
1

تعلم و امرح 

جلة 
م

رونية 
ب الكت

تولي
–

العدد
١-

ن
شعبا

١
٤
٤
٢

هـ
-

ل
ري

أب
/

٢
٠
٢
١



٢

توليب
مجلة

هي مجلة ( توليب )مجلة 
لألطفال في مرحلة الطفولة 

المبكرة ما بين عمر الرابعة إلى
السادسة عاًما فقد ُصممت 

نظًرا لمقرر أدب وثقافة الطفل 
أماني أسرة ،تهدف . بأشراف أ

ر إلى نشر الثقافة والمعرفة عب
تنوع القصص واألنشطة التي

تساهم في زيادة حصيلة 
المفاهيم اللغوية والقرائية 
كتساب قدرات جديدة  وا
بأسلوب جميل ومسلي 
.نتمنى أن تنال إعجابكم

21انا شهد عسيري عمري 

سنة هواياتي السباحة و الطبخ

أطفال برنامجرياضتخصصي

المبكرةالطفولة

اطمح ان أفتتح روضة خاصة 

انا نهى عبد الرحمن المالكي 

سنة هواياتي الشعر و 21عمري 

الغناء و الطبخ 

أطفال برنامجرياضتخصصي

المبكرةالطفولة

اطمح ان أكون مدرسة رياض 

ناجحهأطفال 

:فريق المجلة 

:رسالة الفريق

1

1تعريف                              
2الصيفية       العطلةقصة
4انتقال الماء             تجربة

5أناشيد                                
6اذكار                                   

7وعبر                        قصص
8كورونامعلومات

9تسالي                                   
11فنون                                  

12قصص ينصح بها               
15أصدقاء المجلة    رسومات

17لون                                       
18قصة صديق  المجلة          

20تكنولوجية            مختارات
22أيام عالمية                            
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يال نحن نلعب 

فسوف نحطم 

رقما قياسيا في

اللعبههذه 

ما هذا 

الهدوء ال 

أرى فرحة 

االجازة

٢

أنها أزهار 

جميلة

االزهار كائن حي 

يحتاج الى 

الشمس و الماء 

مثل حاجتنا 

لطعام
فاليوم األول قاموا بزراعة بعض 

االزهار الجميلة في حديقة 

المنزل والعناية بها و معرفة 

اسرار النبات وحاجته للتربة 

الصالحة و الماء و الشمس 

ما رأيكم ان 

نستغل االجازة 

بأنشطة مفيدة

و مسلية 

رائع 

أنني 

متحمس
ولكن ماذا 

سنفعل يا 

أمي ؟ 

انا اريد 

انا اريد 

ها قد اصبح 

الكعك جاهزا

, اممم

رائحته 

زكية

و في يوم اخر تعلما بعض 

الوصفات اللذيذة و طريقة 

إعداد الكعك بمساعدة 

والدتهم 

نهى المالكي :تأليف

قصة
العطلة الصيفية
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وأيضا تعلما الركوب على 

الدراجة الهوائية ولوح 

التزلج والقيام ببعض 

المسابقات الرياضية 

انا 

قادم

انظر 

أنني 

اسبقك

رائع 

أحسنتم 

صنعا 

أريد أن 

اصبح رسامة 

لفي المستقب

وتدربا على الرسم 

فرسما لوحتان 

بديعتان في الحديقة

هل تحتاج 

الى 

المساعدة 

يا عماد 

أنتهيت
نعم يا 

أمي
ولعبا في المنزل بعض 

:  األلعاب المسلية مثل

البازل وتعلما منها 

الصبر و متعة االنجاز

و خرجا للعب في 

بااللعابالحديقة  

فالجو اللطيف

العطلة على أقتربت

االنتهاء فقد استغلت 

العائلة العطلة بالكثير

وأكتسبتمن األنشطة 

الكثير من المهارات 

ما رأيكم ألم 

نستغل االجازة 

بأنشطة مفيدة

و مسلية

نعم فأنا 

تعلمت الرسم

و ركوب 

الدراجة 

جدا فقد لعبنا و 

تحركنا 

ير واكتسبنا الكث

من المعارف
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:خطوات التجربة 

ضعي لونًا أزرق في كوب -1

من األكواب السته وضعي

اللون برتقالي في كوب اخر, 

وضعي اللون األحمر في كوب 

أخر

ضعي السته األكواب بجوار -2

بعضها البعض بحيث يكون 

لون األزرق جنبها 

كوب فارغ ولون األحمر جنبها 

كوب فارغ ولون البرتقالي 

.جنبها كوب فارغ

ضعي منديالً في الكوب -3

األزرق وأوصليه بالكوب 

الفارغ ومنديال أخر في الكوب 

األحمر 

وأوصليه أيًضا الكوب الفارغ,

ومنديالً أخر في الكوب 

ي البرتقالي وأوصليه أيًضا ف

.الكوب الفارغ
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أناشيد

أنشودة قطتي صغيرة واسمها نميرة 

أنشودة الخضروات 

أنشودة نزهة النخلة 

أنشودة لكل منا مهنة  
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١٠https://www.unicef.org/sop/ar/covid19
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https://www.unicef.org/sop/ar/covid19
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رسمات أصدقاء المجلة 
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سنخرج انا و امك 

الى التسوق عليك 

ان تعتني بالمنزل و

اخاك عماد

حسنا ال 

تقلقا

وداعا  

حسنا الى 

اللقاء

عماد ما رأيك بأن نقوم 

بتنظيف المنزل وعندما 

تعود أمي ستفاجئ و 

تفرح كثيرا

فكرة رائعة 

يا توليب هيا 

لنبدأ

قمت بتمسيح 

األرضيات من 

االوساخ

ونظفت األرفف 

من االتربة 

18

قصة صديق المجلة
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وانا قمت 

بإخراج المالبس 

من الغسالة

وقمت 

بنشرها 

بالخارج

هللا ماشاء

ان المنزل 

نظيف 

احسنتم 

صنعا 

أنها كانت 

فكرة 

توليب

هذا 

واجبنا

سأكنس 

االرض

وضعت كل 

األلعاب في 

صندوقها الحاص

اصبح المنزل 

نظيفا ستفرح 

عندما تعود
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: يوم المرأة العالمي 
مارس من كل عام باليوم العالمي 8يحتفل العالم يوم 

للمرأة؛ فهو يوم مميز لكل نساء العالم ولكل القيادات 

العالمية الذين يؤكدون في كل مناسبة أهمية دورها في 

مختلف مناحي الحياة, شأنها شأن الرجل, نصف المجتمع 

الذي ال يمكن االستغناء عنه مهما كانت الظروف أو 

"  أنها هنا"المناسبة, إنه يوم تؤكد فيه المرأة للجميع 

.صامدة وناجحة ومتميزة

:اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار
أبريل من كل عام اليوم العالمي لإلبداع 21يُعتبر يوم 

حيث يأتي هذا اليوم بعد مرور ستة أيام من ذكرى . واالبتكار

ميالد ليوناردو دافنشي الذي يُعَد مثال على اإلبداع في 

مجاالت عدة من الفنون والعلوم, مما يجعل منه نموذجاً في 

حيث يهدف اليوم لزيادة الوعي بدور . تكامل العلم مع الفن

اإلبداع االبتكار في حل المشاكل ومن ثَم في التنمية 

.االقتصادية واالجتماعية والتنمية المستدامة

:القصة العالمي يوم
يحتفي هيئة األدب والنشر والترجمة في السعودية, باليوم 

العالمي للقصة القصيرة بطريقة خاصة تقدم من خاللها 

جهازاً إلكترونياً في األماكن العامة يمنح الجمهور قصصاً 

وتسعى هيئة األدب .قصيرة بشكل مجاني وبحسب احتياجهم 

والنشر والترجمة من خالل هذه المبادرة إلى الخروج عن 

يرة, الطرق التقليدية في االحتفاء باليوم العالمي للقصة القص

وتوفير خيارات إبداعية وتفاعلية مع الجمهور تدعم جهود 

الهيئة في التشجيع على القراءة ونشر المنتج األدبي بين 

عموم األفراد من جميع شرائح المجتمع

http://www.jamhara.com/ :مصدرها 

مصدر يوم القصة

هيئة األدب والنشر والترجمة

https://www.jamhara.com/intro

