
                                                    
العدد األول.                                        

شعبان ١٤٤٢ هـ  مارس - ابريل ٢٠٢١ 

مجلة
عهد االصدقاء 



مدرةسُ مَنْ ؟

جتدون يف هذا اعلدد:

رجتةب عملية 

رايم املشاسك 

عمل فين 

وفادئ ازجلر

هل عتمل !

ماذا عترف ؟

اعلاب وستايل



تفاة إجيايبة حتب االكشتاف يف اتلنكووليجا، حمبة لحلاية طتحم 
تلحقيق لك اميناهتا، ااثرب لطتوري همارايت واحلصول ىلع خربات يف 
جمال اطلفوةل ، طابلة يف اجعمة ام ارقلى ختصص اطلفوةل املبركة 

افطمة دمحم املطريف 

ؤمفلة ورساةم ، دلهيا خربات اعةم وتمعددة يف لك يش طتحم الن صتبح 
رمشدة وعمملة رتخس يف ذهن االيجال جملمتع واعٍ وتمحاظفٍ تمعاون 

تمعمل ، طابلة يف اجعمة ام ارقلى ختصص طفوةل بمركة 

اروى اخدل ارفلوة

بنذة نع¦ا:

هذه اجملةل اكتن مُطتلّب مضن قمرر " ادب وقثاةف اطلفل " 
إبرشاف أ/ أماين أرسة 



صقة مدرةسُ مَنْ ؟
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صقة مدرةسُ مَنْ ؟
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صقة مدرةسُ مَنْ ؟

رسوم : ومحمد سيلم 
أتيلف : هدى غينم

٣

اللطالع ىلع التكاب :



Coved-19 

ابتعد مسافة متر واحد على األقل عن اآلخرين للحد من مخاطر 
اإلصابة بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون. ابتعد 
مسافة أكبر من ذلك عن اآلخرين عندما تكون في أماكن مغلقة. 

كلما ابتعدت مسافة أكبر، كان ذلك أفضل

اجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع أشخاص 
آخرين. إّن استعمال الكمامات وحفظها وتنظيفها والتخلص 

منها بشكل سليم أمر ضروري لجعلها فعالة قدر اإلمكان

نظف يديك جيداً بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي 
أو اغسلهما باملاء والصابون. ويؤدي ذلك إلى إزالة الجراثيم 

بما في ذلك الفيروسات التي قد توجد على يديك

غِط فمك وأنفك بثني املرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو 
العطس. ثم تخلص من املنديل الورقي على الفور في 

صندوق قمامة مغلق. فباتّباع ممارسات النظافة التنفسية 
الجيدة تحمي األشخاص من حولك من الفيروسات مثل 

الفيروسات التي تسبب البرد واألنفلونزا وكوفيد-19

تجنب مصافحة االخرين وامساك ايديهم 

فيروس كورونا عبارة عن مجموعة كبيرة من الفيروسات تسبب أمراضاً 
تتراوح بني نزالت برد إلى أمراض أكثر خطورة، مثل متالزمة الشرق 

األوسط التنفسية (ميرس)، ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس)

صناحي وتوعةي تلجبن االصاةب فبريوس وكروان 
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معكب لثج خطيملح وكب ماء

االدوات

ملشاهدة اتلجرةب شبلك اوحض املصدر 

رجتةب عملية 
أحرض خيلطاً وحايل ١٥ مس وضع زجء نمه وفق معكب اثللج ىلع 

انلحو املبني ابرلمس ، مث رش وفهق قيلالً من ملح اطلعام ، سوف 
جتد عبد اقل من ديققتني ان طقعه اخلطي قد اتلحمت مبعكب 
اثللج ومينكك نعدذئٍ ان متسك ابخلطي من رطيفه ربفق وتتلطق 

معكب اثللج 

رطقية اتلجرةب
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ملشاهدة اعلمل شبلك اوحض 

عمل فين 

٦



صقة رايم املشاسك 

ارلسومات من : اشنودة محاده  
اللسامتع اىل االشنودة :

أتيلف : افطمة املطريف 
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اكن اي ماكن يف قدمي ازلمان ، اكن نهاك طق حمبوب نعد اجلمعي ديىع وكرو حيب اخلري ويركه ارشل وسيادع اضلعفاء  
اكن صغريا دجا ونماتعه ضعيفة ونعدما اكن ىلع وشك ان ميوت اذخه طببي خمرتع ديىع نمجل اسعفه اطلببي 

نمجل ووضع يفه اخرتااعهت جفعهل آيل وقي ونماتعه وقةي دجا دجا  اكن اطلببي عيشي يف مزنل صغري واكن عيله ان 
قيوم دبفع اجيار املزنل، لنك صابح املزنل مل يطعه همةل لدلفع ادبا فاكن لك اهل ارقلةي يركوههن وه واخرتااعهت وسيئيون 

ايله ىتح اقم صابح املزنل طبرده رقر اطلببي نمجل ان صيعن بتيا صغريا هل وصعن اضيا مثاين طقط اوقايء يلوكون 
رافق الطق وكرو فاكن حمل نمجل ان سيطير ىلع اعلامل لنك وكرو نمعه عن ذلك وأوفقه عن اامعهل ارشلرية اليت اكن 
اطلببي نمجل ىلع وشك ان نيفذها فأصبح لوكرو اصداقء كثري من مجعي احناء ارقلةي واعشو سبعادة ونهاء

رباء اخدل ارفلوة 

صقص من أتيلف االطفال

٨



صقص من أتيلف االطفال 

ان احليواانت اكتن ختىش العلب عمه ظفهره  اكن نهاك نقفذ صغري عيشي يف اغهب مجيهل امسه نقفوذ ، واكن حيب العلب عم احليواانت اال 
 ميلء ابشلوك اذلي ؤيذي احليواانت نعد اقرتاهبا من اقلنفذ اصلغري تفاره ثيقب ركة االربن يحن شيارهك العلب فهيا واتره ارخى ؤيمل دي
هن حيب اصداقهئ دجاً وال ريبغ يف  اسلحلفاة يحن ميسهكا لتيجوالن سواي، ويف ويم من االايم رقر اقلنفذ اصلغري ان ديلخ بتيه واال غيادره ادباً ال
 ان ؤيذمهي أبشواهك رم ويمان واقلنفذ خمتيبء يف بتيه الريى ادحاً سأتل احليواانت عن سبب اتخفاهئ ويحن رعوفا اسلبب رقروا ان فيائجوه
 هبدهي سستادعه ىلع لح شملكته ولن بتعده عن اصداقهئ اجمتع االصداقء وأحرضوا قلنفوذ هدةي وذبهوا اىل بتيه ونعدما رطوقا ابلاب تفح
كنه مل جيد سوى طقع صغريه من  هلم ودومع اشلوق متأل عنييه ابستم االصداقء وطبلوا نمه وطبلوا نمه ان فيتح اهلدهي تفح نقفوذ اهلدهي وال
 افللني فمل يهفم ماهذه! اقرتب االصداقء مجيعًا وأذخوا ضيعون هذه الطقع ىلع االشواك املووجده ىلع هظر نقفوذ ىتح طغوها مجيعاً وضحنوه

 قبوه وبح واطنلق نقفوذ واألصداقء لعلب يف اغلاهب دون وخف افصلداهق اوقى من ان غتلهبا اي شمكهل

سعد دمحم املطريف 
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تنكووليجا املعلومات 

يمكن تعريف تكنولوجيا املعلومات على أنّها مجموعة من األدوات واملنهجيات والعمليات 
واملعدات التي تستخدم لجمع املعلومات ومعالجتها وتخزينها، ومن األمثلة على هذه األدوات: 
الترميز، والبرمجة، والتخزين، واالسترجاع، والتحليل، ومراقبة النظم، وتحويل البيانات، كما 
تشمل تكنولوجيا املعلومات: التشغيل اآللي للمكاتب، واالتصاالت، والوسائط املتعددة ،كما 

تعتبر تكنولوجيا املعلومات األداة التي يمكن من خاللها تخزين ومعالجة املعلومات داخل 
النظام، باإلضافة إلى اشتمالها على كّل ما يتعلق بالحاسوب، والشبكات، والبرمجيات، 

ومواقع الويب، وقواعد البيانات، واالتصاالت السلكية والالسلكية.
وظائف تكنولوجيا املعلومات يتوافر املئات واآلالف من 

الوظائف التي تقع تحت مسمى تكنولوجيا املعلومات، 
 مدير: تعتبر وظيفة مدير تقنية املعلومات من أكثر الوظائف 
طلباً؛ نظراً الزدياد الشركات التي تعتمد بشكٍل متزايٍد على 

أنظمة املعلومات والتكنولوجيا، ويمكن ملديري تكنولوجيا 
املعلومات الحصول على مناصب مسؤولي املعلومات، 

باإلضافة إلى إشرافهم على جميع االحتياجات التكنولوجية 
على نطاق الشركة.

 محلل: يُعرف املحلل باسم املطور، أي الشخص الذي يقوم 
بتصميم نظم املعلومات، ومعرفته لكيفية ترقية البرمجيات 

وكيفية عمل األجهزة. 
مهندس: يستطيع مهندس البرمجيات تطوير واختبار وتنفيذ 

برامج وتطبيقات في النظام، ويجب أن يمتلك العديد من 
خبرات البرمجة، واإللكترونيات، والرياضيات.
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صقص إكلرتوينة 

هاديي

دروب رييم 
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اوقي الظنر اوقي الظعام ازود البكد ابطلاهق 

اقلل من اإلصاةب من ارماض اقللب 

امدك بلك ماحتاتهج من تفامني (أ)

اسادع يف ارختاء االصعاب 

ل عمل اجلهاز اهلضيمضيطب سمتوى ضطغ ادلم يهسّ

وفادئ ازجلر 
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هو محمد بن عبدال بن عبداملطلب بن هاشم الذي يرجع نسبه الشريف الى سيّدنا اسماعيل بن 
ابراهيم عليهما السالم , وقد ولد عليه الصالة والسالم ف يوم االثني الثّاني عشر من ربيع األول 

من عام الفيل ف قريش ذات املكانه الرّفيعه واحلظوه ف اجلزيره العربيه لسكنها ف أقدس بقاع 
األرض وأشرفها عند ال وهي مكة املكرمة , وقد كان بنو هاشم عشيرة النبي صلى ال عليه 
وسلم مسؤولي عن الرّفاده والسّقايه للحجاج الذين يتوافدون الى الكعبه املشرفه , لذلك نشأ 

عليه الصالة والسالم ف بيت جاه وعزّ وشرف بي قومه حتى شاء ال تعالى ان يصطفيه من بي 
العباد جميعهم بالرّساله والنبوه , أمه آمنه بنت وهب , عدد زوجاته إحدى عشر زوجه , عدد 

ابنائه  : ثالثه وهم القاسم , عبدال , ابراهيم , عدد بناته : اربعه وهن زينب , ام كلثوم ,رقيه 
, فاطمه , غزا سبعاً وعشرين غزوه قاتل ف تسع منها , حج حجه واحده , واعتمر اربعاً , توف 
صلى ال عليه وسلم يوم االثني الثاني عشر من ربيع األول عام ١١ هـ , وقيل غير ذلك عمره 
صلى ال عليه وسلم ثالثه وستون سنه منها اربعون سنه قبل النبوه وثالثه وعشرون سنه نبياً 

ورسوالً ومنها ثالث عشرة سنه ف مكة وعشر سني باملدينه املنوره 

عن ارلسول صىل اهلل عيله وسمل 

ماذا عترف ؟
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هل عتمل !
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ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي ال يتعب
باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة
تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه املاس

ثاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكر وقت الحاجة
جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق املاء
حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة

خاء خبز عند البائع ال يأكله إال الجائع
دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت

ذال ذئب وحش صلب ال يرهبه إال الكلب
راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمني

زين زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر
سني ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي

شني شمس صنع قدير فيها الدف وفيها النور
صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة

ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني
طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل

ظاء ظفر نظفناه طال قليال فقصصناه
عني عني تخش اهلل تشهد خيرا فيه رضاه

غني غار غار حراء فيه أنزل القرآن
فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب
قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدى السائل

كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري
الم لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمى

ميم مسجد بيت اهلل فيه أؤدي كل صالة
نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل

هاء هرم عال القمة وبناؤه رمز للهمة
واو وجه لإلنسان فيه إشراق باإليمان

ياء يد ترسم زهرة تبدع شكالً تظهر فكراً

اشنودة ارحلوف 

اللسامتع اىل االشنودة :
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يصادف يوم املرأة العاملي تاريخ الثامن من شهر مارس/آذار،عطلة وطنيّة 
في العديد من البلدان، ويقام تكريماً إلنجازات املرأة، وتعزيزاً لحقوقها، وقد 

اعتُمد هذا اليوم من ِقبل األمم املتّحدة منذ عام 1975م ، حيث ظهر في 
مطلع القرن العشرين في كّل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت 

أصبح يوم املرأة تاريخاً عاملياً خاّصاً بالنساء في جميع بلدان العالم

ويم ارملأة اعلاليم 

ُعقد أول يوم وطني للمرأة في عام 1909م من ِقبل أحد األحزاب األمريكيّة، وذلك 
في حملة من أجل منح النساء حّق التّصويت، ثّم انتشر في جميع أنحاء الواليات 

املتّحدة األمريكية، وفي عام 1910م وافق املؤتمر الدولي بتشجيع من ناشطة أملانية 
على جعله عطلة رسمية في الواليات املتّحدة، وفي تاريخ 19 آذار من عام 1911م 

ُعقد أول يوم عاملي للمرأة في النمسا، والدنمارك، وأملانيا، وسويسرا، وقد حضر ما 
يزيد عن مليون شخص مسيرات بمناسبة هذا اليوم، وفي السنوات التي تلت ذلك تّم 
االحتفال بيوم املرأة العاملي في العديد من البلدان األخرى وفي تواريخ مختلفة، ثّم 

في عام 1921م تغيّر تاريخه رسمياً للثامن من آذار

يعّد يوم املرأة العاملي مناسبة يُحتفل فيها بالتقّدم نحو ضمان حّق املرأة في املساواة في جميع أنحاء العالم، 
باإلضافة إلى تمكينها، واالعتراف بإنجازاتها، ولهذا تهتّم املنظّمات العاملية مثل اليونسكو في تعزيز جميع 

املجاالت التي من شأنها تحقيق املساواة بني الجنسني ،وإلى جانب ذلك أُصدر ميثاق األمم املتّحدة في عام 
1945م، وهو أول اتّفاق دولي يؤّكد على مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، ومنذ ذلك الوقت ساهمت األمم 
املتّحدة بوضع االستراتيجيات، واملعايير، واألهداف املتّفق عليها دولياً من أجل النهوض بوضع املرأة في 

جميع أنحاء العالم.
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اتخذ من يوم 14 فبراير تاريخا عامليا لالحتفاء بالقصة القصيرة كأدب فني 
أوجد له مكانة ضمن باقي انواع فن الكتابة ،لتزحف و تتخذ سقفا عاليا 

فوق الرواية بتفسها التي تظل هذه االخيرة كمجموعة لقصص صغيرة 

ويم الصقة الصقرية 

إن القصة القصيرة، كفٍن أدبي، ارتقى كثيراً في األدب الروسي 
واألمريكي خاصة، حني نرى أن كتابا إرنست همينغوي انتقل من 
الرواية الى القصة القصيرة نظرا لجدواها في التعبير عن املوقف 

األدبي والوضع االجتماعي
تحتفي هيئة األدب والنشر والترجمة باليوم العاملي للقصة القصيرة بطريقة 
خاصة تقدم من خاللها جهازاً إلكترونياً في األماكن العامة يمنح الجمهور 

قصصاً قصيرة بشكل مجاني وبحسب احتياجهم. وسيتم إطالق الجهاز في 
مرحلته التجريبية األولى في ثالثة مواقع هي مطار امللك خالد الدولي بالرياض، 
ومطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار امللك فهد الدولي بالدمام، وذلك يوم 
الجمعة 14 فبراير 2020م 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, كما ستكون متاحة عبر 
خيارات تقنية سهلة، بحيث تخرج القصة لطالبها بحسب 

احتياجه، متضمنة عنوان القصة ومعلومات عن كاتبها

١٧



يتم االحتفال باليوم العاملي لإلبداع واالبتكار في 21 نيسان / أبريل من كل عام 
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة وذلك لتعزيز الوعي بدور اإلبداع االبتكار 
في تحقيق التنمية املستدامة، والتأكيد على دور الصناعات اإلبداعية كجزء خطط 
النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر واليوم العاملي لإلبداع واالبتكار هو مناسبة 

يمكن من خاللها تعزيز األمثلة على أفضل املمارسات وتسليط الضوء على استخدام 
التفكير املبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة، كما يمكن لالبتكار 
واإلبداع والريادة التجارية أن تتيح جميعها زخما جديدا للنمو االقتصادي وإيجاد 

فرص للجميع يريد اليوم العاملي لإلبداع واالبتكار من الجميع اكتساب عقلية التفكير 
والبحث عن أفكار جديدة أو متجددة تستند إلى أسس سليمة وتفيد الجميع. هناك 
مشكالت كثيرة على مستوى األفراد والجماعات واألوطان، بل وعلى مستوى العالم 
بأسره، تحتاج إلى حلول. وهناك متطلبات التنمية التي تبحث عن الريادة في أفكار 
ومبتكرات غير مسبوقة، تحمل قيمة مادية تفعل التنمية وتفتح آفاقا الستدامتها. وكي 

يستطيع الجميع االستجابة لهذه املشكالت وتلك املتطلبات ال بد من "بيئة سالم" 
جامعة، املنافسة فيها منضبطة باألخالق والحكمة، والتعاون فيها معزز بالشغف 

والعطاء

ويم االتباكر واإلدباع 

١٨

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


رمسات االطفال 
اعلرم : ٦ سنوات 
االمس : سعد املطريف

اعلرم : ١٠ سنوات 
االمس : رباء ارفلوة 

اعلرم : ٧ سنوات 
االمس : صاحل ارفلوة 

اعلرم : ٦ سنوات
االمس : دمحم ارفلوة 
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يها تنعمل 

احليواانت:

: املهن
٢٠



يها حنسب 

٢١



اعلاب وستايل 

يها لنون :

٢٢



اعلاب وستايل 

يها ونصل :

نلوصل اطلفل غبذاهئ:

: نلوصل احليوان قبديمه 
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اعلاب وستايل 

يها رنمس :

اران ادباكع اي صدييق :

٢٤



كبت ونيص قبرائهتا 

٢٥



ما رأيمك ابجملةل ؟ 
اروجا اهنا انتل ىلع اجعابمك


