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من نحُن؟من نحُن؟من نحُن؟

 ياأصدقائي 
ً
اهال

انا اروى العمري طالبة بقسم الطفولة المبكره 
ل األزرق  من هواياتي القراءة ، لوني الُمفضّ
حلمي فالمستقبل أن يكون لي روضه خاصه

 أحبّائي
ً
أهال

أنا اسمي ريما المعبدي من هواياتي الرياضة وقراءة
الروايات لوني الُمفضل  البنفسجي وأدرس في قسم
الطفولة المبكرة وطموحي أن أصبح معلمة أطفال

أتمنى أن تنال إعجابكم مجلتنا

١

لقد صممنا هذه المجلة النها مطلب من متطلبات مقرر
ادب وثقافة الطفل من قسم الطفولة المبكرة
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تجدون فی مجلتناتجدون فی مجلتناتجدون فی مجلتنا   
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قصص 

عمل فني 

تجربة علمية

ألعاب

تطبيقات 
مفيدة

معلومات

نشيد 



عالمنا نحن األلوان   فيه للبهجة عنوان
ما أجملنا ما أحالنا   ما أروع دنيا األلوان

ما أروع دنيا األلوان   ما أروع دنيا األلوان
 

أنــــــــــا أنـــــــــا االزرق         لوُن الحبرِ على الورِق
في البحر صبحاً ومساء  لوني انا لون السماء    

لوني جذاُب المنظر    انا لون الورِد األحمر
انا لوُن جداً محبوب    أرسم فرحاً فالدروب

        
عالمنا نحن األلوان    فيه للبجهة عنوان
ما أجملنا ما أحالنا    ما أروع دنيا األلوان

 أنا ازهى وأنا أكثر   هذا أنا أنا األخضر
أنا لون الشجرِ المثمر     أنا قصة طفل يكبر

أنا لونــي فرُح وســـرور       انا قرص للشمس يدور
ما أجمل لوني األصفر     في الليموِن وفي الزهور

 
عالمنا نحن األلوان       فيه للبجهة عنوان
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قصۀ ُیوسف
قصۀ ُیوسف
٣قصۀ ُیوسف

قصص وحكايات بالعربيقصص وحكايات بالعربيقصص وحكايات بالعربي



قصۀ أریم
قصۀ أریم
قصۀ أریم

تأليف: ريما المعبديتأليف: ريما المعبديتأليف: ريما المعبدي

تابع٤
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قصۀ أریم
قصۀ أریم
قصۀ أریم

تأليف: ريما المعبديتأليف: ريما المعبديتأليف: ريما المعبدي



كان هناك تمساح وذئب، كانا دائًما
يتعاراكان، كان التمساح يعيش في البحر
والذئب يعيش في الكهف ألنهما كانا

يريدان التخلص من بعضهما

السؤال األول: أين يعيش التمساح؟
السؤال الثاني: أين كان يعيش الذئب

السؤال الثالث: ماذا كانا يريدان من
بعضهما البعض؟

السؤال الرابع: مااسم العنوان: 
(الدب واألرنب)
(األسد واألرنب)

(التمساح والذئب)
(األرنب والدب)

قصۀ صدیق   
قصۀ صدیق
قصۀ صدیق

مجلۀ أریم   
مجلۀ أریم
   مجلۀ أریم

الكاتب: أنس الوليديالكاتب: أنس الوليديالكاتب: أنس الوليدي

حان اآلن وقت األسئلة 

التمساح والذئبالتمساح والذئبالتمساح والذئب
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األدوات التي نحتاجها 
للعمل الفني :

- لوح ورقي
 - ورق ملون> البرتقالي

واألسود والحمراء
 - صمغ

- عيون بالستيك
- مقص

 

معلومات عن البطريق :
١-طيور البطريق طيور ال تطير، مثل النعامة تماماَ.
٢-يقضي طائر البطريق حوالي نصف وقتِه في

الماء والنصف اآلخر على األرض.٣-كما أّنها
عديمة األسنان، فهي تستخدم المنقار القوي

لتلبية كل حاجاتها.

لحظۀ فّن
لحظۀ فّن
لحظۀ فّن

خطوات العمل :
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أدوات التجربة:
- مقص

- مسطرة
- قطعة من القماش

النظيف
- عصا بطول ( متر واحد)

 
 
 

عندما تهب الرياح، يتحرك الهواء
ويدفع األشياء، األرجح أن قطعة

القماش رفرفت في الرياح وأشارت
إلى اتجاه معين، مبيّنة لك االتجاه

الذي كانت تهب الرياح فيه
ودراسة حركة الهواء ذات أهمية

خاصة للبّحارة والطيّارين، وهذا هو
السبب في أننا نرى أحيانا كُم الرياح (

قماش مخروطي الشكل مثبت
على عمود ليدل على اتجاه الريح )
في المطارات أو بالقرب من المياه؛
وهي موجودة في هذه األماكن
لتعلمك بمدى قوة الرياح ومن أي

اتجاه تهب.
 
 
 

خطوات التجربة:
١- قص قطعة من القماش

(٣x١٢ ) بمساحة
٢- اربط احد طرفي

القماش بأحد طرفي
العصا

٣- اخرج في يوم تهب فيه
الرياح، اغرس العصا في
األرض مع جعل قطعة

القماش في األعلى، من
أي اتجاه تهب الرياح؟

مامدى قوة الرياح
 
 
 

هیا لُنجرب
هیا لُنجرب
هیا لُنجرب

العلوم في ثواٍن لألطفال
جين بوتر
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أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ

أریمأریمأریم

االسم:جود سعود المعبدي
العمر: ٨ سنوات

الهواية:السباحة اللون
المفضل:تيفاني 

حلمي في المستقبل أن
اكون:مديرة شركة

 
 

االسم:لمار ياسر المعبدي العمر:
٩سنوات 

الهواية: الرسم 
اللون المفضل:االصفر

 حلمي في المستقل أن
اكون:دكتورة في الجامعة
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أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ

أریمأریمأریم

االسم:وتين سعود المعبدي
العمر: ١٠سنوات 

الهواية:قراءة القصص 
اللون المفضل:البنفسجي

واألسود 
حلمي في المستقبل أن اكون:

محققة جنائية

اسمي:شدن العمري
  عمري:٧ سنوات 

لوني المفضل:الوردي واالزرق
هوايتي:الرسم

 حلمي في المستقبل:دكتوره
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أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ
أصدقاء مجّلۀ

أریمأریمأریم

اسمي:غال الوليدي
  عمري:٦ 

لوني المفضل:الوردي     
 هوايتي:اللعب 

   حلمي في المستقبل :دكتورة
اطفال

 

اسمي : ايناس العمري
 عمري: ٧سنوات 

لوني المفضل :وردي
  هوايتي :الطبخ

 حلمي في المستقبل:بائعة كيك
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هیا لنلون
هیا لنلون
١٢هیا لنلون



هیا لنلون
هیا لنلون
١٣هیا لنلون



هیا لنساعد
هیا لنساعد
هیا لنساعد

١٤أریمأریمأریم



هیا لنساعد
هیا لنساعد
هیا لنساعد

١٥أریمأریمأریم



هیا لنتعلم مع
هیا لنتعلم مع
هیا لنتعلم مع

أریمأریمأریم   
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هیاهیاهیا   

لنحسب
لنحسب
١٧لنحسب
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ُيحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من
مارس من كل عام، وهو احتفال عالمي يدعو
لوجوب احترام المرأة وتقديراُ إلنجازاتها في

المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
المـرأة محبة بقلب كبير، وحياتها حب

وإيمان،مالك بدون جوانح تطير. داخلها
دافــيء الوجدان،المرأة هـي رأس

المال،وألبنائها صحة وسعادة،زرعت بمحبتهم
آمــال،ليكونـوا شرف الريادة. المرأة هي نصف
الكون، نذرت عمـرها للعطاء،كي تزرع البسمة

بكل سعادة 
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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 وذلك لتعزيز الوعي بدور

اإلبداع االبتكار في تحقيق التنمية المستدامة،
والتأكيد على دور الصناعات اإلبداعية كجزء
خطط النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر،

حيث بلغ حجم التجارة العالمية بالسلع
والخدمات اإلبداعية خالل العام 2011 624 مليار

دوالر أمريكي.
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الأطفالالأطفالالأطفال
والتکنولوجیاوالتکنولوجیاوالتکنولوجیا
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معلومات عن

معلومات عن

معلومات عن

ض الحیوانات
بع

ض الحیوانات
بع

ض الحیوانات
بع

القطة: من أكثر الحيوانات
ألفًة، تتغّذى على الُلحوم،

وتصطاد الفئران، والعصافير،
وتتميز برؤيتها الجيدة في

الظالم.

الجمل: يسمى سفينة الصحراء، فهو يعطينا
درساً في الصبر على الجوع والعطش، وهو

على نوعين: جمٌل بسنام، وجمٌل بسنامين، وهذا
السنام الدهني يمده بالطاقة، وهو من

الحيوانات التي تأكل األعشاب، ويستفيد منه
اإلنسان في حليبه، ولحمه، ووبره، وجلده، وقد

اعتادوا قديماً على ركوبه للتنّقل والسفر.

البقرة: تتغّذى على األعشاب، وأوراق
األشجار، لها العديد من االلوان ولكن

أكثرها انتشاراً هي ذات البقع
البيضاء والسوداء، وُتزّودنا األبقار

باللحوم، والحليب، والجلود، وُتساعد
الفالح في زراعة وحصاد الحقول.
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تطبیقات ننصح

تطبیقات ننصح

تطبیقات ننصح

ها الأطفال
ب

ها الأطفال
ب

ها الأطفال
٢٩ب


