
مجلة إلكترونية العدد االولمجلة إلكترونية العدد االولمجلة إلكترونية العدد االول   
صدرت في شهر شعبانصدرت في شهر شعبانصدرت في شهر شعبان   

١٤٤٢١٤٤٢١٤٤٢ هـ هـ هـ عام عام عام 
   

تأليفتأليفتأليف : : :          
أماني السلميأماني السلميأماني السلمي
لينا السلميلينا السلميلينا السلمي    

َمجّلةَمجّلةَمجّلة

المفكّر الصغيرالمفكّر الصغيرالمفكّر الصغير



أماني خضر السلميأماني خضر السلميأماني خضر السلمي
   

الهواياتالهواياتالهوايات  : : :    
القراءة والتصاميمالقراءة والتصاميمالقراءة والتصاميم

   
الطموحالطموحالطموح  : : :

العمل في المجاالت التيالعمل في المجاالت التيالعمل في المجاالت التي تخص األطفال سواًء تعليمية كانت أو ترفيهية تخص األطفال سواًء تعليمية كانت أو ترفيهية تخص األطفال سواًء تعليمية كانت أو ترفيهية
من أجل خلق بيئة صحية وسليمة لألطفال من أجل تحقيق التفاعلمن أجل خلق بيئة صحية وسليمة لألطفال من أجل تحقيق التفاعلمن أجل خلق بيئة صحية وسليمة لألطفال من أجل تحقيق التفاعل    

في حياتهم اليوميةفي حياتهم اليوميةفي حياتهم اليومية اإليجابياإليجابياإليجابي             
   

تعريف بسيط عنيتعريف بسيط عنيتعريف بسيط عني  : : :
فتاة من جامعة أم القرى بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة تحبفتاة من جامعة أم القرى بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة تحبفتاة من جامعة أم القرى بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة تحب
البحث والتطوير لكل ماهو جديد في حياة األطفال وكذلك محبه للتغييرالبحث والتطوير لكل ماهو جديد في حياة األطفال وكذلك محبه للتغييرالبحث والتطوير لكل ماهو جديد في حياة األطفال وكذلك محبه للتغيير

اإليجابي مع كل ما يطرأ من تغيرات في هذه الحياةاإليجابي مع كل ما يطرأ من تغيرات في هذه الحياةاإليجابي مع كل ما يطرأ من تغيرات في هذه الحياة    

نبذة عنَّانبذة عنَّانبذة عنَّا   

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم 

جامعة أم القرى 

١

لينا فالح السلميلينا فالح السلميلينا فالح السلمي    
   

الهواياتالهواياتالهوايات  : : :    
الرسم و الجريالرسم و الجريالرسم و الجري    

   
الطموحالطموحالطموح  : : :

المساهمة في تعليم االطفال وتهيئتهم للمراحل القادمه من حياتهمالمساهمة في تعليم االطفال وتهيئتهم للمراحل القادمه من حياتهمالمساهمة في تعليم االطفال وتهيئتهم للمراحل القادمه من حياتهم
بشكل صحيحبشكل صحيحبشكل صحيح    

   
تعريف بسيط عنيتعريف بسيط عنيتعريف بسيط عني :::    

فتاة من جامعة أم القرىفتاة من جامعة أم القرىفتاة من جامعة أم القرى بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة بكلية التربية من قسم الطفولة المبكرة
محبة لألطفال ويتملكني الحماس لكل أمر انوي فعلةمحبة لألطفال ويتملكني الحماس لكل أمر انوي فعلةمحبة لألطفال ويتملكني الحماس لكل أمر انوي فعلة

قمنا بإنشاء مجلة لألطفال بإشراف أستاذه أماني عبدالرحمن اسرهقمنا بإنشاء مجلة لألطفال بإشراف أستاذه أماني عبدالرحمن اسرهقمنا بإنشاء مجلة لألطفال بإشراف أستاذه أماني عبدالرحمن اسره
لمقرر أدب وثقافة الطفل ليتعلم ويستمتع األطفال بها واتمنى انلمقرر أدب وثقافة الطفل ليتعلم ويستمتع األطفال بها واتمنى انلمقرر أدب وثقافة الطفل ليتعلم ويستمتع األطفال بها واتمنى ان

تنال عىل إعجابهمتنال عىل إعجابهمتنال عىل إعجابهم



تجدون في هذا العدد...تجدون في هذا العدد...تجدون في هذا العدد...

قصةقصةقصة

تجربةتجربةتجربةالدب الكسولالدب الكسولالدب الكسول

علميةعلميةعلمية    

اداب دخولاداب دخولاداب دخول

المسجدالمسجدالمسجد
قصص منقصص منقصص من

تأليف الصغارتأليف الصغارتأليف الصغار
عمل فنيعمل فنيعمل فني

نادينادينادي

الرسامينالرسامينالرسامين

ألعاب وتساليألعاب وتساليألعاب وتسالي

هّياهّياهّيا

نتعلمنتعلمنتعلم    

أعراضأعراضأعراض   

ماهي طرقماهي طرقماهي طرقفايروس كرونافايروس كرونافايروس كرونا
الوقاية منالوقاية منالوقاية من

فايروس كرونافايروس كرونافايروس كرونا   

حقائق علميةحقائق علميةحقائق علمية

مناسبات عالميهمناسبات عالميهمناسبات عالميه

٢



قصةقصةقصة

تأليف: أماني السلميتأليف: أماني السلميتأليف: أماني السلمي٣

الصور: برنامح بينترستالصور: برنامح بينترستالصور: برنامح بينترست   



٤



٥



هل شاهدت يوماً ألوان قوس قزح الجميلة تتألأل في األفقهل شاهدت يوماً ألوان قوس قزح الجميلة تتألأل في األفقهل شاهدت يوماً ألوان قوس قزح الجميلة تتألأل في األفق
عقب ظهور الشمس في يوم مطير ؟ لقد نجح العالمعقب ظهور الشمس في يوم مطير ؟ لقد نجح العالمعقب ظهور الشمس في يوم مطير ؟ لقد نجح العالم

اإلنجليزي إسحاق نيوتن في الحصول عىل هذه األلوان ألولاإلنجليزي إسحاق نيوتن في الحصول عىل هذه األلوان ألولاإلنجليزي إسحاق نيوتن في الحصول عىل هذه األلوان ألول
مرة عام مرة عام مرة عام 166616661666 ميالدية بتجربة عملية وجّه فيها شعاعاً من ميالدية بتجربة عملية وجّه فيها شعاعاً من ميالدية بتجربة عملية وجّه فيها شعاعاً من

ضوء الشمس ليمر خالل منشورٍ زجاجيضوء الشمس ليمر خالل منشورٍ زجاجيضوء الشمس ليمر خالل منشورٍ زجاجي
إذا أردت القيام بتجربة مماثلة فأحضر مرآة مستوية ومشعالًإذا أردت القيام بتجربة مماثلة فأحضر مرآة مستوية ومشعالًإذا أردت القيام بتجربة مماثلة فأحضر مرآة مستوية ومشعالً

كهربائياً وطبقاً عميقاً أو حوضاً صغيراً به ماءكهربائياً وطبقاً عميقاً أو حوضاً صغيراً به ماءكهربائياً وطبقاً عميقاً أو حوضاً صغيراً به ماء
ضع المرآة في الطبق بحيث تميل عىل سطح الماء بزاويةضع المرآة في الطبق بحيث تميل عىل سطح الماء بزاويةضع المرآة في الطبق بحيث تميل عىل سطح الماء بزاوية
305305305 وأطفئ نور الغرفة ثم سلّط عليها ضوء المشعل وأطفئ نور الغرفة ثم سلّط عليها ضوء المشعل وأطفئ نور الغرفة ثم سلّط عليها ضوء المشعل

الكهربائي عندئٍذ سترى قوس قزح عىل السقف أو الحائط إنالكهربائي عندئٍذ سترى قوس قزح عىل السقف أو الحائط إنالكهربائي عندئٍذ سترى قوس قزح عىل السقف أو الحائط إن
الماء في هذه الحالة يقوم بنفس عمل المنشورالماء في هذه الحالة يقوم بنفس عمل المنشورالماء في هذه الحالة يقوم بنفس عمل المنشور    

توضح هذه التجربة أنزالضوء األبيض يتكون من ألوان عديدةتوضح هذه التجربة أنزالضوء األبيض يتكون من ألوان عديدةتوضح هذه التجربة أنزالضوء األبيض يتكون من ألوان عديدة
ال نرى منها بوضوح تام إال سبعة ألوان هي : األحمرال نرى منها بوضوح تام إال سبعة ألوان هي : األحمرال نرى منها بوضوح تام إال سبعة ألوان هي : األحمر

والبرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق والنيلي والبنفسجي ،والبرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق والنيلي والبنفسجي ،والبرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق والنيلي والبنفسجي ،
وتسمى ألوان قوس قزح أو الطيف المرئيوتسمى ألوان قوس قزح أو الطيف المرئيوتسمى ألوان قوس قزح أو الطيف المرئي

   
بقي أن نذكرك بأن علم البصريات يدين بأصوله ونشأته إىلبقي أن نذكرك بأن علم البصريات يدين بأصوله ونشأته إىلبقي أن نذكرك بأن علم البصريات يدين بأصوله ونشأته إىل

gggالعالم العربي الشهير الحسن بن الهيثمالعالم العربي الشهير الحسن بن الهيثمالعالم العربي الشهير الحسن بن الهيثم

تجربة علميةتجربة علميةتجربة علمية

٦٦٦

قوس قزح بدون شمس أو مطرقوس قزح بدون شمس أو مطرقوس قزح بدون شمس أو مطر

يمكنكم ايضاً الدخول عىليمكنكم ايضاً الدخول عىليمكنكم ايضاً الدخول عىل
الباركود والتعرف عىلالباركود والتعرف عىلالباركود والتعرف عىل
المزيد من التجاربالمزيد من التجاربالمزيد من التجارب

مرأةمرأةمرأة طبق فيهطبق فيهطبق فيه
ماءماءماء

بطاريةبطاريةبطارية



قبل الذهاب إىل المسجدقبل الذهاب إىل المسجدقبل الذهاب إىل المسجد
اتوضأ وألبس ثياباً نظيفًةاتوضأ وألبس ثياباً نظيفًةاتوضأ وألبس ثياباً نظيفًة   

اداب دخولاداب دخولاداب دخول

المسجدالمسجدالمسجد

أضع حذائي فيأضع حذائي فيأضع حذائي في
المكان المخصص لهالمكان المخصص لهالمكان المخصص له   

أدخل المسجد برجلي اليمنى وأقول ( بسمأدخل المسجد برجلي اليمنى وأقول ( بسمأدخل المسجد برجلي اليمنى وأقول ( بسم
هللا والصالة والسالم عىل رسول هللا، اللهمهللا والصالة والسالم عىل رسول هللا، اللهمهللا والصالة والسالم عىل رسول هللا، اللهم
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب المسجد)اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب المسجد)اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب المسجد)   

أذكر هللا وأقرأ القرآنأذكر هللا وأقرأ القرآنأذكر هللا وأقرأ القرآن
حتى تقام الصالةحتى تقام الصالةحتى تقام الصالة

٧٧٧
أخرج من المسجد برجلي اليسرىأخرج من المسجد برجلي اليسرىأخرج من المسجد برجلي اليسرى   

وأقول ( بسم هللا والصالة والسالم عىل رسولوأقول ( بسم هللا والصالة والسالم عىل رسولوأقول ( بسم هللا والصالة والسالم عىل رسول
هللا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)هللا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)هللا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)

   



٨٨٨

في ليلة من الليالي راود أحمد حلم : لذا نهض عن السريرفي ليلة من الليالي راود أحمد حلم : لذا نهض عن السريرفي ليلة من الليالي راود أحمد حلم : لذا نهض عن السرير
وسار إىل غرفة والديه ولكن كان هناك شيء ما يتبعهوسار إىل غرفة والديه ولكن كان هناك شيء ما يتبعهوسار إىل غرفة والديه ولكن كان هناك شيء ما يتبعه
وكان ذاك الشيء كبيراً ولديه ذراعان ورجالن مثل أحمدوكان ذاك الشيء كبيراً ولديه ذراعان ورجالن مثل أحمدوكان ذاك الشيء كبيراً ولديه ذراعان ورجالن مثل أحمد
تماماً وكان يتحرك هو أيضاً وعندما كان أحمد يقف كانتماماً وكان يتحرك هو أيضاً وعندما كان أحمد يقف كانتماماً وكان يتحرك هو أيضاً وعندما كان أحمد يقف كان
أيضاً يقف ولم يعجب أحمد بذلك الشكل الغريب الذيأيضاً يقف ولم يعجب أحمد بذلك الشكل الغريب الذيأيضاً يقف ولم يعجب أحمد بذلك الشكل الغريب الذي

يتبعهيتبعهيتبعه

   
صرخ أحمد بأعىل صوته : ياأمي هناك وحشاً يتبعنيصرخ أحمد بأعىل صوته : ياأمي هناك وحشاً يتبعنيصرخ أحمد بأعىل صوته : ياأمي هناك وحشاً يتبعني    

وأسرع والديه إليهوأسرع والديه إليهوأسرع والديه إليه    
   

وقالت األم: هذا ليس وحشاً إنه ظلك يا أحمدوقالت األم: هذا ليس وحشاً إنه ظلك يا أحمدوقالت األم: هذا ليس وحشاً إنه ظلك يا أحمد    
   

قال أحمد: لقد عرفت اآلن يا أمي بأنه ظلي فشكراً لكقال أحمد: لقد عرفت اآلن يا أمي بأنه ظلي فشكراً لكقال أحمد: لقد عرفت اآلن يا أمي بأنه ظلي فشكراً لك
ثم ذهب وأكمل نومه وهو مطمئنثم ذهب وأكمل نومه وهو مطمئنثم ذهب وأكمل نومه وهو مطمئن

   

كنت ذات يوم اسير في الطريق وكنت أشعر بجوٍع شديد وإذ بشجرة التفاحكنت ذات يوم اسير في الطريق وكنت أشعر بجوٍع شديد وإذ بشجرة التفاحكنت ذات يوم اسير في الطريق وكنت أشعر بجوٍع شديد وإذ بشجرة التفاح

بجواري ، فحاولت أن اقطف تفاحة ولكن عجزت عن ذلكبجواري ، فحاولت أن اقطف تفاحة ولكن عجزت عن ذلكبجواري ، فحاولت أن اقطف تفاحة ولكن عجزت عن ذلك       

وطلبت منها أن تكونوطلبت منها أن تكونوطلبت منها أن تكون

صديقًة لي فوافقت عىلصديقًة لي فوافقت عىلصديقًة لي فوافقت عىل
ذلك ومنذ ذلك الوقتذلك ومنذ ذلك الوقتذلك ومنذ ذلك الوقت

وإىل اآلن ونحن صديقانوإىل اآلن ونحن صديقانوإىل اآلن ونحن صديقان

قصةقصةقصة   

صديقتي الزرافهصديقتي الزرافهصديقتي الزرافه

ومرت زرافة أماميومرت زرافة أماميومرت زرافة أمامي

وطلبت منهاوطلبت منهاوطلبت منها

المساعدةالمساعدةالمساعدة    

فقالت اصعد عىلفقالت اصعد عىلفقالت اصعد عىل

ظهريظهريظهري    

واقتربت من الشجرةواقتربت من الشجرةواقتربت من الشجرة

فقطفت التفاحة وتناولتهافقطفت التفاحة وتناولتهافقطفت التفاحة وتناولتها

ثم ذهبت بعدها مسروراًثم ذهبت بعدها مسروراًثم ذهبت بعدها مسروراً
وشكرت الزرافةوشكرت الزرافةوشكرت الزرافة

من تأليف الطفلمن تأليف الطفلمن تأليف الطفل   
راكان السلميراكان السلميراكان السلمي

الصور : برنامج بينترستالصور : برنامج بينترستالصور : برنامج بينترست

قصص منقصص منقصص من

تأليف الصغارتأليف الصغارتأليف الصغار

من تأليف الطفلمن تأليف الطفلمن تأليف الطفل
عبدالرحمن السلميعبدالرحمن السلميعبدالرحمن السلمي

٨٨٨ سنوات سنوات سنوات

قصةقصةقصة

أحمد والظلأحمد والظلأحمد والظل



طريقة صنع قناعطريقة صنع قناعطريقة صنع قناع

عمل فنيعمل فنيعمل فني

١١١٢٢٢

٣٣٣٤٤٤

٥٥٥٦٦٦

٩٩٩



نادي الرساميننادي الرساميننادي الرسامين

١٠١٠١٠

ملك السلميملك السلميملك السلمي
٨٨٨ سنوات سنوات سنوات

ضي السلميضي السلميضي السلمي
٩٩٩ سنوات سنوات سنوات

   
   

راكان السلميراكان السلميراكان السلمي   
١٠١٠١٠ سنوات سنوات سنوات

فهد السلميفهد السلميفهد السلمي
١٠١٠١٠ سنوات سنوات سنوات

أمير السلميأمير السلميأمير السلمي
٦٦٦ سنوات سنوات سنوات



ألعاب وتساليألعاب وتساليألعاب وتسالي

هل يمكنك مساعدة العصفور للذهاب إىل بيتههل يمكنك مساعدة العصفور للذهاب إىل بيتههل يمكنك مساعدة العصفور للذهاب إىل بيته

١١١١١١

صل النقاط ببعضها حسب الترتيب:صل النقاط ببعضها حسب الترتيب:صل النقاط ببعضها حسب الترتيب:



هّيا نلونهّيا نلونهّيا نلون

١٢١٢١٢



هّيا نتعلمهّيا نتعلمهّيا نتعلم

حّبر عىل الكلمات التي أمامك:حّبر عىل الكلمات التي أمامك:حّبر عىل الكلمات التي أمامك:

١٣١٣١٣

ضع دائرة عىل الحرف الذي يبدأ به كل شكل:ضع دائرة عىل الحرف الذي يبدأ به كل شكل:ضع دائرة عىل الحرف الذي يبدأ به كل شكل:   



هّيا نتعلمهّيا نتعلمهّيا نتعلم
اكمل حرف الجيم الناقص في الكلمة:اكمل حرف الجيم الناقص في الكلمة:اكمل حرف الجيم الناقص في الكلمة:

١٤١٤١٤

اختر الكلمة المناسبة:اختر الكلمة المناسبة:اختر الكلمة المناسبة:   



صل الصورة بالرقم الصحيح:صل الصورة بالرقم الصحيح:صل الصورة بالرقم الصحيح:

هّيا نتعلمهّيا نتعلمهّيا نتعلم

١٥١٥١٥

ضع دائرة عىل الرقم الصحيح:ضع دائرة عىل الرقم الصحيح:ضع دائرة عىل الرقم الصحيح:   



أعراضأعراضأعراض   

فيروس كرونافيروس كرونافيروس كرونا

تندرج حدَة األعراضتندرج حدَة األعراضتندرج حدَة األعراض
وفقاً لنوع الفيروس وجيلهوفقاً لنوع الفيروس وجيلهوفقاً لنوع الفيروس وجيله

الحّمىالحّمىالحّمى

وارتفاع درجةوارتفاع درجةوارتفاع درجة
الحرارةالحرارةالحرارة

١١١
القيءالقيءالقيء

٤٤٤واإلسهالواإلسهالواإلسهال

السعالالسعالالسعال ٢٢٢

ضيق النفسضيق النفسضيق النفس
واإلجهاد العامواإلجهاد العامواإلجهاد العام ٣٣٣

التهابالتهابالتهاب

الحلقالحلقالحلق

سيالنسيالنسيالن

األنفاألنفاألنف
٥٥٥

٦٦٦

١٦١٦١٦



ماهي طرق الوقاية منماهي طرق الوقاية منماهي طرق الوقاية من
فيروسفيروسفيروس      

١٧١٧١٧



حقائق علميةحقائق علميةحقائق علمية

هل تعلم اّن لدىهل تعلم اّن لدىهل تعلم اّن لدى
الكالب ممرانالكالب ممرانالكالب ممران

جويان مختلفانجويان مختلفانجويان مختلفان
أحدهما للتنفسأحدهما للتنفسأحدهما للتنفس

واآلخر للشمواآلخر للشمواآلخر للشم   
   

هل تعلم اّن الخيارهل تعلم اّن الخيارهل تعلم اّن الخيار
هو في الواقع فاكهةهو في الواقع فاكهةهو في الواقع فاكهة
وليس خضار وهووليس خضار وهووليس خضار وهو

جزء من عائلة البطيخجزء من عائلة البطيخجزء من عائلة البطيخ

هل تعلم الفراولةهل تعلم الفراولةهل تعلم الفراولة
هي الفاكهة الوحيدةهي الفاكهة الوحيدةهي الفاكهة الوحيدة
التي تنمو بذورها فيالتي تنمو بذورها فيالتي تنمو بذورها في

الخارجالخارجالخارج

هل تعلم اّن عددهل تعلم اّن عددهل تعلم اّن عدد
٢٨٢٨٢٨ أسنان األرنب أسنان األرنب أسنان األرنب 

سنسنسن   

هل تعلم اّنهل تعلم اّنهل تعلم اّن
النمل يعيشالنمل يعيشالنمل يعيش
في مستعمراتفي مستعمراتفي مستعمرات
وال ينام أبداًوال ينام أبداًوال ينام أبداً

١٨١٨١٨



صل كل حيوان بمسكنه:صل كل حيوان بمسكنه:صل كل حيوان بمسكنه:

ألعاب وتساليألعاب وتساليألعاب وتسالي

١٩١٩١٩

ضع الشكل الناقص في مكانه:ضع الشكل الناقص في مكانه:ضع الشكل الناقص في مكانه:



في الصورتين؟في الصورتين؟في الصورتين؟ أوجد األختالفات أوجد األختالفات أوجد األختالفات 

المفكر الصغيرالمفكر الصغيرالمفكر الصغير

٢٠٢٠٢٠

صل الصورة بظلها:صل الصورة بظلها:صل الصورة بظلها:



إن تخصيص يوم من أيام السنة ليكون يوما عالميا للقصة القصيرة تقدير إنساني لهذا الفنإن تخصيص يوم من أيام السنة ليكون يوما عالميا للقصة القصيرة تقدير إنساني لهذا الفنإن تخصيص يوم من أيام السنة ليكون يوما عالميا للقصة القصيرة تقدير إنساني لهذا الفن
األدبي التليد، الفن المعلم والعابر برسائله التربوية وعظاته لألجيال كلها منذ بدء الخليقة إىلاألدبي التليد، الفن المعلم والعابر برسائله التربوية وعظاته لألجيال كلها منذ بدء الخليقة إىلاألدبي التليد، الفن المعلم والعابر برسائله التربوية وعظاته لألجيال كلها منذ بدء الخليقة إىل
يومنا هذا، منذ أن نشأ القص الديني في الكتب السماوية الثالثة التوراة واإلنجيل والقرآنيومنا هذا، منذ أن نشأ القص الديني في الكتب السماوية الثالثة التوراة واإلنجيل والقرآنيومنا هذا، منذ أن نشأ القص الديني في الكتب السماوية الثالثة التوراة واإلنجيل والقرآن
مرورا بقصص العفاريت والفرسان وانتهاء بفن القصة القصيرة ويجب ان تنشط في هذامرورا بقصص العفاريت والفرسان وانتهاء بفن القصة القصيرة ويجب ان تنشط في هذامرورا بقصص العفاريت والفرسان وانتهاء بفن القصة القصيرة ويجب ان تنشط في هذا
اليوم المهم حركة الترجمة للقصص القصيرة بلغات العالم كلها وأن ال يبقى طفل واحد مناليوم المهم حركة الترجمة للقصص القصيرة بلغات العالم كلها وأن ال يبقى طفل واحد مناليوم المهم حركة الترجمة للقصص القصيرة بلغات العالم كلها وأن ال يبقى طفل واحد من
سكان كوكب األرض غني أو فقير ليس لديه مكتبة قصصية وأن ال يبقى حكواتي مقاهي أوسكان كوكب األرض غني أو فقير ليس لديه مكتبة قصصية وأن ال يبقى حكواتي مقاهي أوسكان كوكب األرض غني أو فقير ليس لديه مكتبة قصصية وأن ال يبقى حكواتي مقاهي أو
عجوز حكاءة دون تكريم ، ان اليوم العالمي للقصة القصيرة يوم للساردين ولغير الساردينعجوز حكاءة دون تكريم ، ان اليوم العالمي للقصة القصيرة يوم للساردين ولغير الساردينعجوز حكاءة دون تكريم ، ان اليوم العالمي للقصة القصيرة يوم للساردين ولغير الساردين

للكبار وللصغار ألن القصة القصيرة فن شعبي في األساسللكبار وللصغار ألن القصة القصيرة فن شعبي في األساسللكبار وللصغار ألن القصة القصيرة فن شعبي في األساس ...

يتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداعيتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداعيتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداع
االبتكار في تحقيق التنمية المستدامة والتأكيد عىل دور الصناعات اإلبداعيةاالبتكار في تحقيق التنمية المستدامة والتأكيد عىل دور الصناعات اإلبداعيةاالبتكار في تحقيق التنمية المستدامة والتأكيد عىل دور الصناعات اإلبداعية

كجزء من خطط النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر حيث بلغ حجمكجزء من خطط النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر حيث بلغ حجمكجزء من خطط النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر حيث بلغ حجم
التجارة العالمية بالسلع والخدمات اإلبداعية خالل العام التجارة العالمية بالسلع والخدمات اإلبداعية خالل العام التجارة العالمية بالسلع والخدمات اإلبداعية خالل العام 201120112011 -  -  - 624624624 مليار مليار مليار

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي  . . .

مناسبات عالميهمناسبات عالميهمناسبات عالميه   

اليوم العالمياليوم العالمياليوم العالمي
لإلبداع واالبتكارلإلبداع واالبتكارلإلبداع واالبتكار

اليوم العالمياليوم العالمياليوم العالمي
للقصة القصيرةللقصة القصيرةللقصة القصيرة

اليوم العالمياليوم العالمياليوم العالمي
للمرأةللمرأةللمرأة

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقاماليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقاماليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقام
للداللة عىل االحترام العام وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وفيللداللة عىل االحترام العام وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وفيللداللة عىل االحترام العام وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وفي

بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء عىل إجازة في هذا اليوم، االحتفال بهذهبعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء عىل إجازة في هذا اليوم، االحتفال بهذهبعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء عىل إجازة في هذا اليوم، االحتفال بهذه

المناسبة جاء عىل إثر عقد أول مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريسالمناسبة جاء عىل إثر عقد أول مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريسالمناسبة جاء عىل إثر عقد أول مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس
عام عام عام 194519451945

٢١٢١٢١



باء ، ياء ، تاء، بيتباء ، ياء ، تاء، بيتباء ، ياء ، تاء، بيت
للبيت الرائع غنيتللبيت الرائع غنيتللبيت الرائع غنيت

بيتي سكن ، بيتي وطنبيتي سكن ، بيتي وطنبيتي سكن ، بيتي وطن
بيتي يصحو كل صباحبيتي يصحو كل صباحبيتي يصحو كل صباح
تدخله شمس االفراحتدخله شمس االفراحتدخله شمس االفراح
باء ، ياء ، تاء ، بيتباء ، ياء ، تاء ، بيتباء ، ياء ، تاء ، بيت
للبيت الهادي غنيتللبيت الهادي غنيتللبيت الهادي غنيت    

بيتي وردةبيتي وردةبيتي وردة
فيه موده، بيتي تملؤهفيه موده، بيتي تملؤهفيه موده، بيتي تملؤه
االزهار وهو سعيداالزهار وهو سعيداالزهار وهو سعيد

بالزواربالزواربالزوار

   

ً هّيا ننشد معاًهّيا ننشد معاًهّيا ننشد معا

٢٢٢٢٢٢

أناشيد انصحكم بمشاهدتهاأناشيد انصحكم بمشاهدتهاأناشيد انصحكم بمشاهدتها



الغابةالغابةالغابة    
تأليف : وارث الكنديتأليف : وارث الكنديتأليف : وارث الكندي    
رسمها : فردوس منعمرسمها : فردوس منعمرسمها : فردوس منعم    

الناشر : دار البراق لثقافة األطفالالناشر : دار البراق لثقافة األطفالالناشر : دار البراق لثقافة األطفال
٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ الطبعة : الثالثة / الطبعة : الثالثة / الطبعة : الثالثة / 

   
يوجد في هذا الكتاب بعض من قصص الحيوانات وكيف تعيشيوجد في هذا الكتاب بعض من قصص الحيوانات وكيف تعيشيوجد في هذا الكتاب بعض من قصص الحيوانات وكيف تعيش

حياتها مع اسرتها وفي هذي القصص تعليم لألطفال مثلحياتها مع اسرتها وفي هذي القصص تعليم لألطفال مثلحياتها مع اسرتها وفي هذي القصص تعليم لألطفال مثل
تعليمهم عىل ان النوم المبكر مفيد لصحتهم وتعليم االطفالتعليمهم عىل ان النوم المبكر مفيد لصحتهم وتعليم االطفالتعليمهم عىل ان النوم المبكر مفيد لصحتهم وتعليم االطفال
عىل أهمية النظافة الشخصية وأيضا تعليمهم عىل اهمية صفةعىل أهمية النظافة الشخصية وأيضا تعليمهم عىل اهمية صفةعىل أهمية النظافة الشخصية وأيضا تعليمهم عىل اهمية صفة

االمانه وانها من صفات الرسول صىل هللا عليه وسلم الذي هواالمانه وانها من صفات الرسول صىل هللا عليه وسلم الذي هواالمانه وانها من صفات الرسول صىل هللا عليه وسلم الذي هو
خير قدوه لهمخير قدوه لهمخير قدوه لهم

   

اخترنا لكماخترنا لكماخترنا لكم

٢٣٢٣٢٣



نقدم لكم اعزائنا البرنامج الرائع تعلم ومرح حيثنقدم لكم اعزائنا البرنامج الرائع تعلم ومرح حيثنقدم لكم اعزائنا البرنامج الرائع تعلم ومرح حيث
يحتوي البرنامج عىل الكثير من األلعاب التعليمية والترفيهيهيحتوي البرنامج عىل الكثير من األلعاب التعليمية والترفيهيهيحتوي البرنامج عىل الكثير من األلعاب التعليمية والترفيهيه    

   
البرنامج يحتوي عىلالبرنامج يحتوي عىلالبرنامج يحتوي عىل

   
- انشودة االرقام العربيه- انشودة االرقام العربيه- انشودة االرقام العربيه ١١١

   
لعبة تعلم اسماء الحيوانات والتعرف عىل اصواتها ، اكثر من لعبة تعلم اسماء الحيوانات والتعرف عىل اصواتها ، اكثر من لعبة تعلم اسماء الحيوانات والتعرف عىل اصواتها ، اكثر من 606060 صوره صوره صوره -۲ -۲ -۲

   
٣٣٣- لعبة الحروف والبالونات الشهيره ، حيث يمكّن األطفال من ترکیب- لعبة الحروف والبالونات الشهيره ، حيث يمكّن األطفال من ترکیب- لعبة الحروف والبالونات الشهيره ، حيث يمكّن األطفال من ترکیب الحروف الحروف الحروف

واسماء الحيوانات بطريقه سهله وجميلهواسماء الحيوانات بطريقه سهله وجميلهواسماء الحيوانات بطريقه سهله وجميله
   

ع - لعبة العد والحساب، يمكّن اطفالنا من عد الصور الجميله واختيار الرقمع - لعبة العد والحساب، يمكّن اطفالنا من عد الصور الجميله واختيار الرقمع - لعبة العد والحساب، يمكّن اطفالنا من عد الصور الجميله واختيار الرقم
۲۰۲۰۲۰ المناسب . يمرن عىل عد األرقام من رقم . وحتی المناسب . يمرن عىل عد األرقام من رقم . وحتی المناسب . يمرن عىل عد األرقام من رقم . وحتی 

   
نرجو ان تنال عىل اعجابكمنرجو ان تنال عىل اعجابكمنرجو ان تنال عىل اعجابكم

٢٤٢٤٢٤

اخترنا لكماخترنا لكماخترنا لكم   

لتحميل التطبيقلتحميل التطبيقلتحميل التطبيق
الدخول عىل الباركودالدخول عىل الباركودالدخول عىل الباركود   



مع السالمة ياأصدقائيمع السالمة ياأصدقائيمع السالمة ياأصدقائي
واتمنى ان تكونواواتمنى ان تكونواواتمنى ان تكونوا
استمتعتم معنااستمتعتم معنااستمتعتم معنا


