
مجلة لؤلؤمجلة لؤلؤ
  Lulu MagazineLulu Magazine  

1442-1441
مجلة إلكترونية،اإلصدار األول  27 مارس



مجلة لؤلؤ | 1

 

مرحبا ياصغاري ظهرت فكرة هذه المجلة الحد مقررات جامعة ام القرى بكلية التربية قسم الطفولة
المبكرة  أدب وثقافة الطفل بإشراف أ / أماني أسرة  وجاءت الفكرة لتقدم في مجلة (لؤلؤ) التي تحتوي على
قصص متنوعة أهمها إيقاظ المعاني اإلنسانية الراقية وترسيخ القيم اإليجابية التي حثنا عليها اإلسالم
وفي ثناياها زوايا ترفيهّية زاخرة بمجموعة من المعلومات الممتعة والمفيدة " علوم وأسرار ،عالم لؤلؤ،
قصة إبداع" وإلى جانب اخر زوايا التسلية والفائدة "متعة ومرح ، وصل ولون"وتهدف مجلتنا إلى تقديم

 .بديل إيجابي هادف يساهم في بناء جيل مسلم يعيش قضايا أمته ووطنه

        Welcome, Yasgari, the idea of   this magazine appeared to one of the courses of Umm Al-Qura University at the College
of Education, Department of Early Childhood Literature and Culture of the Child, and the idea came to be presented in

the magazine (Lu'lu '), which contains a variety of stories, the most important of which is awakening the sublime human
meanings and consolidating the positive values   that Islam urged us, and in its folds there are entertainment angles full
of a group  Among the interesting and useful information, "Science and Secrets, a Pearl Scientist, a Story of Creativity",
in addition to the other angles of entertainment and interest, "Fun and Fun, Connect and Color", our magazine aims to
provide a positive and meaningful alternative that contributes to building a Muslim generation living the issues of its

nation and homeland     

التعريف عن اعضاء المجلة

  مرحبا معكم طيف عبدهللامرحبا معكم طيف عبدهللا

الزهراني طالبة في جامعةالزهراني طالبة في جامعة
أم القرى تخصص طفولةأم القرى تخصص طفولة
مبكرة في مكة المكرمةمبكرة في مكة المكرمة

عمري عمري ١٩١٩ سنة من الهوايات سنة من الهوايات
التي أفّضلهاالتي أفّضلها    التأليف والتأليف و

القراءة أحب اتعلم واجربالقراءة أحب اتعلم واجرب
واستكشف اشياء جديدةواستكشف اشياء جديدة
بإختصار احب تكون عنديبإختصار احب تكون عندي

خلفية في اي موضوع وانخلفية في اي موضوع وان
شاءهللا تتعلموا و تمرحواشاءهللا تتعلموا و تمرحوا

من خالل مجلتنا .من خالل مجلتنا .    

مرحبا معكم رهف ابراهيممرحبا معكم رهف ابراهيم

الزبيدي طالبة في جامعة أمالزبيدي طالبة في جامعة أم

القرى تخصص طفولة مبكرة فيالقرى تخصص طفولة مبكرة في

مكة المكرمة عمري مكة المكرمة عمري ١٩١٩ سنة سنة

أهوى التصوير، ومعظم أوقاتيأهوى التصوير، ومعظم أوقاتي

أقضيه في التقاط المناظرأقضيه في التقاط المناظر

الطبيعية بدأ حبي للتصوير منذالطبيعية بدأ حبي للتصوير منذ

صغري، وكانت البداية بشكلصغري، وكانت البداية بشكل

عشوائي ثم بدأت باالهتمامعشوائي ثم بدأت باالهتمام

بتصميم الجرافيك،بتصميم الجرافيك،

والفوتوشوب، وغالبا ما اشعروالفوتوشوب، وغالبا ما اشعر

بأنني مرتبطة بصور الوجوه،بأنني مرتبطة بصور الوجوه،

والأشخاص، ومع مرور الوقتوالأشخاص، ومع مرور الوقت

      ..تنامت عندي الموهبةتنامت عندي الموهبة

مرحبا معكم شروق عبد الرحمنمرحبا معكم شروق عبد الرحمن  

الزهراني طالبة في جامعة أمالزهراني طالبة في جامعة أم

القرى تخصص طفولة مبكرة فيالقرى تخصص طفولة مبكرة في

مكة المكرمة عمري مكة المكرمة عمري ٢٨٢٨ سنه من سنه من

هوايتي أحب القراءة، والكتابةهوايتي أحب القراءة، والكتابة

واعشق ممارسة الرياضة، وخاصةواعشق ممارسة الرياضة، وخاصة

التزحلق، ومن فترة بدا اهتماميالتزحلق، ومن فترة بدا اهتمامي

بالديكور، والتصميم إضافة إلىبالديكور، والتصميم إضافة إلى

إنني اهوى السفر والتعرف إلىإنني اهوى السفر والتعرف إلى

    ..حضارات البلدان والشعوب الأخرىحضارات البلدان والشعوب الأخرى



 
• الكاتب الصغير
• االيام العالميه

• الفن واعادة التدوير
• معلومات وحقائق

• لّون وامرح
• تجارب علميه 

  أبرز العدد   
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   تأليف: طيف عبدهللا الزهراني
كان هناك فتى خالد يحُب ان يتنزه مع والديه ، ذات يوم رأى خالد 

طفًال يرمي الحجار على الكلب وكان يضحك بصوت عالي ، ذهب خالد

مسرعًا الى الطفل ووقف امامه واخبره ان ال يفعل ذلك وان علينا ان
نرفق بالحيوانات كما فعل رسول هللا اعتذر الطفل الى خالد وذهب

لإعطاء الكلب ماء

خالد  والرفق بالحيوان 

  تأليف : شروق عبدالرحمن الزهراني

كان هناك صديقان عمر وسعد يسكنان في منازل متجاورة وفي صباح

يوم العيد ذهب الصديقان لمعايدة الجيران وفي الطريق قام الصديقان

بالركض في الشوارع وتخريب الزينة والتنمر على االطفال رأهم جارهم

وأخبرهم ان تصرفهم خاطئ وان التعبير عن الفرح يكون بتبادل التهاني

والعيديات اعتذر الصديقان وقاموا بتجميع عيدياتهم وتوزيعها على

 . االطفال واعتذرا لما بدر منهم
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يوم العيد 



من هو الطارقمن هو الطارق

في منزٍل صغير يعيشان فيها طفالن مع والدتهم التي كانت 
خارج المنزل لتبيع الورد بعد ساعات حيث كانا الطفلين

يلعبون معا داخل المنزل سمعوا طرقا للباب فذهبت الفتاة
مسرعه لفتح الباب ولكن استوقفها اخاها قائًال: "ربما

  "ليست امي
توقفت الفتاة وسألت الطارق: "من أنت؟"  اجاب الطارق :

  ""افتحوا الباب فأنا والدتكم يا صغار
ذهبا الطفلين مسرعين لفتح الباب ولكن اشتما رائحة غريبه

ليست كرائحة الورد التي تتعلق بثياب والدتهم فذهبوا
مسرعين الى غرفة والدتهم واحكموا اغالق الباب بعد مدة
من انتظارهم لعودة والدتهم سمعوا طرقا في الباب مجددا

.فذهبا ليروا من الطارق ولكن هذه المره كانت والدتهم

In a small house where two children lived with
their mother, who sold roses outside the
house after hours.  The two children were

playing together inside the house.  When they
heard a knock on the door, the girl ran to open
the door, but her brother stopped her, saying,
"Maybe not my mother."  The girl stopped and
asked: Who are you?  ?  The two children went
quickly to open the door, but they smelled a
strange smell that did not resemble the smell
of roses that related to their mother's clothes,
so they rushed to their mother's room and

closed the door after a while of waiting.  Their
mother has returned, but this time it was

their mother 

 On a rainy night, there was a huge elephant living in
the woods that did not like to go out much because his
friends always made fun of him for his ravages, as he
could not enter a place that he had not destroyed one
day and the elephant was alone thinking the moon

again.  He heard the voice of a peacock's friend asking
for help.  He went to him quickly and the water was

heading towards his house. The elephant went to the
tree while it was trying to uproot it from its place. The
animals gathered for fear that the water would be

directed towards their homes, but they were
surprised by the elephant who was carrying the tree
on its horns and threw it away from the animal houses,
so the water stopped at the tree, and she thanked 
 Elephant animals and regret it, after the elephant
became a hero in the forest because of its gravity. 

في ليلًة ممطرة كان هناك فيًال ضخمًا يعيش في الغابة ال يحب 
الخروج كثيرًا ألن دائما ما يسخروا منه اصدقائه لضخامته فهو

اليستطيع دخول مكان اال وقد دمره ذات يوم وكان الفيل وحيدًا
يتأمل القمر مجددًا سمع صوت صديقة الطاووس وهو يطلب
المساعدة ذهب مسرعًا إليه وكانت المياه متجهة نحو منزله
ذهب الفيل الى شجرة وقد كان يحاول اقتالعها من مكانها ،
اجتمعت الحيوانات خائفين من المياه المتجهة نحو منازلهم
ولكّنهم تفاجئوا بالفيل الذي كان يحمل الشجره على قرنيه

والقى بها بعيدًا عن منازل الحيوانات فتوقفت المياه عند
الشجره ، شكرت الحيوانات الفيل وتأسفت منه ، بعد ذلك اصبح

 الفيل بطًال للغابه بسبب ضخامته

قصة الفيل الضخمقصة الفيل الضخم

  

الكاتب الصغريالكاتب الصغري
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المؤلفه الصغيرة :ريوف عبدالله ١١ سنه 

 Young author:Ryouf Abdullah  11 years

 Young author:Ola Abdullah 6 years  المؤلف الصغير: عال عبدالله ٦ سنين 



مرحبا شهر الصيام

المصدر: تطبيق حكايات بالعربي

مجلة لؤلؤ| 5 



قصص ننصح بها

متوفره في أبلكيشن نون  للتحميل أبل ستور:
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للتحميل أندرويد: 



لونوصل  و
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  ArrivedArrived    andand      colorcolor  
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هيا ياصغيري طابق لي كل 
  شكل بظله المناسب

هيا ياصديقي وصل كل  
ُدب بالطبق الذي يناسب

حجمه



هيا بنا لنتعلم ماهي 
 اركان االسالم
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نصمم نموذج یمثل الرئتین  :
الزجاجة البالستیكیة من أسفل فیتبقى 

 الجزء العلوي   منها

 عمل ثقب في غطاء الزجاجة 
 تثبیت قطعة من خرطوم بالستیك به

 وضع األنبوبة وتثبیتھا في الخرطوم بشریط الصق 
 وضع بالونه في كل من فرع األنبوبة وتثبیتھا بالشریط الالصق 

وضع الغشاء المطاطي وتثبیته أسفل الزجاجة لیمثل الحجاب الحاجز في 
   اإلنسان
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األدوات:
زجاجة بالستیكیة 

غطاء زجاجة بالستیك ب
الونتین 

أنبوبة ذات فرعین 
مقص 
غشاء من

المطاط 
شریط الصق



جذب غشاء المطاط الذي یمثل الحجاب الحاجز إلى أسفل وترك الغشاء 
المطاطي كي یعود إلى

 وضعه األول ونكررجذب وترك الغشاء المطاطي عدة مرات
نالحظ أن البالونتان تنتفخ نتیجة لدخول الھواء إلیھما)تشبة عملیة 

الشھیق(عند جذب الغشاء وترتخي البالونتان نتیجة لخروج الھواء)تشبھ
عملیة الزفیر(عند ترك الغشاء. )تحدث عملیتا الشھیق والزفیر نتیجة

  انقباض وانبساط عضلة الحاجب الحاجز
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تطبيقات وألعاب ننصح بهاتطبيقات وألعاب ننصح بها

  حكايات بالعربي 

قصص يحكيها اآلباء و يتذكرها األبناء 
من أجمل القصص وأحلى الحكايات المصورة

قصص متجددة وهادفة لتعليم األطفال
       

الحروف بالعربي   

تطبيق تعليم الحروف العربية لألطفال بطريقة  
تفاعلية بإستخدام أسماء وأصوات الحيوانات

برنامج يدعم التعلم باللعب بإسلوب شيق وجذاب
   

   العاب تلوين اطفال 
Fun Coloring Pages For Kids 

تطبيق العاب تلوين جديدة لالطفال هو لعبة تلوين
تعليمية تحتوي على أكثر من +1000 صورة للتلوين،
يحب األطفال ألعاب التلوين الممتعة ويتعلم كلمات
   اللغة االنجليزية مع تلوين اجمل رسومات االطفال



الرسام الصغير 

الرسام الصغير: 
فاطمة عيد

  العمر: ٨ سنوات
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الرسامه الصفيرة
سارة الزهراني 

العمر : ٨سنوات 

الرسام الصغير: عال عبدالله
الزهراني

العمر: ٦ سنوات
 

الرسامه الصغير: ايلين
 عبدالله

 العمر: ٧سنوات
 



أمرحو مجلة لؤلؤ | 15 لون  



مجلة لؤلؤ| 16 

إنشد معنا 



نقوم بتثبيت االعواد الخشبة
على العلبة االسطوانية

بواسطة الصمغ بعد ذلك نقوم
بربطها بخيط وتزينها

 
 نحتاج الى علبة اسطوانية

 اعواد خشبية
 صمغ

 للتزيين شريطه

الفن وإعادة التدوير 

األدوات:

الطريقة:

ipink_dream
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برنامج الفنان 
ينمي الحس المرهف

من خالل الفن، يربط األطفال بين مشاعرهم وإدراكهم
المعرفي. وتتمثل إحدى مزايا الرسم في منح الطفل

القدرة على تعديل العالم من حوله وتعديل تجربته من
خالل تجسيدها في صورة 

برنامج عدنان معلم القران 
من خالل هذا البرنامج يُميز الطفل القرآن الكريم
طق السليم للحروف العربيّة بفصاحة اللسان، والن�

بإخراج كّل حرف منها من َمخرجه الطبيعي

تعلم وأستفد 
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الدولفين
يتميز بحاسة بصر وسمع قوية، وباإلضافة إلى
ذلك يمتلك الدولفين فتحة في أعلى رأسه
يستخدمها للتنفس، والدالفين مخلوقات

 .ذكية للغاية ويمكنها التفاعل مع البشر

معلومات وحقائق

هل  تعلم ان الكنغر ال يستطيع
 المشي إلى الوراء

يمكن للحصان الوقوف على قدميه
 .بشكل مستمر لمدة شهر
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ويأتي احتفال عام 2020 تحت شعار " أنا جيل المساواة .. إعمال حقوق المرأة " ، ويهدف إلى الجمع بين
األجيال القادمة من القيادات النسائية ونشطاء وناشطات المساواة في النوع االجتماعي مع المدافعين
والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا .دورا أساسيا في إنشاء منهاج عمل بکین منذ

أكثر من عقدين وفي 14 فبراير / 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري واالستفادة من الخدمات
الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي األمر

 
مشاعل الشميمري أول سعودية تنجح في االنضمام لوكالة " ناسا " الفصائية كمهندسة في مجال

الطيران
 

رها محرق أول سعودية وأصغر امرأة عربية تتسلق الجبال شاهقة االرتفاع
 

اليوم العالمي للمرأه 

يبدا  يوم القصة القصيرة يوم ١٤ فبراير من كل سنه وان تخصيص يوم من أيام السنة ليكون يوما عالميا
للقصة القصيرة تقدير إنساني لهذا الفن األدبي التليد، الفن المعلم والعابر برسائله التربوية وعظاته

لألجيال كلها منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، منذ أن نشأ القص الديني في الكتب السماوية الثالثة التوراة
واإلنجيل والقرآن مرورا بقصص العفاريت والفرسان وانتهاء بفن القصة القصيرة جداان اليوم العالمي
للقصة القصيرة يوم للساردين ولغير الساردين، للكبار وللصغار وللبيض وللسود وللملونين، ألن القصة

 .القصيرة فن شعبي في األساس

 
يتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار في 21 نيسان / أبريل من كل عام بموجب قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 نيسان / أبريل 2017 وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداع االبتكار
في تحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على دور الصناعات اإلبداعية كجزء خطط النمو االقتصادي
والتخفيف من الفقر، حيث بلغ حجم التجارة العالمية بالسلع والخدمات اإلبداعية خالل العام 2011 624

 .مليار دوالر أمريكي

االيام العالمية التي تحتفل بها العالم

اليوم العالمي للقصة القصيرة 
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يوم اإلبداع واإلبتكار



الشيف الصغير 

عصير المناعه
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برتقال أناناس جزر



هيا ياصغيري أوجد لي الفروق بين الصورتين
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