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١

أهالً و سهالً بكم يا أصدقائي 
نبعت فكرة هذه اجملله كأحد متطلبات مقرر أدب وثقافة 

الطفل ف تخصص الطفوله املبكره بكلية التربيه ف جامعة 
ام القرى بإشراف أستاذه املقرر أماني عبدالرحمن أسره 
الهدف من هذه اجملله هو زيادة الثروه اللغويه, والعلميه 

لدى األطفال وتنمية حب القراءة, وتوفير التسليه لهم, 
كثّفنا إهتمامنا على القراءة ونتمنّى أن نُنشئ جيل مُحب 

للقراءه, ومثقّف من خالل اجملالت اإللكترونيه فهي 
وسيله مُناسبه لتثقيف الطفل ولتوفير التسليه واملتعه له 
وتزويده باملعلومات املفيدة, وتنمية مهاراته, آملي أن 

يتحقق ذلك ف مجلّتنا اجلميله 
 سألي ال التوفيق والسداد



التـعريـف بكاتـبات اجمللـه

اِسمي جنى الشريف مواليد ١٤٢٣هـ أبلغ من 
العُمر تسعة عشر عامًا, طالبه بكالوريوس ف 
قسم رياض األطفال برنامج الطفوله املُبكره 

بجامعة أم القرى, ف مكّة املكرّمه من هواياتي 
ركوب اخليل, والقراءه, و التأمل وأطمح ف 

املستقبل أن أكمل الدراسات العُليا, وأن أعمل 
ف الكثير من املشاريع التي تخص األطفال 

والتي تعود عليهم باملنفعه.

اِسمي هاجر العلياني مواليد ١٤٢٣هـ 
أبلغ من العُمر ثمانية عشر عامًا, طالبه 

بكالوريوس ف قسم رياض األطفال 
برنامج الطفولة املُبكرة بجامعة أم 

القرى, ف مكّة املكرّمه, من هواياتي 
السباحة, والرسم أطمح مستقبالً ف 

إكمال الدراسات العُليا ف مجال 
الطفولة املُبكرة.

٢



أبرز ما صدر فـي هـذا العـدد

قصة أصحاب الفيل

قصة اجلمل املسكي

قصة ال رقيب

قصة رحلة إلى الفضاء 

٣



قصة ال رقيب

املصدر:

٤



تأليف: هاجر العلياني 
تنسيق : جنى الشريف 

ف يومٍ من األيام كان ماهر يتصفح كتاب رحلة الصاروخ ف الفضاء فقال بسعادة : يا لها من 
رحله مدهشه نرى فيها الكواكب والفضاء الواسع بعد ذلك قرر ماهر أن يخرج ليخبر 

أصدقائه فقال لهم: ما رأيكم أن نقوم برحلة إلى الفضاء ونرى الكواكب والنجوم كما هي 
موجودة ف الكتاب تشوّق األصدقاء للرحلة و قال فواز : لكن ليس لدينا صاروخ, ردّ ماهر 
مشيرًا الى شجرة كبيره وقدمية تشبه الصاروخ  قائالً: انظروا لدينا صاروخ كبير, فقال رامي 
وهو يقفز بحماس: نعم هذي الشجرة تشبه الصاروخ كثيرًا ولكن حتتاج الى بعض األلوان 

حتى تصبح صاروخًا رائعًا ردّ ماهر وقال : ال بأس سنقوم بتزيينها قليالً لكي يصبح شكلها 
قريبًا من شكل الصاروخ وبدؤوا األصدقاء بتزيينها وبعدما أصبح الصاروخ جاهزًا دخل ماهر 
و فواز و رامي ف الشجرة بعد أن وضع كل من ماهر وفواز كرتونًا على رأسهما, و وضع رامي 

على رأسه حوض سمك فارغ ليكونوا مثل روّاد الفضاء قال ماهر: لنبدأ رحلتنا الفضائيه 
واحد, إثنان, ثالثه, ثم أغلق األصدقاء أعينهم لكي يتخيلوا أنهم ينطلقون 

 بالصاروخ وسط الكواكب والنجوم ف الفضاء وهم يشاهدونها بإنبهار 
 بعدها قرر األصدقاء الهبوط على إحدى الكواكب والتجوّل خارج الصاروخ  

وبعد فترة طويله من اللعب واملرح واخليال عادوا األصدقاء إلى صاروخهم 
 وتخيلوا أنفسهم عائدين إلى كوكب األرض وبعد وصولهم 

 عبّر كل من فواز و رامي عن شعورهما قائلي : لقد كانت رحلة رائعه 
 استمتعنا كثيرًا فيها وسنكرر هذه اللعبه مرة أخرى ف وقتًا الحق 

 شكرًا لك يا ماهر على هذا الوقت املمتع الذي قضيناه معك.

قصة رحلة إلى الفضاء 

٥



تطبيقات مجانيه لقصص ممتعه ومفيده لألطفال 
  Google play و App Store موجوده على تطبيق

٦



لـوّن وأبـدع

٧



هـل تعـلم

هل تعلم أن حاسة التذوق لدى 
الفراشة توجد ف أقدامها

هل تعلم أن أكثر 
اخمللوقات احليه عددًا 

على األرض هيا الديدان 

🪱

هل تعلم أن سمك القرش هو 
اخمللوق الوحيد الذي ميتلك 
مناعه حتميه من كل األمراض

هل تعلم أن احلليب يعزز صحّة 
القلب, ويقوّي العظام, ويقلل 
من خطر اإلصابه بالكسور

هل تعلم أن الفراولة هيَ 
الفاكهه الوحيده التي تنمو 

شكلها اخلارجيبذورها ف 

هل تعلم أن شرب املاء يساعد 
على إنقاص الوزن ويقلل من 
خطر اإلصابه بأمراض الكلى

٨



جتربة مصباح الالفا�� 
األدوات : كأس شفاف فارغ - ماء - ملوّن طعام  

- زيت - قطعة فوار - كشّاف

نأتي بكأس شفاف فارغ

١٢

٣

نضع ف الكأس القليل من املاء

٤
نصب القليل من ملوّن الطعام نضيف الزيت إلى املاء

٥
وأخيرًا نضيف قطعه من الفوار ونطفئ 

األنوار ونضع كشاف أسفل الكأس

تنفيذ: هاجر العلياني 
املصدر : 

٩



ألعب وأمرح مع العم مكّي

قم بتوصيل العم مكّي إلى حصانه

١٠

وصّل احليوان ف اجملموعه األولى مبسكنه ف 
اجملموعه الثانيه



ضع دائره على الشكل اخملتلف

أوجد االختالف بي الصورتي و أرسم دائره عليه

١١



قصة اجلمل املسكي

تأليف: أبرار العلياني ٦ سنوات  
يعقوب العلياني ٧ سنوات 

تنسيق : جنى الشريف 
كان هناك صبي اِسمه أحمد, نشأ أحمد ف الصحراء العربية, وملا بلغ الثامنه 

من عمره, كان يقوم برعي أغنام عائلته وبينما كان أحمد يرعى الغنم هبّت 
عاصفةٌ شديدة أثارت الرمال من كل جانب, خالل العاصفه جلس أحمد 

أسفل نخله ليحتمي بها وأغمض عينيه و ذهب ف نومٍ عميق وفجأةً ظهر له 
جمل! خاف أحمد من اجلمل ثم ذهب يركض بعيدًا ليهرب عنه, و عندما رأى 
اجلمل أحمد يركض و يبتعد عنه أخذ يبكي سمع أحمد اجلمل يبكي, توقف 

ثم ألتفت إليه وسأله : ملاذا تبكي أيها اجلمل? فأجاب اجلمل : أبكي ألن ال 
أحد يحبني قال أحمد : هذا غير صحيح فنحن نحبك ألنك تقدم لنا الكثير 
من الفوائد فبدونك لن تستطيع عائلتي العيش ف الصحراء فمن وبرك نصنع 

مالبسنا وأنت تساعدنا ف السفر عبر الصحراء كما أننا نوقد النار من روثك ومن 
غير النار ال نتمكن من صنع الغذاء أو توفير الدفء ألنفسنا ف الشتاء فأجاب 

اجلمل : شكرًا لك لقد أسعدتني وف تلك اللحظه أستيقظ أحمد من نومه وهو 
يصرخ : أين اجلمل? أين أنت أيها اجلمل?? ثم نظر حوله ولم يرى اجلمل ثم 
أدرك أنه كان يحلم أنه رأى جمالً أثناء نومه و رجع أحمد إلى والدته وأخبرها 

عن حلمه فردّت األم : أحسنت ف حديثك يابُني, ال تنسى 
أيضًا أن اجلمل عطاء من ال وهو سفينة الصحراء. 
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فنون إعادة التدوير

١٢

٣٤

٥
٦

من ثُمَ نقوم بقص أجزاء الكرتون نبدأ بجلب قطع من كرتون املناديل 
للحجم الذي نريده

نأتي بورق الصق ملوّن ونضع قطعة الكرتون 
نقوم بتزيينها و الرسم عليهاعليه و ندحرجها إلى أن يغطيها الورق امللوّن

نقُص ورق مقوّى بنفس اللون بشكل 
دائري لنكوّن قاعده

نلصق قطع الكرتون على القاعده

الشكل النهائي

٧

املصدر:

١٣



قصة أصحاب الفيل

١٤



املصدر:

١٥



أكمل كتابة األعداد بتسلسل

وصّل الصورة بالعدد الذي يناسبها

اكتب العدد حتت الصوره
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قطار أركان اإلسالم 

دعاء الدخول إلى املنزل : بسم 
ال وجلنا وبسم ال خرجنا وعلى 

ربنا توكلنا

دعاء الدخول و اخلروج من املنزل

١٧

دعاء اخلروج من املنزل : بسم 
ال, وتوكَّلتُ على ال, وال حولَ 

وال قوةَ إال بال



االسم : ثراء الشريف  
العمر : ١٣ سنه

١٨

االسم : رضوان بنجابي 
العمر : ٧ سنوات

االسم : عبدالعزيز احلارثي 
العمر : ٤ سنوات

االسم : يعقوب العلياني 
العمر : ٧ سنوات

االسم : أبرار العلياني 
العمر : ٦ سنوات

االسم : روين العميري  
العمر : ١١ سنه

إبداع أصدقاء اجملله



قم بتحديد النقاط حتى يكتمل احلرف 

ت

د

أ

ن

ضع عالمة صح أسفل احلرف الذي تبدأ به 
كلمة نحله
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لـوّن وأبـدع

٢٠



 Match the uppercase to the
lowercase

 k_wi

 B_nana

O_ange 

S_rawberry

Complete the missing letters 
(i - a - r - t)

٢١



 أهالً بهاللك رمضان

أهالً يا شهر الغفران  
ف ليلك نزل القرآن  

نورًا يهدي لإلميان 
 فأنار حياة اإلنسان  
خيرًا وسالمًا و أمان 
أهالً يا شهر اإلحسان
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(COVID-19) ڤايروس كورونا

ماهو ڤايروس كورونا؟ 
ڤايروس كورونا هو جرثومه صغيره جًدا تدخل إلى الرئتني وتسبب سعال و 

إرتفاع في درجة حرارة الجسد وهي سريعه في اإلنتقال بني الناس.

كيف ينتشر ڤايروس كورونا بني الناس؟ 
ينتشر ڤايروس كورونا بني الناس عن طريق السعال، والعطاس أو 

املالمسه، والذهاب إلى االماكن املُزدحمه، واالختالط باآلخرين، وعدم 
االلتزام باإلجراءات الوقائيه.

ماهي أعراض ڤايروس كورونا األكثر شيوًعا؟ 
حّمى، سعال جاف، إرهاق، عدم القدره على التذوق أو الشم، صداع 

وتختلف األعراض من شخص إلى شخٍص آخر ال يُصاب الجميع بنفس 
األعراض.

كيف نحافظ على أنفسنا من اإلصابه بڤايروس كورونا؟ 
إبقاء مسافة مترين بيننا وبني األشخاص اآلخرين، عدم املصافحه عند 
السالم وملس اآلخرين، غسل اليدين باملاء والصابون ملدة ٤٠ ثانيه عند 

العوده من الخارج، لبس الكمام، إستخدام املعّقم عند الخروج من املنزل، 
اإلبتعاد عن األمكان املُزدحمه واملُغلقه، وتجنّب ملس العينان واألنف والفم. 

٢٣



تأليف وتنسيق : جنى الشريف 
كان هناك طفل اسمه عادل يبلغ من العمر ٨ سنوات يمتلك هواية الرسم وفي يوًما ما 
سمع في اإلذاعه املدرسيه إعالن عن مسابقة أفضل رسمه شعر عادل بالرغبه في 

املشاركه ولكنه كان متردد بعد إنتهاء اليوم الدراسي عاد إلى املنزل وأخبر عائلته عن 
املسابقه ألتفت إليه والده وقال : غًدا سنذهب مًعا لكتابة اسمك من ضمن املشاركني 
في املسابقه وسنقوم بدعمك أنا و والدتك وقالت االم : ال تخف يابُني أنت تستطيع 
الفوز في هذه املسابقه لقد رأيت في حجرتك الكثير من الرسمات الجميله لن يكون 

الفوز صعبًا عليك شعر عادل بالحماس و زادت رغبته في املشاركه وبدأ عادل 
باإلستعداد للمسابقه وفي صباح يوم عرض الرسمات طرق االب باب حجرة عادل 
وقال : هيا ياعادل الفوز ينتظرنا رّد عادل بُكل حماس : حسنًا ياوالدي فقط بقية 
اللمسات األخيره أنتهى عادل من الرسمه وذهب مع والده إلى املدرسه و رأى كل 

أصدقائه ومعلميه يشجعونه كان شعور عادل مختلط بني الحماس للفوز والفرح بسبب 
تواجد والده و دعمه ودعم أصدقائه ومعلميه له وبني التوتر واإلرتباك وحني أتى دور 
عادل عرض رسمته وكانت رسمه جميله للكعبه املشرفه وتوجد من حولها غيوم جميله 
وطيور تحّلق وكانت ألوانها رائعه مما أدى إلى إندهاش لجنة التحكيم التي تتكون 

من املدير والوكيل ومعلم الفنيه وبسرعه اخذ املدير املايكرفون واعلن فوز عادل 
باملسابقه شعر والد عادل بالفخر من ابنه واصبح يصفق له هو وكل الحاضرين 

وذهب إليه وقال : مثل ما قالت والدتك لن يكون الفوز صعبًا عليك الحمدهلل 
 رد عادل : الحمدهلل ياوالدي شعر عادل بالفرح بعد إنتهاء املسابقه وفوزه بها وأصبح 

ُمصرًا على تنمية أي هوايه أو مهاره لديه ويستمر باملشاركه في املسابقات.

قصة مسابقة أفضل رسمه

٢٤



اليوم العاملي للقصة القصيرة

أتخذ من يوم 14 فبراير تاريخًا عامليًا لإلحتفال بالقصة القصيرة 
كأدب فنّي رائع, وف هذا اليوم يحتفل القُراء بالقصة القصيرة 
التي هي من أكثر األجناس األدبية شيوعًا عبر التاريخ, ومن 
أبرز أسباب إنتشار القصة القصيرة هو مالءمتها لروح العصر 
احلاضر من عدة نواحي صُغر حجمها, وسهولة قراءتها ف 

وقت وجيز, وأيضًا إنتشارها ف الصحافه واإلذاعه, وغيرهما 
وتأتي أسباب أخرى إلنتشار هذا اللون األدبي مثل أنه يعالج 
مواضيع واقعية على أرض احلياة, وأيضًا مواضيع خياليّه ذات 

مغزى وتُعرف القصة القصيرة بأنها عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الروايه, وتهدف 
إلى تقدي حدث واحد غالبًا ضمن مده زمنيه قصيرة ومكان محدود لتعبّر عن موقف أو 

جانب من جوانب احلياه, والبد لسرد احلدث ف القصة القصيرة أن يكون متحدًا ومنسجمًا 
دون تشتيت يرويها راوي حسب ترتيب زمني, وترابط سببي, بصوره مشوّقه, وبأسلوبٍ 

يحمل مصطلحات لغويه أدبيه نثريه ويعتمد على السّرد وف زمننا احلالي يصل عدد كُتاب 
القصة القصيرة ف القرن الواحد والعشرين إلى اآلالف وسُجلت أعداد كبيره ملبيعات 
القصص القصيره وتوجد مسابقة للقصص القصيرة, و جوائز سنويه لكُتاب القصص 

القصيره إذ يشارك فيها كُتاب سبق لهم النشر وآخرون لم يسبق لهم, فيرسلون قصصهم من 
جميع أنحاء العالم.
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إختيارات العم مكّي لالستفادة من التكنولوجيا  
✨ والتعلّم من خالل اللعب واملرح 

مجاني✨

مجاني✨

٢٦

تطبيق مدرسة املرح برنامج تعليمي جًدا جميل حاصل على 
٤ نجوم من أصل ٥ يتم فيه تعليم األطفال باللعب من عمر ٣ 
إلى ٦ سنوات يقّدم الكثير من الدروس التعليميه املهمه لتلك 
املرحلتني وينقسم إلى ٣ أجزاء أّول ُجزء خاص باألطفال من 

عمر ٣ إلى ٤ سنوات والُجزء الثاني خاص باألطفال من 
عمر ٥ إلى ٦ سنوات والُجزء األخير خاص بالوالدين يسمح 

لهم رؤية النقاط التي جمعها طفلهم من خالل إختياره 
لإلجابه الصحيحه والتعليم في هذا التطبيق يكون من خالل 

الصوت والصوره والجميل أيًضا أن عندما يجيب الطفل 
إجابه صحيحه تظهر أصوات تصفيق وتشجيع ليكمل الطفل 

بكل حماس.

تطبيق األشكال واأللوان لألطفال الصغار برنامج 
تعليمي يرّكز على تعليم األطفال املفاهيم الرياضيه 
 (التصنيف - التطابق - الترتيب والتسلسل - العدد) 
ويحتوي على اكثر من ١٥ نشاط تعليمي لألطفال 
ويساعد هذا التطبيق على تطوير املهارات الحركيه 

واإلدراك البصري، والتركيز، واالنتباه، والذاكره، وأيًضا 
تطوير املهارات اإلبداعيه بطريقه مسلِّيه ومرحه 

عن طريق اللعب يناسب األطفال من عمر ٤ سنوات 
وما فوق ويحتوي على ٣١ لغه 
 حاصل على ٤ نجوم من أصل ٥



اليوم العاملي لالبتكار واإلبداع

اليوم العاملي لالبتكار واإلبداع هو 
مناسبة من خاللها يتم تسليط الضوء 
على إستخدام التفكير املُبدع، ويهدف 

إلى تعزيز الوعي بدور االبتكار 
واإلبداع، وأثره على حياتنا، ومن خالله 
يتم تشجيع األطفال والكبار على محاولة 
إستخراج حل من مشكله، والكشف عن 
األفكار الجديدة، والفريده من نوعها 

ودعمها.

٢٧

تم االحتفال باليوم العاملي 
لالبتكار واإلبداع ألول مره في 

عام 2002 وقررت الجمعيه 
العامه لألمم املتحده  

أن يكون يوم 21 أبريل يوًما 
عامليًا لالبتكار واإلبداع ويتم 

االحتفال به سنويًا.



٢٨

لـوّن وأبـدع



٢٩

اليوم العاملي للطفل

أُعلن يوم الطفل العاملي ف عام 1954 بإعتباره مناسبه عامليه 
يُحتفل بها ف يوم 20 نوفمبر من كل عام لزيادة الوعي إجتاه 

حقوق الطفل, وللدفاع عن هذه احلقوق, وتعزيزها, وترجمتها 
إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل لألطفال كما أُعلن عن 
تاريخ إعتماد اجلمعيه العامه إلتفاقية حقوق الطفل ف عام 

.1989

أبرز احلقوق التي ت وضعها ف اإلتفاقيه

حق الطفل ف العيش - حق الطفل ف النماء - حق الطفل ف 
البقاء - حق الطفل ف املشاركه - حق الطفل ف الرعايه التامه 
 حق الطفل ف احلمايه - حق الطفل ف التعليم - حق الطفل 

ف التعبير عن الرأي - حق الطفل ف العدل واملساواه ف املعامله 



٣٠

يُصادف يوم املرأة العاملي تاريخ الثامن من شهر مارس, ويُقام فيه 
تكرميًا إلجنازات املرأة, ويتم فيه تزويد الوعي إجتاه حقوقها, وقد 
اعُتمد هذا اليوم من قِبل األم املتّحده منذ عام 1975 أصبح يوم 
املرأة تاريخًا عامليًا خاصًا بالنساء ف جميع دول العالم, واأللوان 
التي تدُل على يوم املرأة العاملي اللون األرجواني فهو رمزًا للنساء 

على املستوى العاملي, وف نفس الوقت يدلّ على العداله 
والكرامه, فيما يرمز اللون األخضر لألمل, أمّا اللون األبيض 

فيمثّل رمزاً للنقاء.

يوم املرأة العاملي



٣١

شاركونا إستفساراتكم ومشاركاتكم على بريد املجله 
نستقبل رسائلكم بكل حب. 

dunia.alatfal2021@gmail.com


