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أحاسيس األطفال مرهفة، وأحاديثهم
مشوقة، وتعامالتهم محبة، إن أسأت إليهم
اليوم ينسون في الغد، وبكلمة تستطيع أن
تمحو تلك اإلساءة، ذلك ألن قلوبهم بيضاء ال

تحمل على أحد، فكيف لنا أن ال نقع في حب
تلك المخلوقات الصغيرة؟  

يا أطفالنا األعزاء، نتمنى أن تعيشوا طفولتكم
بكل شقاوتها وحالوتها، نتمنى لكم الكثير من

السعادة والفرح، ونتمنى لكم أياًما مليئة
باألمان والمحبة والسالم، وما نتمناه أكثر أن

تتحقق هذه األماني وتصبح واقًعا ُحلًوا
تعيشونه.

رسالة من اصحاب المجلة



من نحن؟

مرحبًا يا أطفال، انا اسمي رغد

الغامدي، عمري ٢٠ سنة، ادرس

في جامعة ام القرى بمكة

المكرمة، قسم رياض االطفال

برنامج الطفولة المبكرة، احب

القراءة واحب تعلم لغات

جديدة، احب كل اطفال العالم

واتمنى لهم السعادة دائًما. 

انا اسمي ريما العتيبي ،عمري

١٩سنه، اسكن في مكة المكرمة

،ادرس في جامعة ان القرى، قسم

رياض االطفال برنامج الطفوله

المبكره ، احب التصوير والرسم

وتعلم كل ما هو جديد، اتمنى ان

تستمتعوا بقراءة المجلة. 



ابرز مواضيع هذا العدد..

القطط والشجرة
العجيبة 

التاجر والحمار

هل تعلم؟

أنشودة أمي

مختبر العلوم



كان هناك ثالث قطط صغيرة وجميلة يجلسون حول

شجرٍة عجيبة، األوىل اسمها كيتي، والثانية لولي، والثالثة

ميمي، فجأًة سقط ذهٌب من الشجرة  

قصة القطط والشجرة العجيبة 

قالت كيتي:

أنا سآخذ الذهب

ألنني أكبر منكن

قالت لولي:

بل إنه لي فأنا

أجمل منكن
وقالت ميمي: 

أنا المدللة بينكن

ويجب أن أحصل

عىل كل ما أريد 

ُيتبع... ٤



وظللن يتخاصمن عىل من سيأخذ الذهب وفجأًة اختفى الذهب دون

أن يلحظن ذلك، وبعد عدة دقائق قالت لولي: انتظرن لحظه! اين

الذهب؟  قالت ميمي : لقد اختفى!! وُعدن إىل الشجار مرًة أخرى 

فضحك األب وقال: توقفن عن إلقاء اللوم على بعضكن!
أنتن ال تعرفن سر هذه الشجرة العجيبة، إنها ال تحب

الشجار، وقد قمتم بخرق قوانينها لذلك قامت باستعادة
الذهب الذي منحتكم إياه. 

ذهبت القطط اىل الشجرة العجيبة واعتذرن عما بدر منهن فقامت الشجرة بإعطاء كل

واحدة منهن سبيكًة من الذهب. فرحت القطط كثيرًا وقالت كيتي: انا اسفه يا أختاي

ألنني تصرفت بأنانية. 

سمع والد القطط صراخهن ثم ذهب اليهم متسائًال  عن
السبب وقال: ما خطبكن يا صغيراتي؟ 

قالت ميمي: لقد سقط من الشجرة العجيبة ذهٌب

يا أبي لكن أختاي لمن تسمحاِن لي بأخذه!

قالت كيتي:ال بل اختفى ألنهن لم يحترمن أختهن الكبيرة! 

قالت لولي: بل اختفى ألنكن ال تستحقينه. 

قالت القطط مًعا: إذن نحن السبب!

قالت لولي: وأنا أيًضا.

قالت ميمي: من اآلن فصاعًدا لن نتشاجر وسوف نتشارك كل شيء مًعا.

٥
تأليف وتصميم : رغد الغامدي



ُيذكر بأنَّ هناك تاجَر ملح يحمل بضاعته كّل صباح إلى الّسوق

على ظهر حماره، وفي أحد األيام وخالل توجه التاجر مع

الحمار إلى السوق إنزلق الحمار من على حافة النهر وسقط

في الماء، وتمّكن الحمار من النجاة والعودة إلى ضفة النهر

وشعر بتناقص وزن الحمولة على ظهره بسبب ذوبان الملح

في الّنهر، بعد هذه الحادثة ما كان من التاجر إّال العودة إلى

المنزل من أجل َتعويض كمّية الملح المفقودة، ثّم الَعودة

إلى الّسوق. ولكن كان للحماِر رأي آخر فقد أعجبه أن النهر

يخّفف الوزن الذي يحمله فقام بإلقاء نفسه بالنهر عن َقصد

في هذه المّرة، كشف الّتاجر خطة الحمار وعاد للمنزل ألخذ

الملح، ولكنه في هذه المرة استبدل الملح باإلسفنج.

التاجر والحمار..

ُيتبع...

قصة قصيرة

٦



وفي الطريق للّسوق أعاد الحمار الكرة، ولكن في هذه المرة

بدًال من أن يفقد الحمار وزن الحمولة ازداد وزنها لكون اإلسفنج

يقوم بامتصاص الماء، فضحك التاجر من الحمار وقال له: إنَّ

حيلتك قد ُكِشَفت وال يمكنك خداع أحد أكثر من مرة، فالمرء ال

ُيلدغ من ُجحر مرتين.

٧



كان هناك عصفور صغير عىل غصن شجره،
ذهبت امه لتجمع األرز، ثم عادت اىل العصفور

الصغير ولم تجده عىل الغصن، فذهبت تبحث عنه

ثم وجدت حمامًة تأكل الحب المنثور وذهبت
لتسألها قائلًة: هل رأيتي عصفوًرا صغيرًا؟ قالت

الحمامة: نعم لقد رأيت قرصانًا يمتلك عصافيرًا
كثيرة في السفينة، ثم قام بخطف العصفور
الصغير. فذهبت العصفورة األم لتبحث عن

القرصان ثم وجدته وقامت بتحرير العصافير

المخطوفه وانقذت ابنها الصغير وهربوا جميًعا
وعاش العصفور الصغير مع امه بسالم.

قصة العصفور الصغير
تأليف : رند الغامدي - ٧ سنوات

٨



هل تحب القراءة؟ وماذا تحب أن تقرأ؟ هل تحب أن تقرأ
قصًصا عن األنبياء؟ أم عن الحيوانات؟ أم غير ذلك؟ 
سنعرض عليك عدًدا من القصص الجميلة التي
ستستمتع بقراءتها، نتمنى أن تنال إعجابك

ياصغيري.. 

الكتب الجميلة

٩

مك﮴�﮳�ة ﮳حر﮵�ر - ٣١ ر﮵�ال مك﮴�﮳�ة ﮳حر﮵�ر - ٣٥ ر﮵�ال 



امي كوني ونبع حناني

تمسح عن قلبي احزاني

توصلني اىل بر اماني

ذات القلب المغوار

في اعماق القلب لها اشواق

ولها اسرار

ال يسبقها لقلبي بشر

وجميلة كاألزهار

بهدوء تستمع لهمي

وبصبر تتحمل المي

تسكنني كالروح بدمي

امي خير االخيار

في اعماق القلب لها اشواق

ولها اسرار

ال يسبقها لقلبي بشر

وجميلة كاالزهار

أنشودة أمي

١٠



ألبس ثيابي بإدخال اليد اليمنى أو
القدم اليمنى أوًال ثم اليسرى

وأقول الدعاء: ( الحمدلله الذي
كساني هذا الثوب ورزقنيه من

غير حول مني وال قوة ).

ثياب  ل ا لبس  داب  آ

يختار المسلم ثوًبا نظيًفا
طاهًرا ألن المسلم طاهر

الجسم وطاهر الثياب.

ُيستحب البدء بالتسمية بالله
تعالى كما في جميع األعمال.

يستتر المسلم من اآلخرين
قبل أن يخلع ثيابه.

ال أتكبر على أصحابي إن لبست
ثوًبا حسًنا او نعًال حسًنا.

١١



هل
تستطيع

إيجاد
الفروق

الستة بين
الصورتين؟ 

أوجد  ظل
صغير
الفيل

الصحيح 

وقت
المرح

١٢



ماذا يحدث؟ 
تطفو البرتقالة ألن قشرتها تحتوي عىل هواء عالق وجود هذا الهواء

يتسبب في نخفاض كتلتها الحجمية مما يسبب طفوها، عندما يتم تقشير

البرتقالة تزيد كتلتها الحجمية وبالتالي تغوص.

املئ الوعاء بالماء.

معمل
العلوم

هل يطفو البرتقال على سطح الماء
أم يغوص؟

برتقالة - وعاء عميق - ماءاألدوات الالزمة:

١٣

ضع البرتقالة في الماء
وشاهد ما سيحدث.

قم بتقشير البرتقالة الثانية.

ضع البرتقالة المقشرة في
الماء وشاهد ماسيحدث.



هل تعلم أن صياح
الديك يُخيف األسد؟

هل تعلم أن أثقل حيوان
بالعالم هو الحوت األزرق؟

هل تعلم أن ذاكرة الذبابة
تستمر لثالث ثواني فقط؟

هل تعلم أن التمساح
يبكي عندما يفرح؟

هل تعلم؟

١٤



- قطن
- جورب

- خيط
- شريطة

- فلين مضغوط
- عينان صناعيتان 

١- احضر الجورب وقم بحشوه بالقطن.

٢- قم بربط نهاية الجورب المحشو بالخيط كما في الشكل ( ١ ).

٣- اطلب من احد والديك ان يقص الجورب المتبقي على شكل

اذن ارنب كما في الشكل ( ٢ ).
٤- باستخدام الفلين المضغوط اصنع لالرنب بطن وانف وفم وضع

له عينان باستخدام العينان الصناعيتان .
٥- اربط الشريطة حول الرقبة . واستمتع بدميتك الجديدة .

إعادة
التدوير

١٥

كيف تصنع دمية أرنب بنفسك؟ 

ستحتاج اوًال الى :

ويجب ان يكون معك شخص بالغ ايًضا
الخطوات :

الشكل ( ٢ )الشكل ( ١ )



المبدعين الصغار

١٦

عزام -٦ سنوات فيصل - ٨ سنوات 

رند - ٧ سنوات



تعالوا لنلّون مًعا..

١٧



الحظ وتعلم 

أكمل الحرف الناقص

١٨



English

letters

Trace the beginning leter of the fruits

١٩



شغل عقلك

هل بإمكانك معرفة الشكل التالي؟ 

٢٠



احِم نفسك وأحبائك من خطر
اإلصابة بفايروس كورونا 

اغسل يديك جيًدا
بالماء والصابون

تجنب المصافحة وحافظ
على ارتداء الكمامة 

تطبيق آداب العطاس
والكحة باستخدام المناديل 

تجنب مالمسة األسطح
الخارجية والطاوالت

٢١



اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال

عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من

كل عام، ويقام للداللة عىل االحترام العام، وتقدير

وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية، والسياسية

واالجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا

تحصل النساء عىل إجازة في هذا اليوم.

يتم االحتفال باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار في

21 أبريل من كل عام وذلك لتعزيز الوعي بدور

اإلبداع االبتكار في تحقيق التنمية المستدامة،

والتأكيد عىل دور الصناعات اإلبداعية كجزء خطط

النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر.

ثقافة عامة

يوم المرأة العالمي..

اليوم العالمي للقصة القصيرة.. 

يهدف هذا اليوم اىل السعي

إلبراز القصة القصيرة من خالل

بعض الفعاليات ويتم االحتفاء

بهذا اليوم بطرق عديدة.

اليوم العالمي لإلبداع واإلبتكار..

٢٢

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84

