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جامعة ام القرى
مقرر ادب وثقافة الطفل

فكرة المجلة
مجلة الكترونية لتثقيف وترفيه الطفل

فكرة المجلة قائمة على مبدأ التعلم بالمتعة 
حيث ان الطفل يميل للعب واالستكشاف بطبيعته 

فهنا يمكننا ان نضيف لثقافة ومعرفة الطفل وإعطائه
لحظات من المتعة بنفس الوقت.

نبذة عن المجلة
مجلة صنعت بأيادي طموحة

هذه المجلة صنعت بكل طموح وشغف فهي مجلة
متجددة ومتطورة باستمرار واتزان, ويقوم عليها فريق
صغير من المؤلفين المحبين للطفل والطفولة ويهدفون

لتقديم رسالة هادفة من خالل هذا العمل بإذن الخالق.

إشراف
الدكتورة اماني عبدالرحمن عبدهللا اسرة

مقرر: ادب وثقافة الطفل.
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أعضاء فريق تحرير المجلةأعضاء فريق تحرير المجلةأعضاء فريق تحرير المجلة

ندى ابراهيم البارقي
طالبه بقسم الطفوله المبكرة

اطمح ان اكون يومًا من االيام معلمه ومربيه
لألجيال القادمه وان اغرس فيهم القيم وكل ما

يفيد مسيرتهم التعليمية .

خولة صالح عبدالغني الحربي
طالبه بقسم الطفوله المبكرة

اتمنى ان اكون رائدة ومساهمة في تعليم
االطفال ،وان ابني جيال مميزا وفعاال في مجتمعه

، وان اغرس ثمار التميز والعطاء في جيل الغد .
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات
اقرأ للغيمة غيث هذه القصة الشيقة !

يا بجعة لقد
استدعيت الكلب
كما طلبِت مني !

شكرًا يا حمامة !
يا كلب هل انت
الفاعل ؟ هل
اكلت بيضي ؟

أنا ؟!
ال لست أنا !

أقسم لك, انا كلٌب وفّي

من يا تُرى اكل البيض ؟

ال اعتقد انه الكلب فهو وفٌي ويعيش معنا منذ سنين !

علينا عقد اجتماع لكي
نكتشف الفاعل !

طيري يا عصفورة وقومي
بدعوة الجميع الجتماع

طارئ.

يا بطة لدينا اجتماع طارئ اآلن !

اين مكان االجتماع ؟
وما هو السبب يا ترى ؟

تحت الشجرة
احدهم اكل

 بيض البجعة !
وعلينا اكتشاف

 الفاعل !
اخبري الجميع

 يا بطة.

يتبع .....

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

يتبع .....

يا أصدقاء !
كما سمعتم احدهم اكل بيض البجعة وقد سمعنا
اشاعات بأن الكلب هو الفاعل, لكن ال يمكننا اتهامه
دون دليل فهل يعرف احدكم من اكل البيض ؟

ال اعتقد ان الكلب هو الذي اكل بيضي,  لكن ماذا افعل !
        بيضي اختفى البارحة !  

        لن أتمكن من النوم الليلة 
                   دون ان اكتشف الفاعل.

انا ال اعلم من الفاعل
وال اصدق انه الكلب
فهو صديقنا الوفّي

انه الكلب دون شك !
انا الذي نشرت االشاعة

 انه اكل البيض !
هل لديك دليل 

 يا ديك ؟!

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

يتبع .....

الكلب يعيش معنا منذ سنين ويحرس المزرعة في الليل
وهو صديقنا وال يمكن ان نطرده دون دليل !

الكلب ليس من الطيور !
لماذا يعيش معنا !

 ال احد يمكنه اكل البيض إال هو ! 
فالطيور ال تأكل البيض.

ماذا  لو كان الثعلب هو الفاعل !

لكن الثعلب غادر المنطقة
منذ مدة عندما طرده الكلب

لحمايتنا, هل يعقل انه قد عاد ؟!

يا أصدقاء انصتوا !
لدي فكرة !

هدوء !!

يا أصدقاء لست انا

 صدقوني !!

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

يتبع .....

الليلة سنكلف الديك بمراقبة المزرعة !

حتى نكتشف الفاعل ! ونتأكد بالدليل.
حسنًا فكرة جيدة

أتمنى ان يظهر 
الفاعل

ال اعتقد ان الديك سيكون
بأمان في الليل خارج قن الدجاج

ال سوف أكون بخير !
وسأثبت لكم ان الكلب هو الذي أكل البيض.

احذر قد يعود الثعلب في الليل
عليك أال تغتر بنفسك !

يا الهي الظالم حالك !
ما هذا الظل الغريب ؟

انني ال أرى شيًئا

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

يتبع .....

ما بالك ؟ هل بدأت تتوهم ؟
ام انك خائف ؟

انا شجاع !
ولست خائًفا.

حسًنا سنرى.

هذا غريب ! لماذا الديك خارج قن الدجاج في الليل ؟ ظننت انهم سيحذرون
 اكثر بما انني اكلت البيض البارحة ! ولكنها فرصتي ! فالديك لذيذ وانا جائع !

انا قلق على الديك 
فهو خارج قن الدجاج 

وفي الليل تستيقظ الحيوانات 
المفترسة.

انا خائف ونادم !
لقد سمعت صوت الثعلب 

سوف يأكلني !

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

يتبع .....

اهربوا انه الثعلب لقد عاد !
انجوا بحياتكم ! ساعدني ايه الكلب ارجوك !

انني آسف على اتهامك !

تعال الي أيها العشاء الشهي 
هذه الليلة رائعة !

النجدة ايه الكلب
الثعلب سيهجم علينا

شكرًا لك انت فعًال كلٌب وفّي !
نحن ممتنون لك يا صديقنا 

العزيز.

هذا واجبي
يا صديقتي 

البجعة

قصةقصة
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الظلم ظلماتالظلم ظلمات

النهاية.

الحمد لله على سالمتكم يا أصدقاء
نحن محظوظون لوجود الكلب بيننا

وقد اكتشفنا من اكل البيض.

أيها الديك انا سعيدة لسالمتك
ال تنسى ان تشكر الكلب على انقاذك

من الجيد
ان لص البيض 

كان الثعلب  وليس 
الكلب فالكلب 

صديقنا

يا أصدقاء اليوم سنقيم حفل تكريم للكلب الوفّي, تقديًرا 
لبطولته وإلنقاذه للديك وللمزرعة  ابدأوا بالتجهيز لالحتفال 

فاليوم تملؤه البهجة ! 
وتعلم من خطئك أيها الديك فرسولنا الكريم عليه السالم قال لنا

(ان الظلم ظلمات يوم القيامة)

دعوني اساعدكم في تجهيز الحفل
فأنا شاكر وممتن لصديقي الكلب إلنقاذي

ونادٌم على اتهامي له ظلًما.

احسنت ! لقد اعجبت القصة 
الغيمة غيث الصغيرة.

قصةقصة
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لغتنا العربيةلغتنا العربية

غيث تحب اسمها جدًا ألنه اسٌم عربّي.
هل تعلم ماذا يعني اسم صديقتنا (غيث) ؟

مطر غزير يجلب الخير، ويطلق مجاًزا 
حاب والكأل. ماء والسَّ على السَّ

الغيث هو

ياله من اسٍم جميل, 
كم انِت جميلة يا لغتنا العربية

ماهو اسمك..................................
هل تعرف معناه................................
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ماذا لو حظيت بزيارة ألرض الحلوى !ماذا لو حظيت بزيارة ألرض الحلوى !ماذا لو حظيت بزيارة ألرض الحلوى !

غيث الصغيرة حزينة ألنها لم تزر ارض الحلوى
 ساعد غيث وارسم لها ارض الحلوى حتى تتمكن من زيارتها !
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يا إلهي !!!
احدهم مسح القصة وال يمكننا قراءتها

لكن ال داعي للقلق فالمؤلف الصغير 
سيساعدنا !

هل يمكنك ان تعيد تأليف القصة ؟
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مصدر القصة 



لّون معلّون مع
غيثغيث
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الغيوم خفيفة جدًا لدرجة انها تطفو في الهواء .
الغيوم عشوائية الشكل فال توجد غيمة مطابقة لألخرى ابدًا .

الغيوم هي اشبه بخزانات عمالقة مليئة بالماء .
ال يمكن لمس الغيوم او السير فوقها فهي عبارة

هل تعلم !

         عن بخار ماء مكثف ولكنها جميلة ويمكنك رؤيتها بوضوح.

العالم الصغيرالعالم الصغير

ماذا تعرف
 عني ؟

لنتعلم عن السحب !
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العب معالعب مع
غيث و االصدقاءغيث و االصدقاء

اريد الذهاب للعب
 مع أصدقائي لكنني

 ال اعرف الطريق 
هل يمكنك مساعدتي
 للوصول اليهم ؟
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رسوماترسومات
أصدقاء غيثأصدقاء غيث

 سنوات (شمس مشرقة)

يوسف صادق-77 سنوات (شمس مشرقة)
يوسف صادق-

 سنوات (رحلة بحرية)

رانيا محمود-66 سنوات (رحلة بحرية)
رانيا محمود-

 سنوات (لعب في الحديقة)

سحر احمد -55 سنوات (لعب في الحديقة)
سحر احمد -

 سنوات (كوخ في الغابة)
إلهام علي-77 سنوات (كوخ في الغابة)

إلهام علي-
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رسوماترسومات
أصدقاء غيثأصدقاء غيث

 سنوات (مغامرات مع األصدقاء)

ممدوح حامد-77 سنوات (مغامرات مع األصدقاء)
ممدوح حامد-

 سنوات (كوخ في الغابة الجميلة)

سعاد منصور-66 سنوات (كوخ في الغابة الجميلة)
سعاد منصور-

 سنوات (انا وعائلتي)

فهد عرفات -55 سنوات (انا وعائلتي)
فهد عرفات -

 سنوات (نحن وجيراننا)
جمانة مسعود-77 سنوات (نحن وجيراننا)

جمانة مسعود-
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هل تريد ان تصنع وسادة
تشبهني ؟ 

الخطوات في غاية السهولة ال
تقلق سأساعدك !

فقط اتبع تعليماتي

المبدعالمبدع
الصغيرالصغير
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في البداية سنحتاج الى مقص,
خيوط, ابر, قطع قماش

باللون الذي تفضله, قطن
للحشو, واخيرا قلم تحديد

المبدعالمبدع
الصغيرالصغير

قم بقص القماش بشكل الغيمة
الذي يالئمك تذكر ان الغيوم
عشوائية الشكل فال تقلق

واستمتع بالقص ولكن تأكد من
قص قطعتين متماثلتين.
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قم بقص تفاصيل وجه
الغيمة باستخدام قماش ذو
لون مختلف عن القماش في

الخطوة السابقة.

المبدعالمبدع
الصغيرالصغير

قم بخياطة تفاصيل الوجه
على قطعة القماش التي

قصصتها على شكل غيمة في
الخطوة الثانية.
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قم االن بخياطة الجزئيين
االمامي والخلفي من اشكال
الغيوم التي قمت بقصها في

الخطوة الثانية.

المبدعالمبدع
الصغيرالصغير

قبل االنتهاء من خياطة جميع
األطراف ببعضها قم بملء

الوسادة يقطن الحشو الناعم 
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واالن قم بإتمام حياكة جميع
اطراف الوسادة.

المبدعالمبدع
الصغيرالصغير

واالن اصبح لديك وسادة على
شكل غيمة !
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قم بإحضار ورد ابيض اللون
ثم قم بإحضار زجاج به ماء و لونه بالوان

الطعام المختلفة
ثم قم بوضع الورد في الماء الملون 

.1

.2

.3

تجربةتجربة
ورد بألوان الطيفورد بألوان الطيف

(في ثالث خطوات فقط)

النتيجة
سيمتص الورد الماء الملون

الى أوراقه البيضاء وسيصبح
بإمكانك اختراع الوان جديدة
من الورد غير موجودة في

الطبيعة.

27

علميةعلمية
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قصة قصيرةقصة قصيرة

مصدر القصة 



هل تعرف اركان
اإلسالم الخمسة ؟
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الرياضياتالرياضيات

ساعد غيث على الحسابساعد غيث على الحساب



كان االرنب يلعب في الحقل الذي
اخبرته امه اال يلعب فيه, و فجأة اتى

الثعلب  وهرب االرنب لكن الثعلب
قبض علية وبدأ االرنب يبكي والثعلب

يضحك و فجأة هجم الصقر على
الثعلب فترك الثعلب االرنب وهرب

واعتذر االرنب الصغير ألمه ووعدها
ان ال يترك البيت دون اذنها مجدًد

31

هذه القصة من
تأليف صديقنا

احمد السعدي

الثعلب واالرنب

قصصقصص
أصدقاءأصدقاء

غيثغيث



اللعبة الصغيرة هي تستطيع ان تتحرك
بمفردها تماما مثل االنسان ولكن

بشرط واحد هو انه عليها ان تنتبه الن
ال يراها احد البشريين لذلك قررت

الفتاة الصغيرة ان تبقى مستيقظة
طوال الليل لكي تراقب اللعبة حتى

تشاهدها اذا تحركت لكنها غطت في
النوم دون ان تشعر ولكن ال بأس ألنها

استطاعت ان تشاهد اللعبة وهي
تتحرك في الحلم واستطاعت التحدث

اليها كذلك.

هذه القصة من
تأليف صديقتنا 

رانيا احمد

32

اللعبة المتحركة

قصصقصص
أصدقاءأصدقاء

غيثغيث
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المصدر

ما هو كورونا ؟ما هو كورونا ؟



بمناسبة اقتراببمناسبة اقتراب
شهر رمضانشهر رمضان

المباركالمبارك  

أنشد هذهأنشد هذه
االنشودة معاالنشودة مع

  غيثغيث

34

المصدر



هي أيام من السنة مخصصةهي أيام من السنة مخصصة    لتقديرلتقدير
قضية معينة ولإلهتمام بها.قضية معينة ولإلهتمام بها.

األيام العالميةاأليام العالمية

مثًال مثًال 2020 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل  

حقوق الطفلحقوق الطفل

35

يتيح اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن
حقوق الطفل وتعزيزها واالحتفال بها،

 وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل لألطفال.

نبذة عنهنبذة عنه



األيام العالميةاأليام العالمية

36

الموافق ل 8 مارس

يعّد يوم المرأة العالمي مناسبة ُيحتفل فيها
بالتقّدم نحو ضمان حّق المرأة في المساواة في

جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى تمكينها،
واالعتراف بإنجازاتها.

 

نبذة عنه



اليوم العالمي لألبداع واالبتكار
الموافق ل 21 ابريل

األيام العالميةاأليام العالمية

37

ابداع 

ابتكار

اختراع

واليوم العالمي لإلبداع واالبتكار هو مناسبة
يمكن من خاللها تعزيز األمثلة على أفضل

الممارسات وتسليط الضوء على استخدام التفكير
المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية

المستدامة.

نبذة عنه



األيام العالميةاأليام العالمية

38

يهدف اليوم العالمي للتوحد الى: زيادة الوعي حول طيف
التوحد وأعراضه, تعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع

وزيادة قبولهم له, تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة
وتحسين نوعية حياة المصابين, دعم المصابين بالتوحد

وعائالتهم. 

نبذة عنه
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األيام العالميةاأليام العالمية

اليوم العالمي للقصة القصيرة
 14 فبراير

هذا اليوم يهدف لتعزيز دور القصة القصيرة في االدب
واالحتفال بها كنوع مهم من أنواع االدب األصيل و حث االدباء
في جميع انحاء العالم على استخدام أسلوب القصة القصيرة
عن طريق إقامة مسابقات للقصة القصيرة لعرض ابداعاتهم

وفنونهم.

نبذة عنه



تكنولوجياتكنولوجيا

امسح

الباركود
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تساليتسالي
رمضانيةرمضانية

مع غيثمع غيث
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تساليتسالي
رمضانيةرمضانية

مع غيثمع غيث


