


ي مكة ١٩عمري الهذلي داليا تركي شائع اسمي 
 
سنة ، ولدت  ف
ي جامعة أم القرى و تخصصي 

 
المكرمة وادرس ف

ي المفضل األسود 
 
هو الطفولة المبكرة و لون
 قراءة 

ً
ا .الرواياتو أحب كثير

ي اسمي 
 
ي ١٨وعمري بدريه معيلي محمد الزهران

 
سنة ، ولدت ف
ي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

 
منطقة الباحة وادرس اآلن ف

ي ، وتخصصي الطفولة المبكرة وأحب قراءة 
 
المستوى الثان

.الكتب والقصص التاريخية

مرحباً بكم يا أصدقائي الصغار



ألعاب 

وتسالي

تجارب 

علمية 

حقائق 

علمية عن

الحيوانات 

قصص

و

حكايات



في أحد األيام كان أحمد عائداً من الملعب ذاهباً إلى البيت لتناول وجبة الغداء،

وإذا به يشاهد مجموعة من األطفال مجتمعين حول قطة مسكينة

.. ويقومون بضربها بشدة ويقومون برش القطة بالماء 

كفى ، إنه حيوان أليف : فقام احمد بالصراخ، قائلً 

فاهلل سبحانه وتعالى أمرنا بالرفق بالحيوان ووّضح لنا عقوبة إيذائه 

إنّنا نلعب ونتسلى بها ولم نقصد ايذائها: فقال األطفال 

قصة الرفق بالحيوان   
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Dilek: رسوم  Altıntaş Birben Meimoبدرية الزهراني و داليا الهذلي: تأليف  Siwapon و



ال تفعلوا كما فعلت المرأة صاحبة القطة التي عذبتها، فقد قال النبي صلى : قال أحمد

دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فل هي أطعمتها وال هي تركتها : )هللا عليه وسلم

نحن نادمون على فعلتنا حقاً وقرر األطفال : قال األطفال ( تأكل من خشاش األرض

أشكركم يا رفاق على الرفق : فقال لهم أحمد . االعتناء بها واالهتمام بأكلها وشربها 

بالقطة المسكينة فهذا ما أمرنا به هللا تعالى
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تجربة علميّة عجيبة
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قصة الفتاة مع الدالفين 

... في يوٍم من األيام 

كانت هناك فتاة على متن الباخرة لكنها كانت حزينة ألنها كانت تتمنى أن ترى بعض 

من األسماك والدالفين تقفز من البحر فعادت لغرفتها لتنال قسطا من الراحة   
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Thamires: رسوم  Paredes مريم محمد: تأليف الطفلة المبدعة



ن وبعد فترة جاء إليها أصدقائها وقالوا لها تعالي معنا ستتفاجئين عندما تري

وفي هذه اللحظة شاهدت الفتاة الدالفين وهيا تقفز وتمرح !! هذا 

وقاموا بالتلويح للدالفين 
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وبعدها قامت الدالفين بدعوة الفتاة لترى البحر

من الداخل وترى جميع أنواع األسماك 

وكانت مندهشة بجمال البحر والوان األسماك الباهرة 
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وقاموا بزيارة جميع األماكن الجميلة التي في البحر 

وبعد عدة دقائق استيقظت الفتاة وأدركت أن جميع ما رأته كان 

.ولكنها كانت سعيدة جداً لما شاهدته في حلمها .. حلما 

تمت
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الحروف العربية األبجدية 
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اختبر مدى فهمك  : تمرين 
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ة طائرة طويلة  السوسة الزرافة حشر
العنق موطنها جزية مدغشقر

حقائق علميّة

10

تتواصل األفيال فيما بينها من خالل إصدار
ية أصوات خفيفة جدا ال تسمعها األذن البشر

تمتلك الفراشات قدرة عالية جدا عل التقاط 
األلوان وتتذوق غذاءها من خالل أقدامها 

ألف نوع من النحل هناك 20من بير  
فقط أربعة أنواع فقط تنتج العسل 



قصة مع فطين 
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2018يوليو عام 4مجلة ماجد عدد : المصدر 
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فنون إعادة التدوير
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2018يوليو عام 11مجلة ماجد عدد : المصدر 



الحروف اإلنجليزية 
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English 
letters

Let's learn لنتعلم

لتعلم المزيد افتح الباركود 



مناسبات عالمية

15

في 1954أُعلن يوم الطفل العالمي في عام 
نوفمبر/تشرين األول20

هي مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء 

واالنتباه على ضرورة تحسين حياة الطفل من 

خلل مناقشة القضايا المتعلقة به، وعليه تتم

التوعية بضرورة أن يترابط العالم لمصلحة 

.األطفال

يوم الطفل العالمي

يوم المرأة العالمي

يصادف يوم المرأة العالمي تاريخ الثامن من 

آذار/شهر مارس

وهو عطلة وطنيّة في العديد من البلدان، ويقام 

د تكريماً إلنجازات المرأة، وتعزيزاً لحقوقها، وق

اعتُمد هذا اليوم من قِبل األمم المتّحدة منذ عام 

م، حيث ظهر في مطلع القرن العشرين 1975

في كّل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك 

 ً الوقت أصبح يوم المرأة تاريخاً عالمياً خاّصا

بالنساء في جميع بلدان العالم، 



مناسبات عالمية
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يتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار

أبريل من كل عام / نيسان 21في 

وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداع االبتكار في 

تحقيق التنمية المستدام

يوم اإلبداع واالبتكار العالمي

يوم القصة القصير العالمي

فبراير تاريخا عالميا للحتفاء 14اتخذ من يوم 

بالقصة القصيرة كأدب فني أوجد له مكانة 

ضمن باقي انواع فن الكتابة لتزحف و تتخذ 

سقفا عاليا فوق الرواية بنفسها



 ً لننشد معا
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بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهارْ 

نحن العماْل نَحمُل لإلتقاِن شعارْ حيونا

يا أحلى صغارْ حيونا

يا أحلى صغارْ حيونا

أنا خياٌط أنا  َخياْط أعمُل بتفاٍن ونشاطْ 

أنا خياٌط أنا  َخياْط أعمُل بتفاٍن ونشاطْ 

ال أعرُف أبدا إحباْط في كفي إبرة وأزرارْ 

يا أحلى صغارْ حيوني

أنا  خبّاٌز  أنا خباْز شعاري في الدنيا اإلنجازْ 

أنا  خبّاٌز  أنا خباْز شعاري في الدنيا اإلنجازْ 

في فرنِيِ خبٌز ممتاْز يأكلهُ صغاٌر وكبارْ 

يا أحلى صغارْ حيوني

بناٌء أَحِمُل أحجاراَ أبني َوطنا أُعلي جدارا

بناٌء أَحِمُل أحجاراَ أبني َوطنا أُعلي جدارا

أبني مدرسةً وِعماَرة أجمَل بيٍت أحلى دارْ 
يا أحلى صغارْ حيوني

بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهارْ 

نحن العماْل نَحمُل لإلتقاِن شعارْ حيونا

يا أحلى صغارْ حيونا
يا أحلى صغارْ حيونا

أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكِفّي الِمنشارْ 

أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكِفّي الِمنشارْ 

أصنُع ِمن خشِب األشجاْر نافذةً حلوة للدارْ 

يا أحلى صغارْ حيُّوني

حداٌد والعزُم حديْد حتى وهذا الحرُّ شديدْ 

حداٌد والعزُم حديْد حتى وهذا الحرُّ شديدْ 

 ً أسوارْ ..  أعمل  دوما وأنا سعيْد أصنع أبوابا
يا أحلى صغارْ حيوني

هذا فنّي أعمُل دوما وأنا أُغني.. أنا َحلٌق 

هذا فنّي أعمُل دوما وأنا أُغني.. أنا َحلٌق 

ْب شعَرَك واسمْع ِمني أغنيةً ُحل وة وأشعارْ قَِرّ
يا أحلى صغارْ حيّوني

بعزٍم ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهارْ 

نحن العماْل نَحمُل لإلتقاِن شعارْ حيونا

يا أحلى صغارْ حيونا
يا أحلى صغارْ حيونا

أنُشوَدة الِمَهن

افتح الباركود

للستماع للحن 



عالم التقنية والمعلومات
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تطبيقات ومواقع مفيدة لك 5

عالمنا: تطبيق كريم وجنى

يهدف إلى تنمية المهارات االجتماعية

لدى األطفال وهو مناسب للصغار

أقل من خمس سنوات

تطبيق عالم لمسة

يحتوي على العديد من القصص

التفاعلية واأللعاب ومقاطع الفيديو 

التي تضم فئات متنوعة

تطبيق وموقع عصافير

من مواقع تعليمية لألطفال 

التي تضمن تعليم األطفال 

ضمن بيئة تفاعلية ممتعة 

موقع أ ب ت

من أبسط مواقع تعليمية لألطفال

يهدف إلى تعليم األطفال الحروف

األبجدية العربية بطريقة

اللعب والتسلية



يمكنك فتح الباركود وتعلم

المزيد عن برنامج الرسام 

برامج مسلية وممتعة

19

واجهة برنامج الّرسام

األلوان طالخحجم األشكال فرش

مالرس األدوات

خيارات 

الصورة

برنامج الرسام 

هو برنامج يمكنك أن تتعلم عليه الرسم 

والتصميم بكل سهوله وإخراج مواهبك وابداعاتك

ويمكنك إيجاد هذا البرنامج في جميع األجهزة 



فايروس كورونا 

20

إرشادات لمنع انتشار العدوى

عدم لمس الوجه 
، األنف ، الفم)  (العير 

اليدين غسل 
وتعقيمهم باستمرار

تجنب مشاركة 
األغراض الشخصية

الحرص عل تغطية الفم واألنف 
عند السعال والعطاس بمنديل

ة والتخلص منها مباشر

الحفاظ عل المسافة اآلمنة 
ي األماكن المزدحمة

 
ف

ما هو فايروس كورونا المستجد

نا هو فيروس من فصيلة فيروسات كورو
(covid19)المسمى بـ

ي الصينية فووهانظهر بدايةً في مدينة 

على صورة 2019نهاية شهر ديسمبر 

.التهاب رئوي حاد عل أغلب الحاالت

افتح الباركود 



نادي الرسامين

مشاركة فاطمة السيد

سنوات  6

مشاركة فاطمة محمد 

سنوات7

مشاركة عباس رضا 

سنوات 5
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نادي الرسامين

مشاركة نبراس منصور

سنوات  6

مشاركة هبة خالد

سنوات6

مشاركة حسين علي

سنوات 6
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أوجد الفرق بين الصورتين وارسم دائرة مكان االختلف

جد الطريق المناسب:صل كل فاكهة مع ما يناسبها

:ليصل الفتى لمنزله 

ألعاب وتسالي

23

الفروق

المتاهة ِصل 



:لّون كل شكل حسب الرقم واللون

24

ألعاب وتسالي
األلوان 

واألرقام 

1

1

2

2

3

3
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:صل النقاط بالترتيب ليكتمل الشكل 

ألعاب وتسالي

25

الحساب 

مع سارة 

التوصيل 

:احسب عدد كل الحيوانات واكتب عددها 

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10



:  اظهر لنا ابداعك في التلوين يا صديقي 

ألعاب وتسالي
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لوّن مع 

سارة 



:  اظهر لنا ابداعك في التلوين يا صديقي 

ألعاب وتسالي

27

لّون مع 

سارة 




