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تجربة زيام

تجدون في هذا العدد

قصة آيسل  

ألعاب وتسالي

قصة قصيره 
( اريد فستان) 

فيروس كورونا

ايام عالمية

قصة فضل
سورة الفاتحه

قصص اصدقائنا



جات مجلة زيام كأحد مخرجات مقرر ادب
وثقافة بأشراف أ.اماني اسره وإعداد شيماء
السلمي واشواق الصاعدي وتستهدف المجلة
المرحله  الطفوله المبكرة تتضمن قصًصا
توعوية وتربوية يقرؤها اآلباء واألمهات

ألطفالهم، كما تتضمن أنشطة تفاعلية تعزز
القيم اإليجابية وتنمي المهارات ونحرص على
أن نثري عالم األطفال بكل ماهو جميل من
القصص واألنشطة المرتبطة بالقراءة
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 مرحبا انا شيماء
طالبه بالمستوى الثاني في
 برنامج الطفولة المبكرة
احب مساعدة االخرين بما
 يعود للنفع للطرفين

 

فريق تحرير المجلة
 مرحبا انا اشواق

طالبه بالمستوى الثالث في
 برنامج الطفولة المبكرة
اهتم بوقت الفراغ بالقراءة
واحب االطالع على علم الفلك

 بأستمرار

 انا زيام في الصف االول االبتدائي
متشوقه للعودة إلى المدرسه جدًا

اهتم بوقت فراغي باللعب في الحديقة 
 واالستماع إلى القصص او قراءتها

 و الرسم والتلوين
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اهال اصدقائي انا زيام واُريد اليوم 
اشارككم بقصة  صديقتي آيسل

قصص زيام 

متحمسة جدا
لرؤية اصدقائي
واللعب معاهم في

الحديقة 
٣

أخيًرا انها عطلة نهاية
االسبوع بعد اسبوع
شاق من الدراسة  

تأليف: اشواق الصاعدي
رسومات : فيديو توعوي  



قصص زيام

٤

اريد اللعب
معاك ايتها

الفتاة الصغيره
هل تردين انتي
اللعب معي؟ 

ال اعرفك 
وال يسمح لي

اللعب مع الغرباء 

ولكن اريد اللعب معك ايتها
الفتاة الصغيرة 



وهناك رساله اُريد توصيلها لكم يا اصدقائي هناك
لمسات صحيحه وهي السالم وعنق اال صحاب 
اما اللمسات الخاطئة هي في االماكن الخاصه وال

تنسوا يا اصدقائي اخبار ولديكم  

قصص زيام
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ابتعد عني ! 

سوف اتي
بوالدتي  

حسًنا حسًنا 



تجربة انتفاخ البالون

1-اضافه بيكربونات الصوديوم داخل البالون واضافه
خل بداخل العلبة 

 
2-وتركيب البالون بعنايه بفتحة العلبة مع الحرص
عدم اسقاط البيكربونات بداخل العلبة وبعد تركيب
البالون اسقط البيكربونات بداخل العلبه على الخل

مانحتاجه بالتجربة: 

بالون زجاجة ماء فارغة

بيكربونات الصوديوم  خل

طريقة التجربة:

لنجرب مع زيام 
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 العاب وتسالي 

هيا بنا لنوصل االرنب للجزره
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العاب وتسالي 

لنوصل الجزء االخر للحيوان 
يا اصدقائي 
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العاب وتسالي 

حوط على اسم الصوره التي امامك 
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العاب وتسالي 

اصل ياصديقي الكلمة بالشكل
المناسب لها 
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العاب وتسالي 

لون االشكال باللون الصحيح 

١١



العاب وتسالي 

لون االشكال باللون الصحيح 

1 2 3 4 5
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القصة:اريُد فستاناً له ذيل

المؤلفة:ماريا دعدوش
دار النشر:كادي ورمادي

١٣

قصة قصيرة



 القصة:اريُد فستانًا له ذيل

قصة قصيرة 
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قصص 
نوصي بها..

١٨



هيا نلون
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رسومات اصدقائنا 

رسمة صديقتنا:جود
العمر:٨ 

رسمة صديقتنا:ملك
العمر:٦

رسمة صديقتنا:وريف
العمر:٦
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١- نجمع علبتين المشروب الغازي 
بالشريط الالصق 

2- نقص قماش الجوخ على شكل لهب النار 
الخارج من الطائره 

ونضعه في فتحة علبة المشرب الغازي  

الطائرة النفاثه

هيا نصنع

ما نحتاجه:

علبتين مشروب غازي 
قماش جوخ 

شريط الصق 

الطريقة:
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 هيا معنا أصدقائي ... نذهْب رحلة للفضاِء 

 "نسبُح في كل األرجاِء ... "في المجموعة الشمسية 
 هذا القمُر يضيء األرض .. كل مكان طوُل وعرْض 

 قد أخبرنا أن الشمس .. قد أعطته نورا أمس
 فهو مضيٌء من فعلتها .. هذا النوُر بمحبتها

 أوُل واحد .. هذا ُعطارد 
ثم الزُّهرة .. مثل الزَّهرة

والمريخ .. يبدو أحمْر 
 والمشتري .. هذا األكبْر 
وُهنا زحل .. حوله هالة

 ثم اورانُس .. نفس الحالة 
 وبها نبتون .. آخر واحْد

 في مجموعتنا الشمسية .. في مجموعتنا الشمسية
 هيا نرجع أصدقائي بعد رحلة الفضاِء هذي عودتنا لألرض 

 حيث العيش حيث النبض ما أبهى العودة للكوكب
حيث نسيُر حيث نلعب

 

هيا ننشد مًعا انشودة رحلتنا للفضاء

لالستماع لها:

انشودة الفصول األربعة 
هذه الفصول األربعة، تأتي وراء بعضها

 فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف ، والخريف
 فصل الشتاء تهطل األمطار

 فصل الربيع تنمو األزهار
 في فصل الصيف، الجو الحار

 و الخريف وداع األزهار
 هذه الفصول األربعة، تأتي وراء بعضها

فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف والخريف

لالستماع لها:
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يوم القصه القصيره

هو احتفال عالمي يحدث في 18 مارس من كل عام، ويقام للداللة
عىل االحترام العام، وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية،

والسياسية واالجتماعية. وفي بعض الدول تحصل النساء عىل

إجازة في هذا اليوم. االحتفال بهذه المناسبة جاء عىل إثر عقد
أول مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في

باريس عام 1945

اليوم العالمي للمرأة  

ايام عالميه
٣/٨

2/14

مارس

نوفمبر

اليوم العالمي لالبداع
4/21
ابريل
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تخذ من يوم 14 فبراير تاريخا عالميا لالحتفاء بالقصة القصيرة كأدب فني
أوجد له مكانة ضمن باقي انواع فن الكتابة ،لتزحف و تتخذ سقفا عاليا فوق

الرواية بتفسها التي تظل هذه االخيرة كمجموعة لقصص صغيرة

يحتفل العالم يوم12/4 ابريل باالبداع واالبتكار لتسليط الضوء عىل دور
االبداع واالبداع في حل المشكالت ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 وهو دور مهم تسعى المملكة الي تنميته حسب رؤية2030

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/1945


اذكار المساء 

اللهم اني امسيت اشهدك
واشهد حملت عرشك ومالئكتك
وجميع خلقك انك انت هللا ال إله
اال انت وحدك الشريك لك وان

حسبي هللا ال إله اال هومحمد عبدك ورسولك 
عليه توكلت وهو رب العرش

العظيم 
(سبع مرات)

اعوذ بكلمات هللا التامات من
شر ماخلق 

ايت الكرسي 
المعوذات 
(ثالث مرات)

بسم هللا الذي ال يضر مع
اسمه شي ال في االرض
وال في السماء وهو

السميع العليم 
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كيف نحمي انفسنا؟

تطهير ايدينا واالسطح
بالمنظفات والكحول

االبتعاد عن االماكن 
المزدحمه والبقاء في المنزل 

هو ڤيروس ناجم عن جراثيم صغيره ال ترى بالعين
 ويصيب الجهاز التنفسي ويسبب حمى وصداع

 وصعوبه بالتنفس وهو منتشر في كل العالم 

١-عبر االختالط باالشخاص المصابين
٢-مالمس االسطح ومن ثم لمس االنف او الفم
٣-الرذاذ المتطاير من المريض اثناء العطاس

تغطيه الفم بالمنديل 
عند السعال او العطس

ڤيروس كورونا-كوفيد19

ماهو ڤيروس كورونا؟

كيف ينتقل؟

غسل االيدي جيًدا
لبس الماسك
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لمشاهدة القصة:

بتطبيق حكايات

لتحميل التطبيق:

انسخ الباركود
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قصة:فضل سورة الفاتحة  



 قصة:فضل سورة الفاتحة 
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٢٩
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تطبيقات مفيدة

تطبيق حكايات
بالعربي

يحتوى التطبيق على مجموعة
كبيره من قصص قبل النوم
وقصص االنبياء وقصص

متجددة أسبوعًيا تم اختيارها
بعناية حتى يستفيد الطفل

منها 

تطبيق لمسة ياخذ طفلك في
رحلة تعليمية تكبر معه من
سنوات الطفولة المبكرة فتطور
مهاراته التعليمية واللغوية

واالبداعية وتعزز ثقته بنفسه 

تجدونه على: 

تجدونه على: تطبيق لمسة 

وعلى الموقع  اإللكتروني 
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قصص اصدقائنا

 قصة الفتاة اليتيمة
كان هناك عائله فقيرة انجبت االم فتاة جميله لكن كانت 

الفتاة مريضه مرض خطير فكر االب في فكره ان يترك
الفتاة في الشارع ، ونفذالفكره كانت الفتاة تبكي واتت
عائلة كانت تريد فتاة ، ولما رأوا الفتاة تبكي حنون عليها
واخذوها واسموها "راما" وبعد ان كبرت الفتاةواصبحت
في مرحلة الثانوي وقال االب لالم علينا ان نخبرها

الحقيقه وحزنت االم كثير 
وقالت لالب :هل تريد راما تبكي ؟ 

قال االب :ال لكنها كبيرة  وسوف تعلم بالقصه الحًقا وقالت
االم :حسنا 

عندما اخبرتها كانت راما تبكي تقول : انتم عائلتي النكم
من ربيتموني 

وقالت االم : نعم يالك من طفلة جميلة 
 
كانت هنالك فتاة تمشي في الحديقه ورأت فتاة 

تلعب لحالها وجاءت عند تلك الفتاة وقالت لها :
أتلعبين معي اسمي ملك وما اسمك ؟ 

قالت الفتاة : اسمي لمار 
وبدأو يعلبون معا في الحديقه كل يوم 

قالت ملك :اريد ان اتي بيتك يا لمار لنقضي بعض
الوقت معنا 

لمار: نعم يا ملك اريد ان تأتي في بيتك سوف يكون
وقت ممتع 

 
 

 قصة صداقة ملك ولمار
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