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ً مرحباً  أنا لجين العجالن عمري ١٩ عاما
ادرس في المرحلة الجامعية 

تخصص الطفوله المبكرة لدي العديد

من االهتمامات،أحب الرسم
والقراءة، وايضاً  أُحب األطفال..    

و أتمنى ان يحقق اطفال العالم امانيهم. 

ً أهالً وسهالً أنا أميره الحربي عمري ١٩ عاما
 ادرس في المرحلة الجامعية تخصص
الطفولة المبكرة لدي اهداف اسعى إليها

ُمحبة للقراءه والكتابة والشعر احُب إسعاد 
الغير بما استطيع .

فكرة عامة عن مجلة َفرَْح :
 السالم عليكم يا أصدقائي األعزاء  صنعنا هذه المجلة من
اجلكم لكي تستمتعوا وتستفيدوا منها وهذه المجلة

مشروعنا لمادة (أدب وثقافة الطفل) 
بإشراف أستاذتنا (أماني عبدالرحمن أسرة)

 وهل تعلمون يا أصدقائي ان مجلة فرح تحتوي عىل الكثير
من االلعاب و الفقرات الجميلة والقصص المسلية 

و الرائعة وايضاً رسمات وصور الصدقاء المجلة.

١



لدي الكثير من األشياء التي تشعرني
بالبهجة والفرح 

مرحباً أنا اسمي فرح  

مثالً أحب فنون الورق

وأحب الحيوانات

ولدي في خزانتي العديد من األشياء
الجميلة هيا لنلقي نظرة 

٢



هذه مجلة جميلة
 فيها العديد من أشيائي المفضلة 

 

أنظروا إىل بدايتها   
إنها تحدثنا عن 

العائلة الجميلة ..

آاه أنظروا لقد وجدتها!!

 هيا لنتعرف عليها
ً معا

٣



كان يا ما كان في يوم من االيام كان هنالك طفلة صغيرة تعيش مع
والديها اجمل ايام عمرها مابين حنان امها وعطف ابيها وكانت ال تحتاج
احداً من الناس الن والدها اشبعها حًبا وحنانًا وكانت الترى احداً غيرهما
في حياتها وفي احدى االيام قرر والدها السفر إىل بالٍد بعيده وفي ذلك
ٌ الوقت افتقدت الطفله الجلوس معه واصبحت حزينًة جًدا النه بعيدا

عنها وكانت تقول المها لماذا سافر ابي بعيداً عنا 
قالت االم:ان والدِك سافر لمهمٍة شريفٍة وعظيمه 

وقالت الطفلة:وماهي هذه المهمه ياأمي؟

قالت االم:ذهب للدفاع عن وطننا يابُنيتي وسيعود إلينا سالماًغانماً

بأذن هللا
قالت الطفلة:ياربي اُنصر ابي وجنودنا عىل االعداء 

قالت االم :آمين يارب العالمين

قصة
 عائلتي الجميلة

تأليف :اميره الحربي 

٤



أهالً وسهالً ياأصحاب 
أنا اسمي دالل سوف احكي لكم قصتي الجميله 
كان يامكان في قديم الزمان كان هناك فتاة اسمها فرح
تعيش في الغابه في يوم من األيام ذهبت  إىل جدتها

لتعطيها القليل من الكعك التى صنعته والدتها ولكنها
ذهبت دون علم والدتها وعندما اقتربت إىل بيت جدتها 

 سمعت صوت الثعلب قالت أنقذوني أنقذوني سمعت 
 الجدة صوت فرح وأتت تركض نحوها  قالت التخافي أنه
بعيد جداً  هيا لنذهب إىل المنزل بسرعة ولكن في المرة

القادمة كوني حذرة أكثر يجب أن تأتي مع والدتك
.. انتهت قصتي مارأيكم ؟

 مرحباً أنا صديقكم حبيب سوف احكي لكم قصتي
الرائعه استمعو إليها ... كان يامكان كان هنالك فالح
لديه مزرعة كبيرة يزرع فيها بعض الفواكه والخضروات
وكان الفالح يستيقظ كل صباح ويالحظ ان الثمار

تنقص !!وعندها اكتشف أن هنالك صبي يسرق هذه

الثمار 
قال الفالح:لماذا تسرق الثمار وال تشتري مني

قال الصبي:أنا فقير وليس لدي مال 
قال الفالح:التسرق سيغضب هللا منك اعمل وهللا

سيرزقك

قال الصبي:حسناً 
وعندما كبر الصبي وصار فالحاً اصبح لديه مال كثير ألنه لم

يكذب عىل الفالح ولم يسرق

 

قصص 
أصدقاء المجلة

٥



في صباِح يوم مشرٍق وجميٍل ،
خرجت مع عائلتي في رحلٍة جميلٍة

إىل الغابة...

(قصه أنا استطع)

٦



لم أستطع تسلَق السياج، فأنا الزلُت
صغيرًة، وأيًضا قصيرَة

القامة....فبكيُت وقلت :ال أستطيُع
تسلَق السياج....

٧



قالت لي أمي: بدَل أن

تبكي ياحفصة، حاولي
تسلَق السياج...

٨



ثم اقترَب مني أبي وقال: تمسكي
 بي جيًدا وضعي قدمِك اليمنى أوالً وبعدها

اليسرى...

٩



فهكذا ... صعدُت السياَج ممسكًة يََد أبي
قلت : انظروا اآلن تسلقُت السياج، أنا أستطيع

قصٌة جميلة مقتبسة من القصة التي نشرتها

 (الكاتبة شيماء المرزوقي )
(Canva) ملصقات موقع 

١٠



قصص رائعة انصحكم بقراءتها

١١



قصة الفأر الطماع

قصة هللا يرانا

قصة صالتنا سعادتنا

قصص ممتعة أنصحكم
 بمشاهدتها 

١٢



٤/ هل تعلم أن سقاية النباتات بماٍء غزير يسبب موت
النباتات؟

 

٣/ هل تعلم أن أذكى الحيوانات القرد (الشمبانزي)؟

١/ هل تعلم أن الحوت هو أكبر الحيوانات؟

٢/ هل تعلم أن التمساح اليستطيع إخراج
لسانه من فمه ؟

هل تعلم 

هيا نتعرف معاً

١٣



تجربة : نفخ البالون 
عن طريق تركيبات

كيميائية

 

نحتاج إىل/بالون،خل،كربونات
الصوديوم،قمع زجاجي

أوالً نضع كمية قليلة من الخل داخل القمع
وبكربونات الصوديوم داخل البالون

خل كربونات الصوديوم

هيا لنجرب معاً

١٤



 
 ( المصدر: قناة المجد لألطفال)

ويمكنكم أيضاً مشاهدة الفيديو يوجد فيه تطبيق التجربة
أتمنى أن تستمتعوا

 

ثانياً نُدخل فتحة البالون في رأس
القمع الزجاجي وبعدها نالحظ انتفاخ

البالون بشكل واضح وسريع

انتهت التجربة اتمنى أن تكون قد

نالت عىل إعجابكم

١٥



نحتاج إىل: 
١/ورق ملون 
 ٢/ورق مقوى

٣/ أي علبة اسطوانية 
٤/ قلم  
٥/صمغ  
٦/مقص 

٧/ عيون للزينة

عمل مقلمة
الفراشة

 

فنون

١٦



2-نحضر العلبة ونضع عليها قليًال من
الصمغ ونضع الورق عليه ونقص

الزائد منه

3-نأخذ األجنحة ونضع عليها قليًال من
الصمغ ونلصقها  عىل العلبة بحيث

تصبح مثل الفراشة

1-نرسم عىل الورق المقوى أجنحة
الفراشة ونقصها

الطريقة:

١٧



4-نلصق العيون عىل العلبة بالصمغ
ونرسم بالقلم الفم

واآلن أنظروا كم أصبحت جميلة بإمكانكم
وضع ماتريدون فيها  

ويمكنكم أيضاً مشاهدة الفيديو توجد فيه
الطريقة

المصدر قناة( المجد لألطفال) 
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أنا سفانة 
 عمري ٧ سنوات
رسمت لكم مدينة

 األلعاب مارأيكم؟ 

 

أنا اسيا 
عمري ٨ سنوات

رسمت لكم بحر وسفينة 

أنا ماجد
عمري ٨ سنوات 

رسمت لكم 

بيتاً جميل
 

رسومات 
أصدقاء المجلة

١٩



هيا نلون الرسمة
الجميلةمعًا

٢٠



هيا لنساعد القنفذ لكي يصل إىل الحلزون

قم بتوصيل الصور إىل المكان المناسب

هيا نمرح
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ببب
   
ببب
   
ععع
   
   
   

   
   
ييي
   
ااا
   
ننن
   
   
   
   

   
تتت
   
ببب
   
ببب
   
   

   
تتت
   
ففف
   
ااا
   
   
   
   
   

   
ااا
   
ااا
   
ججج
   
   
   

   
للل
   
ححح
   
ببب
   
   
   
   
   

   
ففف
   
ررر
   
ححح
   
   
   
   

بيت - فرح -تفاح- عنب-باب

أأأ
   
ببب
   
تتت
   
ثثث

هيا ياصاحبي أكمل توصيل
 الحروف للصورة المناسبة

   
ابحثابحثابحث
مع فرحمع فرحمع فرح

٢٢



 
a
b

d

c

هيا نتعلم

book

car

door

هيا لنكمل التوصيل
معاًياأصحاب 

٢٣



 

هيا بنا نتعرف عىل الصحابي الجليلهيا بنا نتعرف عىل الصحابي الجليلهيا بنا نتعرف عىل الصحابي الجليل
   (أنس بن مالك) رضي هللا عنه(أنس بن مالك) رضي هللا عنه(أنس بن مالك) رضي هللا عنه

اسمه : انس بن مالك الخزرجي االنصاري 
مولده :ولد في المدينة المنورة 

وخدم انس رضي هللا عنه  النبي صىل هللا عليه وسلم
10سنوات وقد روى عن النبي احاديث كثيرة وكان يشارك
في الغزوات والمعارك مع الصحابة والمسلمين توفي رضي
هللا عنه في مدينة البصرة في العراق وعمره تجاوز 100عاماً

بطاقةنجمبطاقةنجمبطاقةنجم

٢٤



١١١
   
٤٤٤
   
٢٢٢
   
٣٣٣
   
٥٥٥

هيا لنقوم بتوصيل العدد
 للصورة المناسبة

   
عالم األرقامعالم األرقامعالم األرقام

٢

هيا لنقوم معاً بتكملة 
عدد خطوات 

البطريق لكي يصل
 إىل اصدقاءه 

٤

٦

٢٥



اْم ِسيُر ِفي نظَ
َ

َعاْم            أ ِريِق الْ  َعلى الطّْ
 

ِصيفْ ى الر� ْمِشي َعلَ
َ

ِظيفْ         أ اِرِع الن� ِفي الش�
 

ُعُبوْر ِة الْ ْحظَ ُمُروْر               ِفي لَ ِرُم الْ ْحتَ
َ

أ
 

اَرةْ  إشَ َبُع الْ تْ
َ

اَرةْ           َوأ ي� َراِقُب الس�
ُ

أ
 

ُمْر ا تَ : لَ ولُ اَرٌة َحْمَراْء             تقُ ِإشَ
 

تَ ُحْر نْ
َ

:أ ولُ قُ َراْء           تَ ضْ اَرٌة خَ ِإشَ
 

ْم ُمر� ِفي َسالَ
َ

ِسيُر لألَماْم          أ
َ

أ
 

اْم ِسيُر ِفي ِنظَ
َ

َعاْم              أ ِريِق الْ ى الط� َعلَ

أجملأجملأجمل
   األناشيداألناشيداألناشيد
مع فرحمع فرحمع فرح

   

نشيد المرور

 وهنا أنشودة جميلة جداً استمعو إليها 

٢٦

 



من أجل سالمتنا يجب علينا المحافظة عىل
نظافتنا  لنقي أنفسنا من الفايروسات 

بإذن للَّه
يجب علينا أن نغسل أيدينا بالماء والصابون

لمدة ٤٠ ثانية ونتبع هذه الخطوات 

افرك

راحتيك

من أجل
سالمتنا

وزع الصابون

خلل

أصابعك
نظف أطراف

 األظافر

افرك االبهام

براحة اليد

اغسل يديك بالماء

جفف اليدين

٢٧



وأنا فأرة الحاسوب
تستطيع أمساكي
بيدك وتحريكي

وعندها  تتحكم
بشاشة الحاسوب

أنا لوحة المفاتيح  توجد
فيني الحروف واألرقام

بإمكانك أن تكتب ماتريد 

أنظروا ياأصحابي هذا الباركود
يعلمنا طريقة الرسم في

الحاسوب هيا لنتعلم معاً أنها

طريقة سهلة وبسيطه. 

جيل واعيجيل واعيجيل واعي

ً ياأصحاب هيا لنتعرف عىل الحاسوب معا

أهالً أهالً أنا الحاسوب  أنا عبارة
عن آلة إلكترونية تقوم بتخزين
البيانات  ومعالجتها بسرعة

أنا شاشة الحاسوب بإمكانك
أن تشاهد فيني ماتريد

٢٨



ماهو اليوم العالمي للقصه القصيره ؟
هو يوم يحتفل به المهتمون باالدب والقصص وذلك في تاريخ
14فبراير من كل عام ونحن نحتفل بهذا اليوم الننا نريد أن
نصبح جيل مهتم بحضارته ومجده النه يوم جميل البد أن

نحتفل بهذا اليوم ونكتب فيه اجمل القصص .

 
ماهو اليوم العالمي للمراة ؟

هو يوم يحتفل فيه كل النساء وذلك في تاريخ 8مارس من كل
عام وبدايته كانت في عام 1909م ويتم في هذا اليوم تكريم

النساء وتبادل الهدايا وذلك لتقدير جهودهم الكبير التي تعملها
المراة في االسره والمجتمع.

أيام مميزة

 
ماهو اليوم العالمي لالبداع واالبتكار ؟

هو يوم يحتفل به المبدعون والمبتكرون اصحاب المواهب وذلك في
تاريخ 21ابريل من كل عام وذلك لتنمية االطفال والشباب الموهبين

وتحفيزهم وتطويرها لكي يصبح لدينا اطفال وشباب ناجحون.

٢٩


