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نبـــارك لطلبـــة المدارس عودتهم إلى مقاعد الدراســـة ، عادوا بنشـــاٍط  وهمة  وهم 

يطمحـــون فـــي بيئة دراســـية أكثر بهـــاًء وأكثر أمانـــاً وإيمانا منهـــم  بأهمية العلم 

. والمعرفة 

 فأبناؤنـــا ،أملنـــا ، وهبـــة هللا لنا وهم أمانة فـــي أعناقنا وما نزرعـــه فيهم نحصده 

وخيـــر ما نزرعـــه فيهم القيم واألخـــاق الحميدة وروح الوعي واالنفتاح وإشـــاعة 

مبادئ الحـــوار والمحبة والتســـامح ،واحترام الرأي، وقيم الـــوالء واالنتماء .

وانطاقـــاً مـــن هـــذه القيـــم فقد دأبـــت مجلة الشـــرطي الصغيـــر بمـــا تحتويه من 

مضاميـــن إعاميـــة ومرورية وثقافيـــة متنوعة على المســـاهمة فـــي تكوين جيل 

مـــن األطفال المنتميـــن لوطنهم وألمتهـــم ،القادرين على تحمل مســـؤولياتهم تجاه 

مجتمعهـــم، وندعوكم إلى ضـــرورة تنمية الوعـــي المروري الـــذي يجعلكم قادرين 

علـــى التعامـــل مع البيئـــة المرورية التي تســـاعدكم عـــاى تجنـــب  المخاطر على 

. الطرقات 

وبمناســـبة بدء العام الدراســـي الجديـــد تتقدم أســـرة مجلة الشـــرطي الصغير من 

أعضاء هيئـــة التدريس وكوادره كافة فـــي وزارة التربية والتعليـــم ،وأولياء أمور 

الطلبـــة وأبنائنا األعزاء بالتهنئـــة والتبريك  بعامهم الدراســـي الجديد ، ونتمنى أن 

يكـــون هذا العام عـــام خير وبركـــة وإنجاز، وعام أمن واســـتقرار .

كلمتنا
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إعداد المالزم1: فادي الترك

... أذهــب إليهــا بأمــانمدرستي 

عـــام دراســـي جديـــد، ومرحلـــة جديـــدة نبدأهـــا بابتســـامة مشـــرقة وأمـــل وتفـــاؤل بمـــن نقابلـــه ســـواء مـــن 
ـــاً بالمعلومـــات والحصـــص الدراســـية المفيـــدة  أصدقـــاء جـــدد أو مدرســـين جـــدد، نســـتقبل عامـــاً دراســـياً جديـــداً مليئ

لكـــي تزيـــد خبراتنـــا ومعلوماتنـــا العلميـــة والحياتيـــة.
ـــى المدرســـة  ـــد التوجـــه إل ـــة عن ـــا أود أن أذكركـــم أصدقائـــي األعـــزاء ببعـــض النصائـــح واإلرشـــادات المروري وهن

والعـــودة منهـــا: 
•أن ال نلعـــب فـــي الطريق وأثناء انتظار الحافلة.

• نبقـــى علـــى الرصيـــف لحين وصول الحافلـــة، وأن ال نتقدم إال بعد توقفها تماماً.
• ال نعبـــر مـــن أمام الحافلة أو خلفهـــا، بل االنتظار لحين ذهابها.

• نتجنـــب عبـــور الطريـــق من غير األماكن المخصصة للعبور، واتبـــاع قاعدة النظرعند العبور.
حـــزام األمـــان فـــي المقاعد األمامية والخلفية عندمـــا نكون في المركبة مع والدينا .•أن نستخدم 

.المســـير علـــى االرصفـــة واألماكـــن المخصصـــة عنـــد الذهـــاب والعـــودة مـــن 
المدرســـة مشـــياً علـــى األقـــدم. 

ـــأن  ـــم ب ـــد لك ـــد وأؤك ـــام الدراســـي الجدي ـــم الع ـــارك لك ـــام أب ـــي الخت وف
ــخصيات  ــاء شـ ــة وبنـ ــن للتربيـ ــم األماكـ ــن أعظـ ــة مـ المدرسـ
وتنميـــة  والعمليـــة،  والمهنيـــة     العلميـــة  الطـــاب 
ـــة  ـــة والبدني مهاراتهـــم وشـــخصياتهم وقدراتهـــم العقلي
والصحيـــة، ومـــن خالهـــا نســـتطيع الوصـــول 
إلـــى النهايـــة الســـعيدة التـــي رســـمناها 
فـــي أذهاننـــا لتؤتـــي ثمارهـــا مـــن 

تعـــب وجهـــد ودراســـة.

يــن لد ا لو ا بــر  ب  ا د آ

ــا  ــى برهمـ ــف علـ ــا الحنيـ ــث ديننـ ــد حـ ــال، وقـ ــم األعمـ ــن أعظـ ــن مـ ــر الوالديـ ــى بـ ــل هللا تعالـ جعـ
ـــلََّم: أيُّ  ـــه وس ـــى هللاُ علي ـــيَّ َصلَّ ـــأَْلُت النب ـــال : )َس ـــعود ق ـــن مس ـــد هللا ب ـــن عب ـــا، وع ـــان إليهم واإلحس
ـــمَّ  ـــاَل: ثُ ـــِن، ق ـــرُّ الواِلَدْي ـــمَّ ب ـــاَل: ثُ ؟ ق ـــمَّ أيٌّ ـــاَل: ثُ ـــا، ق ـــى وْقتِه ـــاةُ علَ ـــاَل: الصَّ ِ؟ ق ـــى للاَّ ـــبُّ إل ـــِل أَح العََم

، ولَـــِو اْســـتََزْدتُهُ لَزاَدنِـــي. ثَنـــي بِهـــنَّ ِ، قـــاَل: حدَّ ؟ قـــاَل: الِجهـــاُد فـــي َســـبيِل للاَّ أيٌّ
ومـــن آداب بر الوالدين التـــي يجب علينا اتباعها:

• أجلـــس أمامهما بأدب واحترام واعتدال.
ــاء  ــا أثنـ ــول عليهمـ ــل الدخـ ــتأذن قبـ • أسـ

ــا. ــي غرفتهمـ ــا فـ وجودهمـ
• أُســـاعد والدتـــي فـــي أعمـــال المنـــزل 

المختلفـــة.
وأدعـــو  بلطـــف  والـــدي  أعامـــل   •

لهمـــا.
• أصـــل رحمهمـــا وأُكـــرم 

أصدقاءهمـــا.
ـــا  ـــي عندم ـــع صوت • ال أرف

أحدثهمـــا وال أقاطعهمـــا.

إعداد الطالب:  مشعل سليمان
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ــن فــي محافظــة جــرش  ــة دبي ــى منطق ــزه إل ــة تن ــن فــي رحل ــه متوجهي ــة عائلت ــو بهــاء برفق كان أب
كان يــوم الجمعــة واألجــواء صيفيــة جميلــة، والمشــاهد خابــة علــى جانبــي الطريــق، وكانــت العائلــة 

ســعيدة بهــذه الرحلــة التــي يخططــون لهــا منــذ مــدة .
ــة مســتمتعين  ــذ المركب ــي وينظــران مــن نواف ــد الخلف ــي المقع ــه يجلســان ف كان بهــاء وشــقيقته هب
بالهــواء العليــل، وبيــن لحظــة وأخــرى يبــادران والديهمــا باألســئلة عــن المناطــق التــي يمــرون بهــا 

ــر فضولهمــا. ــم يثي أو أي معل
ــت  ــه االنزعــاج، وكان ــدا علي ــد ب ــق وق ــب الطري ــى جان ــاء إل ــو به ــف أب ــاء المســير، فجــأة توق وأثن
ــاً  ــرة ومتعــددة ، كان موكب ــر الســيارات، كانــت كثي ــاك مجموعــة مــن األصــوات المزعجــة لزوامي هن
لألفــراح قادمــاً مــن االتجــاه المقابــل فــي الطريــق ، عشــرات المركبــات التــي تســير بطريقــة عشــوائية 
ــون  ــخاص يخرج ــن األش ــر م ــة، الكثي ــة وعالي ــرعات جنوني ــات، وس ــن المركب ــة بي ــاوزات خاطئ تج
مــن نوافــذ المركبــات ويلوحــون بأيديهــم ،منهــم األطفــال الصغــار والكبــار، وأصــوات الزواميــر تمــأل 

ــا ،وال يبــدو كمــا هــو مناســبة للفــرح . المــكان ، كان األمــر مخيفــا ومرعب
قــال بهــاء: لماذا توقفت يا أبي ؟

أبــو بهــاء: أال تــرى هذا المنظر يا بني، ســأنتظر حتــى يخلو الطريق من هذا الموكب .
هبــة: ومــا عاقتنا به يا أبي ؟

أبو بهاء: حرصا على ســامتنا يا هبة .
هبة: وهل يشــكل موكب الفرح خطراً على ســامتنا .

إعداد النقيب: مأمون المصري 

ــح  ــزم بقواعــد الســير، يصب ــل هــذه المخالفــات وال نلت ــة، عندمــا نرتكــب مث ــا هب أبــو بهــاء: نعــم ي
ــى الجميــع . األمــر خطــراً عل

بهاء: إنه موكب فرح يا أبي، والناس يحبون التعبير عن فرحهم بالمناســبات الســعيدة .
ــن  ــة اآلخري ــاة مصلح ــع مراع ــن م ــرح، ولك ــن الف ــر ع ــال والتعبي ــن االحتف ــع م ــاء: ال مان ــو به أب

وســامتهم .
بهــاء: وكيــف يكون ذلك يا أبي ؟

ــلوكيات  ــن س ــا م ــا يرافقه ــير، وم ــبات والمس ــراح والمناس ــب األف ــروج بمواك ــاء: إن الخ ــو به أب
ــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون، فالواجــب أن نلتــزم بقواعــد الســير  خاطئــة مــن المخالفــات المروري
ــدر هللا . ــى أحــزان ال ق ــا إل ــد تتســبب بالحــوادث، وتحــول أفراحن ــي ق ــات الت ــب المخالف وأن ال نرتك

هبــة: ومــا المخالفات التــي يجب أن نبتعد عنها يا أبي ؟
أبــو بهــاء: التجــاوز الخاطــئ، والســرعة الزائــدة، والمســير بشــكل مــزدوج علــى الطريــق، إخــراج 
الــرؤوس واألجســام مــن  النوافــذ، واســتعمال الزامــور بصــورة مزعجــة، وغيرهــا، وكلهــا مــن 

ــة . ــات المروري المخالف
أم بهاء: لقد أصبح الشــارع فارغا اآلن، يمكننا أن نكمل مســيرنا .

أبــو بهــاء: نعــم يمكننا اآلن، هيا بنا .
بهــاء: شــكرا لــك يــا أبي على هذه المعلومــات، ونتمنى من الجميع االلتزام بها .
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ُجبـــل اإلنســـان بفطرتـــه علـــى حـــب وطنـــه واالنتمـــاء إليـــه، وقـــد أقـــرت الشـــريعة اإلســـامية هـــذا 

ـــه  ـــان وإخاص ـــل اإلنس ـــي عم ـــر ف ـــر كبي ـــن أث ـــه م ـــا ل ـــه لم ـــت علي ـــه وحافظ ـــت ب ـــري، واعتن ـــر الفط األم

وتفانيـــه فـــي خدمـــة وطنـــه واإلرتقـــاء بـــه.

فالوطـــن ُهـــو الغطاء الكبير، والحضن الدافئ؛ الممتلىء حناناً ومودةً ورحمة وســـاماً.

ـــاً  ـــون أيض ـــال، ويك ـــس والم ـــه بالنف ـــاع عن ـــه، والدف ـــاص ل ـــدك واإلخ ـــي لبل ـــو التفان ـــن ه ـــب الوط  ح

ـــرقته. ـــه أو س ـــث ب ـــدم العب ـــون بع ـــه، و يك ـــس أمن ـــد تم ـــي ق ـــبهات الت ـــن الش ـــبهة م ـــرد أي ش ب

ـــى  ـــذا الحـــب، حت ـــى ه ـــروا عل ـــن، ويكب ـــم بالوط ـــوا أبناءه ـــات أن يحبب ـــاء واألمه ـــب اآلب ـــن واج  وإّن م

ينشـــأ جيـــل قـــوي قـــادر علـــى الحفـــاظ علـــى بـــاده مـــن كل خطـــر أو مضـــرة قـــد تأتيـــه مـــن الخـــارج 

وديننـــا الحنيـــف يحثنـــا علـــى الـــوالء والوفـــاء للوطـــن وحبـــه، فالحـــب ال يكـــون بالشـــعارات وإنمـــا 

باألفعـــال واإلنجـــازات تجـــاه أوطاننـــا؛ فيجـــب علينـــا الدفـــاع عنـــه وحمايتـــه، وفدائـــه بالـــروح  والـــدم 

والمحافَظـــة علـــى نظافتـــه وممتلكاتـــه. 

نحـــب وطننـــا األردن؛ ألن فيـــه ذكرياتنـــا الجميلـــة، ففـــي كل حجـــر وزقـــاق، وعلـــى كل حبـــة رمـــل 

نشـــتم بهـــا عبـــق الماضـــي، ونتذكـــر آباءنـــا وأجدادنـــا الذيـــن بنـــوا هـــذا الوطـــن بســـواعدهم وبـــكل 

جهدهـــم وقوتهـــم.

الوطــن حــب 
إعداد المعلم: جمال عزات 

إعداد الوكيل: هيا الرفايعة

ــد  ئ ا فو
ب ســو لحا ا

ــة  ــى عام ــت عل ــد حصل ــا  لق ــا باب ــه مام ــى صوت ــادي بأعل ــاً ، وين ــن مدرســته فرح ــاد عــدي م ع
كاملــة فــي امتحــان الحاســوب، فأثنــى عليــه والــداه وقــاال لــه: أنــت طالــب نجيــب وذكــي يــا عــدي . 

فأجــاب عــدي : إننــي أحب الحاســوب يا أبي، ألنــه جهاز رائع  ومهم جداً في حياتنا .
االب : نعــم يــا بنــي إننا في عصر التكنولوجيا والحاســوب دخل جميع مجاالت الحياة.

 فأجــاب عــدي: لقــد أخبرتنــا المعلمــة يــا أبــي أن مــن أهــم ميــزات الحاســوب أنــه يســتطيع أن ينجــز 
الكثيــر مــن األمــور والمســائل الحســابية والعلميــة بســرعة عاليــة جــداً ودقــة متناهيــة.

  األب :  يــا بنــي إننــا جميعــاً بحاجــة الحاســوب ســواء بالمؤسســات إلنجــاز المعامــات واالحتفــاظ 
بهــا وســرعة اســترجاعها بالوقــت الــذي نريــد ...أو علــى المســتوى الشــخصي .

 فأنت مثًا يا عدي أخبرني كيف لك أن تســتفيد من جهاز الحاســوب؟
 فأجــاب عــدي:  أســتعمله فــي دراســتي وألجــأ الســتخدام اإلنترنــت فــي بعــض األحيــان عــن طريــق 

الحاســوب لمعرفــة مــا أريــد مــن معلومــات.
  ابتســم األب وقال : وماذا بالنســبة للترفيه ؟

ــلية  ــاب والتس ــل األلع ــتخدمه لتحمي ــا اس ــد فأن ــيء مؤك ــذا ش ــم :ه ــو مبتس ــدي وه ــاب ع  فأج
والمــرح ..  فأجــاب االب : ولكــن عليــك أن ال تنــَس أنــه يجــب أن تكــون جالســا جلســة مريحــة عنــد 
اســتخدامك لــه  كمــا عليــك أن ال تســتخدمه لفتــرات طويلــة ، وأن ترتــدي النظــارات الواقيــة لســامة 

عينيــك .
 فأجــاب عــدي:  حاضر يــا أبي واآلن 

ســأذهب ألكمل دراســتي لامتحانات . 
 فأجــاب األب : بالتوفيــق يا بني ..

1011



 تعرف على معدن المغناطيس

• املغناطيس•يجذب•فقط•أنواعاً•معينة•من•املعادن•	
مثل)•الحديد•والنيكل(•وهناك•بعض•املعادن•ال•يجذبها•

املغناطيس•مثل)•الزجاج•والبالستيك•والخشب•و•النحاس•
والفضة•والذهب•والبالتني•واأللومنيوم(،ومع•ذلك•فقد•

يجذب•املغناطيس•كمية•صغرية•من•هذه•املعادن•يف•حالة•وضعهم•

يف•مجال•مغناطييس.

• •املغناطيس•لديه•قطبان••شاميل•وجنويب،•وإذا•تم•وضع•نفس•القطب•بالقرب•من•	
بعضهام•البعض،فسيقومان•بدفع•بعضهام•عكس•اآلخر)صد(•بينام•إذا•تم•وضع•

أقطاب•مختلفة•بالقرب•من•بعضهام•فسوف•يتم•سحبهام•معاً•)جذب(.

• •يجب•أن•تكون•األجسام•املغناطيسية•داخل•املجال•املغناطييس•حتى•تستجيب•	
للجذب•،وهذا•هو•السبب•الذي•قد•يجعلك•تقرتب•من•املغناطيس•ليكون•له•تأثري.

أنواع
• المغناطيس: 	• بنيتــه•	 يســتخدم• الدائــم:•• الدائــم:املغناطيــس• املغناطيــس•

فهــو• ذايت،• مغناطيــيس• مجــال• لتوليــد• الداخليــة•

متكونــة• وبلــورات• ذرات• مــن• الداخــل• مــن• يتكــون•

بدورهــا•مــن•إلكرتونــات•ونــوى•ذريــة؛•التــي•يحــايك•عملهــا•

املغناطيســية. القــوة• دائــم• وهــو• الــدوارة• الكهربائيــة• الشــحنات•

• 	• ممغنطــاً•	 املؤقــت• املغناطيــس• يظــل• املؤقــت:• املؤقــت:املغناطيــس• املغناطيــس•
املــواد• وتتمتــع• الدائــم،• باملغناطيــس• مقارنــة• قصــرية• زمنيــة• لفــرتة•

ُمنخفضــة. جــذب• بخصائــص• النــوع• هــذا• لصناعــة• املُســتخدمة•

معلومات 
عن 

المغناطيس

حجــر•املغناطيــس•هــو•خــام•الحديــد•املُمغَنط،مكــّون•

الّناريّة،وهــو• الّصخــور• ُمكّونــات• مــن• أســايّس•

الطّبيعــة. يف• االنتشــار• واســعة• املعــادن• مــن•

ــزه• ــم•األزل•لتمي ــذ•قدي ــس•من ــر•املغناطي ــرف•حج ُع

بقــوة•جذب•بعــض•املعادن•إليــه•وعىل•رأســها•الحديد•

ــك•بوضــع•عــدد•مــن•الدبابيــس• ــة•ذل فيمكنــك•تجرب

املعدنيــة•عــىل•طاولــة•وتجلــب•حجــر•مغناطيــس•

وتقربــه•مــن•هــذه•الدبابيــس•ليجذبهــا•عــىل•الفــور.

أبرز الحقائق عن 
المغناطيس:

ــة• ــق•حرك ــن•طري ــذب•ع ــوى•ج ــد•ق ــام•تول ــي•أجس ــط•ه املغان
اإللكرتونــات•داخــل•النــواة،••وللمغانــط•العديــد•مــن•التطبيقــات•
يف•الحيــاة•اليوميــة،•فهــي•تســتخدم•يف•األجهــزة•الطبيــة،•والبنــاء•
واألجهــزة•املنزليــة•والحواســيب،والهواتف•وســامعات•املســجالت•
الصوتيــه•،واملكانــس•الكهربائيــة•والغســاالت•وأجهــزة•التلفزيــون•
ويســتخدم•املغناطيــس•الكهربــايئ•يف•توليــد•الكهربــاء•يف•الســدود•
الكهرومائيــة،•وغريهــا•الكثــري•مــن•التطبيقــات•املفيــدة•يف•حياتنــا.

استخدامات 
المغناطيس 

في حياتنا:

إعداد الوكيل: أكرم الخضر
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سؤال .... جواب

• ما الشـــيء الحامل والمحمول 

ونصفـــه مبتل واآلخر جاف ؟

) السفينة (

• ما الشـــيء الذي يحتوي على عين 

واحـــدة لكنه ال يرى بها ؟

) اإلبرة ( 

• ما الســـورة المانعة من عذاب القبر ؟

)سورة تبارك)الُملك( (

• مـــا هو أقوى حيوان في الذاكرة؟

)الجمل(

• كـــم قلب لدى األخطبوط ؟

)ثالثة قلوب(

اختارتها المالزم1: فيروز  أحمد

• ما اســـم المتنبي الحقيقي؟

)أحمد بن الحسين(

إعداد: يوسف أحمد

رياضــُة الّتزّلــج 
علــى الجليــد لألطفــال

ـــٍة  ـــال بخفّ ـــوازن، واالنتق ـــة والتّ ـــى المرون ـــال عل ـــد لألطف ـــى الجلي ـــج عل ـــُد رياضـــة التّزلّ تعتم

ـــل،  ـــٍب طوي ـــى تدري ـــاج إل ـــي تحت ـــات الت ـــن الّرياض ـــي م ـــة، وه ـــى نقط ـــٍة إل ـــن نقط ـــاقٍة م ورش

ـــِر أنـــواع الّرياضـــات اســـتمتاًعا للطفـــِل  ـــا مـــن أكث ـــٍة بالنّفـــس، كمـــا أنّه وممارســـٍة، وثقـــٍة عالي

ـــور المشـــاهدين. ـــا لجمه وإمتاًع

ويمكـــن أن يبـــدأ األطفـــال التّـــدّرَب عليهـــا مـــن خـــاِل مـــدّرٍب متمّكـــٍن، ومـــكاٍن مائـــٍم، 

ـــردّي  ـــج بشـــكٍل ف ـــون التزلّ ـــد يك ـــّي، وق ـــٍل نفســـّيٍ وبدن ـــة وتحّم ـــّوٍة عضليّ ـــى ق ـــاج إل وهـــي تحت

ــن  ــات مـ ــكِل مجموعـ ــى شـ ــا، أو علـ ــن معًـ ــال أزواجٍ أي اثنيـ ــن خـ ــهل، أو مـ ــو األسـ وهـ

ـــج، يصـــُل أعاهـــا  ـــي التّزلّ ـــك مســـتويات ف ـــؤّدون حـــركاٍت منّظمـــةً، وهنال ـــن ي ـــن الّذي المتزلّجي

إلـــى الّرقـــص علـــى الجليـــد والّطيـــران لألعلـــى ثـــّم النّـــزول.

وقـــد عـــدَّ علمـــاء النّفـــس أّن رياضـــة التّزلّـــج علـــى الجليـــد مـــن أكثـــر أنـــواع الّرياضـــة 

ـــة،  ـــاٍت ذهنيّ ـــن إعاق ـــون م ـــن يعان ـــة مّم ـــات الخاّص ـــذوي االحتياج ـــبة ل المناس

وهنالـــك مابـــس خاّصـــة لهـــذه الّرياضـــة يلبســـها الممارســـون لهـــا فـــي 

حلبـــاِت الجليـــد، كالمابـــس الدافئـــة والُخـــَوِذ، واألحذيـــة الخاّصـــة.

ـــاِظ  ـــة للحف ـــن وإرشـــادات مهّم ـــد قواني ـــى الجلي ـــج عل ولرياضـــة التّزلّ

ـــدر هللا-. ـــة -ال ق ـــة مـــن اإلصاب ـــة، والحماي ـــى الّســـامة العاّم عل
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اختارها الطالب: فيصل الزيوداختارها الطالب: شهم عواد

البيئة  النظيفة
لطفًا لتنزه  أجمل

)أتــرك المكان كما تحب أن تراه(

ــزه  ــة التن ــى منطق ــا إل ــد وصولن ــة، وعن ــزه المدين ــى منت ــة إل ــم رحل ــتنا بتنظي ــت مدرس قام

الجميلــة والخابــة قمنــا باللعــب وبعــد ذلــك جلســنا لتنــاول طعــام الغــداء، وأثنــاء تنــاول 

الطعــام شــاهدنا الفتــة كتــب عليهــا )لطفــًا ،،، أتــرك المــكان كمــا تحــب أن تــراه( 

ولقــد أعجبتنــا كلماتهــا ومضمونهــا، وعلــى الفــور اتفــق الجميــع علــى تنظيــف 

ــا الطعــام واألشــياء المســتخدمة فــي الرحلــة ووضعهــا  المــكان وجمــع بقاي

فــي أكيــاس النفايــات لرميهــا فــي األماكــن المخصصــة لذلــك، حيــث تركنــا 

المــكان نظيــف كمــا وجدنــاه وكمــا نحــب أن نــراه، وكــم كنــا ســعداء بهــذه 

الرحلــة، إن مناطــق التنــزه والســياحة فــي األردن جميلــة واالهتمــام 

بنظافتهــا يزيدهــا جمــاآل .

لحقيبــة ا

ســية ر لمد ا  
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ــي  ــة وه ــة علمي ــوا بتجرب ــاب أن يقوم ــن الط ــوم م ــادة العل ــم م ــب معل ــام طل ــن األي ــوم م ــي ي ف
ــرة.  ــة صغي ــي علب ــوب ف ــن الحب ــوع م ــة أي ن زراع

فــرح عــون وقــام بإحضار علبة صغيرة وبعض مــن حبوب العدس وقليل من القطن ..
وأحضــر الطــاب أنواعــاً أخــرى، ولكــن كانــت علبــة عــون رائعــة الجمــال والترتيــب وكان دائمــا 
يأتــي فــي الصبــاح إلــى نافــذة الصــف ويضــع عليهــا المــاء ويعتنــي بهــا جيــداً إلــى أن أصبحــت 

جميلــة وخضــراء..
هنــا تولــدت بعــض الغيــرة مــن الطــاب، ألن علبتــه كانــت األكثــر جمــاالً مــن بيــن علــب التاميــذ 
فبــدأ بعــض الطــاب بالتفكيــر فــي كيفيــة إتــاف النبتــة الخاصــة بعــون، فقامــوا بإســقاطها علــى 

األرض ..
ــادة  ــم م ــاء معل ــا ج ــاب ، وعندم ــه الط ــا فعل ــه بم ــر معلم ــم يخب ــديداً، ول ــاً ش ــون حزن ــزن ع  ح
العلــوم إلــى الصــف الحــظ أنهــا نبتــة جيــدة وأنهــا ســقطت علــى األرض، وســأل التاميــذ واعترفــوا 

بفعلتهــم وندمــوا ندمــا شــديداً، وســامحهم عــون، وحصــل علــى درجــة عاليــة.

محاختارتها المالزم1: فرات المعاني  لتســا ا
العودة إلى المدرسة

إعداد الطالبة: رؤى حياصات

ــم  ــت ري ــة كان ــي الصيفي ــي إحــدى الليال ف
ــا  ــع والديه ــزل م ــة المن ــي حديق ــس ف تجل

ــام الدراســي  ــن شــوقها للع ــم ع ــة إياه محدث
ــد.  الجدي

ريــم: هــل تعلــم يــا أبــي، لقــد اشــتقت 
كثيــراً. وأصدقائــي  لمدرســتي 

الوالــد: هــا قد اقترب اللقاء .
ــى  ــد أوشــكت اإلجــازة عل ريــم: نعــم لق

ــود  ــة نع ــات المختلف ــة الهواي ــتراحة  وممارس ــن االس ــهرين م ــا ش ــد أن أمضين ــاء فبع االنته
اآلن إلــى  مقاعــد الدراســة مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد بــكل ســعادة وســرور وفــرح بلقــاء 

ــي المدرســة . ــة الخاصــة ف ــز القرطاســية واألمتع ــاء الدراســة، وأيضــاً نســتعد لتجهي أصدق
الوالد: وماذا تحتاجين للمدرســة يا صغيرتي ؟

ريم: حقيبة جديدة، وكتب وأقام ودفاتر، وشــراء زي رســمي جديد يتناســب مع المدرســة .
ــام بخطــة  ــة هــي اســتقبال الع ــور المهم ــن األم ــا: وأيضــا م ــة حديثه ــم مكمل ــى ري نظــرت األم إل
مدروســة للمذاكــرة والدراســة أوالً بــأول، والتحضيــر المســبق للــدروس مــن أجــل تحقيــق التفــوق 

والنجــاح .
 قالــت ريــم: طبعــاً يــا أمــي وأوصــي زمائــي فــي المدرســة بالتعــاون مــع إدارة المدرســة مــن 

خــال االلتــزام باألنظمــة المدرســية والمحافظــة علــى المرافــق واحتــرام المدرســين.
نظــر الوالــد إلــى ابنتــه بــكل فخــر ومحبــة وقــال لها:بــارك هللا فيــك يــا ابنتــي إنــك نعــم الطالبــة 

ــرة. المجتهــدة المثاب
فلنعقــد العــزم مــن اآلن علــى أن نجعــل هــذا العــام عامــا دراســيًا زاخــرًا بالجــِد 

واالجتهــاِد ممتلئــًا بالنشــاط والعزيمــة .
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عصافير  الشرطي الصغير

محمد ووسيم ضرار بني عطامايا وجوانا ابراهيم الفراج

تيم ايمن ابداحاحمد نادر الصماديتاال عيسى شقيراتميرا عيسى الشقيراتجود محمد الغزوي

جوليا محمد الغزويجوانا محمد الغزويجاد األمين الدعومهبه عمر السواعيرنغم عمر السواعير الهدى عبداهلل الزواهره

آيه أيمن خطاطبه

جنان عمر الصبح

رؤى معتصم حياصاتراشد همام العوايشة

وتين احمد التركوائل وجوري سمامعهكنده يوسف مقداديكرار مازن عيال سلمانعمار يحيى عياصره

بيسان محمد ذياب مها نادر مرار

ارام صخر العبادي

محمد عامر جعارات

أحمد منذر الالالأحمد فادي بنيان

المهيب علي الجعاراتأرين عيد جاداهلل

شيخهسيلينا وقصي وماريا الزعبيسوار فادي بنيانريماس ضرار ابوعمريريم العبادي

علي ايمنعدي الشواورهعبدالرحيم العوايشةعبد الرحمن فاديصفاء ايمن خطاطبه

نجاح عامر الجعاراتمحمود فالح الصقرماريا ثامر الفاعوريكنده مقدادي

عبداهلل يحيى عياصرهسالف ايمن ابداحديما نادر الصماديجوري احمد التركجود يحيى عياصره
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إعداد الرقيب :معتز الطهاروة

جد الفوارق الخمس بين الصورتين

عمــر:  مــا هذا الُدخان الُمتصاِعد في الّســماء يا أبي أنُظر إنّهُ َكثيف.
األب: إنهُ َحريق في الغابة التي ســنذهب للتنزه بها. 

عمــر: ما الذي حصل يا أبي.
األب: انتَِظر ســأُجري اتصااًل مع رقم الطوارىء )911( ونخبرهم بالحريق.

وعلــى الفَور أتَت آليـّـات الدفاع المدني إلطفاء النيران.
عمــر: )ومامــح الحــزن علــى وجهــه( إنهــا مســاحات شاســعة يــا أبــي، النيــران أحرقــت األشــجار الخضراء 

الُمعّمــرة، أين ســنجلس اآلن.
األب: بالرغــم مــن التحذيــرات التــي وجهتهــا مديريــة األمــن العــام للجميــع بــأن يلتزمــوا بشــروط الســامة 

ــد التنــزه بالمرافــق العامــة والغابــات مــن تنظيــف المــكان قبــل وبعــد المغــادرة منــه  العامــة عن
ــد مــن إطفائهــا حــال االنتهــاء  واختيــار المــكان المناســب عنــد الشــواء، وإشــعال النــار والتأّك

مــن الشــواء، كــي ال تُســبب حريقــاً- ال قــّدر هللا- إال أن أغلــب الُمصطافيــن 
ال يلتزمــون بذلــك .

عمــر: نعــم يــا أبــي إن نشــامى الدفــاع المدنــي والشــرطة المجتمعيــة 
يوزعــون البروشــورات التوعويــة علــى المواطنيــن للتنبيــه مــن 

مخاطــر الســلوكيات الخاطئــة أثنــاء التنــزه ) تنــّزه بأمــان( لتحذيرنا 
مــن مخاطــر حرائــق الغابــات .

علينــا  يجــب  يقويهــم(  هللا   ( األب: 
التقيــد بــكل مــا يصــدر مــن إرشــادات 

ــان. ــا بأم ــي وطنن ــى نبق حت

إعداد المالزم 1: أماني الشوابكة

تنزه
بأمان
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إعداد الطالبة: سعاد حمودة 

اختارها النقيب: ياسر العودات

وعدنـــا أبـــي أن يأخذنـــا إلـــى مدينـــة األلعـــاب اإللكترونيـــة، جهزنـــا الوجبـــات الخفيفـــة، وانطلقنـــا 

ـــة المخصصـــة لأللعـــاب، وأخـــذت  ـــة اإللكتروني ـــي البطاق ـــا أب ـــا شـــحن لن ـــث األلعـــاب، وعندمـــا وصلن حي

ـــار  ـــي البوش ـــا أب ـــترى لن ـــلة، واش ـــي الس ـــرات ف ـــي الك ـــيارات، ورم ـــباق الس ـــة س ـــا لعب ـــي ولعبن إخوت

ـــا، ويشـــاركنا اللعـــب. ـــأكل معن ـــه لي ـــا فدعوت ـــأكل، رأيـــت فتـــى ينظـــر إلين وبعـــض الحلويـــات، وجلســـنا ن

 فقـــال والـــدي: من هذا الفتى يا جواد؟

فقلـــت: لقـــد كان ينظـــر إلينا من خلف نافذة مدينة األلعـــاب، فناديته ليلعب معنا.

األب: إنـــك كريـــم يـــا ولدي ولكن عليه أن يأخـــذ موافقة أهله قبل أن يلعب معك.

وبعـــد أن أخـــذ الفتـــى موافقـــة أهلـــه بدأنـــا نلعـــب ســـويا، لعبنـــا بجميـــع األلعـــاب مســـرورين، وعندمـــا 

حـــّل المســـاء قـــال والـــدي: هيـــا يـــا جـــواد ودع صديقـــك، وتعـــال أنـــت وإخوتـــك، ســـوف نغـــادر 

ـــكان. الم

كان جواد يشـــعر بالســـعادة بينه وبين نفســـه ألنه أدخل الفرح على قلب طفل محتاج. 

رحلة إلى مدينة األلعاب
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استراحة الشرطي الصغير

   معلومة مفيدة

ـــد(  ـــادة ) الفافونوي ـــى م ـــوي عل إن الشـــاي يحت
وهـــي مـــادة تحـــارب ســـرطانات الرئـــة والقولـــون 
والجهـــاز الهضمـــي والثـــدي، كمـــا إن األشـــخاص 
الذيـــن يشـــربون كوبـــاً أو أكثـــر مـــن الشـــاي 
ـــة باألزمـــات  ـــل لديهـــم احتمـــاالت اإلصاب ـــاً تق يومي

ـــم. ـــن غيره ـــة ع القلبي

الشاي

استخرج االسم غير المتجانس
تونس- الجزائر- المغرب- الســـعودية.

افيرســـت- األطلس - بردى - األلب.
عمان – اســـطنبول-  بيروت - ماجان.

ـــدة بعيـــدة  كان جحـــا مســـافراً إلـــى بل

وأخـــذ معـــه شـــواالً مـــن الســـكر .

فســـأله بعضهـــم : لمـــاذا تأخـــذ معـــك 

شـــواالً مـــن الســـكر .

فقـــال لهم: ألن الغربة مرة...!

جحا والسكر

ــي  ــي القرشـ ــد المخزومـ ــن الوليـ ــد بـ خالـ

ـــي –  ـــق النب ـــد أطل ـــي، وق ـــليمان المك ـــو س أب

صلـــى هللا عليـــه وســـلم –  عليـــه لقـــب ســـيف 

هللا المســـلول؛ ألنـــه الســـيف الـــذي وجهـــه 

هللا عـــز وجـــل فـــي وجـــه الكفـــار وأعـــداء 

ــاح فـــي  اإلســـام، والـــذي كان يحقـــق النجـ

تلـــك الغـــزوات بتوفيـــق مـــن هللا وشـــجاعة 

ـــزم  ـــم يه ـــه ل ـــرف عن ـــد ُع ـــه، وق ـــوة إيمان وق

فـــي غـــزوة قادهـــا.

 سيف اهلل 
المسلول



إعداد الطالب: فارس الجبور

يــة  قا لو ا ســبل  و ئية  ا لعشــو ا
ق لغــر ا ث  د ا حــو مــن 

فــي فصــل الصيــف يكثــر إقبــال األهالــي علــى اصطحــاب أطفالهــم للســباحة فــي البحــر أو المســابح 
ــرض  ــد يتع ــب ق ــب دون تدري ــي الغال ــون ف ــي تك ــوائية والت ــال العش ــباحة األطف ــع س ــة، وم الخاص

ــة بالغــرق-ال قــدر هللا-. ــى اإلصاب الطفــل إل

ســـيناريو ورســـــوم
  الوكيل سيف الربيحات

ميمو ميمو
 سوف أخربك شيئاً ...لقد شاهدت 
صديقي أحمد يخبئ يشء ما يف 

حقيبته وقدحاولت أن اعرف ما هو 
ولكن � استطع

 آآآخخخ لو أعرف
 ما الذي يخبئه.

ال يا سيمو ال تفعل هذا مرة 

أخرى أنت بهذا الشكل تخرتق 

خصوصيات اآلخرين وهذا ال 

يجوز ويضعك مع األشخاص الذين 

يتدخلون بشؤون الناس 

وخصوصيتهم.

ااه ال ال... 

ال أقصد ذلك

 ولكن مجرد فضول.

يا أخي يا سيمو حتى إن � يكن 

قصدك، هذا يُعد تدخالً 

بخصوصيات اآلخرين، هل ترىض  

أن  يتدخل أحد أو يعرف عن 

حياتك الخاصة أو يتطفل عىل 

خصوصياتك؟.

اه !

...بالطبع ال .

  إذاً لنرتك الناس وشأنهم وال 
نتدخل بخصوصياتهم ونحسن 

الظن باآلخرين دا½اً

١

٢

٣

٤

٥

المحافظة
أهم التوصيات التي قد تحمي طفلك من خطر الســباحة العشــوائية، وهي كالتالي:على الخصوصية

ــد  ــى ي ــك الســباحة عل ــم طفل ــى تعلي . احــرص عل
ــر  ــح فــي عم المدربيــن المتخصصيــن عندمــا يصب
ــاً إال  ــل أحيان ــار أق ــي أعم ــن ف ــنوات، ويمك )5 ( س

ــك. ــي لذل ــع طب ــي حــال وجــود مان ف

. علــم طفلــك أالَّ يمــارس الســباحة إال 
فــي وجــود شــخص بالــغ يراقبــه ويهتــم بــه، 
حتــى وإن كان الطفــل يرتــدي ســترة النجــاة 
ويفضــل وجــود منقــذ مائــي فــي المســبح .

ــك،  ــاة لطفل ــترة النج ــارك س ــد اختي . عن
ــه . ــره ووزن ــا مناســبة لعم ــن أنه ــد م تأك
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الّتـــــوعــية 

املدرسة

رّن جــرُس المدرســة، وبــدأ الطلبــةُ باالصطفــاف فــي األماكــِن المخّصصــِة، وبعــد ذلــك تقــّدم مديــر 
ــا، وشــكرهم  ــة جميعً ــا الّطلب ــده، وحيَّ ــون بي ــات، ومســَك الميكروف المدرســة نحــو جهــاز الّصوتيّ

علــى االلتــزام بالّســلوكيات العامــة فــي المدرســة، وعلــى اجتهادهــم الّدراســّي.

ــد  ــٍر ألح ــيَّ أم ــا، أو ول ــَس معلًّم ــر، لي ــف المدي ــا خل ــوٍف واقفً ــر مأل ــخًصا غي ــة ش ــاهد الّطلب ش
ــف؟. ــذا الّضي ــوُن ه ــن يك ــهم عّم ــي نفوس ــةُ ف ــاءَل الّطلب ــة، تس الّطلب

ــِب  ــب بالنّقي ــًا: نرّح ــم قائ ــد أخبره ــم، فق ــي حيرته ــًا ف ــْم طوي ــم يتركه ــِة ل ــر المدرس ــّن مدي لك
ــًدا  ــة تحدي ــم اإللكتروني ــن وحــدة مكافحــة الجرائ ــي، وم ــن إدارة البحــث الجنائ الفاضــل ســامر م

ــي مدرســتنا. ــه ف فأهــًا ب
ــر أّن  ــل، غي ــن قب ــه م ــمعوا في ــم يس ــذي ل ــف الّ ــذا الّضي ــارة ه ــن زي ــين م ــة مندهش كان الّطلب
ــون. ــاه الميكروف ــث، وأعط ــر المدرســة الحدي ــه مدي ــاح ل ــد أْن أت ــا زاَل بع اندهاشــهم ســرعان م

تقــّدم النقيــب ســامر، وبــدأ حديثــه بإلقــاء التّحيـّـة، وُشــْكِر المدرســة علــى تعاونهــا، والتعريِف 
ــي  ــه للمدرســة، والت ــة عــن ســبب زيارت ــار الّطلب ــد بشــكٍل أوســع، وإخب ــن جدي بنفســه م
ــتاذ  ــوي األس ــرف الترب ــي المش ــد تلقّ ــيما بع ــة، ال س ــر المدرس ــن مدي ــوٍة م ــت بدع كان

ــّي. ــر اإللكترون ــة بســبب تعّرضهــم للتّنّم ــد شــكاوي مــن الّطلب خال

طلــَب النقيــب ســامر مــن مديــر المدرســة أْن يحــّدد أوقاتــا أطــول لتعريــِف الّطلبــة بالتنّمــر 
اإللكترونــي، وكيفيـّـة الوقايــة منــه، وعــدم التّعــّرض لــه مــن قبــل األشــخاص المتنّمريــن إلكترونيـّـا.
أشــاَر مديــر المدرســة إلــى موافقتــه علــى عقــد لقــاءات منّظمــة مــع الّطلبــة مــن خــال مجموعات 
ــك  ــِل ذل ــن أج ــات، وم ــي المجتمع ــائعًا ف ــَح ش ــذي أصب ــي الّ ــر اإللكترون ــم بالتنّم ــة لتوعيته صفّيّ

تأّسســت وحــدة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي تتابــع مثــل هــذه القضايــا.

وبعــد االنتهــاء مــن اللقــاء الّســريع مــع الّطلبــة شــكر مديــر المدرســة لألمــن العــاّم جهودهــم فــي 
متابعــة القضايــا المتعلّقــة بأمــن النّــاس، والحفــاظ علــى العاقــات االجتماعيّــة واألســريّة، مؤّكــًدا 

علــى جميــع الّطلبــة االســتعداد القريــب لحضــور لقــاءات التوعيــة بالتنّمــر اإللكترونــّي.

رفــع الّطالــب جــواد مــن الّصــّف التّاســع يــده مســتأِذنًا بالحديــث، فســمح لــه مديــر المدرســة، فقال 
بصــوٍت مرتفــٍع ســمعه الجميــع: التنّمــر اإللكترونــي ظاهــرة خطــرة مــا لــم نقــْف لهــا بالمرصــاد 
فشــكًرا لمدرســتنا علــى اهتمامهــا بتوعيتنــا، وشــكرا لألمــن العــام الـّـذي يطبـّـق األنظمــة والقوانيــن 

ويقــف فــي وجــوِه العابثيــن والمجرميــن، وأهــا بــك أيهــا النقيــب الفاضــل فــي مدرســتنا.

صفّق مدير المدرســة أّواًل، ثّم اآلخرون معًا، وشــكر الّطالب جواًدا على كلماته المعبّرة.
فــرح الّطلبــة جميعـًـا، ودخلــوا إلــى صفوفهــم 

العــام  األمــن  رجــال  أّن  إلــى  مطمئنيــن 
حمايــِة  علــى  الّســاهرة  العيــن  ســيظلّون 

الوطــن.

أساُس الّنجاة
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يا مدرســـــــتي عدنا عـــــــــدنا          ونشيُد اإلصباح نشدنــــــــــــا

 الســــــــــــــاتذتي كل الحـــــــب            فـــي رؤيتكـــم نحـــن سعدنـــــــــا

عـــــــــــــدنا للـــدرس وللصـــف           فـــي الطابـــور صفقنـــا الكـــــــــــف

عدنــا والشــوُق فــي أعيننــا              ال يوصـــــــــــفه َجــمُّ الوصــِف

عــــــــــدنا لألمجــــــــــــــاِد نغني          وزهـــــــــور الدحنون تـــــهني

ــي لنغنيـــــــــــــــــــها دومــًا دومــًا            دمـــــــت بخيـــــــــــٍر يـــــا اردنِّ

عدنــا باألمــِل البراقـــــــــــــــي            والقلــــــــــــــُب محــٌب تواقــي

الســـاتذتي ولـــــــــــــمدرستي          والشـــوق األعظُم لـــــــرفاقي

 عدنا والشــوُق في أعيننا

تطبق الشروط واألحكام.

مع برنامج "عربي جونَير"
أحالم اليوم.. مستقبل ُبكره

مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية مع 
"عربي جونَير" - برنامج التوفير الخاص باألطفال 

واليافعين حتى عمر 17 سنة.

لمزيد من التفاصيل
يرجى مسح الـ QR code أعاله  
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