
 

مجلة إلكترونية 

العدد األول، صدرت في
شعبان ١٤٤٢ 

مجلة

غيمة



قبل ان نقوم بتقديم أنفسنا
نبعت فكرة المجلة كمتطلب لمادة

أدب وثقافة الطفل تحت إشراف

األستاذة  اماني عبدالرحمن عبدهللا
اسرة.

 
في هذه المجلة اإللكترونية سنجد
العديد من األمور الممتعة والقصص
المشوقه نهدف بها اىل أن تستفيدون
منها، فهيا بنا يا  أصحاب نتصفحها

مًعا ونتعرف عىل بعضنا البعض أوًال !  
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مرحًبا  أنا رغد وعمري عشرون ربيًعا
من هوايتي الكتابة وكذلك الرسم أحب
القطط جًدا وافكر في ان أمتلك قطه
قريًبا، باإلضافة اىل انني أحب األطفال
وكل شيء ممتع ومشرق،قد تجدوني
دائًما ابحث عن االشياء التي تلمع، من
هوايتي أيًضا جمع الكتب المميزه،
أحب ان اخرج مع اصدقائي وعائلتي

 إىل الحديقةونستمتع جميًعا
 ماذا عنك؟ من أنت ؟

اقدم لكم نفسي، اسمي ُمزن ببساطة انا في
الثامنة عشر من عمري إحدى هواياتي المحببة
لّدي الكتابه لذلك تجدوني أكتب دائًما في
أوقات فراغي ال أحب القراءة كثيراً لكني

أصبحت اقرأ حينما بدأت اكتب لكي تتسع

حصيلة المفردات لدي وتكون كتاباتي أعمق

وأرقى، أحب عالم األطفال والترفيه واألشياء
المليئة باأللوان والحياة وهذه من إحدى
االسباب التي جعلني أمامكم هنا في هذه

اللحظة كذلك أحب أن اخصص يوًما من أيام
االسبوع ألصدقائي للتنزه معهم في مكاٍن ما
كترفيه عن النفس واإلستمتاع هذا كل مالّدي،
حان دوركم أكتبوا لي نبذة تحكيلنا عن أنفسكم

قليالً
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أَْصـَبْحنا َوأَْصـَبَح الُمـْلُك لله َوالحَمُد لله ، ال إلَه إالّ هللاُّ
َوحَدُه ال َشريَك لُه، لُه الُمـلُك ولُه الحَْمـد، وُهَو عىل كّل
َشيٍء قدير ، َربِّ أْسـأَلُـَك َخـيرَ ما في هـذا اليوم َوَخـيرَ
ما بَْعـَده ، َوأَعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ ما في هـذا اليوم َوَشرِّ ما
بَْعـَده، َربِّ أَعـوُذبَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلِكـَبر ، َربِّ
أَعـوُذ بَِك ِمْن َعـذاٍب في الّنـارِ َوَعـذاٍب في الَقـْبر.

اذكار الصباح 

آية

الكرسي

سورة

الناس

سورة

اإلخالص 

سورة

الفلق

٣ مرات٣ مرات٣ مراتمرة واحدة

ي ال إلَه إالّ أَْنَت ، َخلَْقَتنـي َوأَنا اللّهـمَّ أَْنَت َربـِّ
َعْبـُدك ، َوأَنا َعلـى َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك ما

اْسَتـَطْعـت ، أَعـوُذبَِك ِمْن َشـرِّ ما َصَنـْعت ،

أَبـوُء لَـَك بِِنْعـَمِتـَك َعلَـيَّ َوأَبـوُء بَِذْنـبي َفاْغفـِْر
نـوَب ِإالّ أَْنَت ُه ال يَْغـِفرُ الذُّ لي َفِإنـَّ

أَْصَبـْحـنا َوأَْصَبـْح الُمـلُك للِه َربِّ العـالَمـين
ي أْسـأَلُـَك َخـْيرَ هـذا الـَيْوم ، ، اللُّهـمَّ ِإنـِّ

َفـْتحَُه ، َونَْصـرَُه ، َونـوَرُه َوبَـرََكَتـُه ، َوُهـداُه ،
َوأَعـوُذ بِـَك ِمـْن َشـرِّ ما فـيِه َوَشـرِّ ما بَْعـَده. 

ي أَْصَبـْحُت أُْشـِهُدك ، َوأُْشـِهُد اللُّهـمَّ ِإنـِّ
َحَملَـَة َعـْرِشـك ، َوَمَالئَِكَتَك ، َوَجمـيَع َخْلـِقك
َك أَْنـَت هللاُ ال إلَه إالّ أَْنـَت َوْحـَدَك ال ، أَنـَّ

َشريَك لَـك ، َوأَنَّ ُ ُمحَّمـداً َعْبـُدَك َوَرسـولُـك

مرة واحدة

مرة واحدة

مرة واحدة

٣مرات
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ذهبت مرًة اىل الفضاء و شاهدت كوكب عطارد و الزهرة و

المريخ، هبطت مركبتي مسرعًة عىل سطح المريخ لحدوث
عطٍل مفاجئ، دهشت من لون الكوكب االحمر الجميل، و
فور ان لمحت فضائًيا شعرت بالخوف و لكنه اسرع يخبرني

انه يريد مساعدتي.
احضر اصدقاؤه الفضائيين و اصلحو مركبتي الفضائية.

كونت صداقات مع الفضائيين الطيبين و طلبت منهم

المجيئ لزيارة كوكب االرض و لكنهم لم يستطيعو. 
اهداني الفضائيين مجموعة احجارٍ نادره اعود بها لكوكب
االرض، ثم عدت اىل االرض بمركبتي وانا احمل احجاري

المميزة.

قصة من تأليف آحد أصدقاء

المجلة ( اصيل الغامدي ٨
سنوات)  

الفضائيين الطيبين 

٤



فكر العصفور قليًال قبل ان يوافق ليحمله
األرنب، تعرفوا عىل بعضهم البعض في

طريقهم للوصول اىل منزل العصفور واستطاع
األرنب تكوين صداقة جديدة ورؤية العديد من

األماكن التي لم يذهب لها مسبًقا في الغابه 

تنهد العصفور بينما
يشير نحو جناحه

قصة من تأليف رغد الغامدي 

كان هنالك أرنب صغير يشعر بالملل في
منزله فقرر الخروج من منزله ليتنزه في

الحديقة 

وبينما كان يسير هنا وهناك
وجد عصفور يبكي تحت

الشجره 

اقترب األرنب بهدوء

منه وسأله بقلق

ماذا بك تبكي
يا عصفور؟  

لقد اذيت جناحي ولم
استطيع العودة اىل

المنزل 

اشار األرنب عىل
ظهره مبتسًما وقال 

هل تريد الصعود عىل
ظهري؟ سوف اساعدك

عىل الوصول   

اوصل األرنب العصفور إىل
منزله ولعبوا مًعا قليًال قبل ان
يعود األرنب اىل بيته سعيًدا

بالتعرف عىل العصفور. 

صداقة األرنب

٥



تأليف محمود الرحبي
قصة ممتعة 
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اغلفة و روابط قصص إلكترونية و
اناشيد حتى تستمعون بها يا أصحابي 

وجه كاميرا الهاتف نحو الباركود لتجد قصة مثيرة
لالهتمام وأناشيد جميلة!

سوف تجدون هذه القصص الجميلة

في مكتبة جرير 
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مشاركات من بعض اصحاب المجلة

(ازاد ٩ سنوات)

(وريف ١٠ سنوات)

(احمد ٦سنوات) 
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األدوات المطلوبة:

* صابون سائل.
* بعض من الفلفل األسود.

* كوب من الماء.
* أعواد األذن القطنية.

* وعاء عميق.

تجربة الصابون و الفلفل

٢- نرش الفلفل االسود عىل الماء ١- نضع الصابون في وعاء والماء اخر 

٤- نضع رأس عود االذن بهدوء عىل الفلفل ٣- نغمس عود االذن في الصابون  

٥- يمكن أالن مالحظة هروب حبيبات الفلفل بعيًدا عن
الصابون لحظة مالمسة عود االذن للسطح 
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١- نقص الورق األصفر عىل شكل دائرة كبيرة لتكون الوجه
المرح لشمسنا

٢- نقوم برسم ابتسامه لطيفة عىل الورق ونضع معها عينان
براقتان ليتكون لدينا وجه في غاية اللطف

٣- نأخذ األغطية البالستيكية ونضع حول الورق غطائين في
كل جهة ليمثل لنا الشعاع الذي تشع به الشمس اللطيفة
٤- ستصبح لدينا الشمس مشعة وبراقة مثل الشكل الذي

امامنا

الخطوات التالية هي خطوات لصنع الشمس

بالورق الملون والغطاء البالستيكي

١٠



أنه وقت التلوين! هيا نلون 
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لنلعب مًعا اآلن قليًال؟ هيا يا صغاري
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ماذا عن القليل من الرياضيات؟ هيا أنتم تستطيعون!
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يستطيع التمساح العيش ألعوام طويلة تصل إىل
100 عام.

يمتلك الحوت األزرق لسان ثقيل الوزن قد يوازي
أحيانًا وزن فيل.

يمتلك حيوان األخطبوط ثالث قلوب ويميل لون
دمه إىل األزرق نظرًا ألحتوائه عىل النحاس.

هل تعلم؟

يصل وزن السن الواحد للفيل أربعة كيلو جرام.
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وهناك بعض من القنوات عىل اليوتيوب تعلم صغارنا الرسم
- قناة تعليم الرسم لألطفال

- قناة دعاء معاذ
- قناة مصطفى سعدي 
- قناة سيف االسالم آرت

- قناة سارة آرت

اليوم العالمي للتكنولوجيا 
 
 

بدأ العمل بهذا اليوم في الثالث من أكتوبر عام 1998 وذلك من
خالل دعم من شبكات CENT األمريكية، وذلك لمساعدة طالب
المدارس الثانوية عىل إنجاز مهامهم من خالل إلمامهم بالوسائل

التكنولوجية وكيفية استغاللها لتطوير حياتهم التعليمية
والشخصية، ويتطور العالم بشكل سريع ويتم يومًيا ضخ

اكتشافات جديدة وابتكارات عديدة في مجال العلوم، وتماشيا

مع هذا النمو التكنولوجي الهائل فقد تم اعتماد اليوم العالمي
للتكنولوجيا لالحتفال بهذا التطور، وبكل شخص شارك فيه وبذل

جهوده من أجل تحسين حياة اإلنسان
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احتفل باليوم العالمي لإلبداع واالبتكار ألول مرة
في 21 نيسان/أبريل 2002. ونبع قرار اليوم االبداع

واالبتكار العالمي من الجمعية العامة لألمم
المتحدة

واليوم العالمي لإلبداع واالبتكار هو مناسبة يمكن
من خاللها تعزيز األمثلة عىل أفضل الممارسات
وتسليط الضوء عىل استخدام التفكير المبدع

والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

االيوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم
الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للداللة عىل
االحترام العام، وتقدير وحبالمرأة إلنجازاتها االقتصادية،
والسياسية واالجتماعية. وفي بعض الدول كالصين

وروسيا و كوبا تحصل النساء عىل إجازة في هذا اليوم.
االحتفال بهذه المناسبة جاء عىل إثر عقد أول مؤتمر
لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في

باريس عام ١٩٤٥. 

 
البنفسجي واألخضر واألبيض هي ألوان يوم المرأة

العالمي.
وتقول حملة يوم المرأة العالمي: "اللون البنفسجي يرمز

إىل العدالة والكرامة، أما األخضر فيرمز إىل األمل، ويمثل

اللون األبيض النقاء "
 

وهناك خمس وسائل لإلبداع واالبتكار وهي:
١- العمل الجاد

٢- تخصيص وقت لإلبداع
٣- ممارسة األلعاب

٤- اسمح لنفسك بإرتكاب االخطاء
٥- تحديد العقبات والتغلب عليها

يوم األبداع و االبتكار العالمي:

يوم المرأة العالمي: 
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تحتفي هيئة األدب والنشر والترجمة باليوم العالمي
للقصة القصيرة بطريقة خاصة تقدم من خاللها جهازاً

إلكترونياً في األماكن العامة يمنح الجمهور قصصاً قصيرة
بشكل مجاني وبحسب احتياجهم. وتم إطالق الجهاز في
مرحلته التجريبية األوىل في ثالثة مواقع هي مطار الملك
خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي
بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك يوم
الجمعة 14 فبراير 2020م تزامناً مع االحتفال باليوم

العالمي للقصة القصيرة.
ويقدم جهاز "القصة القصيرة" محتوى غنياً من القصص
المميزة، وذلك عىل ثالث فئات: األوىل 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

اليوم العالمي للقصة القصيرة:

١٧



أظهرت البيانات أن فايروس كورونا

ينتشر من شخص آلخر من خالل
المخالطة اللصيقة وينتشر الفايروس

عن طريق الرذاذ التنفسي
المنطلقعندما يسعل المصاب أو
يعطس أو يتنفس أو يغني أو

يتحدث. يمكن استنشاق هذا الرذاذ

أو دخوله في فم شخص قريب أو أنفه
أو عينهويمكن أن ينتقل أيًضا إذا

لمس الشخص سطحًا عليه الفيروس

ثم لََمَس فمه أو أنفه أو عينيه، مع أن
هذه ليست الطريقة الرئيسية النتقاله

 
 

اكُتشف فايروس يسمى فايروس

المتالزمة التنفسية الحادة
الوخيمة كورونا كمسبب لتفشي
أحد األمراض التي بدأت في
الصين سنة 2019. ويسمى

المرض الناتج عنه: مرض فيروس

كورونا 2019 (كوفيد 19)

يمكن أن تتراوح شدة أعراض كوفيد19
بين خفيفة جًدا إىل حادة. ال تَظَهر
األعراض عىل بعض األشخاص.

األعراض األكثر شيوًعا هيالحمى

والسعال والتعب.
وقد تشمل األعراض األخرى ضيق في
التنفس والتهاب الحلق والصداع

وفقدان حاستي الذوق أو الشم. وقد
الحظ الخبراء أيًضا وجودأعراض أخرى
أقل شيوًعا. قد تظهر األعراض بعد مدة
تتراوح بين يومين إىل 14 يوًما من

التعرض للعدوى.

 
 

كورونا

كيف ينتشر فيروس كورونا؟

ماهي أعراض كوفيد 19؟
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SEUSVEN@ ICLOUD .COM

يمكنكم التواصل معنا عبر االيميل المرفق
في االسفل إلرسال مشاركاتكم الجميلة

للعدد القادم  

*انسعد بمعرفة رأيكم في اول عدد عبر اإليميل ذاته 


