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ــة  ــة التربوي ــن المنظوم ــاً م ــزءاً مهم ــدارس ج ــة الم ــي لطلب ــن الصح ــد األم ُيع

واألمنيــة الشــاملة، وبنــاًء عليــه فــإن نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة بيــن الطلبــة 

أمــراً فــي غايــة األهميــة لحمايتهــم، خاصــًة مــن وبــاء فيــروس كورونــا واألمــراض 

ــي  ــم ف ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــت ب ــا قام ــل م ــام، ولع ــة األخــرى بشــكل ع المعدي

التعامــل مــع )فيــروس كورونــا( مــن خــال اتبــاع إجــراءات الســامة العامــة، ونظام 

التنــاوب بيــن طلبــة المــدارس ُيعــد تعامــًا ســليماً مــع هــذه الظــروف، ألنــه اســتند 

إلــى أســس منطقيــة وعلميــة لضمــان ســامة الطلبــة، والحــد مــن تأثيــر المــرض أو 

أيــة أمــراض أخــرى علــى حياتهــم.

 أعزائــي األطفــال ستســتمر مجلــة الشــرطي الصغيــر بــإذن هللا بتقديــم مواضيــع 

متعــددة ومتنوعــة ) أمنيــة، مروريــة، ثقافيــة، صحيــة( تحاكــي الواقــع الــذي 

تعيشــونه وتقديــم كل مــا هــو مفيــد لكــم لنصحكــم وإرشــادكم، وذلــك ينبــع دومــاً 

مــن حرصنــا على تلبيــة رغباتكــم وطموحاتكــم، لتكونوا فاعلين ومتماســكين 

ــة  ــه واســتقراره فــي ظــل صاحــب الجال ــى أمن فــي وطنكــم، محافظيــن عل

الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي - حفظــه هللا -.
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نصائح عمو الشرطي
إعداد المازم1: فادي الترك

إعداد الطالبة: بتول منذر
ذهــب عمــرو ووالــداه فــي زيــارة عائليــة إلــى بيــت عمــه الشــرطي، وبعــد وصولهــم تبــادل الجميــع الحديــث 

فــي جــو عائلــي دافــئ، وكان مــن بيــن الحديــث اطمئنــان العــم علــى دراســة عمــرو.

فقــال عمــرو: إن الدراســة تجــري علــى مــا يــرام يــا عمــي، فلقــد عدنــا إلــى التعلــم الوجاهــي بعــد اشــتياق 

كبيــر، وبالمناســبة يــا عمــي لقــد زارنــا أمــس ضابــط مــن الشــرطة المجتمعيــة وألقــى محاضــرة حــول االلتــزام 

بالتباعــد االجتماعــي، وارتــداء الكمامــات، باإلضافــة إلــى قواعــد الســامة المروريــة التــي تهمنــا نحــن الطــاب 

فــي المدرســة .  

العم: هذا شيء رائع، وهل استفدت من المحاضرة يا عمرو؟

عمرو: نعم يا عمي، ولكن لماذا يلقي ضباط الشرطة المجتمعية هذه المحاضرات؟ 

العــم: ألن مــن أهــم واجبــات الشــرطة المجتمعيــة يــا بنــي نشــر الوعــي والتثقيــف األمنــي بيــن الطــاب 

وفئــات المجتمــع المختلفــة، وتوعيتهــم بشــكل مســتمر مــن خــال المحاضــرات والنــدوات والمبــادرات 

المجتمعيــة.

عمرو: وما المبادرات التي تعنينا في المدرسة؟

العــم: هنــاك مبــادرات كثيــرة تعنــي الطــاب والمعلميــن لتعزيــز روح التعــاون بيــن 

ــا  ــق الخاصــة به ــف الحدائ ــدارس، وتنظي ــادرات طــاء أســوار الم ــل مب ــع مث الجمي

والمحافظــة علــى البيئــة ومبــادرات لجــان الســامة العامــة.

ــرطة  ــه الش ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــي، إن ال ــا عم ــكرك ي ــرو: أش عم

المجتمعيــة عظيــم.

 العــم: ال شــكر علــى واجــب، وأريــدك أن تعــرف أن َنشــَر 

مفهــوم الشــرطة المجتمعيــة يتطلــب التعــاون والتنســيق بيــن رجــال 

الشــرطة وأفــراد المجتمــع، وبذلــك يصبــح المواطــن شــريكاً فــي أداء 

المهــام األمنيــة بامتيــاز. 

عمــرو: نعــم نعــم أريــد أن أصبــح شــريكا لرجــال األمــن العــام فــي 

ــم لواجباتهم. أدائه

ــى  ــون إل ــه منطلق ــردٌة.. وطاب ــوره مغ ــاطعٌة وطي ــه س ــب شمس ــن الحبي ــات الوط ــن صباح ــرق م ــاح مش صب

مدارســهم بــكل فــرح وتفــاؤل بمــن فيهــم علــي، وصديقــه حمــزة اللــذان يجهــزان منــذ الصبــاح لبرنامــج اإلذاعــة 

المدرســية.. وبينمــا كانــا يناقشــان موضوعيهمــا ســأل علــي صديقــه حمــزة: مــاذا ســتقدم لنــا اليــوم؟،  حمــزة: 

ســأقدم لكــم موضوعــا عــن حــب الوطــن... علــي: وكيــف يكــون حــب الوطــن يــا حمــزة؟.. فأجــاب حمــزة: عندمــا 

تعشــق هــواءه.. وتحافــظ علــى ممتلكاتــه.. وتتعلــم وتبــدع وتبتكــر ألجــل رفعتــه... عندمــا تكــون جندّياً فــي موقعك.. 

وتحمي من حولك.

عزيــٌز  الوطــن  إن  نعــم،  علــي:  فأجــاب 

علينــا.. وال شــيء فــي هــذه الدنيــا يعــادل 

الوطــن.. فبــا وطــن نفقــد كل شــيء جميــل.. 

ــب  ــة أن يه ــي موقع ــا كٌل ف ــب علين ــك يج لذل

حياتــه للحفــاظ علــى وطننــا الغالــي..

ويبــذل قصــارى جهده ألجــل نمّوه 

وازدهــاره..

ــك  ــي إن ــا عل  حمــزة: أحســنت ي

ــح . ــن صال مواط

مواطــن  حمــزة  يــا  أيضــاً  وأنــت  علــي: 

تســتحق هــذا الوطــن الرائــع.. فاللهــم احفــظ لنــا 

وطننــا الغالــي وقيادتــه الهاشــمية الحبيبــة .. 

واحفــظ لنــا أمنــُه وشــعبه... اللهــم آمين.

2
الجزء الثاني

ألنك الوطــــــــــــــــــــــــن
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يحكــى أن هنــاك خــادم طيــب يعمــل فــي منــزل كبيــر فــي أحــد األريــاف، كان هــذا الخــادم يســتيقظ 
باكــًرا لصــاة الفجــر، ثــم يبــدأ بإنجــاز عملــه بدقــة وإتقــان دون تملمــل أو تقصيــر.. ينظــف المنــزل 
ويــروي حديقتــه، ويذهــب للســوق لشــراء الخبــز الطــازج والخضــروات، ثــم يعــاود عملــه بإعــداد 
الطعــام وتجهيــز المائــدة علــى أفضــل مــا تكــون، ثــم يذهــب للغابــة لجمــع الحطــب ويعــود لمنــزل 
ســيده وقــت الغــروب، إال أن ســيده كان يســيء معاملتــه فــكان يضربــه إن أخطــأ بشــيء عــن غيــر 
قصــد، أو يحرمــه مــن الطعــام طــوال اليــوم، أو يتركــه ينــام ليــا خــارج المنــزل، ومــا كان مــن هــذا 

الخــادم الطيــب إال أن يصبــر ويتحمــل أذى ســّيده؛ ألنــه لــم يكــن لديــه أحــد يذهــب إليــه. 

ــى  ــرب إل ــه لله ــا دفع ــب، مم ــادم الطي ــّيد للخ ــتد أذى الس ــام اش ــد األي ــي أح وف
ــا هــو  ــم ســّيده وبطشــه، وبينم ــص مــن ظل ــة ليتخل الغاب

يســير فــي الغابــة وحــده، وجــد أســًدا جالًســا ال يتحــرك 
إال أنــه كان ينظــر باتجــاه الخــادم ويــزأر، وكأنــه يطلــب 
العــون منــه، فخــاف الخــادم منــه وبــدأ يركــض 
ــا منــه، ثــم اختبــأ  مســرًعا مبتعــًدا عــن األســد خوًف
خلــف شــجرة ينظــر لألســد ويراقبــه مخافــة اللحــاق 
ــه الحــظ الخــادم أن األســد  ــا هــو يراقب ــه، وبينم ب
كان يتألــم مــن شــوكة كبيــرة مغروســة فــي قدمــه 
ــرب  ــدأ يقت ــه وب ــتجمع كل قوت ــادم واس ــرأ الخ تج
مــن األســد حتــى وصــل عنــده، فوجــد أنــه ال يقــوى 

علــى الحــراك ممــا طمــأن قلبــه بأنــه لــن يؤذيــه 
وأخــذ ينــزع الشــوكة مــن قدمــه بــاذاًل  قصــارى جهــده 

ــا ! .. فانتزعه

الخادم الطيب
نظــر األســد إلــى الخــادم نظــرة كأنــه يشــكره وراح يلعــق وجهــه وكأنــه حيــوان أليــف، فابتســم 

ــا  ــي كوًخ ــام اســتطاع الخــادم أن يبن ــد عــّدة أي ــه، وبع ــي طريق ــا ف الخــادم وذهــب كل واحــد منهم

ــاة  ــأ بحي ــة ويهن ــي الغاب ــف بالعيــش ف ــرة، واســتطاع أن يتكي ــى أحــدى األشــجار الكبي ــًرا عل صغي

ــة. بســيطة هادئ

ــر مــن  ــى الكثي ــة، فقبــض عل ــى الغاب ــد إل ــة صي ــي رحل ــام خــرج ســّيد الخــادم ف ــي أحــد األي  وف

الحيوانــات وحبســها فــي األقفــاص، وفــي طريــق عودتــه لمــح الســّيد خادمــه، فّقــرر أن يعاقبــه لــى 

هربــه مــن منزلــه، فلحــق بــه حتــى تمكــن مــن القبــض عليــه، فأمــر الســّيد خدمــه بــأن يلقــوا الخــادم 

فــي قفــص األســد، ومــا إن رمــوه حتــى فوجــئ الجميــع بدنــو األســد مــن الخــادم وكأنــه يســلم عليــه 

ــن  ــن الخــادم واألســد م ــام. تمك ــل أي ــب قب ــذي ســاعده الخــادم الطي ــذا األســد هــو نفســه ال كان ه

ــذ  ــتطاع أن ينق ــد اس ــاعدة األس ــرب، وبمس اله

كل الحيوانــات مــن ذلــك الســّيد الظالــم، 

مــن  وخدمــه  ســّيده  يطــرد  وأن 

ــادم  ــتطاع الخ ــذا اس ــة، وهك الغاب

ــه وشــجاعته  ــب بحســن خلق الطي

أن يســاعد الجميــع ، وأن يهنــأ 

هــو أيًضــا بحيــاة جميلــة ويبتعــد 

عــن كل مــا يضــره.
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فــي ذاِت يــوٍم هــّم زيــٌد وزيــاد للوضــوَء للصــاِة فذهبــا لمــكاِن الوضــوِء، فرأيــا شــيخاً 
ــا  ــا وحيثياته ــُق واجباِته ــْت ال تطاب ــِة فكان ــِه الخاطئ ــِة وضوئ ــا لطريق ــراً يتوضــأُ، انتبه كبي

ــِه فــا يمــرر المــاء إلــى المرفــِق أو إلــى الكــوع بشــكل كامــٍل. فيهمــل فــي وضوئ
ــي  ــارزة ف ــِب _ وهــي العظمــة الب ــى العق ــد تغســيلِه لقدمــِه كان ال يوصــُل المــاء إل وعن
ــِه وبقــاِء  القــدم_ ، ففكــرا بفكــرٍة حتــى ال يجرحــا مشــاعر هــذا الشــيخ الكبيــر ودوِن إيذائ
ــى الرجــِل  ــد إل ــدم زي ــٍل ســليٍم، فتق ــِه الوضــوء بأســلوٍب جمي ــررا تعليم ــِه، فق ــِة منزلت رفع
وقــال لــه:إّن أخــي زيــاد يزعــم أّنــُه يتوضــأ أحســن مّنــي فاحكــم بيننــا، فتقــدم زيــد فتوضــأَ 
ــاد فتوضــأ  وأحســَن الوضــوء كمــا علمهــم الّنبــي صلــى هللا عليــه وســلم، وجــاء بعــدُه زي

فأحســن الوضــوَء.
فقال كل منهما: احكم بيننا أيها  الشيخ جزاك هللا خيرا.

فــأدرَك الرجــُل مــن هــذا الموقِف 
بــل  الوضــوَء،  ُيتقنــان  أّنهمــا 
ــة  ــه الصحيح ــُه طريقت أرادا تعليم
يشــعَر  أن  دون  يســير  بأســلوٍب 

بتقصيــرِه، فشــكرهما الرجــُل وقــّدم 
ــا. ــى عليهم ــن وأثن ــه لألخوي عرفان

ــدى خطــورة حــوادث  ــام م ــن الع ــة األم ــرة أخــرى، تستشــعر مديري م
الســير علــى مجتمعنــا، وتــدرك أهمية الوعــي والثقافة المروريــة الازمة 
للحــد مــن هــذه المآســي الناجمــة عنهــا، فتطلــق مبــادرة مروريــة جديــدة

) معــًا نصــل آمنيــن ( إلعــادة التأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام بقواعد 
المــرور، والبعــد عــن المخالفــات المروريــة والســلوكيات الســلبية التــي 
يرتكبهــا الســائقون، مــرة بدوافــع الطيــش واإلهمــال ومــرة نتيجــة لضعف 

الوعــي وقلــة الثقافــة والامبــاالة.
ــات  ــار، ووفي ــف األعم ــن مختل ــا م ــد، ضحاي ــر واح ــدة والمصي ــون واح ــا تك ــاً م ــة دائم والنتيج
وإصابــات تبقــى مــدى الحيــاة، فــي لحظــة كرمشــة عيــن، لــم نــدرك حينهــا خطــر المخالفــة التــي 

ــا. ارتكبناه
وألن مديريــة األمــن العــام هــي مــن تحمــل فــي واجباتهــا الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع، فهــي 
الحريصــة دومــاً علــى االســتمرار فــي إطــاق هــذه المبــادرات التوعويــة المروريــة، لتكــون مبادرة 
ــا خــال ســنوات  ــي أطلقته ــة الت ــات التوعوي ) معــًا نصــل آمنيــن ( اســتمرارا لسلســلة الحم
ــف  ــزام بقواعــد الســير، والحــد مــن نزي ــى ضــرورة االلت ــد عل ــد مــن خالهــا التأكي مضــت، وتعي
ــا مــن خطــر هــذه الحــوادث، ولنكــن جميعنــا شــركاء فــي هــذه  الطرقــات، لنحمــي أنفســنا وغيرن

المســؤولية، ولنقــف معــا، فــي وجــه هــذه الحــوادث التــي لــم تجلــب لنــا ســوى األلــم والحــزن.

أدُب التعامل مع الكبار                                             
معًا نصل آمنين

إعداد المعلمة: والء عصام

إعداد النقيب: مأمون المصري
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هي إحدى عجائب الدنيا السبع، وُتعد من أكبر األلغاز الموجودة 
األشياء  وروعـــة  وجمالها،  بنائها،  طريقة  حيث  مــن  العالم  فــي 

الموجودة داخلها، إذ أّن بناءها متقن بطريقة هندسية مميزة .
توجد األهرامات في جمهورية مصر العربية ) محافظة الفيوم 
الموجودة في الجيزة(، إذ ُبنيت في الفترة ما بين )1530 - 2630(

قبل الميالد .
أسماء األهرامات : 

لدفن  مخصصة  حجرة  الــهــرم  هــذا  يضم   : خوفو  الملك  هــرم 
الملك، وغرف أخرى تضم بداخلها أسرته، وحاشيته، وخدمه، كما 

يضم الكثير من الممرات .
إلى حجرة  الملك خفرع: يحتوي على عدة ممرات تؤدي  هرم 

الدفن، والتي ُصنعت من الصخر .
هرم الملك منقرع: يضم بداخله حجرات وممرات سرية، تصل 

إلى نهاية قبر الملك .

مدينة فاس
في المغرب ... 

تقع مدينة فاس في أقصى شمال شرق المملكة المغربّية، وهي إحدى المدن المغربية 
المشهورة والمعروفة حيث إن مدينة فاس ُتعد ثاني أكبر المدن في المملكة المغربية 
من حيث عدد السكان، وهي تشغل موقعًا وسيطًا بين الساحل المغربي الذي يطل على 
المحيط األطلسي ووسطه، وتتمّتع المدينة بوفرة من المياه الجوفية والعيون والينابيع 

الطبيعّية.
وتشتهر مدينة فاس بوجود العديد من المعالم واألماكن السياحية، والدينية، واألثرية 

التي جذبت عددًا كبيرًا من السياح لها، ومنها ما يأتي: 
• مسجد القرويين   •  قصر النجوم    •  بابا ابي الجنود     •  القصر الملكي

األدارســة، وهو  إمــارة  الثاني في  الحاكم  باني مدينة فاس هو  الثاني  إدريــس  وُيعد   
الرابع عشر من شهر أكتوبر  إدريس األزهر بن إدريس األول ابن عبد الله الكامل، ولد في 

سنة 739م في مدينة فاس المغربية.

األهرامات في مصر
هي مدينة إيطالية مكّونة من مجموعة 
إلى  عددها  يصل  التي  الصغيرة  الجزر  من 
)118( جزيرة، تربط بينها الجسور والقنوات 
فيما  للتنقل  القوارب  وتستخَدم  المائية، 

بينها. 
تتميز البندقية بطابع معمارّي فريد من 

نوعه، وبيئة مميزة، وتاريخ عريق.
وتــتــمــتــع بــمــنــاخ مــعــتــدل بــشــكــل عــام 
ويـــوصـــف صــيــفــهــا بـــاالعـــتـــدال وشــتــاؤهــا 
ــل الــبــحــر  ــواحـ ــل عــلــى سـ ــُطـ بـــالـــبـــرودة؛ وتـ
األدرياتيكي، وُتعد مدينة البندقية من أبرز 
الوجهات السياحية التي تستقطب السياح 
أبــرز  ســنــويــًا،ومــن  العالم  أنــحــاء  جميع  مــن 

المعالم التي توجد في مدينة البندقية:
القنال الكبير / جسر ريالتو/ ساحة سان 

مارك/ كنيسة سانتا ماريا ديال سالوت.

البندقية

جبال األلب

ل 
يـــ

ــــ
وك

ــــ
د ال

عدا
إ

م 
يـــ

ــز
هـ

ـو 
بــ

هلل أ
ـدا

عــب

هي سلسلة جبال في أوروبا تمتد من النمسا وسلوفينيا شرقًا، مرورًا بإيطاليا وسويسرا 

وألمانيا وحتى فرنسا وكلمة ألب تعني أبيض باللغة الالتينية. 

الفرنسية- الحدود  على  الواقعة  بالنك(  )مونت  قمة  هي  األلب  سلسلة  في  قمة  أعلى 

اإليطالية وتبلغ )4810( أمتار.

الجغرافيا:
يوجد في شمال جبال األلب مجموعة من الهضاب أهمها : هضبة فرنسا الوسطى وهضبة 

بافاريا في ألمانيا، وتبرز أهمية هذه الهضاب للرعي والتعدين.

القمم المشهورة:
غربي  إلى قسمين  األلب  جبال  كونستانس  وبحيرة  كومو  بحيرة  بين  الواصل  الخط  َيقسم 

وشرقي، القسم الغربي يقع في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، ويتميز هذا القسم بكون قممه 

الغربي هي قمة  الجزء  القمم في  وأعلى  أقصر مسافًة،  الجبلية  السلسلة  لكن  ارتفاعًا  أعلى 

مونت بالنك )4810 أمتار ( وقمة دفورسبيتز )4638 مترًا (. 

بينما يقع القسم الشرقي من الجبال في إيطاليا و النمسا وسويسرا وألمانيا وليختنشتاين 

وسلوفينيا، وأعلى قمة هي بيز بيرنينا )4049 مترًا ( وأورتلر )3905 أمتار (.

المناخ:
بارد في الشتاء مع وجود الثلوج في قمم هذه الجبال وفي الصيف الجو معتدل.

مدينةحول العالم
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الحسون

العندليب

الكناري

البلبل

يشــتهر بصوتــه الجميــل، ويوجــد الحســون فــي الطبيعة فــي الحدائــق واألراضي 
العشــبية، ويتميــز هــذا الطائــر بشــكله وريشــه الجميــل فرقبتــه ســوداء وجانبــا 
ــه أســود، وريــش  ــون جناحي ــي ورمــادي ول ــا أبيــض، وظهــره بن الوجــه لونهم

ذيلــه أيضــاً أســود.

اصطفــت الحافلــة أمــام المدرســة وفتــح أبــو ُعمــر البــاب لكــي يصعد الطــاب إليهــا، جــاءت المعلمة ريــم ومعها 

كشــف األســماء لكــي ُتنِظــم عمليــة الدخــول، المعلمــة ريــم: هيــا يــا صغــاري اصطفــوا جيــداً للصعــود بنظــام إلــى 

الحافلــة، وإذ بأحمــد يزاحــم مــن هنــا ومعــاذ مــن هنــاك يــا لهــا مــن فوضــى...

أميــر: مــا بكــم يــا أصدقائــي ألــم تســمعوا مــا قالتــه لنــا المعلمــة، يحــب أن نصطــف بطابــور منظــم لكــي ندخــل 

الحافلــة بأمــان، فلركــوب الحافلــة آداب ومنهــا االصطفــاف بانتظــام وعــدم مزاحمــة اآلخريــن عنــد الصعــود.

المعلمة: نعم أحسنت يا أمير، هيا لنصعد ومن ثم سأخبركم بكل هذه اآلداب .

أمير: أوالً أجلس على مقعدي بهدوء .

المعلمة: نعم، ونضع حزام األمان أيضاً .

أمير: أدخلي يديِك يا هند ال تخرجيها من النافذة .

المعلمــة: لكــي نحافــظ علــى ســامتنا يجــب علينــا أن ال نخــرج أيدينــا مــن النافــذة؛ فذلــك يعرضنــا للمخاطــر 

وُيربــك ســائق الحافلــة .

أحمد: أريد أن أجلس بجانبك عمي أبو عمر .

المعلمة: ال يا أحمد الجلوس يكون في المقعد الخلفي مع وضع حزام األمان .

نظر الجميع إلى سارة وهي تأكل الحلوى في الحافلة وترمي باألوراق على المقعد .

أمير: يجب علينا المحافظة على نظافة الحافلة فذلك من اآلداب .

المعلمــة: أحســنت يــا أميــر هــذه مســؤولية مشــتركة يجــب علينــا جميعــاً أن نتعــاون لكــي نحمــي أنفســنا 

واآلخريــن، وال تنــَس يــا أميــر بأنــك غــداً ســُتحّدث زمــاءك عــن آداب الصعــود والنزول مــن الحافلة علــى اإلذاعة 

المدرســية لكــي تُعــم الفائــدة علــى الجميــع .

ــى  ــه إل ــل طول ــّرد يص ــر مغ ــب طائ ــب، فالعندلي ــد العندلي ــراً بتغري ــل كثي ــرب المث يض
ــى األحمــر  ــل إل ــه يمي ــاً رمــادي، وريــش ذيل ــح وأحيان ــي فات ــه بن ــون بطن 15ســم، ول
ومــا يميــزه هــو التغريــد بصــوٍت عــاٍل بأصــوات جميلــة مختلفــة خــال أوقــات النهــار 
وأحيانــاً فــي الليــل، فهــو يغــرد بشــكل أقــوى حتــى يتغلــب علــى ضجــة المــدن والمناطــق 

الســكنية.

يتميــز طائــر الكنــاري بلــون ريشــه األصفــر واألخضــر الــذي يغطــي جســمه، 
ويتخللــه اللــون األبيــض الــذي يغطــي جســده، فذكــر الكنــاري يتميــز بلــون وجهــه 

األصفــر، أّمــا األنثــى فرماديــة الــرأس والصــدر.

يتميــز ذكــر البلبــل فــي التغريــد بشــكل أقــوى مــن األنثــى، فمن الســهل التفريــق بين 

أنثــى البلبــل وذكــره، فالذكــر أكبــر حجمــاً وذيلــه أطــول وطعــام البابــل المشــهور 

هــو الخضــار والفواكــه الغنيــة بالمعــادن والفيتامينــات.

إعداد الطالب: يزن فادي الزعبي

 أمير والحافلةالطيـور المغـردة

إعداد المازم1: أماني الشوابكة
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المديرة: أحسنِت يا ساجدة، فالتوعية هي أساُس النجاة.
المعلمة خلود: نحتاج إلى خطة متكاملة من أجِل تحقيق التوعية المرورية.

المديرة: هّيا بنا إلى المدرسة؛ لنسمع آراء الجميع من المعلّمات.
دعــت المديــرة معلمــات المدرســة إلــى اجتمــاٍع طــارٍئ، ودعــت عــدًدا مــن الطالبــات، ثــّم طرحــْت 
المشــكلة، وســمعت اآلراء، واقترحــْت عليهــّن إطــاَق حملــة عــن التوعيــة المرورية، يكــوُن الجميُع 

ــركاَء فيها. ش
وّجهــت المديــرة دعــوة إلــى مديرّيــة الشــرطة القريبــة مــن المدرســة لعقــِد لقــاءات ومحاضــرات 
ــد قطعــه فــي كّل  ــّي أمــام الطالبــات عــن قواعــد المــرور، والتعامــل مــع الّشــارع عن وتطبيــق عمل

األوقــات، وفــي كّل األمكنــة المخصصــة لعبــور المشــاة.
عمــَل الجميــع علــى مــدار أســبوعين علــى نشــر ثقافــة التوعيــة المروريــة بيــن الطالبــات، وفــي 
ختــام الحملــة خّصصــت المديــرة يوًمــا لاحتفــال بحملــة التوعيــة المروريــة، اشــتمَل االحتفــال علــى 
كلمــات وقصائــد ومســرحيات هادفــة، وعــروض مــن قبل أفــراد من الشــرطة.
 )facebook(نشــرت المدرســة صــور الحملــة علــى صفحتها علــى الـــ
فصــارت قــدوة للمــدارِس األخــرى التــي ســارْت علــى نهِجهــا فــي إطــاِق 

حمــات توعيــة مروريــة للحــّد مــن الحــوادث.

ــات  ــاة الطالب ــى حي ــًرا عل ــّكل خط ــة يش ــاذي للمدرس ــارع المح ــة أّن الش ــرة المدرس ــْت مدي  الحظ
خاصــة عنــد قطعــه قبــل بــدء الــدوام المدرســّي، وبعــد المغــادرة، ففّكــرت بحــّلٍ تســتطيع مــن خالــه 
ــوام  ــكان خــال أع ــس الم ــي نف ــوادث ف ــّررت الح ــد تك ــّيارات، فق ــوادث الس ــن ح ــات م ــة الطالب حماي

دراســية ســابقة.

خرجــْت المديــرة برفقــة عــدٍد مــن المعلّمــات لمشــاهدة الشــارع، فقالــْت  للمعلّمات: جميع اإلرشــادات 
المروريــة موجــودة، وكذلــك المطــّب الصناعــي الــذي يخّفف من الســرعات.

المعلمة سميرة: ومع ذلك لم يزل الخطر قائًما.
المعلمة لبنى: في كّل يوٍم أتوّقع حادًثا، وأدعو هللا أن ال يحدث.

المديرة: لقد عملنا اإلجراءات كاّفة التي حّدْت من الحوادث، لكّنها لم تنتِه بعد.
المعلمة ساجدة: إاّل إجراًء واحًدا لم نقْم به بالّشكِل الّصحيِح.

المديرة: وما هو يا ساجدة؟، أخبرينا.
المعلمة ساجدة: التوعية المرورية بالشكل الّصحيِح.
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معركــة قامــت بيــن المســلمين والصليبييــن  ســنة 1187م 
بقيــادة  صــاح الديــن األيوبــي.

بخيــل اشــترى ثــاث برتقــاالت، قطــع األولــى وجدهــا 
ــا  ــدة فرماه ــا فاس ــة وجده ــع الثاني ــا، قط ــدة فرماه فاس

ــة وأكلهــا دون أن يراهــا. ــق األنــوار وقطــع الثالث أغل

ــه  ــس لدي ــة ولي ــى الكتاب ــدرة عل ــه الق ــذي لدي ــيء ال ــا الش م  •
القــدرة علــى القــراءة ؟

الحل:  •

حمدان: الحامد لربه، القنوع بما يأتيه، المحمود بين الناس.
عبير: إخاص من الطيب
 ريم:  الظبي األبيض    

قــال أحــد الحكمــاء ألصحابــه: أتــدرون مــا الــداء 
ومــا الــدواء ومــا الشــفاء قالــوا: ال، قــال: الــداء الذنــوب 
ــود .                                                                                                ــم ال تع ــوب ث ــفاء أن تت ــتغفار والش ــدواء االس وال

 معركــة وقعــت بيــن المســلمين والفــرس ســنة 12 هجريــاً 
قادهــا خالــد بــن الوليد)رضــي هللا عنــه(.

إعداد النقيب: ياسر العودات

معارك
وقادة 

: حطين

 : السالسل ذات 

واحة الشرطي الصغير

ابتسامة

لغز
 الداءمعاني األسماء

والدواء

المــاء  خرطــوم  زينــه  أمســكت 
حديقــة  فــي  األزهــار  بســقاية  وبــدأت 

ــا  ــد انتهائه ــا، وبع ــراف أُمه ــت إش ــم تح بيته
ــق  ــم تغل ــه ول ــى مكان ــده إل ــم ُتع ــن اســتخدامه ل م

الصنبــور، بــل بــدأت بــرش الميــاه هنــا وهنــاك واللعــب 
ــا عــن عــدم  ــاه دينن ــا إي فــي المــاء دون مراعــاة لمــا علمن

اإلســراف، قالــت لهــا أمهــا: يكفــي أغلقــي الصنبــور وال تلعبــي 
بالمــاء وتســرفي فيــه، يجــب أن تتعلمــي االقتصــاد فــي اســتخدام 

المــاء وعــدم اإلســراف فــي كل شــيء ألن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: » ال تســرف ولــو كنــت علــى نهــر جــار« لــذا دعــي 
خرطــوم المــاء وأغلقيــه وال تســرفي هكــذا دون حاجــة » قــال هللا 
تعالــى: )وال تســرفوا إنــه ال يحــب المســرفين(وكم مــن بلــدان 

فقيــرة ال تجــد حتــى مــاء الشــرب، نحــن والحمــد هلل بنعمة 
كبيــرة لــذا حافظــي عليهــا، ســمعت زينــه كام أمهــا 

وأغلقــت الصنبــور ووعدتهــا أن تقتصــد 
وال تســرف مــرة أخــرى .

القـلـم
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لمار أيمن الزعبي

الرين مراد الحمايدة

رفيف عامر السواعدة

ليث عمر العمايرة

زين راتب المعايطة

سيدرا راتب المعايطة

عمر يوسف مقداد

يزن موسى الرويلي

الرا انس الخطيبعمر نسيم الشبول

عصافير الشرطي الصغير

دياال ياسر حسان

لوسن موسى الرويلي

فارس ولميس ثامر السواعدة

ليث عبد الجبار

نــــــور راتــــــــب

اركان مـحــمـد السواريه

علي احمد علي الزعبي

مياد خلدون

سعد معاذ المقدادي

تيم وسام المشارقة

عمر احمد نوفل

منال محمد بزبز

روهان مـحــمـد السواريه

طال عصام ذيب معتوق

ماريا موسى الرويلي

ادم وساره يزن بدرانبتول وحا روحي الطوالبة

سرين معاذ المقدادي

رفيف وسام المشارقة

سوار عدي ابو عواد

مـحــمـد هيـــــثـــــــم

تاال نهاد مـحــمـد الختوم

جمــال مـحــمـد النجــــار

سيف موسى الرويلي

تاال انس الخطيب

سلـسـبـيـل مـحــمـد سمــامعــه إمــــــارات مـحــمـد ميار وميرال عاء الدين المومني

ريان مراد الحمايدة

سلمى عمر عاطف العمري

سندس عبـــــــد الجبار

مـحــمـد عمر العمايرة

احمد نهاد مـحــمـد الختوم

أليــن وائـــل سمــامعــه

سند مـحــمـد الرواشدة

رزان نسيم الشبول

حسان ياسر حسان

راشد عصام معتوق

امير احمد علي الزعبي حمزه عصام ذيب معتوق
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األم: ما بك يا سيد ِقْط ولما عدت باكراً؟!

ألم تذهب للعب مع أصدقائك؟

ــا أمــي لكــن أصدقائــي منهمكــون فــي جمــع الطعــام اســتعداداً لفصــل  الســيد قــْط: نعــم ي

الشــتاء، وعلــى هــذا الحــال لــن أســتطيع رؤيتهــم حتــى يأتــي فصــل الربيــع.

األم: كم هذا مؤسف يا صغيري.

األم بحماٍس كبير: لدي فكرة ستجعلك تقضي كل تلك الفترة مع أصدقائك.

السيد قط: ما هي أمي أرجوِك؟!

األم: أنت تستطيع أن تخرج في فصل الشتاء، أليس كذلك؟

السيد قط: نعم يا أمي.

األم: إذاً أنــت ســتقوم بإحضــار الطعــام لهــم، وبهــذا لــن يكــون عليهــم جمــع الطعــام فــي 

هــذه الفتــرة، وســتقضي ذلــك الوقــت برفقتهــم.

الســيد قــْط: فكــرة جميلــة أمــي، لكــن كيــف باســتطاعتي أن أكــون معهــم جميعــاً فــي فصــل 

الشــتاء وهــم ال يســتطيعون الخــروج ومنازلهــم ال تتســع لحجمــي.

األم: حســناً يــا بنــي، مــا رأيــك أن تقــوم أنــت وأصدقــاؤك ببنــاء منــزل خشــبي صغيــر فــي 

فنــاء منزلنــا، فقــد أحضــر والــدك المعــدات لبنائــه لكنــه انشــغل قليــًا، وبعدهــا تســتطيع أن 

تمكــث فيــه أنــت وأصدقــاؤك حتــى فصــل الربيــع.

قفــز الســيد ِقــْط َفِرًحــا بفكــرة أمــه وعانقهــا بعمــق، ثــم ذهــب مســرعًا إلــى أصدقائــه ليخبرهــم 

بالفكــرة، ومــا هــي إلَّ دقائــق معــدودة حتــى ســمعت األم صوًتــا فــي فنــاء المنــزل، ومــا إن أخــذت األم 

نظرتهــا الخاطفــة وإذ بالســيد قــط وأصدقائــه قــد شــرعوا فــي البنــاء.

ًسا. ُد ِقْط ُمتحمِّ أمي.. أمي أريد أن أخرج لكي ألعب مع أصدقائي: قالها السيِّ
األم: حســناً، لكــن ارتــِد معطفــاً يــا ســيد ِقــْط فالجــو بــدأ يميــل إلــى البــرودة قليــًا؛ فقــد 

جــاء فصــل الخريــف.
السيد قط: حسًنا يا أمي.

وما إن خرج السيد ِقْط حتى رأى السيد سنجاب أمامه 
فقــال لــه: مرحبــاً ســيد ســنجاب، هــل تريــد أن تلعــب 

ــًا. ــي قلي مع
ــتطيع  ــي ال أس ــك لكن ــى ذل ــت أتمن ــنجاب: كن ــيد س الس
ــا فصــل  ــل أن يحــل علين ــام قب ــوم بجمــع الطع ــي أن أق عل

ــا  ــرد كم ــا ال أســتطيع أن أخــرج مــن شــدة الب الشــتاء؛ فأن
تعرف.

حسًنا سيد سنجاب: قالها السيد قْط وقد بدت عامات الُحزن على وجنتيه.
وبعــد أن انتهــى اللقــاء أكمــل الســيد قــط طريقــه باحثــاً عــن باقــي األصدقــاء، فوجــد 

الســيد قنفــذ قــرب شــجرة التفــاح.

مرحًبا سيد قنفذ، كيف حالك؟ السيد قْط قائاًل.
الســيد قنفــذ: بخيــر، لكــن كمــا تــرى إنــي أقــوم بجمــع التفــاح لفصــل الشــتاء كالعــادة 

فأنــا ال أســتطيع الخــروج.
الســيد ِقــْط: كــم هــذا محــزن، كنــت أتمنــى أن نلعــب ســوًيا، وعلــى هــذا الحــال لــن 

أستطيع أن ألعب معكم حتى فصل الربيع.
عــاد الســيد ِقــْط إلــى المنــزل وعامــات الُحــزن 
ُمرتســمة علــى وجهــه، ومــا إن وصــل الحظــت أمــه 

ــاً. ــة تمام ــت واضح ــد كان ــات، فق ــك العام تل

إعداد: أحمد ريان

فـصــل الخـريــف
والسيـــد قــط
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اختارها المازم 1: فرات نايف المعاني

القــران الكريــم هــو كام هللا ســبحانه وتعالى ومعجزة 
رســولنا الكريــم محمــد عليــه أفضــل الصــاة والســام، 
ــة  ــغ عددهــا مئ ــى  ســور يبل ــوي القــرآن عل إذ يحت
وأربــع عشــرة ســورة، وتنقســم الّســور إلــى نوعين 
حســب نزولهــا والموضوعــات التــي تتناولهــا وهي:

ســور مكّيــة وســور مدنّيــة، فــي هــذا المقــال ســنذكر 
ــة  ــور المدنّي ــة والّس ــور المكّي ــن الّس ــروق بي ــض الف بع

ــم: فــي القــرآن الكري

السور المكّية:-

نزلت قبل هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، حتى لو نزلت في المدينة.   •
كان الحديث فيها ألهل مكة.  •

معظم آياتها قصيرة.  •
الّسور التي  ورد فيها كلمة) كا ( فهي مكّية.  •
الّسور التي ترد فيها سجدة التاوة فهي مكّية.  •

تؤّكد على وحدانيَّة هللا تعالى وقدرته على البعث، وأنَّه وحده المستحقُّ للعبادة.  •

السور المدنية:-

نزلــت علــى ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم فــي مرحلــة الدعــوة وبعــد هجرتــه إلــى   •
المدينــة المنــورة.

آياتها طويلٌة في الغالب.  •
، والجهــاد  ــادات، والمواريــث، والِنّظــام األســريُّ ــن الفرائــض، والحــدود، والعب •  تتضمَّ

االجتماعيَّــة.  والعاقــات 
الّسور التي تتضمن آياتها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية.  •

ــة المدرســة  ــات حديق ــدوام ، الحــظ أن نبات ــه بال ــى المدرســة وانتظام ــر إل ــد عــودة عم بع
قــد ذبلــت ولــم تعــد تزهــر، وبعــض مقاعــد الصــف الدراســي فيهــا شــيء مــن التلــف فذهــب 
إلــى معلمتــه وســألها عــن ذلــك فأجابتــه بأنــه ال يوجــد مــن يعتنــي بالنباتــات وبســبب عــدم 

محافظــة طــاب الصــف علــى مقتنياتهــا فــي الســنة الماضيــة. 
وعندمــا انتهــى وقــت المدرســة عــاد عمــر إلــى البيــت، وطلــب مــن والــده الــذي يعمــل نجــاراً 
ــده  ــة، فســر وال ــى المدرســة إلصــاح المقاعــد التالف ــي إل ــوم التال ــي الي ــه ف ــأن يذهــب مع ب
بذلــك كثيــراً وذهــب معــه إلــى المدرســة وأصلــح المقاعــد التالفــة، وبعــد ذلــك اتفــق عمــر مــع 
زمائــه علــى االعتنــاء وســقاية نباتــات حديقــة المدرســة باســتمرار إلــى أن عــادت النباتــات 
لتزهــر مــن جديــد، وهكــذا فــرح عمــر وزمــاؤه وفرحــت معلمتهــم بذلــك وشــكرت عمــر أمــام 

جميــع الطــاب وكرمتهــم علــى هــذه المبــادرة الجميلــة.

إعداد المازم2: مالك الغزالي

هيا نحافظ على مدرستنا
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مــع بدايــة فصــل الخريــف يتغيــر الطقــس ويميــل إلــى البــرودة ونكــون جميعــاً معرضــون لإلصابــة 

باألمــراض المعديــة وخاصــًة فيــروس كورونــا واإلنفلونــزا الموســمية، حيــث إن العــدوى تنتقــل بســهولة 

فــي أمكنــة التجمــع، كالمدرســة، وأمكنــة اللعــب، واألســواق وغيرهــا، لــذا ال بــد أن نحــرص علــى صحتنــا 

وأن نتبــع النصائــح التاليــة :

بمدرســتي فتــاة اســمها يــارا دائمــاً تأتــي إلــى 

المدرســة وهــي ال تعتنــي بنظافــة مابســها، وشــعرها 

ــث  ــن بالحدي ــات ال يرغب ــل الفتي ــا يجع ــم بدروســها مم ــب وال تهت ــر مرت غي

ــة  ــر اللطيف ــات غي ــض الكلم ــمعنها بع ــوء أو ُيس ــا بس ــن عنه ــات يتكلم ــض الفتي ــا، وبع معه

والتــي تضايقهــا، فــي ذات يــوم قــررت أن أســاعدها بحــل الواجــب، وعندمــا جلســت معهــا وجدتهــا 

ذكيــة جــداً، فقلــت لهــا إنهــا ذكيــة وبإمكانهــا أن تحســن مــن مســتواها بســرعة، وأن تهتــم بلباســها 

ومظهرهــا الخارجــي ، فقالــت لــي إن والدتهــا متوفــاة وهــي تقضــي وقتهــا مــع أختهــا األصغــر، فــا 

تجــد وقتــاً لاهتمــام بنفســها، فقلــت  لهــا ال تقلقــي ســأزورك باســتمرار أنــا ووالدتــي لنســاعدِك فــي 

ــى أحــد دون أن نعــرف  ــا ان نحكــم عل ــه ال يجــب علين ــا أيقنــت ان ترتيــب أولوياتــك ودروســِك، وهن

ــه. ظروف

إعداد الطالب : أحمد زياد نايف
إعداد: وفاء عبد المجيد

 الصحتي حياتي
للــَتــَنــُمــر
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أن نســتخدم المنديــل أو نضــع اليــد علــى الفــم بالطريقــة الصحيحــة عندمــا   •
ــا. ــاء بعده ــا بالم ــل أيدين ــعل، وأن نغس ــس، أو نس نعط

أن نتنــاول األطعمــة الصحيــة التــي تحتــوي علــى الفيتامينــات والمعادن   •
ــادة المناعــة. ــي زي ــي تســهم ف الت

أن نرتدي المابس الدافئة وخصوصاً في   •
المساء.

أن ال نمســك الحاجــز الجانبــي للســالم، ســواء في المدرســة أو فــي األمكنة   •
العامــة، وأن ال نلمــس األســطح التــي مــن الممكــن أن تنقــل العــدوى.

أن نقــوم بغســل وتعقيــم األدوات التــي نســتعملها بعــد وقوعهــا على األرض   •
جيــداً.



اكتب	أجزاء	الجسم	الرئيسة	في	الفراغات

(	القدم، الذراع، الرأس، الساق،	الظهر،	اليد، الرقبة، البطن	)
?سؤال و جواب ?
ما الشيء الذي ال يملك عينًا ولكن يرى الشخص الذي يقف أمامه؟

من الذي أنذر قومه وهو ليس من اإلنس وال من الجن؟

شيء يظهر في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين وال يظهر بالساعة؟

ما اسم أول جبل وضع على األرض ؟

أصغر قارة في العالم كله هي؟

ماذا يقصد بالشرك األصغر؟

من هي أم البشر ؟

)المرآة(

)نملة سليمان(

)حرف القاف(

)جبل أبي قبيس في مكة(

)استراليا(

)الرياء(

)حواء(

إعداد الطالب: أحمد القطاونة

إعداد الرقيب : حمزة محمود القضاة
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-                          

أُْسَتْاِذْي َعلََّمَنْا َدْرَسْا

غرَس اأْلخاَق ِبنا غْرَسْا

إِْذ أْخَبَرَنْا َعْن آداْب

إِْذ َقاَل لََنْا َيْا أْحَبْاْب

ْارْع اْحَذْر فْي قْطِعَك للشَّ

ائُق بارْع مهما كاَن السَّ

لو ُكنَّا َجِمْيًعا َنْحَذْر

أْو نْشَهُد َيوًما منَظْر

لَْن نْنَسْاُه ُطوَل اْلُعْمِر

ِل سْطِر مْبَتِدًئْا مْن أَوَّ

َتْحِمْيَنا مْن خطِر المْوِت

َسْمًعْا َسْمًعا َهَذْا َصْوِتْي

واْنظْر حولَك فْي اطمئناْن

قْد يْقُتلَُك َيْا إْنساْن

ْارِع َنْاْس لَْم َنْفقْد ِفْي الشَّ

َقْد َيْجرُح ِفْيَنْا اإلْحَساْس

شعر الدكتور: عاطف العيايدة

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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درٌس في آداب المرور




