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                                                           مرحبا يا أصدقائي    

انا رنيم أحب القراءة روتيني اليومي املشي .  
انا جيالن أحب الرياضة واستمتع بقراءة الروايات الغامضة.  

نحن جيالن و رنيم من جامعة أم القرى تخصص الطفولة مبكرة نعمل على أن نكون أعضاء ف هيئة تدريس 
جامعتنا , نساهم دوماً و مستقبالً ف تنمية الطفل من جميع النواحي لتكوين املهارات والقيم بالطريقة السليمة 
وحتفيز التفكير واستخدام احلواس من خالل التجارب وااللعاب ,لقد أنشأنا هذه اجمللة االلكترونية العدد األول 

كمتطلب ملقرر أدب وثقافة الطفل مستوى ثاني بأشراف أستاذتنا : أماني عبد الرحمن أسرة.  

تهدف مجلة الصديقات االلكترونية الى التعلم وهي تالئم الفئة العمرية (٣-٦ سنوات) , حتتوي اجمللة على 
العاب منوعة مصممة لتكون ممتعة للطفل تستخدم ف تنمية العديد من املفاهيم املناسبة للطفل حيث ان االلعاب 
من املداخل املعاصرة التي تركز على املتعلم وجتعله ف حالة من النمو إلتقان العديد من املفاهيم  (مفاهيم رياضية 

- مفاهيم لغوية - مفاهيم إسالمية- مفاهيم علمية),وتنمية الثروة اللغوية وحتسي نطق احلروف من خالل قراءة 
القصص واحلكايات واألناشيد املمتعة , وتوعية الطفل تقنيًا وصحيًا الن ف زمننا احلاضر أصبح اهتمام أغلب 

االطفال هو التقنية احلديثة بالرغم من سلبياتها واهمال البعض للصحة اجلسدية والنفسية. 

أبرز  مايوجد في العدد: 
قصص وحكايات •
العاب •
علوم واكتشافات •
توعية صحية •
التقنية  الحديثة •
األيام العالمية •
اخترنا لكم بعض الكتب المفيدة•

١



صقة اصلايد احملظوظ

كان هناك صياد يصلي الفجر يومياً ف مسجد 
بالقرب من البحر ليذهب بعد الصالة مباشرة 

إلى قاربه ويلقي شبكة صيده ليسد جوع 
ابنائه و زوجته

فتارة يعود إلى منزله وشبكة صيده 
مليئة باألسماك يبيع نصفها وياخذ 

مقابلها املال والنصف األخر يطعم به 
ابنائه و زوجته و تارة يعود إلى منزله 

وشبكة صيده خالية من األسماك 
ويطعم ابنائه من اخلبز املتبقي لديهم

يوماً من األيام و كالعادة يلقي الصياد شبكة صيد 
األسماك ف البحر ليسد جوع ابنائه وف ذلك اليوم راى 

الصياد سمكة ذهبية ف شبكة صيده فتفاجئ بها, 
فرح بها و حمد ال وقال ف نفسه أنه وجد كنزاً عظيماً 

سوف يغير حياته لألفضل وقام ببيعها مببلغ ثمي. 

قصص 
التوثيق: وحكايات

تأليف: رنيم السلمي 
pinterest برنامج
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األدوات : 

  M أكواب شفافة ، األلوان السائلة ، ماء ، مناديل 
خطوات التجرية :  

 M1- نضع الماء في ثالثة من األكواب البالستيكية الشفافة
 2- نضع  على أول كوب لون ازرق ثم نترك الكوب الثاني بدون 

 Mلون
 M3-نضع على الكوب األخير اللون األصفر 

4- نضع منديل بين الكوب األول والثاني بحيث يالمس طرفي الكوب ونضع منديل آخر بين كوب 
 Mالثاني والثالث بحيث بحيث يلمس الكوب االخر

االستنتاج: الحظ تحول الماء في الكوب الموجود في المنتصف إلى اللون 
األخضر  

 Mوذلك بفعل اندماج اللونين األزرق مع اللون األصفر
  M فائدة التجرية لألطفال: تعليمهم كيفية دمج األلوان

علوم 
جتربة دمج األلوانواكتشافات

التوثيق: 
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قم بتلوين األرنب  هيا  نلون

التوثيق: 
pinterest برنامج
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باألمس امتمت أختي الصغيرة عامها السابع إتباعًا حلديث رسول ال صلى ال عليه وسلم ( علموا ابنائكم 
بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10 ..) بدأت والدتي بتعليم أختي طريقة الصالة 

الصحيحة والوضوء فحدث حوارهم كاالتي :  
األم : اليوم يا ابنتي أصبحت ف عمر يجب فيه احملافظة على صالتك .   

الفتاة الصغيرة : نعم يا والدتي لقد تعلمت هذا اليوم ف املدرسة حيث علمتنا املعلمة أن هنالك واجبات 
وأركان الصالة وقالت لنا يجب أن نتوضأ قبل الصالة ولكن بسبب ضيق الوقت لم نتمكن من إكمال الدرس  
األم : حسنا يا صغيرتي فلنبدأ بتعريف الوضوء لك الوضوء هو طهارة مائية تخص أعضاء معينة والوضوء له 

فروض وسن ومكروهات أيضاً. 
الفتاة الصغيرة: حسنا يا أمي وما هي فروض الوضوء وسننه مكروهاته .  

األم : 

قصة أكملت عامي السابع

فشكرت الفتاة الصغيرة أمها لتعليمها واستكمال درسها وذهبت 
لتطبيق الوضوء.

التوثيق: 
تأليف: إلني السلمي 
pinterest برنامج

قصص 
وحكايات
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أوصلني إلى حوضي

التوثيق: 
pinterest برنامج

هيا نمرح 
ونلعب
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التوثيق

قصص 
وحكايات
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هل تعلم

هل تعلم أنه واثناء هطول املطر ف 
املستنقعات فإن الضفادع تستخدم أوراق الشجر 

كمظالت واقية حتميها من القطرات املتساقطة من السماء, 
فالضفادع وبالرغم من انها حيوانات برمائية فهي تكره وقوع 

املطر على جسدها وقد ابتكرت هذا األسلوب الذكي 
الذي يحميها من املطر بشكل فعال. 

التوثيق 
 pinterest برنامج

علوم 
واكتشافات

هل تعلم أن كوكب الزهرة هو 
الكوكب الوحيد الذي يدور مع حركة 

عقارب الساعة. 

هل تعلم أن الدماغ البشري 
يحتاج إلى حوالي ١٠٨٠ لتر من الدم 

يوميًا للقيام بعمله. 
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عمل فني بالورق لتغيرات األحوال اجلوية
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٦

٧

٨

٩
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هيا نخطط 
و ننفذ

التوثيق
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أوجد الفرق بني الصورتني

التوثيق: 
pinterest برنامج

هيا نمرح 
ونلعب
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اكتب احلرف األول الذي يبدا به كل شكل
هيا نتعلم 

الحروف العريية 

التوثيق: 
pinterest برنامج

خ

ح

ج

صل احلرف األول الذي يبدا به كل شكل
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أنشودة غرد يا عصفوري

الستماع االنشودة 

غرد غرد يا عصفوري                                          

غرد وألعب في البستان               

غرد غرد يا عصفوري 

غرد وأصدح باأللحان   

غرد بني غصون الشجر 

ردد أغنية األكوان 

 صوتك نغم أجمل نغم 

أحلى من عود وكمان 

طر في الغابة في االجواء 

زين بجناحيك سمائي  

طر من عشك حلق حلق 

وارجع في حب وأمانٍ 

هيا ننشد 
األناشيد 
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قصة ليلى والعصفور 

فاخذته ليلى وقامت بتغذيته 
واالهتمام

اليوم التالي ثم ذهبت مع والدها 
للبحث عن عش العصفور الصغير 

M وارجعته لمكانه حيث كان

في ذات يوم عندما نهضت ليلى في الصباح 
الباكر كان يصدر صوتا من نافذتها  

وذهبت ليلى لتتعرف على مصدر الصوت إذ 
أنه عصفور تائه سقط من العش !

التوثيق: 
تأليف :ريتان  السلمي 
pinterest برنامج

قصص 
وحكايات
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 أكتب احلرف االول الناقص إلكمال الكلمة

التوثيق: 
pinterest برنامج

هيا نتعلم 
الحروف  االنجليزية

Blue

Pink

Brown

Yellow
صل  
اللون 

 بالكلمة 
 الصحيحة
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٣- السعي بي الصفاء واملروة٢- طواف القدوم

٤- املبيت ف منى ٥- الوقوف بعرفة ٦- املبيت ف مزدلفة

٩ - احللق والتقصير٨ - ذبح الهدي٧- رمي جمرة العقبة

١٢- طواف الوداع١١- رمي اجلمرات١٠ - طواف اإلفاضة

١- األحرام

مناسك الحج

التوثيق: 
pinterest برنامج
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صل الصورة بالرقم الصحيح

هيا نتعلم العد 
واألرقام 

التوثيق: 
pinterest برنامج

ضع دائرة حول العدد الصحيح
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 قصة رحلة الصديقان يف الفضاء !

عندما كان احمد مستلقي بغرفته رن جرس املنزل ونهض ليرى من 
الطارق إذ أنه صديقه سامر خططا الصديقان لرحلة جميلة يف الفضاء 

وركبا مركبة فضائية كبيرة وعند االنتظار يف احملطة يتم ندائهم عبر مكبر 
الصوت أنه حان موعد االنطالق ! 

بعد ساعات من السفر يف الفضاء حصل خلل يف املركبة وسأل احمد ان كان يستطيع سامر رؤية اخلريطة 
والنزول الى الكوكب القريب منهم ف استطاعا الهبوط للكوكب واثناء محاولة معرفتهم ماذا حصل 
للمركبة سمعا اصوات غريبه ف صاح احمد : انها اخمللوقات الفضائية واقتربت اخمللوقات منهم 

وقالت : ال تخافا اتينا ملساعدتكم ف هدأ الصديقان وساعدتهم اخمللوقات يف اصالح مركبتهم والرجوع 
لكوكب األرض.

التوثيق: 
تأليف :جيالن السلمي 
pinterest برنامج

قصص 
وحكايات
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الوقاية من فيروس كورونا

نضع الكمامةغسل اليدين والتعقيم

جتنب ملس وجهكالبقاء ف املنزل

حافظ على املسافةجتنب املصافحة

١ متر

توعية صحية

التوثيق: 
pinterest برنامج
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يوم املرأة العاملي 

اليوم العاملي لإلبداع و االبتكار

وقد احتفل باليوم العاملي لإلبداع واالبتكار ألول مرة يف ٢١ نيسان/ أبريل ٢٠٠٢ . ثم غدت 
هذه املناسبة أسبوعاً عامليا يف عام 2006، يُحتفل بها من 12 إلى 21 نيسان أبريل، وذلك 

إلتاحة الفرصة والوقت أمام اجلميع الستكشاف تنوع اآلراء معا. ويوافق يوم 15 نيسان/
أبريل ميالد ليوناردو دافنشي، الذي يعد معلما يف اإلبداع يف مجاالت عدة من الفنون والعلوم، 

مما يجعل منه أمنوذجا يف تكامل العلم مع الفن. 
واليوم العاملي لإلبداع واالبتكار هو مناسبة ميكن من خاللها تعزيز األمثلة على أفضل 

املمارسات وتسليط الضوء على استخدام التفكير املبدع والتكنولوجيا نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
كما ميكن لالبتكار واإلبداع والريادة التجارية أن تتيح جميعها زخما جديدا للنمو االقتصادي وإيجاد فرص للجميع، 

مبن فيهم النساء والشباب، وإيجاد احللول امللحة مثل القضاء على الفقر وإنهاء اجلوع.

األيام العالمية 
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اليوم العاملي للقصة القصيرةاأليام العالمية 

القصة القصيرة أو األقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية, وتهدف إلى تقدي 
حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب احلياة, ال بد 

لسرد احلدث ف القصة القصيرة أن يكون متحدا ومنسجما دون تشتيت. كانت بشائر القصة القصيرة األساطير, 
واحلكايات األسطورية, واحلكايات الشعبية, واحلكايات اخلرافية, واخلرافات, والنوادر التي وجدت مبختلف 

اجملتمعات احمللية القدمية ف جميع أنحاء العالم. وجدت هذه القطع القصيرة غالبًا ف شكل شفهي, ونقلت من 
جيل إلى آخر ف شكل شفهي. عثر على عدد كبير من هذه احلكايات ف األدب القدي, وتعتبر ألف ليلة وليلة 
العربية, والتي جمعت ألول مرة رمبا ف القرن الثامن, هي أيضا مخزنًا للحكايات الشعبية والقصص اخلرافية ف 

الشرق األوسط. بانبثاقها ف القرن السابع عشر من تقاليد القص الشفوي واألعمال املكتوبة سالفة الذكر من 
العصور القدمية (التي تعتمد بدورها على التقاليد الشفهية), منت القصة القصيرة لتشمل مجموعة من األعمال 

املتنوعة بشكلٍ يتحدى التوصيف السهل. 

حتتفي هيئة األدب والنشر والترجمة باليوم العاملي للقصة القصيرة بطريقة خاصة تقدم من خاللها جهازاً إلكترونياً ف 
األماكن العامة مينح اجلمهور قصصاً قصيرة بشكل مجاني وبحسب احتياجهم. وسيتم إطالق اجلهاز ف مرحلته التجريبية 

األولى ف ثالثة مواقع هي مطار امللك خالد الدولي بالرياض, ومطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار امللك فهد 
الدولي بالدمام, وذلك يوم 14 فبراير تزامناً مع االحتفال باليوم العاملي للقصة القصيرة. 

ويقدم جهاز "القصة القصيرة" محتوى غنياً من القصص املميزة, وذلك على ثالث فئات: األولى قصص قصيرة تستغرق 
قراءتها دقيقة واحدة, والفئة الثانية قصص تستغرق قراءتها ثالث دقائق, والفئة الثالثة قصص تستغرق قراءتها خمس 

دقائق. وستكون متاحة عبر خيارات تقنية سهلة, بحيث تخرج القصة لطالبها بحسب احتياجه, متضمنة عنوان القصة 
ومعلومات عن كاتبها. 

وتسعى هيئة األدب والنشر والترجمة من خالل هذه املبادرة إلى اخلروج عن الطرق التقليدية ف االحتفاء باليوم العاملي 
للقصة القصيرة, وتوفير خيارات إبداعية وتفاعلية مع اجلمهور تدعم جهود الهيئة ف التشجيع على القراءة ونشر املنتج 

األدبي بي عموم األفراد من جميع شرائح اجملتمع. 
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ويحتوي على العديد من القصص التفاعلية واأللعاب 
ومقاطع الفيديو التي تضم فئات متنوعة: العالم من 
حولي، واألشكال واأللوان، واألرقام واحلروف، وعائلتي 

وأصدقائي، وعالم املهن واخليال، واملناسبات 
واألعياد. تطبيق ملسة يناسب األطفال من عمر سنتني 

إلى ثمان سنوات، ويهدف  إلى  توفير جتربة تعليمية 
آمنة وممتعة لألطفال، تطوير وحتسني الذاكرة، 

والتركيز، واملهارات املعرفية.  

تطبيق مجاني يهدف إلى تنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال 
وهو مناسب للصغار أقل من خمس سنوات، ويعمل على تعريف 

الطفل باملهارات االجتماعية واملشاعر األساسية كاخلوف، 
والغضب، والسعادة، واحلزن وكيفية التعبير عنها من خالل 

سلسلة من القصص واألغاني واأللعاب املصممة خصيصًا 
للصغار، يقدم نصائح عملية ألولياء األمور حول كيفية التعامل مع 

األطفال من خالل أنشطة تعليمية، ويُزيد الوعي األبوي بأهمية 
تنمية املهارات االجتماعية والعاطفية ألطفالهم. 

تطبيق رائع لتعليم أطفالك احلروف الهجائية العربية و 
كيفية قراءة الكلمات األساسية وكتابتها، و أصوات 

احلروف ومطابقتها مع الصور، طريقة رسم كل حرف يف 
أول ووسط وآخر الكلمة، من خالل ألعاب ترفيهية، مثل 
لعبة البالونات الطائرة حيث حتمل كل بالونة صورة حرف، 
وعلى الطفل اختيار البالون الذي يحمل صورة احلرف الذي 

يسمعه، كذلك لعبة إعادة ترتيب احلروف الهجائية، 
وتخمني الكلمات وغيرها.   

التوثيق

هيا لنتصفح  البرامج التقنية 
الحديثة

٢١



جتنب االفصاح عن أي 
معلومات شخصية

ال تقابل شخصا 
التعرفه من خالل 

اإلنترنت

استخدام هذه األجهزة 
فيما يعود علينا بالنفع ف 
الدنيا واآلخرة, و بنشر 
العلم النافع, والدعوة 
إلى ال  واإلصالح 

االجتماعي.

ال تقبل رسائل 
وصور من أشخاص 

التعرفهم

أعلم 
والديك او ولي 

امرك اذا انتابك شعور 
بالقلق اجتاه شي ما او 
شخص التعرفه

إرشادات للتعامل مع التقنية

قد تكون املعلومات 
التي حتصل عليها عبر 

االنترنت غير صحيحة او قد 
يخبرك شخص معلومات 

خاطئة عن نفسه

التوثيق: 
هيئة االتصاالت وتقنية 

املعلومات

٢٢

التقنية 
الحديثة



رسومات أطفال مجلة الصديقات نادي الرسامين

التوثيق: 
رسومات: 

إلني  
ريتان

٢٣



كتب مفيدة لألطفال  اخترنا لكم  

ذكرى واملولود اجلديد
كرمي وفرشاة 

األسنان 

سلسة تربوية فريدة يقرؤها الصغار، هدفها تطوير شخصية الطفل وإدراكه 
وحتفيز خياله بأسلوب مثير. ينتقل الطفل من خالل شخصيات محببة 

ومغامرات شيقة إلى فضاء معريف وتربوي رحب، حيث يتم نقل املعلومة بطريقة 
متتع الصغار وتنغرس عميقا يف عقولهم الفتية. 

حتتوي هذه السلسلة على  ٢٠ قصة تتنوع أحداثها ومعلوماتها. 
منها: 

 • ذِكرَى التي حتكي ألمها أحداث أول أيامها يف املدرسة،  
الطفل كرمي وحديثه الشيق مع فرشاة أسنانه التي نسي أن يستخدمها قبل •

أن ينام. 
وغير ذلك من القصص اجلميلة التي صيغت بأسلوبٍ تربوي فريد. •

التوثيق

٢٤


