
مجلة
غـيوم

مجلة إلكترونية تهدف لُمتعة الطفل وتنمية ثقافتِه
الإصدار الأول شعبان١٤٤٢



مرحًبا اصدPء مجلة غيMوم

معكم

نجود المنتشريمجد المطريف

نبلغ من الُعمر تسعة عشر عاًما ،نحن طالبات بالمستوى 
الثاني من كلية التربية بجامعة ام القرى بمكة الُمكرمة 

بتخصصنا اللطيف الطفولة المبكره،ُنحب القراءة ، والإطالع 
،ونتمنى أن ُنصبح ُمعلمات رياض أطفال بمشيئة الله  

ُنقدم لكم صغارنا مجلة غيMوم الترفيMهيه تحتوي على 
قصص تعليمية وتوعوية وتجارب علمية وتسالي وبالطبع ال 
ننسى الطابع الفني لذلك يMوجد لدينا صفحات من التلويyن 

الجميل و أفاكر بسطة لإعادة التدويyر 
 نتمنى ان تنال إعجابكم 

١



٢



 یحکى أنَّ رجالً یحب مراقبۀ الفراشات وهی تطیر ویمتع ناظریه بألوانها الزاهیۀ،
 وجد فی أحد األیام شرنقۀ على وشک أن تخرج منها إحدى الفراشات، فقال فی

 .”نفسه “إنّها فرصۀ لرؤیۀ هذا الحدث الفرید
 جلس الرجل ساعات طویلۀ یراقب الفراشۀ تحاول الخروج من ثقب صغیر فی

 .الشرنقۀ، لکنها لم تتمکن من الخروج وبدت أنَّها ضعیفۀ
 استمر الرجل بالمراقبۀ على أمل أن تخرج الفراشۀ وأمضى ما یقارب عشر ساعات
 ینتظر، لکنَّ الفراشۀ فی النهایۀ توقفت عن المحاولۀ، ظن الرجل أنَّ الفراشۀ قد
 استسلمت ولن تخرج أبدًا، فقام بإحضار مقص وزاد من مساحۀ الثقب کی تتمکن

 .الفراشۀ من الخروج
 وبالفعل تمکنت الفراشۀ من الخروج، ولکن کان شکلها غریبًا، فکان جسمها
 منتفخًا وملیئًا بالسوائل وجناحاها صغیران، انتظر الرجل حتى یکتمل تحول

 الفراشۀ إلى شکلها النهائی ولکن دون جدوى، وبقیت الفراشۀ على حالها التی
 .خرجت علیها

 حزن الرجل عندما اکتشف أنَّ عدم مقدرة الفراشۀ على الخروج کان جزءًا من
 تطورها داخل الشرنقۀ، وأنه کان یجب أن یدعها تستمر بالمحاولۀ لفترة أطول کی

تتمکن من إزالۀ السوائل من جسدها وتزید من حجم جناحیها

حياة
الفراشة

قصة

٣



ألعاب
تسالي

 O اوجد ياصديقي الفروق الخمسة يف صديقنا الفيل دوبyي :
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نهى 
والقطة

يف أحد المدن الصغيyرة الموجودة بMإحدى البلدان البعيدة، عاشت أسرة صغيyرة وسعيدة 
وطيبة داخل منزلهم الجميل والصغيyر، واكنت الأسرة مكونة من أب وأم، وبنت صغيyرة 

جميلة أسمها نهى، واكنت نهى تمتلك قطة �ئقة الجمال. 
واكنت القطة جميلة للغاية ولطيفة وصغيyرة الحجم أيضا، واكنت نهى والقطة يحبان 

بعضهما البعض كثيyرا، وال يفترPن أبدا، فاكنت القطة تمشي وراء نهى أينما ذهبت، فإذا 
إذا جلست نهى لعبت القطة يف قدمي  نامت نهى نامت القطة عند أقدام نهى الصغيyرة، و

نهى. 

لكن أم نهى اكنت متضايقة جدا من القطة التي تملكها نهى، فاكنت دائما تنظر للقطة 
نظرات استياء وكره، لأنها ترى أن أبنتها نهى متعلقة جدا بتلك القطة بشكل مبالغ فيه، 

وظنت الأم اهتمام نهى بقطتها يضر أبنتها وال ينفعها أبدا. 
ويف يMوم من الأيام وأثناء الليل، سمعت الأم صوت القطة العالي، فقد اكنت القطة تصدر 

صوت المواء بشكل غريب عن عادتها المعتادة والتي يعرفها كل أفراد الأسرة. 

فذهبت الأم لترى ما سبب هذه المواء الغريب الذي تصدره القطة الصغيyرة، فظلت القطة 
تدفع الأم برأسها الصغيyر، كأنها تريد منها االطمئنان على أبنتها نهى، لكن الأم لم تفهم 

القطة وال قصدها، وPلت دعي نهى ترتاح يا أيتها القطة الصغيyرة. 

قصة
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لكن القطة لم تتوقف عما تفعله، من مواء ودفع للأم لتذهب لغرفة أبنتها نهى، بل Pمت 
القطة الصغيyرة بالذهاب بسرعة لغرفة نهى، وقفزت على سريyر نهى، وكشفت عن نهى 

الغطاء عدة مرات. 

فتضايقت أم نهى من أفعال وتصر�ت القطة السيئة هذه، فأسرعت الأم تغطي أبنتها 
نهى، وأثناء ذلك أحست أن حرارة نهى مرتفعة للغاية، وأن نهى تهر على وجهها أعراض 

الإعياء والتعب الشديد. 

فذعرت أم نهى من هذا الأمر، فأسرعت ونادت على والد نهى الذي أسرع وحمل أبنته 
الصغيyرة المريضة، وأسرع والد نهى ووالدتها بالذهاب لطوارئ أقرب مستشفى من منزلهم. 

فحص الطبيب نهى، وPم بعمل الإجراءات الطبية الالزمة لإنقاذ حياة نهى، ثم بعد انتهى 
الطبيب من عالج نهى وأعطى نهى العالج المطلوب والمناسب لحالتها، Pل الطبيب لوالد 
نهى، ووالدتها، لقد أحسنتم بMإحضار نهى للمستشفى بسرعة، لما الحظتم ارتفاع درجة 

حرارتها. 

وبعد أن تم عالج نهى على أكمل وجه مما حل بyها من أزمة صحية قوية، عادت أسرة نهى 
جميعها للمنزل، وقبل أن يدخلوا للمنزل رأوا القطة الصغيyرة تقف عند باب المنزل وتنتظر 

خارج المنزل منذ أن ذهب والد ووالدة نهى بنهى للمستشفى.

نهى 
والقطة

قصة
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وبمجرد أن رأت القطة نهى �كضت القطة على نهى، وأخذت تمسح جسدها 
الصغيyر بقدمي نهى الصغيyرة، فشكرت الأم القطة كثيyرا، ومسحت الأم على 

رأس القطة، Pلت الأم للقطة ُكنِت سببا بعد الله يف أنقاد حياة أبنتي الغالية 
نهى يا أيتها القطة العزيyزة، ولم أنسى لك هذا المعروف أبدا. 

عصفور  

ورْ    َفوَق الس�
َوقَف الُعصفورْ 

 ا�خرَج مْن َجْعَبِتِه  
الِمْزمارَ  
َوَغن�ى  

دب�ْت يف الُبْستاِن َحياٌة 
 �نطَلَقْت 

 ا�زهارٌ  
وُطيMورٌ 

 ِمن فرَحِتها 
 تتثن�ى 
 Pَلْت:  

ما أجمَل هذا الُعصفورْ  
َقد َمال� الُبْستاَن ُسرورْ 

قصيدة - أسعد الديyري 

نهى 
والقطة

قصة
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يُمنى 
والقران

ُيمنى طفلة صغيyره تبلغ من العمر ١٠ اعوام ،ُتحب ُيمنى أن تقرأ القران كثيyًرا فأصرت ان 
تجتمع بأطفال العائلة لتعلمهم بعًضا من آداب تالوة القران فهيا يا اصدPء احضروا 

ورقة و قلًما واكتبyوا التالي :  

•الإخالص؛ فمن آداب التالوة أن يقصد المسلم بyها َنْيل رضى الله -سبحانه-، وابتغاء 
ما عنده من الأجر والثواب، فإن أراد المسلم بyها غيyر ذلك، كطلب المناصب والر�َتب، أو 
تحصيل المال، أو َنْيل مديMح الناس، أو منافسة غيyره، فإّنه يكون بذلك غيyر مخلص يف 

عمله، 
•الطهارة، وهي من الأمور التي ُيستَحّب للمسلم أن يلتزم بyها عند تالوة القرآن 

ر المسلم من  ّyنظافة الماكن الذي ُيتلى فيه كتاب الله؛ فمن آداب تالوة القرآن أن يتخي•
الأماكن أطهرها، وأنظفها بما يليMق بكتاب الله؛ ولذلك اكن المسجد من أكثر الأماكن 

التي استحّب العلماء قراءة القرآن فيMها؛ لأّنه َمظّنة الطهارة والتشريف 
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يُمنى 
والقران

•استقبال القبلة؛ إذ ُيستَحّب للمسلم استقبال الِقبلة عند تالوة كتاب الله؛ حتى 
ُيحّقق الخشوع والسكينة 

•الحرص على تالوة القرآن ترتيًال وتجويداً؛ لأّن ذلك أدعى إلى تحقيMق الخشوع يف 
القراءة، كما أّنه داللٌة على احترام المسلم لكتاب الله 

•َترك تالوة القرآن حيyن الشعور بالن�عاس والتعب؛ ِلئّال تلتبس القراءة على المسلم؛ 
ؤّخر فيMها، ويذكر ما ليس منه  ُMفُيقّدم وي

تأليف : مجد املطرفي،نجود املنتشري
رسومات : ُهدنة
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المهن
المهنة هي وسيلة للعمل والكسب يقوم بها الشخص لفترة طويلة من الزمن. وبخالف 

و تتطّور المهنة معك وتنمو خالل فترة زمنية طويلة وسنتعرف اليوم على بعض 
المهن المهمة في حياتنا العامة يا اصدقائي : 

معلم

عسكري

مهندس

طبيب
١٠



مرحبًا يا اصدقاء، انا صديقكم ايمن ، رسام ابلغ من الُعمر 

عشرة أعوام ، أُحب الرسم كثيرًا ولدي رُكن  صغير  

في الطابق العلوي من منزلي اهدائي إياه والدي 

 لِك انمي موهبتي في الرسم  

انا احب الطبيعة الخالبة كثيyًرا هيا بنا نلون هذه االشجار وِثمار الفتاح هذه :

تأليف :مجد املطرفي،نجود املنتشري
رسومات : ُهدنة
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حياة
الحيوانات

البط
*يعد البط متوسط الحجم وله مناقيyر طويلة وعريضة

*يتميyز الذكور من البط بريش ذي الوان زاهية

*االناث باللون البني الباهت

* يـسقط ريـشهم يف فـصل الخـريـف حـيث يسـتبدلـون ريـشهم 
الباهت بالريش ذي االلوان الزاهية

*معظم البط يكون حجم الذكور اكبر من االناث

*يعيش البط جميMع انحاء العالم ماعدا القارة القطبية الجنوبية
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ألعاب
تسالي

 O تود الصديقة آية ان تسقي الزهرة فهيا بِنا يا اصدPئي لُنساعدها  :
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تجارب 
زهرة لها علمية

لونان

كوبانحبرزهرة بيضاء 

أحضر  کوبین مملوءین بالماء ، ثم أضف إلى أحدهما بضع قطرات من الحبر 
الأحمر

- أحضر زهرة بیضاء وشق ساقها طولیا بحرص شدید إلى نصفین ، ثم أغمس کل 
نصف من الساق فی کوب

انتظر عدة ساعات ، على أن تتابع بین الحین والحین  عملیۀ تلوین الزهرة

الطريقة :
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مشاركات اصدقاء مجلة 
غيوم في الرسم 

وجدان الشهري 
٧ سنوات

 وتني ياسر املطرفي
٦ سنوات

نواف سيف الحربyي  
٩سنوات 

رتيل صالح المنتشري 
٧ سنوات

روان محمد العتيبyي  
١١ سنه
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مشاركات اصدقاء مجلة 
غيوم في الرسم 

وتيyن ياسر المطريف  
٦سنوات

ريما أحمد العصيمي  
١١ سنه
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المزارع 
 طيب القلب 

 يف إحدى القرى اكن هناك مزارعا يكسب قوت يMومه ببحثه عن عمل مختلف
 بكل يMوم، اكن بكل يMوم يف الصباح الباكر بعد أدائه لصالة الفجر يبحث عن

 عمل ليستطيMع من خالله تأميyن قوتا لأطفاله الصغار، فقد اكن لديه ستة أبناء
 أربعة أوالد وابنتيyن صغيyرتيyن، اكن يعيش يف سعادة هانئة مع أبنائه، وال

 .ينغص عليه طيب عيشه إال شكوى زوجته المتكررة يMوميا

 أبدا لم تحمد الله الزوجة على ما يyرزق زوجها به، اكنت دائمة التذمر على
 نوعية الطعام والشراب، وزوجها اكن رحب الصدر يقبل تذمرها دوما بابتسامة
 عريضة، بل ويسمعها أفضل الكالم أيضا، لكن أبنائه اكنوا جميعهم متفهميyن

 .الأمر ويساعدونه يف أمر والدتهم
 وبيMوم من الأيام خرج الوالد إلى عمله، وبعدما أنهى عمله وقبل أن يقوم بشراء

 الطعام وجد عجوزا قد تعثرت قدميMها يف إحدى الطرPت، هم المزارع طيب
 القلب لمساعدتها ولكنها لم تستطع المشي وال خطوة واحدة على قدمها

 المتضررة، أخذها إلى أقرب طبيب ليطمئن عليMها، لقد أنفق الرجل كل ما معه
 من نقود، وقد اشترى للعجوز الدواء أيضا، دعت له العجوز أن ياكفئه الله

 .سبحانه وتعالى على طيبة قلبه معها وعلى حسن معاملته لها أيضا
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المزارع 
 طيب القلب 

 عاد المزارع لمنزله وهو يعلم جيدا كيف ستاكفئه زوجته على عدم إحضاره
 للطعام، وأول ما عاد بالفعل سألته عن سبب تأخره وعن مبرره لعدم إحضار

 .الطعام لهم، قص الرجل ما حدث معه، ولكنها لم ترحمه

 اكن الرجل على يقيyن وثقة تامة بجزاء خالقه، ويف اليMوم التالي على الفور وقبل
 أن يذهب لعمله يف الصباح الباكر، طرق أحد الأثرياء على باب منزله، يبتغي أن
 يلحق به قبل ذهابه للعمل، راد الرجل الثري منه االهتمام بحقوله حيث أنه

 سمع عن سيyرته الطيبة وحسن خلقه مع اكفة الخلق، كما أنه خصص له مرتبا
 .شهريا يفوق ما يyرزقه الله به كل يMوم بمراحل كثيyرة

 حمد المزارع خالقه كثيyرا، وPل سبحانك ربyي وبحمدك، وهل جزاء الإحسان
 .إال الإحسان، وال أجمل من إحسان الله سبحانه وتعالى
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إعادة 
التدوير 

االدوات:  
عبوة سائل استحمام ، مقص 

بالستيكي-ورق ملون-شريط الصق-
غراء 

الطريقة:  
١-نحدد العبوة من الخارج 
٢-نقص العبوة من الوسط 

٣-نقص بعض من القصاصات على شكل 
فم واعين 

٤-نُلصق القصاصات الورقية 
٥- نقص الشريط الالصق ونضعه من 

خلف  العبوة 
 ٦- وهكذا قد حصلنا على حافظة 

لألقالم وااللوان جميلة وسهله وبسيطة 
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  ويف الختام
 نرجو ان نالت مجلة غيMوم إعجابكم،  والمست رِقتها قلوبكم الجميلة ،

  ونتمنى منكم يا اصدPء االستفادة من محتواها

 دمتم بخيyر يا أصدPء غيMوم
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