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على  اختلفت  عصافير  ثالثة  أن  يحكى 
قطعة خبز.

أراد كل عصفور أن يأخذ الحصة األكبر، 
الغراب  الجدال ظهر  تعبوا من  وعندما 
الذي سمع وشاهد ما دار َبْيَنُهم، فقال:

- ِلَماَذا هذا الضجيج كله!
فأجاب أحد العصافير:

- احكم بيننا أيها الغراب، ألسُت أستحُق 
أكبر  فأنا  الخبز  من  األكبر  الحصَة 

العصافير سنًا؟
صاح العصفور الثاني:

األكبر،  النصيب  يستحق  من  أنا  بل   -
فأنا األضخم حجمًا.

أما العصفور الثالث فقال بغرور:
األكثر  فأنا  أنا األحق،  أنت، وال هو.  - ال 

َجَمااًل..أليس كذلك أيها الغراب؟
أجاب الغراب بمكٍر ودهاء:

جدالكم،  ينهي  حاًل  عليكم  سأقترح   -
األرض  على  هذا...سأرسم  وخالفكم 
منكم  واحٍد  كل  يقف  كي  كبيرًا،  مثلثًا 
أنا  وأضع  المثلث،  رؤوس  إحدى  على 
المثلث،  منتصف  ف��ي  الخبز  قطعة 
الخبز وبين  المسافة بين  بحيث تكون 
متساويًة،  مسافًة  منكم  واح��ٍد   كل 

حكاية العصافير الثالثة
تأليف: إيمان مرزوق

رسوم: راني برقاوي
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وأن يضع كُل واحٍد منكم عصابًة 
على عينيه.

الجميع  ينطلق  للثالثة  أعُد  وعندما 
يحظى  الواصلين  وأول  الخبز،  باتجاه 

بالقطعة األكبر.
وقفوا  الذين  العصافير  الفكرة  أعجبت 

على زوايا المثلث معصوبي األعين.
قطعة  حمل  أن  بعد  بالعد  الغراب  بدأ 

الخبز برجليه:
- واحد.. اثنان.. ثالثة، انطالق.

باتجاه  الثالثة  العصافير  اندفعت 
الغراب، وسرعان  لهم  أشار  المركز حيث 
وأخذوا  ببعضهم،  الثالثة  اصطدم  ما 

يتخَبطون بحثًا عن الخبز!!
حَلق  قد  الغراب  كان  األثناء  هذه  وفي 

عاليًا، وهو ينظر تحته مزهوًا بمكره.
يرى  وه��و  نفسه،  الغراب  يتمالك  لم 
وأجنحتها،  بمناقيرها  تتدافع  العصافير 
فأخذ يضحك ويضحك حتى دمعت عيناه 
من شدة الضحك، فاصطدم بغصن شجرة 
الخبز  قطعة  فسقطت  العمالقة،  الَسرو 
منه. أسرع ليلتقطها عن األرض لكنه لم 

يفلح، ألنها سقطت في حفرة عميقة.
الخبز  خسر  أن  بعد  خائبًا  الغراب  طار 

وصداقة العصافير!
اشتَمت إحدى النمالت رائحة الخبز وعرفت 
لصديقاتها،  إش��ارة  فأرسلت  مكانه، 
وتعاون الَجِميع على تفتيته ونقله بجٍد، 
بينهم  ويقتسموه  ليخزنوه،  وانتظام، 

بالتساوي عندما يحل الشتاء.
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في كثيراً  الرسم  حتب   رميا 
رميا رسمت  التالي   اليوم 
ألنها تكملها  ولم   دائرة 
.ذهبت مع أبيها إِلى السوق

الصفحات في  تقلب  الدائرة   ظلت 
الناقصة قطعتها  عن  تبحث   وهي 
القطعة عن  وتبحث  متشي   وظلت 
أفعى كبيرة. فقالت األفعى ماذا  ورأت 

تفعلني يا دائرة؟

 ورأت قطة فقالت القطة: ماذا
تفعلني هنا يا دائرة؟

 فقالت: أنا أبحث عن قطعتي
 الناقصة هل رأيتها؟ فقالت

.القطة: ال
 ظلت الدائرة تبحث عن القطعة

.الناقصة

فقال السماء  في  يحلق  طائراً   ورأت 
الطائر: عن ماذا تبحثني هنا يا دائرة؟

الناقصة قطعتي  عن  أبحث  أنا   فقالت: 
هل رأيتها؟ فقال الطائر: ال

 وظلت الدائرة متشي ومتشي

السوق من  رميا  عادت   لقد 
الدائرة وفرحت  الدائرة   وأكملت 
حلماً وحلمت  رميا  ونامت   ً  كثيرا

 . جميالً

تأليف: رائد عدنان اجليوسي
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مدح الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم

�سفاء خ�سر ح�سنات

ف��ي��ك و������ص�����ف�����ُت  �إن  ح���ب���ي���ب���ي 

ن����������و�ر م�����ن وج����ه����ك ت���������ص����رُق �لأ

وك�����������ُل ل�����������ص�����ان ب�������ه ذك���������ر�ك

و�ل�������������������ص���������وُت ت���������زّي���������ن ل���ه

ك�����ُل ق���ل���ٍب ف���ي���ه �����ص����وُق �مل�����ص��ط��ف��ى

ف��ي��ا ق��ل��ب��ي ك���ف���اك ب���ع���دً� وت��ق��رب��ًا

و�ل�����ب�����ع�����ُد ف����ي����ه ف�����ن�����اء جل�����ص��د

ف���ك���ل ل�������ص���ان ره�����ن �إ������ص�����ارٍة م��ن��ك��م

ن����ه����اي����ًة ل����و�����ص����ف����ك  �أج�����������د  ل 

�مل�صطفى ب��ذك��ر  ���ص��ار  ����ص���يٍء  وك����ُل 

حت����ل����ت ل�����ه �حل����������روف ب��ال�����ص��ف��ا

رون�����ق�����ًا ب������ه  م�������ص���ت���م���ٍع  ي  ولأ

م�صبقا ج���ن���ًة  �ل���دن���ي���ا  ل���ه  ����ص���ارت 

ِنّنها ف��ق��دت  ل��ع��ٍن  ن���وٌر  ف��ي��ه  �ل��ق��رُب 

ي������������������وٌم ع������ل������ي������ه �������ص������اه������ٌد

���������ص��������اَر ب���������ذك���������ر�ك م����ل����زم����ا

م���������ا ����������ص���������ارت ل���������ه �حل��������������������روُف ت������خ������دُم

براعم 
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�ذ� ر�أي����ت مت��ث��اال حل�����س��ان وك��ان��ت 

ماميتني يف �لهو�ء  رجال �حل�سان �الأ

على  �ل���ذي  �ل��ف��ار���س  �ن  يعني  ه��ذ� 

�حل�سان مات يف �ملعركة، و�ذ� كانت 

للح�سان  فقط  و�ح��دة  �مامية  رجل 

يف �لهو�ء فهذ� يدل �ن �لفار�س تويف 

�ما  فيها  ��سيب  �لتي  �جلر�ح  نتيجة 

�الربعة  �حل�سان  �رج��ل  كانت  �ذ� 

على  �لذي  �لفار�س  فاإن  �الر�س  على 

ظهره ميتة طبيعية

تبارك ن�سال غنيمات

عائ�سة نا�سر �لرتكطارق ن�سال غنيمات

معاذ ر�أفت خطاب�ميا�س ر�أفت خطاب

عي�سى �يوب خالد عال حممود خمي�س

يار� حممد �ل�سالمية

�سهد ن�سال غنيمات

�لتقى  �ي��ام  وبعد  بخيل،  ت��زوج 

�أمل  �سديقه:  �ساأل  له،  ب�سديق 

تذهب لق�ساء �سهر �لع�سل!

�لبخيل: كما ترى ال �أ�ستطيع �إقفال 

�ملتجر

�أخ�����ي �ذه���ب  ي���ا  رد ���س��دي��ق��ه 

�ل��ع��م��ر بعد  و����س��ت��م��ت��ع م���رة يف 

ب�سديقه  �لرجل  �لتقى   يومني 

مالب�س  حقيبة  وم��ع��ه  �لبخيل 

ل��ه �ي����ن  �ن���ت ذ�ه����ب.رد  ف�����س��اأ

�قتنعت  �حلقيقة  يف   : �لبخيل 

بكالمك و�ساأذهب لق�ساء �سهر 

�لع�سل رد �سديقه و�ين زوجتك 

يف  تبيع  تركتها  �لبخيل  فاأجاب 

�لنتجر

مبدعون



����



����



أتحدى أن يكون في هذه 
الغابة من هو أقوى مني 

... بإمكاني أن أعمل كل ما 
يحلو لي!

هل تعرف بأن الضحك بال 
سبب من قلة األدب ؟ 

منظر هذه النملة 
الصغيرة مضحك 

للغاية

إنه شيء مضحك فعال، وعندك 
أيضا لسان تتكلمي به، كم أشفق 

عليك أيتها النملة ألن جسمك 
الصغير يبدو كحبة السمسم!

هل تعرف أيها الضخم 
المغرور أنك تمنعني من 

أداء عملي وواجبي ؟

اسمعي إن كنت تريدين 
أن تتحديني فدعينا 
نتسابق لنَر من فينا 

األقوى

وماذا يمكن أن يكون 
عملك.. هل ستبنين عمارة 

من عشر طبقات، أو ربما سدا 
كبيرا على أحد األنهار !! 

وكيف نتسابق أيها الضخم ؟

يبدو أن الفيل لن يكّف عن إصراره بأنه األقوى أيتها النملة فماذا 
تقولين أنت ؟ 

سمعت أنك ذكية وعادلة ، عليك 
أن تحكمي بنفسك من هو األقوى!

سيناريو: عبد اإلله رؤوف 
رسوم: حازم نمراوي
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حسنا أيها الفيل 
لنَر ما يمكنك فعله 

لتثبت أنك األقوى

سوف أقلع تلك 
الشجرة التي هناك 

وأرميها بعيدًا

هيال هوب!!!

هل رأيت ما حدث، هل 
تسطيع النملة أن تفعل مثل 

هذا ؟!

لنعطيها فرصتها 
ونرى!

إنها لن تقدر على فعل أي شيئ، إنها مخلوقة 
مضحكة جدا لتتحداني أنا الفيل القوي

واآلن يا عزيزتي دعينا 
نرى قوتك

نعم.. وبكل سرور

هل رأيت؟! كل ما 
استطاعت فعله هو حمل 

عشبة صغيرة فقط!!

أنت تتعجل صدور الحكم 
انتظر حتى تكمل النملة 
عملها ثم سأحكم بينكما

حسنا أيتها الحكيمة لقد 
أنجزت مهمتي، وعليك أن 

تحكمي اآلن من األقوى



��

لقد توصلت إلى القرار .. 
والفائز هو النملة 

ما هذا الكالم!! هل يعقل أن النملة أقوى مني، 
كيف يمكن هذا؟ 

إن الشجرة التي اقتلعتها من جذورها ورميتها 
بعيدًا هي أخف وزنا من جسمك، فأنت التستطيع أن 

تحمل أشياء أثقل من وزنك بينما هي فعلت ذلك

النملة استطاعت أن تنقل عشبة أثقل 
من وزنها بكثير وتحملت ثقلها لمسافة 

كبيرة ثم ألقت بها بعيدا

لقد كنت مغرورًا جدًا ولوال النملة لبقيت هكذا طوال حياتي 



ترجمة: أسمهان صالحهل ترغب بالتقرب من والديك؟

سأل الطفل الشرطي قائال : هل صحيح أن الشرطة 
في خدمة الشعب ؟ أجاب الشرطي : نعم فقال  

الطفل أشتِر لي أيس كريم حتى أتأكد .
 مفتش دخل على الصف فكان المدرس نائما فلما 

رآه المفتش 
قال للطالب : وهكذا كان ينام عمر

المرأة للطبيب : ما الحل يا دكتور ؟ زوجي يتحدث 
وهو نائم ؟ الدكتور بسيطة أتركي له فرصة للحديث 

في النهار .
الطفلة األولى : إن حذاءك جميل.. كم كلفك ؟ 

الطفلة الثانية : خمس دقائق بكاء .

البراعمنكت 

إليكم خمس خطوات لتحقيق ذلك
أمام  الضروري أن تقضي ساعات وساعات  أواًل: ليس من 
أو  الورق  لعب  أو  نزهة  الحاسوب بل شاركهما في  أو  التلفاز 
تكتم مخاوفك  وال  ثانيًا: شاركهما مشاعرك  أخرى.  لعبة  أية 
إذا  إال  متضايق  أنك  يدركان  ال  فالوالدان  أبدًا،  مشاكلك  أو 
ولكن  البداية  في  صعبًا  ذلك  يكون  وقد  بذلك  أخبرتهما 
لطيفًا مع  ثالثًا: كن  دائمًا.  الصراحة معهما  تعتاد  أن  عليك 
بعناق  أن تجعل صباحهما جمياًل  السهل جدًا  والديك، فمن 
أو نكتة ظريفة. رابعًا: قد  لطيف 

تختلف العائالت في إظهار مشاعر الحب واالهتمام، فنشاهد 
عائالت  توجد  بينما  أفرادها  بين  الحب  يظهر  كثيرة  عائالت 
أخرى يظهر الفتور والبرود في إظهار المشاعر بين أفرادها، 
لكن من السهل جدًا أن تشعر أهلك باهتمامك بهم وحبهم 

وذلك؛ بقبلة أو قولك لهما »أحبك بابا، أحبك ماما«.
خامسًا: ابذل جهدك في دراستك وال تشعر والديك أنك 
تقوم  أن  وحاول  دائمًا  بك  فخورين  اجعلهما  بل  مهمل 
أن يشاهداك  أجمل  أكمل وجه، فما  أعمالك على  بجميع 

ابنًا راشدًا رائعًا.

حزر فزر
1- دولة أوروبية تتكون من ثمانية حروف وإذا 

بّدلنا الحرف السادس بحرف آخر تحولت إلى 
فاكهة شهيرة؟

2- دولة أوروبية تتكون من ثمانية حروف وإذا 
حذف منها أول ثالثة حروف يبقى منها اسم 

ملكة يحبها جميع األردنيين.
3- دولة آسيوية تتكون من ال التعريف واسم فتاة.

4- له أوراق وليس بنبات وله جلد وليس 
بحيوان، وله علم وليس بإنسان؟

5- يتجمد بالحرارة؟
6- بيت ال يمكن دخوله؟

إعداد: ماجد الدهامين

اإلجابات صف������26�حة
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خليته،  نظافة  على  حري�ص  و�لنحل  �جتماعية،  ح�صر�ت  �لنحل 

وترتيبها، حيث تتوىل �صغار �لنحل جمع �لف�صالت باأقد�مها، و�فكاكها، 

و�إلقائها خارج �خللية، و�إذ� دخلت �خللية ح�صرة غريبة يتم �لق�صاء 

من  �إخر�جها  يف  �صعوبة  وجد  �إذ�  �أما  �حلر�ص،  بجي�ص  فورً�  عليها 

�جلر�ثيم  وتنت�صر  تتحلل  �أن  قبل  بتحنيطها  يقوم  فاإنه  �خللية، 

�لتي  �ملادة  وهي  �ل�صمع  من  بنوع  بتغليفها  فيقوم  �خللية،  د�خل 

ي�صتخدمها �لنحل يف �صد ثقوب �خللية باإحكام، لتحفظها من �لربد، 

و�لنحل يف حياته عجائب كثرية فكما يحمي �خللية من �لربد يقوم 

بحمايتها من �حلر �أي�صا، فما �أن يرى د�خل �خللية �أن �أ�صر�بًاُ من 

�لنحل تتهادى ببطء فوق �أقر��ص �ل�صمع، وهي ت�صرب باأجنحتها 

يف �لهو�ء كاأمنا حتاول �أن تطري، و�صبب ذلك �أنه �إذ� ��صتد �حلر 

يف د�خل �خللية، حرك �لنحل �أجنحته بهذه �لطريقة، ليحدث 

�صدة  من  ليخفف  �خللية،  �أرج��اء  يف  ي�صري  �لهو�ء  من  تيارً� 

�حلر، متخذً� من �أجنحته ما ي�صبه �ملروحة، وهناك �صبب �آخر لهذه 

يكون  �إنتاجه  بد�ية  يف  �لع�صل  �أن  وهو  �لنحل،  من  �حلركة 

�لقدر  على  �أحيانًا  تزيد  �مل��اء،  من  بكمية  ممزوجًا 

�ملنا�صب، فاإذ� ما حرك �لنحل �أجنحته، ترتب 

على عملية �لرتويح، هذه تبخري �لقدر 

مذ�ق  فيزد�د  �مل��اء،  من  �لز�ئد 

ويكون  ح���الوة،  �لع�صل 

قو�مه �أكرث �صمكًا.

من عجائب مملكة النحلموسوعتي
�إعد�د حممد �لقطعان

ت��خ��ي��ل و�أن����ت 

�صريرك  على  م�صتلٍق 

ت�صتطيع  �أنك  نومك  غرفة  يف 

�حل��دود  لت�صاهد  �ل�صقف  تزيح  �أن 

�أن  ت�صتطيع  �أن��ك  تخيل  للكون،  �لق�صوى 

ترى �لنيازك متر من فوق ر�أ�صك! وي�صاحب كل 

زرق وبكب�صة زر ت�صتطيع  ذلك �صدمي �صبابي باللون �لأ

بف�صل  ن  �لآ حقيقة  �صار  ذل��ك  ك��ل  �إظ��ه��اره!  �أو  �إخ��ف��اءه 

�أن ت�صغله يف غرفتك  )بروجيكرت �لكون �لليزري( �لذي ت�صتطيع 

�ل�صغرية �أو حتى يف قاعة �لريا�صة دون �أن حتتاج �إىل جتهيز�ت م�صبقة، 

�للمعان  �إن  �أبعاد،  بثالثة  للنجوم  �لكري�صتال  بو�صوح  �صورة  على  لتح�صل 

�ملتفاوت للنجوم يجعل بع�صها يبدو قريبًا وكاأنه يف متناول �ليد وبع�صها يبدو 

وكاأنه قادم من جمر�ت بعيدة.

خ�صرو تكنولوجيا �لت�صوير �ملج�صم �لذي �أدى  كل ذلك بف�صل �صعاع �لليزر �لأ

�إىل ظهور �صورة يف غاية �لو�صوح مل تكن ممكنة �صابقًا. �إنها جتربة ر�ئعة جدً� 

ت�صغلك �أو تده�صك فعليًا ل�صاعات، بغ�ص �لنظر هل كنت م�صتلقيًا ل�صماع �ملو�صيقى �أو 

فقط م�صرتخيًا �أو حتى تقيم حفلة. �صتخترب جتربة مل تع�صها من قبل ول يف �أي 

�لعرو�ص �ل�صوئية بالتكنولوجيات �ل�صابقة.
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www.inventionreaction.com  :المصدر
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شبكتي
من  كبرية  جمموعة  �ملوقع  ي�صم 

�ل��ع��ن��اوي��ن �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي ترثي 

من  �أك���رث  يف  �لطفل  ثقافة 

بن  ميزج  �أنه  حيث  جمال 

و�لرتفيه  و�مل���رح  �للعب 

�لتعليم  وب��ن  جهة  م��ن 

و�لثقافة من جهة �أخرى، 

جمموعة  �مل��وق��ع  وي�صم 

من �لعناوين منها: ��صحك 

 ، وحكايات  ق�ص�ص   ، معنا 

ولون،  �أر�صم  تعليمية،  درو���ص 

ل��ع��ب وم�����رح، م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة، 

�لعناوين  من  جمموعة  �إىل  �صافة  بالإ

وق�صة  و�ل�صحة،  �لطفل  طفال،  �لأ بر�مج  ومنها:  �جلانبية 

�ليوم �لتي هي مبثابة و�حة �ملوقع ملا تقدمه للطفل من 

عربة وحكمة معًا حيث يتم �ختيار هذه �لق�ص�ص 

�أغلبها  يف  تكون  قد  و�لتي  فائقة  بعناية 

�صيل،  �لأ �لعربي  �لرت�ث  من  ماأخوذة 

ميكنكم �لو�صول �إىل هذ� �ملوقع  

م����ن خ�����الل �ل����ر�ب����ط: 

www.kids.jo

موقع المدرسة العربية

 ب����������رن����������ام����������ج
secure client security 

- ل تبح 

�صخ�صية  معلومات  ب��اأي��ة 

�أو  �أو عنو�نك  عنك �صو�ء ��صمك 

��صم  �أو  �لهاتف  رقم  �أو  و�لديك  ��صم 

ي �صخ�ص  مدر�صتك �أو �أية تفا�صيل �أخرى لأ

نرتنت. مت �لتعرف عليه من خالل �لإ

ي  لأ �أو  لنف�صك  ����ص���ورً�  ت��ر���ص��ل  ل   - 

�أحد من �أفر�د عائلتك �أبدً� عرب �لنرتنت.

أمان نت

��

�إعد�د : يو�صف �لربي

طفال يدركون حجم �ل�صرر �لكبري �لذي  ل بد �أن �أ�صدقاءنا �لأ

قد ينجم عن تعر�ص جهاز �حلا�صوب لهجوم �لفريو�صات و�لتي هي 

يف جتدد م�صتمر،  فقد نفقد معلومات هامة حمفوظة يف �جلهاز �أو 

قد ن�صطر �إىل عمل »فور مات« مبعنى م�صح كافة حمتويات �جلهاز 

�أو رمبا ي�صاب �جلهاز بعطل من جر�ء تلك �لفريو�صات، لذلك فقد 

من  �أجهزتكم  بحماية  و�خلا�ص  �لهام  �لربنامج  هذ�  لكم  �خرتت 

خرى فهو يعمل على  حماية  �لفريو�صات وبع�ص �أ�صكال �حلماية �لأ

جهاز �حلا�صوب من �لفريو�صات ومن خماطر �لنت ومن �مللفات �خلبيثة 

ويحمي �جلهاز من �ملو�قع �لتي تت�صبب يف تخريب �لنظام وتنزيل 

ملفات �صارة وجت�ص�ص على جهازك ويتو�فق �لربنامج مع �إ�صد�ر�ت 

 : �لربنامج  Windows�000/XP/Vistaح����ج����م  ويندوز 

��MB وملعرفة  �ملزيد عن  هذ� �لربنامج ميكنكم زيارة �لر�بط 
   www.f-secure.com/products/fscs.html  �لتايل 



قال معاذ:
الريح واالنطالق إلى الماضي  أنا وصديقي صفوان للركوب على بساط  - بينما كنت أستعد 
لنعرف ونتعرف على أعالم تاريخنا العظماء في مجال الفروسية والعلم واألدب والكرم.. وإذ 

بطرقات على الباب. فتح صفوان الباب فأطل شيخ جليل قال مبتسمًا:
البقاء. فهل تسمحان لي  السفر.. جئتكما بنفسي ولكنني لن أطيل  أوفر عليكما عناء  أنا   -

بالدخول؟
التاريخ، فجلس وراح يتحدث عن نفسه بما  رحب صفوان، ومعاذ بالضيف القادم من أعماق 

يدل على أنه ال يضّيع الوقت:
- »أنا يا ولدي لن أضّيع الوقت. فالوقت كالّسيف.. إن لم تقطعه قطعك. اسمي عبداهلل بن 

مسلم، وكنيتي ابن قتيبة الدنيوري وقد ولدت في الكوفة عام 828م. قاطعه معاذ:
- ولماذا لقبت بالدنيوري يا شيخ ما دمت من مواليد الكوفة؟

ابتسم الضيف الجليل وقال:
- :سؤال ذكي يا معاذ. السبب يا ولدي أنني قد توليت القضاء طوياًل في الدنيور فنسبت إليها. 
ولكنني درست في بغداد والكوفة والبصرة وفي بغداد ألفت معظم كتبي حتى شبهني الناس 

بالجاحظ.
تساءل صفوان: وما هي أهم مؤلفاتك يا شيخنا الجليل؟

- أهم مؤلفاتي: أدب الكاتب، ومعاني الشعر.
تساءل معاذ: ألم تكتب في التاريخ يا شيخنا الجليل؟

- بلى يا ولدي، لقد وضعت عددًا من الكتب أهمها كتاب المعارف وكتاب آخر له في زمانكم 
شهرة كبيرة هو كتاب »عيون األخبار«.

هتف معاذ وصفوان بصوت واحد: نعم لقد سمعنا بهذا الكتاب. كم عشت يا عم؟
- عشت ستين عامًا أو تزيد وتوفيت في بغداد سنة 889م. واآلن علي أن أعود 
أنني قد كنت ضيفًا  أتيت.. استودعكما اهلل.. وآمل  من حيث 

خفيف الظل.
وّدعاه بالحفاوة والتكريم والشكر، فقد 
عرفا منه ما لم يكونا يعرفانه 

أبدًا.

إعداد: يوسف الغزو
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جاءنا السؤال التالي من مي الطالبة يف الصف الخامس:
تقول مي : أنا أحب القراءة ولي العديد من الصديقات اللواتي ال يحبنب القراءة....لذلك 
أنا أواجه مشكالت كثرية معهن، فحينما أشعر بالرغبة بالقراءة أو أريد زيارة املكتبة أواجه 

بمعارضة صديقاتي. 
تسأل مي: هل أترك صديقاتي، وأبحث عن صديقات أخريات...أم أترك القراءة؟

لو كنت مكانك يا صديقتي مي لقررت أن أدخل بتحدٍّ كبير بيني وبين نفسي، وأن أعمل على جعل 
على  بذلك  حافظت  فأنا  كبيرين،  وانتصارين  إنجازين  قد حققت  أكون  وبذلك  قارئات،  صديقاتي 

صديقاتي  مع متابعتي للقراءة وزيارة المكتبة بانتظام.
بأن  بعضهن،  اعترض  ربما  المكتبة،  إلى  مرافقتك  صديقاتك  من  تطلبي  أن  صديقتي  يا  حاولي 
المكتبة مملة، أجيبي فليكن ذلك... لكن عليكن الذهاب معي من أجلي وليس من أجل المكتبة 
)كما تفعل الصديقات الحقيقيات( وكما أفعل أنا عندما أذهب معكن إلى 

أماكن غير المكتبة فقط لمرافقتكن.
اختاري مكتبة عامة لألطفال أو مكتبة المدرسة وداخل المكتبة 

اتبعي الخطوات التالية:
المجالت  قراءة  صديقاتك  على  اقترحي  األول��ى:  الخطوة 
ال  دقائق  عشرة  امكثن  البداية  في  الموجودة.  الجميلة 
القادمة  الزيارات  في  الوقت  بزيادة  قومي  ثم  أكثر، 

تدريجيًا حتى يصل إلى ساعة.
مسابقة  اعملي  الثانية:  الخطوة 
بين صديقاتك ألحسن بحث يخص 
ومفاجأة  ال��دراس��ة  موضوعات 
من  هي  والفائزة  به  معلماتكن 

تنال رضى المعلمة أكثر.
للفائزة  قدمي  الثالثة:  الخطوة 
اشتراكًا في مكتبتك المفضلة على 
ستصبح  عندها  الخاص،  حسابك 

رفيقة دائمة لك إلى المكتبة.

المرجع: كتاب كيف أجعل طفلي قارئًا؟ 
تأل��يف: محمود أبو فروة الرجبي

أنت تسأل ونحن نجيب

نستقبل أسئلتكم على بريدنا اإللكتروني
baraemamman@gmail.com
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خلف التالل البعيدة كانت الغيمة الصغيرة )مايا( ترقص وتغني وتداعب 
معها،  الصغيرة  الغيمة  مزاح  لها  يروق  يكن  لم  التي  الشمس  أشعة 
الخير  رموز  من  رمز  أنها  الريح  أخبرتها  فقد  جدًا،  فرحة  كانت  مايا  لكن 
والعطاء وأن المطر الذي في بطنها هو روح الربيع الذي يزهو به الكون، 
اللعب وهي تقلب أشكالها، مرة تجعل من نفسها  لذا استمرت مايا في 
وردة صغيرة، ومرة فراشة، ومرة أرنب .. وفجأة!! وجدت مايا نفسها فوق 
البقعة  هذه  من  مايا  استغربت  خضراء،  نبتة  فيها  توجد  ال  يابسة  أرض 
الغيمات  أخواتي  إحدى  تمر  ألم  الجفاف؟!  هذا  »لماذا  وقالت:  األرض  من 
فوق هذه األرض المسكينة من قبل!؟ أين الطيور 
.. وأين الفراشات؟!«، بعد قليل .. سمعت صوت 
قلياًل  تنزل  أن  فقررت  بعيد،  من  يأتي  بكاء 
حولها  نظرت  يجري،  ما  رؤية  تتمكن من  حتى 
لتجد عصفورًا جمياًل يزهو ريشه بألوان قوس 
الصغير؟!  العصفور  أيها  بك  »ما  فقالت:  قزح، 
لماذا كل هذا البكاء؟! لماذا أنت حزين؟!«، قال 
»أنا  فأجابت:  أن��ِت؟«  »من  الحزين:  العصفور 
الغيمة الصغيرة مايا، ما بك يا صديقي؟!«، قال 
أجمل  إنه  الربيع(،  )لحن  أضعُت  »لقد  العصفور: 
األلحان لدّي«، قالت الغيمة الصغيرة: »ال تحزن يا 
صديقي، ولكن كيف ضاع لحن الربيع منك؟!«، قال: »أال 

الغيمة

 والع�صفور احلزين

��



ترين؟! كيف أغني لحن الربيع والجفاف يعم هذه األرض؟!«،
 فكرت الغيمة الصغيرة قلياًل .. ثم قالت: »لدّي فكرة .. سوف 

واألزهار  النباتات  تملؤها  خضراء  تصبح  حتى  األرض  هذه  على  أمطر 
الجميلة، وسوف أطلب من صديقتي الريح أن تأتي بأخواتي الغيمات إلى 
هنا، ولكن عليك أن تساعدنا أنت أيضًا حتى يكون عماًل جماعيًا«، »أنا؟! 
.. وماذا أفعل؟! .. أنا عصفور! كيف لي أن أمطر؟!«، »أنا لم أقل أن عليك 
أن تمطر، ولكن يجب أن تبدأ بغناء لحن الربيع بمجرد أن نبدأ بالمطر«. 
وبعد أن أخذت الغيمة الصغيرة وأخواتها بالمطر وأخذ العصفور الصغير 
يغني راحت النباتات واألزهار تنتشر في كل مكان وأخذت الفراشات 
تتطاير هنا وهناك والخضرة تعم المكان، ثم ارتفعت الغيمة 
الصغيرة مايا لتشكل في السماء قلبًا صغيرًا أخذ العصفور 

من  ويطير  يحلق  الصغير 
خاللها مشكالن لوحة 

جميلة.

��
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ارسم أرنب

اكتشف الرسم

إجابات حزر فزر
1- البرتغال
2- اوكرانيا
3- الهند
4- الكتاب
5- البيض

6- بيت الشعر

I Can Draw Animals   :المرجع



املقادير 
تونا مصفاة من الزيت * مايونيز * جبنة سائلة  

بازيالء مسلوقة * جزر مقطع مسلوق . 
الطريقة

 تقلى البطاطا والبازيالء واجلزر بالزيت ثم توضع 
بالصحن ونضيف عليها التونا ويخلط املايونيز 

واجلنب السائلة معها وتقدم بعد التزين .  
كمية املقادير

 حسب الرغبة وعدد األشخاص .
                                          وصحتني وعافية 

اآلية الكريمة:
يقول تعالى: )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن ٭ َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ 
ِمْنُهَما  َيْخُرُج  ٭  َباِن  ُتَكذِّ َربُِّكَما  َآاَلِء  َفِبَأيِّ  ٭  َيْبِغَياِن  اَل 
َباِن( )الرحمن:  اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن ٭ َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

.)23-19
األحمر  البحر  بين  المضيق  منطقة  العلماء  درس 
فاصلة  منطقة  هناك  أن  وجدوا  الهندي،  والمحيط 
بينهما تتمتع هذه المنطقة بخصائص محددة، فكل 
من  المحددة  خصائصه  له  البحرين  هذين  من  بحر 
األسماك  ونوعية  وكثافة  ملوحة  ونسبة  حرارة  درجة 

التي تعيش فيه.
له  الهندي  والمحيط  خصائصه،  له  األحمر  فالبحر 
هي  فاصلة  منطقة  بينهما  وتوجد  أيضًا،  خصائصه 
بعضهما  مع  البحران  يلتقي  حيث  المضيق  منطقة 
ويختلطان، ولكن وعلى الرغم من مرور آالف السنين 

إال أن كل بحر تبقى خصائصه كما هي.
البحر  بين  ال��ب��رزخ  منطقة  تظهر  ص��ورة 
األطلسي،  المحيط  وبين  المتوسط  األبيض 
وهذه المنطقة تساهم في توازن البحار وعدم 

اختالطها وطغيانها،

هل تختلط
 مياه البحار؟

اعداد ورسوم: سمية البدارين
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لألندية  العالم  لكأس  بطاًل  برشلونة  توج 
على  ف��وزه  عقب  تاريخه  في  األول��ى  للمرة 
في   1-2 األرجنتيني  البالتا  دي  استوديانتس 
استاد  على  جرت  التي  المباراة  في  اإلضافي  الوقت 
بتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الرياضية،  زايد  مدينة 
الفريقين بهدف لكل منهما، ونجح برشلونة في اعتالء منصة 
التتويج والحصول على الكأس؛ الذي استعصى عليه من قبل؛ 
ويختتم  الموسم  هذا  له  السادسة  بالبطولة  الموسم  ليكمل 

العام الناجح لنجوم العالم بإنجاز تاريخي .
تقدم استوديانتس بهدف في الدقيقة 37 من الشوط األول 
معادلة  في  بيدرو  البديل  ونجح  بوسيلي،  ماورو  طريق  عن 
الساحر  وينجح  واحدة،  بدقيقة  المباراة  نهاية  قبل  النتيجة 
ميسي في إهداء فريقه الكأس الغالية واحرز هدف الفوز 
في  وتحديدًا  اإلضافي  الوقت  من  الثاني  الشوط  في 
الدقيقة،110 وشهدت المباراة إثارة طوال 120 دقيقة 
دانت السيطرة خاللها لنجوم برشلونة ولكنهم وجدوا 
صعوبة في مواجهة الفريق األرجنتيني الذي اعتمد 
تقدمه  على  معتمدًا  الوقت  الدفاع معظم  على 
بهدف في الشوط االول، حتى جاءت االنفراجة 
عن طريق بيدرو قبل أن تلفظ المباراة 
أنفاسها األخيرة، لتستمر اإلثارة 
إل��ى ال��وق��ت اإلض��اف��ي ال��ذي 
شهد تفوق برشلونة، لينجح 
تحقيق  في  البارسا  نجوم 

الفوز والكأس .

��

منوعات 
رياضية

إعداد: هاشم الحطاب
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ون  الفورميوال  أو  واحد  الفورميوال 
)Formula One(، و يعرف أيضًا باسم سباق 
سباقات  من  صنف  أعلى  هو  الكبرى،  الجائزة 
الفورميوال ذات المقعد الفردي والعجالت المفتوحة. 
يتألف موسم الفورميوال واحد من سلسلة من السباقات 
)Grand Prix( تؤدى على حلبات  الكبرى  بالجوائز  تعرف 
خاصة معدة لهذا السباق، ونادرًا ما يؤدى السباق في الطرق 
العادية خارج المضمار. تجمع نتائج كل سباق من سباقات 
ثم  الموسم، ومن  الكبرى في  الجوائز 
سنويتان،  جائزتان  سنويًا  تتحدد 
واألخرى  للسائقين  منهما  واح��دة 
في  ال��س��ي��ارات.  لمصنعي 
سباقات الفورميوال واحد قد 
السيارات  سرعة  تتخطى 
 320 سرعة  المتسابقة 

كلم/ساعة .
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فاز األرجنتيني ليونيل ميسي 
اإلسباني  برشلونة  مهاجم 
الذهبية  الكرة  جائزة  بلقب 
تمنحها  التي   2009 لعام 
سنويا مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية المتخصصة في كرة 

القدم.
 473 على  ميسي  حصل  كما 
نقطة، متقدما على البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )مانشستر 
يونايتد ثم ريال مدريد( الذي 

نال 233 نقطة.
ميسي  زم��ي��ل  ث��ال��ث��ا  وج���اء 
 170( تشافي  برشلونة  في 
اآلخر  زميله  ورابعا  نقطة(، 

أندريس أنييستا )149( 
السابق  زميله  وخامسا 

الكاميروني صامويل إيتو 
)حاليا مع إنتر ميالن(.

باللقب  ميسي  فوز  ويأتي 
حققها  التي  اإلنجازات  بعد 

وأبرزها  الماضي  الموسم 
لقب  إلى  برشلونة  قيادته 
أوروب��ا  أبطال  دوري  بطل 
مانشستر  على  ف��وزه  إث��ر 
في  اإلنجليزي  يونايتد 

والثنائية  النهائية،  المباراة 
والكأس(  )ال���دوري  المحلية 

الكتالوني  الفريق  ليحرز 
ثالثية نادرة.
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األهرامات  أمام  متعجبا  السندباد  وقف 
حتى  الباقية  السبع،  الدنيا  عجائب  أق��دم 
اآلن. ووقف أمام هرم خوفو الذي يرتفع عن 
األرض حوالي 146 مترًا، ويبلغ عدد حجارته 
منها  الواحد  الحجر  يزن  حجرا   )230000(
ليدفن  الهرم  بني هذا  إلى 15 طنا   2 بين 

فيه الفرعون »الملك خوفو«.
فقد كان المصريون القدماء يؤمنون أن 
الروح سوف تعود إلى جسد صاحبها فيجب أن 
يكون الجسد في حالة جيدة، لذلك كان ال بد 
أن تكون هذه المدافن ضخمة وقوية... لهذا 
أحاطوا  قناة  بحفر  القدماء،  المصريون  قام 
بها مكان بنائه، فجعلوه جزيرة تتصل المياه 
يرفعون  وكانوا  النيل،  بمياه  بها  المحيطة 
شرقي  من  الغربية،  الصحراء  من  الحجارة 
النيل، ثم يحملونها على السفن فوق 
مرة  دفعها  ويعيدون  مياهه، 
أخرى عبر الصحراء الليبية. 
وم���د ال��م��ص��ري��ون 
إلى  القدماء 
منطقة 

قدمًا،   60 بعرض  متصاعدًا  طريقًا  العمل، 
خطوة  فوقه،  األحجار  كتل  يدحرجون  وكانوا 
المستديرة  األشجار  جذوع  فوق  خطوة  بعد 
أماكنها  بالروافع والحبال حتى وضعوها في 
خوفو  هرم  بناء  واستمر  البناء،  في  المحددة 

20 عامًا.
تعجب السندباد كيف نجا الهرم  من الدمار 
الناتج عن الزالزل والهزات األرضية، رغم عدم 
والتي  الهرم،  أرضية  أساسات تحت  أي  وجود 
فوق  المبنى  واستقرار  ثبات  على  تساعد 

مستوى سطح األرض.
كان  كيف  وتخيل  بذاكرته  السندباد  رجع 
الملك  أيام  بنائه  من  االنتهاء  عند  الهرم 
خوفو،  فقد كان مكسوًا بكساء أبيض خارجي 
بحجر اسمه )بن- بن( وكان هذا الحجر مشعا 
فيستطيع كل من هو قريب أو بعيد أن يرى 
الهرم.. وتبلغ قاعدته من الكبر بحيث 
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يمكن أن يقام عليها 200 ملعب تنس.
وشاهد السندباد الهرم الثاني وهو للملك 
خفرع، وهو ابن الملك خوفو، وهو أقصر من 
أعلى   يظهر  ولكنه  أمتار،  بثالثة  والده  هرم 
أعلى من هرم خوفو،   ألنه مبني على هضبة 
وهو  منقرع  هرم  السندباد  شاهد  ذلك  بعد 
هرمه  كسوة  وتم  خوفو  وحفيد  خفرع  ابن 
يبق  لم  التي  الجرانيتية  األحجار  من  بغطاء 

منها إال )16( طبقة فقط
الثالثة شاهد  وعلى مقربة من األهرامات 
تمثال  وهو  العالم  في  منحوت  تمثال  أشهر 

صخرة  عن  عبارة  وهو  الحجري  الهول  أبي 
رمز  وهو  أسد  جسد  تمثل  منحوتة  واح��دة 
القوة والسيطرة، ورأس اإلنسان رمز التفكير 

والحكمة.
المسمى  الملكي  ال��رداء  ال��رأس  يكسو 
و7  أقدام   7 إلى  الفم  اتساع  يصل  )نمس(.. 
بوصات، بينما يبلغ ارتفاع األذن 4 أقدام و6 
ذات  واسعتان  مصريتان  والعينان  بوصات، 
توجد  اليمنى  الوجنة  وعلى  فرعونية.  سمات 
بقايا لون أحمر ما زال موجودًا حتى اآلن مما 
األصل  في  كان  الهول  أبي  تمثال  أن  يثبت 
ملونًا. بدأت الشمس في المغيب وعندها قرر 

السندباد  العودة إلى عمان.

��



قرع جرس انتهاء اليوم الدراسي فحمل جميع الطالب حقائبهم واستعدوا للذهاب إلى 
بيوتهم. وعندما سمحت املعلمة لهم باالنصراف اصطفوا في صفني منتظمني وساروا إلى 

الساحة .كانت والدة ديفيد تأتي يومياً إلى املدرسة الصطحاب ابنها إلى البيت لكنها 
ً لوحده إلى البيت . اليوم لم تكن موجودة .... انتظر ديفيد ربع ساعة ثم انصرف عائدا

وصل ديفيد إلى البيت وقرع جرس الباب لكن لم يجب أحد , انتظر 
وانتظر ... دون جدوى .

سمع ديفيد صوتاً يناديه ... فإذا به جارهم جون .. فأخبره 
ديفيد أن ال أحد في البيت فإذا بوالدة جون تقول له: 

_ابق عندنا حلني عودة والدتك .
لعب جون وديفيد إلى أن حلّ املساء 

حيث عادت والدة ديفيد ...
شكر ديفيد جاره جون وعائلته 

حت له والدته أنه أصابها ألم في  ووضّ
ظهرها فاضطرت إلى الذهاب إلى 

الطبيب ...
 ً .. تعلم ديفيد درساً جيدا
من هذه التجربة؛ وهو أن 

جيرانك هم أناس 
يساعدون بعضهم 
بعضاً عند احلاجة .

ق�ص�ة: مارجو فالي�صمن هم جيراني؟

ترجمة: �أ�صمهان حامد علي

ر�ص�وم: هاين برقاوي
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