


الشريحة المستهدفة من سن 6 إلى 14 سنة
�صفحات املجلة: 32 �صفحة   

مقا�س املجلة: 21.5 * 28.5 �صم    

�صرح املجلة:
توجه املجلة للأطفال وذلك لتو�صيل لهم اأهداف 
لغة  خلل  ومن  والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة 
امل�صورة  بالر�صوم  امل�صحوبة  اجلذابة  الب�صيطة 
والأبواب  الق�ص�س  من  جمموعة  للأطفال  نقدم 
التي تدور يف اإطار التوعية والإر�صاد باأ�صلوب غري 

مبا�صر م�صحوب بالرتفيه.



بروجيه مجلة الغذاء والدواء - 32 صفحة

بروجيه مجلة مجلة الغذاء والدواء
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فريق الإنقاذ ال�صريع

جمموعة  حول  تدور  �صفحة،   4 �صفحاتها  عدد  ا�صرتب�س  ق�صة 
�صخ�صيات تقوم بالتخريب بينما هناك جمموعة اأخرى وهم فريق 
ال�صيئ للمخربني، فريق  امل�صعفني الذين يحاولون وقف املفعول 
الإنقاذ ال�صريع �صيكون )كب�صولة/دواء/الطب/ترمومرت( وهذا الفريق 
�صيعمل على اإنقاذ احلالت املر�صية التي يتعر�س لها الأطفال، بينما 
�صناعية/فريو�س/ )األوان  من  املكون  التخريب  فريق  يحاول 
بهم  ال�صرر  على  والعمل  الأطفال  �صحة  يف  التخريب  ال�صم(  طباخ 
وب�صحتهم، و�صيكون دور �صخ�صية حري�س العمل على ك�صف خطط 

فريق املخربني لفريق الإنقاذ.

وفيما يلي شرح لتصورات قصص وأبواب المجلة:



فوائد واأ�صرار

على  يعتمد  �صفحة،   2 �صفحاته  عدد  تعريفي  باب 
ال�صغرية  الر�صومات  ببع�س  امل�صحوبة  املعلومات 
الفوائد  تقدمي  على  الباب  هذا  ويعتمد  )املوتيفات(، 
والأ�صرار للعديد من الأ�صياء و�صنبداأ العدد الأول بعر�س 
على  احتوائها  وتو�صيح  الطازجة(  )الأغذية  فوائد 
العديد من الفيتامينات التي يحتاجها اجل�صم، وذلك على 
الرغم اأن العديد من الأطفال والكبار اأ�صبحوا يهملوا اأكل 

الأغذية الطازجة والعتماد على الوجبات ال�صريعة.

شرح لتصورات قصص وأبواب المجلة:



خ�صراوات

اخل�صراوات  جمموعة  حول  تدور  �صفحة،   3 �صفحاتها  عدد  ا�صرتب�س  ق�صة 
وهي تت�صارع فيما بينها على اأيهم اأكرث فائدة للب�صر، ومن خلل هذه الق�صة 

�صنتعرف ونعطي الطفل املعلومة عن الفوائد ملعظم اخل�صراوات.

ماأكولت �صريعة

�صفحة،   2 �صفحاتها  وعدد  تعبريية  ر�صوم  ق�صة 
�صررها  ومدى  ال�صريعة  املاأكولت  حول  وتدور 
الدهون  من  كبرية  كميات  على  لحتوائها  للإن�صان 
م�صر  منها  الإكثار  يعترب  التي  العنا�صر  من  وغريها 

ل�صحة الإن�صان.

متجر التجميل

ق�صة ا�صرتب�س عدد �صفحاتها 2 �صفحة، تدور حول 
ال�صراع بني م�صتح�صرات التجميل املختلفة واأيهم 
اأف�صل، و�صنو�صح من خللها اأن الإكثار من ا�صتخدام 

م�صتح�صرات التجميل لي�س مفيد.

شرح لتصورات لبعض قصص وأبواب المجلة:



الأدوية

الباب  هذا  خلل  من  �صنعر�س  �صفحة،   2 �صفحاته  عدد  تعريفي  باب 
بع�س  يف  واأ�صرارها  وفوائدها  الأدوية  على  قربا  اأكرث  ب�صكل  التعرف 
للأدوية  العلجية  اجلرعات  الباب  خلل  من  �صنعر�س  وكذلك  الأحيان، 

و�صرورة ا�صتكمالها ح�صب اإر�صادات الأطباء.

شرح لتصورات قصص وأبواب المجلة:

م�صابقات ترفيهية وتوعية

�صفحة،   4 �صفحاتها  عدد  الرتفيهية  امل�صابقات  من  جمموعة 
ونهدف  الرئي�صية،  ال�صخ�صيات  على  امل�صابقات  اأفكار  �صتعتمد 
منها الرتفيه للأطفال، وهناك بع�س امل�صابقات التي �صتعتمد على 
املعلومة حتى نتمكن من اإعطاء الأطفال املعلومات املفيدة واأي�صا 

نعمل حتفيز وتنمية قدراتهم الذهنية.






