


اململكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  

جامعة أم القرى 

أهالً بكم ..  
أنا ود حلمي أن أصبح معلمة لرياض االطفال وحكمتي هيا "كُن شيئاً 

 💗 جميالً و اترك الناس بسالم …
وأنا االء عمري ١٩ ف السنة االولى من اجلامعة احب التطريز واخلياطة  

و هدف ف احلياة افتتاح روضة لي 
ونحن طالبتان ف جامعة أم القرى تخصص الطفولة املبكرة  

قمنا بتصميم مجلة لألطفال واسميناها " مجلة لنتعلم ومنرح" وت 
تصميمها لتناسب ألعمار االطفال  
ويكتسبوا أفكار ومعلومات مفيدة 

وكان هذا ف مقرر أدب و ثقافة الطفل   
بإشراف أ. أماني عبدالرحمن أسره 

نود أن تكون عند حسن  ظنكم   
وأن  حتظى مجلة لنتعلم ومنرح   

على إعجابكم  

العدد األول 
١٤٤٢/٧/٢٣

إعداد و تنسيق : 
ود عبدالرحمن احلربي  

االء أحمد احلربي 

http://www.apple.com






حقائق
األرض هي الكوكب الثالث  

بعد الشمس وواحد من أكثر  
الكواكب اخلاصة ف  

النظام الشمسي

اخليار ف الواقع  فاكهة 
 وليس خضار وهو جزء 

من عائلة البطيخ 

النملة اذا انقلبت تنقلب على جانبها األمين فقط 

حاسة التذوق عند 
الفراشة ف أقدامها 

ميكن للنعام الركض 
 أسرع من اخليول 

 وميكن للنعام الذكور 
 أن تهدر كاألسود 

يحتوي جسم اإلنسان 
على مايقارب من ١٠٠ 

تريليون خلية 

١



٢



تطبيقات مفيده

تطبيق TinyTap هو تطبيق األطفال 
 رقم واحد لألهل الراغبني في تحويل 

الوقت 
 الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشة 

 إلى وقت تعليم تفاعلي  العاب 
التعليمية  

لألطفال في الفئة العمرية 8-2 سنوات 

  Tuby-تطبيق تيوبي
أفضل تطبيق ملشاهد الفيديوهات 

 لالطفال يستطيع الوالدين من خالله  
ضبط اعدادات القنوات السيئه وعدم ظهورها 

 امام االبناء  
تطبيق تيوبي يوفر أيضاً :  

يحتوى على كثير من القنوات ذات   
املحتوى املقبول  

يوفر لك كأب أو أم امكانية فلترة املحتوى 
 بثالث طرق مختلفة 
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لنكمل 
 العدد معاً

1 ٣ ٥
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ساعدني للوصول إلى 
طعامي   تسالي 

٩

أحمر      أخضر        أصفر        أزرق  

صل األلوان التي تظهر 
أمامك 



 ً االسم : بيسان السحيمي
       العمر :٨ سنوات

  ماهو حلمك : انا اصبح دكتوره

  االسم : دياال السحيمي
  العمر : ٦ سنوات

  ماهو حلمك : ان اصبح رسامه

١٠



االسم : معتز الصاعدي  
العمر : ٨ سنوات 

ماهو حلمك: طيار  

االسم: مراد الصاعدي  
العمر : ٨ سنوات 

ماهو حلمك : نقيب ف اجليش
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الهاتف الفتيل 

االدوات :  
٠ كأسي من الورق   

٠ قطعة طويلة من الفتيل  
  ٠ مسمار

  أصنع بنفسك الهاتف الفتيل

 نصنع ثقباً ف قاع كل كأس  1.
 ندخل نهاية الفتيل ف كل ثقب ونربط 2.

عقده ملنع الفتيل من اخلروج  
 نعطي صديقنا أحد الكأسي و من ثم 3.

نبتعد مسافة عنه بحيث يكون الفتيل 
مشدوداً   

تكلم بهدوء داخل الكأس 4.
ومن ثم سيسمع صديقك 

صوتك 
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قصة  
بطة برتقالية !!

تأليف :  
صفاء 

عزمي  
رسوم :  
حسن 

السعدي 

القصة املسموعة  
هنا ��
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لنكمل األحرف 

هيا نقوم بوضع احلروف ف املربعات 

١٨
لنتعلم معاً 



قصة البلبل احلزين  

ذات يوم رأى عصفور  بلبل صغير محبوس ف قفز فذهب 
العصفور الى البلبل  

وسئلة : ملاذا انت حزين  
قال : انا مسجون ف هذا القفص  

قال العصفور : التقلق سوف انقذك  
ذهب العصفور الى صديقه الهدهد  

قال للهدهد: هناك بلبل مسكي محبوس ف قفص ويحتاج للمساعدة  
فذهب العصفور والهدهد ملساعدة البلبل وساعدوه بواسطة غصن شجرة 
فقاموا بإدخاله ف فتحة املفتاح ففتح القفص وقاموا بانقاذ البلبل شكرهم 

البلبل وذهب كل ف طريقه

قصص أصدقائنا 

تأليف الطفل  :  
عبدالرحمن الصاعدي  

العمر : ٧ سنوات 

تأليف الطفله  :  
ايالن احلربي  

العمر : ١٠

قصة خالد و والده  
كان خالد يحب والده كثيرا ً وكان يقلده كثيرا 

ويتقمص شخصية ابيه فإذا وضع والده النظارة 
ينظر اليه بفرح واذا امسك والده اجلريدة ايضاً 

ينظر اليه كثيرا وف يوم من االيام ذهب االب الى 
عمله فأخذ خالد وجمع اخوته ولبس النظارة مقلدا اباه 

وامسك باجلريدة واخذ ينظر اليها كأنه يقرأها مثل 
الكبار  ويتمتم بكلمات غير مفهومة فأخذ اجلميع 
يضحك وقالت امه : يالك من مقلد محترف ورمبا 

تصبح ممثال عاملياً ف يوم من االيام

١٩



مناسبات  عاملية 

يوم القصة العاملي (14 فبراير )  
ظهر فن القصة ف منتصف القرن 

التاسع عشر ف أمريكا و روسيا حتى 
انتشر وازدهر  

القصة القصيرة أو األقصوصة هي 
نوع أدبي وهو عبارة عن سرد حكائي 

نثري وهو أقصر من الرواية ومن 
عناصر القصة  

( الضبط , احلبكة , الشخصيات ..)  

يوم املرأة العاملي ( 8 مارس )  
وهو احتفال عاملي ويقدم 

للداللة على تقدير مجهودات 
املرأة ويقدم إجازة للنساء ف 
بعض الدول مثل الصي و 

روسيا واحتفل باليوم العاملي 
للمرأة ألول مرة عام 1911 ف  

أملانيا و النمسا  

اليوم العاملي لإلبداع و االبتكار (21 أبريل )  
ويتم االحتفال بهذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية اإلبداع و االبتكار  

وأهمية الصناعات اإلبداعية وهو يشجع على التفكير واالختراع  
وقدرة تنمية قدرات الطفل العقلية واإلبداعية من خالل 

االهتمام بصقل مواهب الطفل 

٢٠



 Complete the
missing letters

nt

M

L
nk
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Let's complete the missing number
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فانوس رمضان 

األدوات :  
مقص  

اوراق ملونه  
صمغ

أحسنت أنه 
فانوس جميل
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مساعدة  
           النملة 

٢٤



يجب أن نتناول  
وجبة اإلفطار  ألنها  

حتافظ على 
 نشاط جسمنا 

للمذاكرة اجليدة  
قم بكتابة 

املالحظات املهمه  
ألن لها أثر إيجابي 

أجعل غسل اليدين  
أمراً ممتعاً بالعد  

إلى ٢٠ 

نصائح  
        من هند  

من املهم أن نتعرف  
على أسماء ال 
احلسنى وصفاته

يجب البدء بـ ١٠ 
دقائق أو ٢٠ دقيقه 
ملمارسة رياضة  

املشي 

احملافظه على وقت 
منتظم عند النوم 

واالستيقاظ

٢٥ نصائح  مفيدة  



قصة 

تأليف : االء الصاعدي  
pinterest : الرسوم من برنامج
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معلومات دينية

تعليم كيفية الوضوء 

تعلم كيفية الصالة 

آداب الطعام والشراب

حصن املسلم الصغير 
تعليم األدعية و األذكار
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