



      معدة املجلة في سطور 


مودة مستور الشمراني


طالبة في جامعة أم القرى

كلية التربية


قسم الطفولة املبكرة

حضرت عدة دورات خاصة 

بالطفولة. 


للتواصل على اإليميل:
Mawaddh30@gmail.com



أشرفت على إعداده :
 أ. أماني أسرة

مقدمة 


الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل..
        نشأت فكرة إعداد هذه املجلة من تكليف 

خاص بمقرر ( أدب وثقافة الطفل ) ، فأحببت أن 
أستفيد مما تعلمت في هذا املقرر ، وإنتاج هذه 
املجلة بالطريقة الصحيحة التي تناسب الطفل ، 

بحيث تكون جذابة ومشوقة وممتعة وفي نفس 
الوقت تغرس فيه قيًما إسالمية بطريقة محببة  

ومن هنا نشأ اسم املجلة

هدفنا / 
المساهمة في غرس القيم اإلسالمية في 

نفوس أطفالنا لبناء جيل متمسك بقيمه; 
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الصائم الصغير 

ف أول ليلة من ليالي رمضان املبارك وعندما كانت األم تعد طعام 
السحور بحب وسرور ألسرتها الصغيرة استيقض طفلها الصغير 

محمد ذو الست سنوات ليشرب ماءً , و اندهش عندما رأى والدته ف 
املطبخ وهي حتضر طعامًا سألها ( متعجبًا ) : ماذا تفعلي يا أمي ف 

هذا الوقت املتأخر من الليل? 
ردت األم ( باسمة ) : استيقظت يا صغيري? إنني أعد وجبة السحور.  

قال محمد : وما السحور يا أمي ? 
فأجابته األم : السحور يا بني وجبة نتناولها قبل الفجر استعدادًا 

للصيام , و غدًا يا صغيري أول  أيام شهر رمضان املبارك.  
فسألها محمد : وما هو الصيام ? 

األم : هو التوقف عن األكل والشرب من الفجر إلى املغرب.  
محمد : ملاذا نصوم سنصاب باجلوع ! والبيت مليء بالطعام ول 

احلمد.  
األم : املسلمون " يا طفلي الصغير " يصومون ألن ال أمرهم بذلك , 

وهذه فرصة عظيمة حتى يشعر املسلم بإخوته املسلمي الفقراء , 
فيعطيهم مما أنعم ال به عليه.   

قال محمد ( فرحًا ) : إذًا سأصوم معكم يا أمي و سأبقى نائمًا من 
الفجر إلى املغرب.  

ردت األم ( ضاحكة ) : ال يا صغيري صيام 
املسلم ليس هكذا, بل عليه أن يحافظ على 

صلواته و يكثر من تالوة القرآن 
والدعاء والذكر.  

محمد : حسنًا يا أمي سأفعل 
ما أستطيع من ذلك.  

قالت األم : إذًا هيا ساعدني 
أيها الصائم الصغير ف 

حتضير السحور وإيقاظ أبيك و 
٢إخواتك. 
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العلمية 
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العب وتعلم
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لونھا
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شجرة تالوة جزء عم
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Muslim business in Ramadan
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اوصل احلروف لتكوين الكلمة الدالة على احد سور القرآن 
الكرمي ، ثم اكتب اسم السورة حتت الرمز الدال عليها:
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للوقا+ة من فايروس 
كورونا 

اغسل "د"ك

قم بتغط&ة فمك 
اثناء السعال

تجنب المصافحة

١٧

ال<س >مامك 

عقم ?د?ك

حافظ عC المسافة 
K اآلخGHن  LMNنك وPب





رمضان كريم نور عليكم وعلينا 

يا شهر الخير طال غيابك واستنينا 
أهال بقدومك رمضان 
الفرحة فيك واإليمان 
ملا هاللك طل وبان 

جمعنا بالحب وجينا 
يا شهر الرحمة والخير 
والبركة في كل املشاوير 

بقدومك نفرح ونطير 
ويتعلی همتنا فينا 

لحظاتو حلوة وسرور 
ملة افطار وسحور 

رمضان الرحمة والنور 
ال تعبنا فيه وال ملينا 
يال نستقبلوا بالحب 
ويا رب اهدينا يا رب 
افتح باإليمان القلب 
وتقبل ربي دعاوينا

ملشاهدة االنشودة : 
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ون3ة تعل3م3ة  برامج الـك78
مـسـل3ـــــة

تطبيق "عدنان معلم القرآن " تفاعلي لألطفال 
لتعلم وحفظ القرآن لجزء عم واألحرف الهجائية 

وأكثر من ۱۲ دعاء وحديث لألذكار اليومية تطبيق 

موجه للفئات العمرية من 3 سنوات حتی ۱۲ سنة. 


ثالثة تطبيقات في برنامج واحد

۱- تحفيظ جزء عم

۲- غرفة األذكار

٣- أناشيد أحرف الهجاء

تطبيق "حروفي املرحة" لتعليم 
االبجدية بشكل ممتع لألطفال من خالل 

ربطها بعدد كبير من الشخصيات 
الكرتونية املميزة والجذابة وباستخدام 

أصوات طفولية مميزة.
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األيام العاملية 
# اليوم _ العاملي _ للقصة _ القصيرة

ي  & ن$#
& ع2ارة عن -د ح*ا)' ة أو األقصوصة 7& ن6ع أد)3 القصة القص$@

أقS من الرواKة ، وتهدف إM تقدKم حدث وحHد غال2ا ضمن مدة 
ة وم*ان محدود غال2ا لتع$3 عن موقف أو جانب من  زمنHة قص$@

اير 2020م لهذە السنة  جوانب الحHاة ، وhصادف يوم الجمعة 14 ف3$
 ijkث قدمت هيئة األدب والHات من عدة جهات حHه فعالHقام فhو

ة ، وكذلك شارك العدKد من  جمة جهاز Kعرض قصص قص$@ z$وال
ة ومشاعرهم ع} تطبيق تz$h6 ع}  األشخاص قصصهم القص$@

الهاشتاق أعالە. 

# اليوم _ العاملي _ للتفكير  _ واإلبداع 
& وأعلنت 

قد اعتمدت الجمعHة العامة لألمم المتحدة القرار العام الما��
 لالبت*ار واإل�داع؛ من أجل زhادة 

�
 عالمHا

�
فHه يوم 21 ن�سان�أب�hل يوما

& حل المشا�ل والتنمHة االقتصادKة 
الو�& �دور اإل�داع واالبت*ار ��

واالجتماعHة والتنمHة المستدامة ، وقد احتفل �اليوم العال�& لإل�داع 
& 21 ن�سان�أب�hل 2002 ، و هو مناس2ة Kمكن من 

واالبت*ار ألول مرة ��
خاللها تع¢hز األمثلة ع} أفضل الممارسات و�سلHط الضوء ع} استخدام 

التفك$@ الم2دع والتكنولوجHا نحو تحقيق أهداف التنمHة المستدامة ، 
وhمكن للش2اب �مشاركة حلولهم للقضاء ع} عدة مشا�ل منها ال2طالة 

والفقر. 

# يوم _ املرأة _ العاملي 
& يوم ٨ مارس من ¤ل عام، وhقام للداللة 

احتفال عال�& Kحدث ��
ام وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادKةوالسHاسHة  z$ع} االح

واالجتماعHة ، واالحتفال بهذە المناس2ة جاء ع} إثر عقد أول 
& �ار©س 

& الدKمقراª& العال�& والذي عقد ��
مؤتمر لالتحاد الkسا)'

. عام 1945 ، وذلك للتوعHة االجتماعHة �مناضلة المرأة عالمHا�
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أنهار صالح
٨ سنوات
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