاسب    

تصمميم الفديوهات والتعديلتصمميم الفديوهات والتعديل  - -
عل� الصورعل� الصور  

الدعم االيجاب� و التسامحالدعم االيجاب� و التسامح    - -

 طفل اليوم مستقبل الغد هي مجلة  إلكترونية تهتم بالقصص الخاصة والتجارب العلمية و

التسالي والمفاهيم اللغوية والرياضيات وبعض األدعية الدينية ذات عالقة باألطفال ، صدر

العدد األول منها في إبريل العام 2021 .

ويأتي انطالق المجلة من إيمان كلية التربية في جامعة ام القرى (برنامج الطفولة المبكرة

)باهمية الطفولة كجزء مهم في المجتمع وكان هذا مشروعنا النهائي لماده أدب وثقافة

الطفل .

أعداد الطالبات :

لجين خالد سليم    منيره مرشد العتيبي        إشراف : أ. اماني اسرة      

من نحن؟من نحن؟من نحن؟
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كان األسد ملكًا حكيمًا للغابة ؛ حكمها فمألها عدًال و أمنًا حتى ساد الحب أرجائها ، و كانت
األرانب تعيش سعيدًة في الغابة تمرح وتلعب وتأكل الحشائش ويغمرها الفرح والحب 

   
 مرض األسد مرضًا شديدًا فحزنت كل الحيوانات إال الذئب، الذي قال لنفسه : "

ٍ
وذات يوم

لقد سئمت أكل النباتات كيف لذئب قوي مثلي أن يعيش دون أكل الحيوانات و افتراسها ،
لقد حان الوقت ألعوض ما فاتني بسبب ذلك األسد المجنون ". فاستغل مرض األسد وذهب

إلي األرانب المسكينة وهجم عليهم وهم يلعبون ويقفزون فأخذ واحد منهم وأكله ،
 وفي اليوم الثاني كرر فعلته و قال لهم بصوٍت مخيف : " لقد انتهي عصر أمانكم أنتم اآلن لي

أنا وال أحد يمنعني عنكم " . فزعت األرانب وحزنت كثيرًا ففكروا في الهروب .
ولكن أمهم قالت لهم : " يا أوالدي لَم نترك وطننا ونهرب؟؟!

إن أغلب الحيوانات في هذه الغابة طيبة ومسالمة ولو خرجنا لمكان آخر سنجد العديد
والعديد من األشرار . إن الهروب من األزمات ليس حًال ، بل الحل هو أن نتعاون حتى نصير

أقوياء باتحادنا فتتصدى له حتي يشفي هللا األسد .
 

  في اتحادتنا قوةفي اتحادتنا قوة
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أخذت األرانب تفكر وتتناقش وتبحث عن نقاط قوتهم فصاح أحدهم قائًال : " يا أخوتي األعزاء ؛
ألسنا بارعين جدًا في الحفر؟!

إن عددنا كبير و نستطيع أن نحفر حفرة كبيرة تحيط بأرضنا .
فقال أرنب آخر : "وهل تمنع الحفرة الذئب من الوصول الينا ؟!!"

قالت األم : "إذا غطينا الحفرة بفروع النباتات و الحشائش سينخدع الذئب ويقتله غباؤه  وطمعه
أعجبت األرانب بالفكرة  ، وبالفعل أسرعت األرانب كلها كبيرها وصغيرها بالبدء في الحفر ولم

يأت الصباح إال وقد أنهوا عملهم حفروا خندق كبير حول أرضهم وأخفوه بالزرع األخضر وفروع
الشجر .

ثم خرجوا صباحًا ليلعبوا أمام بيتهم فرآهم الذئب وأسرع بالجري نحوهم فسقط في الحفرة
ومات .

وهكذا تخلصت منه األرانب وعاشت حياتها في أماٍن وسعادة بفضل تعاونها و اتحادها .
 

 
 

المؤلفات : لجين سليم ، منيرة العتيبي. 
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الفتى الصادق
موقع إقرأ 

 eqae.com ٤

 كان يوسف يلعب  في البيت بالكورة، و 
 اثناء اللعب جاءت الكورة في زجاج

النافذة فانكسرت النافذة!!!       

سمعت ام يوسف صوت شديدا فذهبت إىل
مكان الصوت فوجدت ان الزجاج قد أنكسر

سالت األم:  من كسر زجاج النافذة قال
يوسف : انا يا أماه ولكن دون قصد مني

   اعتذر يوسف المه ووعدها األ
يعود إىل هذا العمل مره ثانية ..

وسامحت األكبر يوم ، ولم تعاقبه
: النه قال الصدق.     

   ووعد يوسف امه انه لن يلعب في
البيت بالكورة مره ثانية حتى اليكون
سببا في كسر أي شيء من أدوات

المنزل.    



 اجتمع الشقيقات الثالثة في الحديقة المكسوة بالثلج أمام بيتهم الجبلي ،كان الثلج
يتساقط ، يغطي األشجار فتبدو وكأنهابيضاء عليها رسوم جميلة ملونة باللون األخضر.

 

٥

قصة ( هيا نصنع رجل الثلج )قصة ( هيا نصنع رجل الثلج )قصة ( هيا نصنع رجل الثلج )   

بدأ الشقيقات يجمعون كرات الثلج و یکورونها کي يصنعوا رجًال ثلجيًا ،صنعوا گرة ضخمة
تشكل جذعه األسفل وكرة أصغر بقليل، تمثل جذعه األعىل، وكرة أصغرتمثل رأسه ، وضعوا

بعض األزرار، كي يشكلوا وجهه وثيابه كما أحضروا جزرة صغيرة کي یصنعوا له أنفًا. 

 وضعوا عىل رأسه قبعة حمراء جميلة وهاهم يلتفون حوله فرحين برجل الثلج.    



آية الكرسي 

رضيت بالله رباً و باألسالم
ديناً ومحمد صلى الله

عليه وسلم 

 المعوذات
 

بسم لله الذي ال يضر مع
اسمه شئ في األرض وال

في السماء  

اللهم بك أصبحنا وبك
أمسينا وبك نحيا وبك

نموت وإليك النشور

المعوذاتآية الكرسي

اللهم بك أمسينا وبك
أصبحنا وبك نحيا وبك

نموت وإليك المصير

أعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق  
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آداب لبس الثوبآداب لبس الثوبآداب لبس الثوب

  ألبس ثيابي بإدخال اليد اليمنى أو القدم اليمنى أوالً ثم اليسرى وأقول

الدعاء: 

"الحمد� الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حوٍل مني وال قوة". 

     

لكي نقضي يومًا جميللكي نقضي يومًا جميللكي نقضي يومًا جميل

وجود األمل ف� حيات�ا

�تف�ر ف� ِ�عم الله

�غ�� و�د�دن

�قرأ

�بتسم و�سلم عل� كل ال�اس 

�أكل أكل صح�

�حب من كل قلب�ا �ضحك عل� �ول

�صل�
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جدول الروتين اليومي

نذهب الى المدرسة

ونذاكر دروسنا

نساعد في

التنظيف 

ً
نأكل جيدا

نلعب مع

األصدقاء  

نستحم ونغسل

وجهنا ويدنا

بالصابون  

ننظف االسنان

بالفرشاة والمعجون 

نبدل مالبسنا

ننام في

هدوء وراحة

٨



لنستمعتبأ

ونتعلم معًا

لنعلم اطفالنا الحروف االنجليزية و العربية   

 وأشكالها وكيفية كتابتها

  لنستمع

ونتعلم معًا  

٩



اكمل الجملة ياصغيري بالحرف المناسب:  

A

B

C

  ....سد   

ب....غاء

    قط.…   

   ….علب  

    أ / ث / ب / ة   
اربط ياصغيري الحرف األول بالكلمة: 

Apple

Book

Sun

Car

S

لنتعلم لغتنا الخالدة واإلنجليزية السائدة ١٠



 

الشرح:

الحلزون من «الرخويات»، وهي حيوانات تنشئ قوقعة تنمو داخلها لحماية نفسها، وعندما

فحصت قواقع الحلزونات رأيت حلقات حولها. بينما ينمو الحلزون يضيف مادة جديدة

إىل قوقعته. تنمو القوقعة عند الطرف أو الحافة، ويضاف المزيد والمزيد من الحلقات.

وتمثل كل حلقة مرحلة من مراحل النمو، وعدد الحلقات التي عدتها يمثل عدد مراحل

نمو الحلزون. وتمتلك الحلزونات األكبر سنا حلقات أكثر عىل قواقعها. 

     
    مصادر التعلم :

بوتر ، جين (۲۰۱۷) . العلوم في ثوان لالطفال . ترجمه احمد شکل . القاهرة : مؤسسة

هنداوي     

 

كيف يمكنك تحديد األعمار النسبية للحلزونات؟

أدوات التجربة

عدة حلزونات

عدسة مكبرة

خطوات التجربة.

(۲) انظر بإمعان لكل قوقعة حلزون. انظر

إىل الحلقات الموجودة عىل القوقعة. 

الحلقات الموجودة عىل كل قوقعة.

 

  

    (1) افحص الحلزونات

 باستخدام العدسة المكبرة
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هل تعلم
فقرة

هل تعلم 

 هل تعلم

 هل تعلم

 هل تعلم

عندما يفرح التمساح فأنه يبكي.    هل تعلم

   .يتجاوز حجم عين النعامة حجم دماغه

   ال يستطيع الفيل القفز

إن السنجاب ال يستطيع تمييز اللون األحمر
على الرغم من إنه لونه.     

 االخطبوط هو أحد الحيونات البحريه الذي
تنمو ذراعيه خالل عدة أسابيع بعد فقدانها  

١٢



 عدد كل سمكة
ً
لنحسب معا

على حدة وندونها في

المكان المناسب:

 صل االشكال بالرقم المناسب

يا صغيري:     

المفاهيم الرياضيةالمفاهيم الرياضيةالمفاهيم الرياضية

١٣



هل يمكنك ياصديقي
مساعدتي في الوصل

إىل القمر؟

لنكمل معاً شكل الصاروخ ثم نلونه:

تسالي

١٤



هيا نلون معًا يا أصدقائي 
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بعض من رسوم اصدقائنا الصغار

صديقتنا : نجود سعيد الصامطي.صديقتنا : نجود سعيد الصامطي.صديقتنا : نجود سعيد الصامطي.   
٥٥٥ سنوات. سنوات. سنوات. العمر :العمر :العمر :      

   

صديقنا: احمد علي العتيبي.صديقنا: احمد علي العتيبي.صديقنا: احمد علي العتيبي.
٥٥٥ سنين. سنين. سنين. العمر: العمر: العمر: 

صديقتنا: سارة احمد الغامدي.صديقتنا: سارة احمد الغامدي.صديقتنا: سارة احمد الغامدي.
٦٦٦ سنوات. سنوات. سنوات.    العمر: العمر: العمر: 

صديقنا : خالد عبدالرحمن سليم.صديقنا : خالد عبدالرحمن سليم.صديقنا : خالد عبدالرحمن سليم.

٦٦٦ سنوات سنوات سنوات العمر: العمر: العمر: 

 ١٦



 خبز توست

 مربى 

 جبن موتزاريال أو شيدر

المقادير:

   

 الطريقة: 

نفرد التوست في صحن . ثم نضع الجبن على الخبز، نضع المربى المفضلة لكم. 

 

للمزيد من الوصفات : -

طريقة عمل سندويشة الجبن و المربى :

لنحضر معًا سندويشة  اإلفطار 

https://www.supermama.me/posts/7  

١٧



لنصنع معًا يا أصدقائي حافظة األقالم  

١٨



قد نعمنا بسرور          ماعلينا من مزيد
وحبانا أبوانا                بالهدايا والنقود

وخرجنا نتحىل            فيه بالثوب الجديد   
ومضينا بالتهاني          لقريب وبعيد

فأت يا عيد وأفرح        أمة الجيل السعيد
يابني العرب بقيتم       للعال في كل عيد

للمزيد من أغاني
األطفال:

https://youtube.c
om/user/toyorba

bytv

أغاني العيد

بعض القنوات:

أغاني األطفال 

١٩



قصص ينصح بقرائتها: 
٢٠

قنوات في اليوتيوب ينصح بمتابعتها:
    

 https://www.youtube.co
m/channel/UCgf8NlCrTl8

0X_8RoUrqNqQ  

    
 https://www.youtube.co

m/c/zadalhorof 



فايروس كورونافايروس كورونا

فترة حضانة فيروس كورونا   

تعني "فترة الحضانة": الفترة الواقعة
بين التقاط الفيروس وبدء ظهور أعراض

.المرض

تتراوح معظم تقديرات فترة الحضانة
لفيروس كوفيد 19 من 1 إىل 14 يوًما،
    .واألكثر شيوًعا حوالي خمسة أيام

الشفاء من فيروس كوروناالشفاء من فيروس كورونا::
  

يعتمد الشفاء من فيروس كورونا عىليعتمد الشفاء من فيروس كورونا عىل
عوامل كثيرة، بعضها يتعلق بالشخصعوامل كثيرة، بعضها يتعلق بالشخص
المصاب نفسه، مثل فئته العمرية، أوالمصاب نفسه، مثل فئته العمرية، أو

ترافقه مع أمراض مزمنة أخرىترافقه مع أمراض مزمنة أخرى
          كأمراض القلب والسكري وغيرهاكأمراض القلب والسكري وغيرها

  
بدأ فيروس كورونا باإلنتشار مع نهاية عام بدأ فيروس كورونا باإلنتشار مع نهاية عام 20192019  
  في الصين يعتبر فيروس كورونا سريع اإلنتشارفي الصين يعتبر فيروس كورونا سريع اإلنتشار

وينتقل عبر التالمس او الرذاذ الناتج عن السعالوينتقل عبر التالمس او الرذاذ الناتج عن السعال    

 
ضيق التنفس

الحمى

ألتهاب الحلق

السعال

 أعراض فايروس
كورونا:

التعقيم

التباعد

عدم المصافحة

لبس الكمامة

الوقاية من فايروس
كورونا:

٢١



 ما أصل هذا اليوم؟
انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به األمم

المتحدة.
ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك

األمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين األجور والحصول عىل حق التصويت في
االنتخابات. واحتفل باليوم العالمي الول مره عام 1911،  واقترحت امرأة تدعى كالرا زيتكن
جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر

دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن .   

يتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار في 21 نيسان / أبريل من كل عام
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 نيسان / أبريل
2017[1] وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداع االبتكار في تحقيق التنمية المستدامة،

والتأكيد عىل دور الصناعات اإلبداعية كجزء خطط النمو االقتصادي والتخفيف من
الفقر .    

  يتم االحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة بتاريخ 14 فبراير من كل عام ،
وترعاه هيئة األدب والنشر والترجمة وتقدم احتفالية محلية مشهورة كانت

قبل سنتين تقريبا في فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام ، وقد حققت صدى
واسعا ، وتم ضمن فعاليتها تكريم شخصيتين سردينين رائدتين في المنطقة

هما األستاذة شريفة الشمالن واألستاذ خليل الفزيع  .

اليوم العالمي للقصة القصيرةاليوم العالمي للقصة القصيرةاليوم العالمي للقصة القصيرة

اليوم العالمي للمرأةاليوم العالمي للمرأةاليوم العالمي للمرأة         

اليوم العالمي لإلبداع واالبتكاراليوم العالمي لإلبداع واالبتكاراليوم العالمي لإلبداع واالبتكار            

األيام العالميه المهمةاأليام العالميه المهمة   ٢٢



  كيف يستخدم األطفال التكنولوجيا و اإلنترنت ؟

التكنولوجيا و األطفالالتكنولوجيا و األطفال    

https://yout
u.be/mA8w

I9w1kf0

لنتعلم معًا رسم ميكي ماوس
بستخدم برنامج الرسام    

  قناة المبرمج الصغير
عىل اليوتيوب       

أسماء البرامج المهمة في الكمبيوتر:

٢٣

٨ من ١٠ من األطفال يستخدمون االنترنت في سن ٥ سنوات
واصغر مرة واحدة في األسبوع عىل األقل .        

٪٥٠٪ ١٥ 

من مستخدمي االنترنت
في عمر ٣ أعوام

 
من مستخدمي االنترنت في

عمر ٥ أعوام 

نصائح في استخدام األطفال لألجهزة الحديثة:

١- ممارسة هوايتهم  خارج المنزل .
٢- عدم استخدام األطفال تحت سن ٢ للتكنولوجيا.

٣- وقت استخدام االنترنت لألطفال يجب ان يترواح من ٣٠
دقيقة اىل ساعة. 

اإلكسيلالووردالرسامالبور بوينت


