


كـلـمـتــنــــا
يحل علينا عيد األضحى المبارك بالتزامن مع صدور هذا العدد من مجلة 

الشرطي الصغير، فعيد األضحى فرصة طيبة لصلة األرحام وزيارة األقارب 

فرحاً  الجديدة  المالبس  وارتداء  والمرح  اللهو  إلى  باألضافة  واألحباب، 

وابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية العطرة.

 وال ننسى أعزائي األطفال أن نمأل أوقات الفراغ في العطلة الصيفية التي 

بدأت مؤخراً بما يفيدنا ، فمن الجميل قضاء عطلة صيفية ممتعة لكن األجمل 

أن نجمع بين االستفادة والمتعة من خالل تنمية قدراتنا العقلية والجسدية 

كممارسة األلعاب الرياضية، ومطالعة الكتب والمجالت،وال ننسى عالقاتنا 

مواقع  أو عبر  الهاتفي  االتصال  األقارب من خالل  مع  بالتواصل  األسرية 

التواصل االجتماعي.

أحاسيسهم  وتشاركهم  بالعيد  فرحتهم  األطفال  المجلة  أسرة  وتشارك   

على  يديم  أن  وجل  عز  وتدعو هللا   ، السعيدة  المناسبة  بهذه  ومشاعرهم 

أبنائنا الصحة والعافية، وأن نهيئ لهم حياة آمنة ، لتبقى قلوبهم مطمئنة 

هادئة عامرة بالمحبة  في وطن ينعم باألمن واالستقرار ، وكل عام والوطن 

وقائدنا جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم وأبناؤنا بخير.
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اقترَب عيُد      األضحى 
إعداد المعلم : عاطف العيايدة

اقترَب عيُد األضحى، وبدأَ أبو خالٍد يبحُث عن أضحيٍة، وفي يوٍم من األيام كان يجري اتّصااًل مع أحِد األشخاِص ويسأله 
عْن أضحيٍة مميّزة، سمعتهُ سجا، واقتربْت منه لتسأله بعد انتهاء المكالمة قائلة: ماذا تقصد يا أبي بقولك أضحية مميزة؟

طلَب أبو خالٍد من ابنته أْن تنادَي أخاها خالًدا من غرفته؛ ليشرَح لهما مًعا صفاِت األضحية حسَب ما وردت في الّدين 
اإلسالمي، نادْت سجا على أخيها، فجاَء وسلّم على والده، وجلَس بجانبه.

قاَل أبو خالٍد : هْل تعرُف يا خالد أهّمية األضحية، ومكانتها عند هللا؟

خالد : أعرف أّن الهدف منها إطعام الفقراء.

أبو خالٍد : أحسنت، وأنِت يا سجا ماذا تعرفين.

سجا : كّل ما يهّمني هو لباُس العيد يا أبي.

األضحية  عن  سألِت  إذاً  ولماذا   : ضاحًكا  خالٍد  أبو 

المميّزة؟.

دخلْت أّم خالٍد أثناَء الحديِث، وسلّمت، ثّم قالْت: جعَل هللا 
كّل أيّامنا أعياًدا، سمعتكم تتحّدثون عن عيِد األضحى.

أبو خالٍد : نعم يا أّم خالٍد، اقترَب عيُد األضحى، وكّل 

واحٍد منّا يستعّد له بالطريقة الّتي تعنيه.

أّم خالد : صحيح، فأنا سأنظُّف البيت، وأّعّد أطباَق 

الحلوى والكعك.

وأصدقائي  عّمْي  أبناِء  مع  سألعُب  وأنا   : خالد 

عندما نزورهم.

أبو خالٍد : أّما أنا فدوري األهّم هو شراء األضحية 

لما فيها مْن خيٍر وبركاٍت.

سجا : إذاً حّدثنا عن األضحية المميزة.

أبو خالد : تعرفون أّن األضحية ما يذبحه المسلم في 

يوم النَّْحر؛ أي يوم عيد األضحى وما يليه من أيّام التشريق الثالثة من بهيمة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم.

أم خالد : والغايةُ منها التّقّرب هللِ.

أبو خالٍد : نعم يا أّم خالد، ومن شروِط صّحتها امتالك صاحب األضحية لها، فال تكوُن امتلكت بطريقة غير صحيحة 

أو من ماٍل حرام.

خالد : فهمُت اآلن معنى أْن تكوَن األضحية طيبة يا أبي.

أبو خالد : نعم، فاهلل طيّب، ال يقبل إال طيّباً.

سجا : هذه المعلومات مفيدة يا أبي، وأضحيتنا ستكون طيبةً.

أبو خالد : هنالك شروطٌ لكّل نوٍع من أنواِع األضحية، سأخبركم عنها بعد شراِء أضحيتنا.

خالد :  مثُل ماذا يا أبي؟

أبو خالد : أْن تكون خاليةً من العيوب الجسدية 

والشكلية، وأن يكوَن لها عمٌر محّدد.

بخير       وعائلتنا  عاٍم  كّل   : خالد  أم 

وتقبّل هللا منا الطاعات.

لمشاهدة  ذاهٌب  أنا   : خالد  أبو 

األضحية، مْن يحّب منكم مرافقتي؟

الجميع : خذنا معك، خذنا معك.

طاعاتكم. اهلل  تقّبل 
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الّرياضة لألطفال ّيُة أهمِّ
إعداد: إخالص عطاهلل

تُْعد الّرياَضةُ َضُرْوريَّةً لألَطفاِل فِْي حيَاْتِِهْم األُولى؛ لِما لَها مْن فَوائَِد كثيرة تساعدهم فِْي 
التّفكيِر  التّركيِز في  تَُساِعُد على زيادِة  فالّرياَضةُ  َسلْيَمةً،  َصِحْيحةً  تَنشئَةً  أْجساِمِهْم  تَنشئَِة 
وتَْشِكْيِل  البّدنيِّة،  ولَياقَتِهم  األطفاِل  نشاِط  ِمْن  تَزيُد  كماْ  االستْذكاِر،  على  الُعقُوِل  وتَحفْيِز 
الّساريِة  باألمراِض  اإلصابِة  ِمَن  ،والتّقليُل  متوازٍن  بَشكٍل  عضالتِهْم  َونُموِّ أجساِدهْم،  قِواِم 
ِض لإلصاباِت والكسوِر ،كما تعمل على زيادِة  ، وضغِط الّدِم ،ووقايتِهْم مَن التّعرُّ َكالّسّكريِّ

توازِن األطفاِل، وخسارِة الوزِن الّزائِد، والتّخلِّص من الملِل والكآبِة.

  وفِْي ِظلِّ تداُخِل األجهزِة اإللكترونيِّة الحَدْيثِة أصبَح األطفاُل يُِضْيُعوَن كثيًرا من األوقاِت 
في العبِث بتلَك األجهزِة، على حساِب أوقاٍت هْم بحاجٍة لها في ممارسِة األلعاِب الّرياضيِّة 
مّما كاَن لهُ األثُر الّسلبيُّ على أجساِمِهم وعلى عقولِهم؛ ألنَّ العقَل الّسليَم في الِجْسِم الّسليِم.

األطفال  بتنشئِة  االهتمام  والّرياديّة  التعليمية  والمؤسسات  اآلباِء  جميِع  على  هنا  ومْن 
تنشئةً رياضيّة سليمة، بتوفير المرافق الخاصة والمهيأة لألطفال، بعيًدا عن ترِك الممارسة 

العشوائية التي قْد تُسبُّب األخطار لهم، وتؤذيهم إيذاًء مباشًرا.

لتكوَن  األوقاِت؛  ُكلِّ  في  ممارستِها  على  فاْحِرُصْوا  لكْم،  ُمْتعةٌ  األطفال  أحبّائْي  فالّرياضةُ 
ٍة وعافيٍة. أجساُمكْم فْي ِصحَّ

 الركن الخامس من أركان 
اإلسالم

إعداد المالزم ١: فادي الترك

األنوار وأغصان  البيت ويضعون  يزينون  الجميع  بيت جدته،كان  إلى  أبيه  ذهب سعيٌد في زيارة مع 
النخيل على الباب الرئيسي استعداداً الستقبال جدته بعد أدائها مناسك الحج برفقة عمه.

اندهش سعيد بهذا المنظر الجميل وقال ألبيه: ما أجمل هذه الزينة يا أبي، لكن أخبرني لماذا كل هذه 
الزينة؟ 

األب: يا بني العزيز إن الحج من أعظم األعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وهو الركن الخامس 
من أركان اإلسالم، فرضه هللا تعالى على المسلمين ، وتؤدى هذه الفريضة في شهر ذي الحجة، ويتحمل 
فيه المسلم المشقة والتعب، والبعد عن األهل والمال والولد؛ طلبًا لما عند هللا من ثواب، وسعيًا للفوز 

بجنته ورضاه.

سعيد: نعم وماذا أيضاً يا أبتي؟ 

األب: وقد سئل النبي صلى هللا عليه و سلم- أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان باهلل ورسوله قيل: ثم ماذا؟ 
قال: الجهاد في سبيل هللا، قيل: ثم ماذا ؟، قال: حج مبرور. )أخرجه البخاري( ، ونحن نستقبلهم هكذا فرحا 

بأدائهم لهذا الركن الذي أتمنى أن يرزقه هللا لي ولجميع المسلمين.

سعيد: نعم نعم، فهمت اآلن سبب هذه الزينة واالستعدادات الرائعة، إن شاء هللا سأذهب معك في العام 
القادم ألداء مناسك الحج.

العمة سلوى: هيا يا سعيد تعال وساعدنا، لدينا العديد من األعمال لنقوم بها.

سعيد: حسناً حسناً، إنني قادم يا عمتي الغالية.
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١٠١١

ــاوة  ــه بحف ــد أن اســتقبله أوالده وزوجت ــة بع ــي الصال ــس ف ــداً، وجل ــه مجه ــى مــن عمل ــو يحي رجــع أب

ــرح. وف

قال يحيى مبشراً والده: أبي لقد حفظت سورة الرحمن في أسبوع.

أبو يحيى متعجباً: وكيف فعلت ذلك؟

قال يحيى: لقد كنت كل يوم أحفظ بعض اآليات قبل أن أنام وأراجعها في الطريق إلى المدرسة.

أبو يحيى: هذا شيء عظيم، وال بد من التعلم من هذه التجربة.

هند: أبي لقد تعلمت خياطة الصوف .

أم يحيى بفرح: وكيف ذلك وأنِت لم تخرجي من البيت؟ 

ــع ال  ــذه المقاط ــا أن ه ــي، علم ــق بنفس ــوب وأطب ــع اليوتي ــض مقاط ــاهد بع ــت أش ــد كن ــد: لق ــت هن قال

تتجــاوز العشــرين دقيقــة فــي كل يــوم، فبعــد االنتهــاء مــن مراجعــة دروســي وواجباتــي أشــاهد وأعمــل 

ــي المهــام األخــرى. ــر ف دون التقصي

أبــو يحيــى: نحــن مقبلــون علــى إجــازة صيفيــة تحتــاج منــا أن نســتغل كل دقيقــة منهــا ، حدثونــي عــن 

مشــاريعكم القادمــة .

أم يحيى: أنا سألتحق بمركز قرآني لتعلم أحكام التجويد .

يحيى: سألتحق بمركز لتعلم مهارات الذكاء االصطناعي فهو مجال مهم للمستقبل.

هنــد: اتفقــت مــع بنــت خالتــي أن نأخــذ دروســاً مــع معلمتنــا اســتعداداً للمرحلــة الدراســية القادمــة؛ ألن 

المرحلــة اإلعداديــة مرحلــة جديــدة علينــا.

األم واألبناء: وأنت ماذا ستفعل يا أبي؟

أبــو يحيــى: لقــد اتفقــت مــع جارنــا أبــي مــراد أن نلتحــق بمركــز رياضــي لتعلــم بعــض العــادات الصحيــة 

المفيدة.

يــا هللا مــا أجمــل اإلنجــاز، ومــا أروع أن تكــون مختلفــا ومتميــزاً عــن غيــرك فــي تحقيــق هــدف أو تغييــر 

عــادة أو تعلــم مهــارة. ومــا كل ذلــك إال باســتغالل الوقــت، فــال تقــل: ال وقــت عنــدي بــل قــل: وقتــي عنــدي 

أشــتغله بذكاء، فمفتــاح اإلجــازات اســتغالل األوقــات.

استثمار 
األوقات

مفتاح اإلنجازات

إعداد المعلم: عالء العتال



كّلنا أصدقاٌء للشرطةألعاب األطفال 
إعداد الطالب: معتز جهاد محمد

إعداد الطالب : بشر سامح 

أَعلنِت المدرسةُ عْن دورٍة ألصدقاِء الشرطة، وّضَح مديُر المدرسة فوائد هذه الدورة لَِمْن سيلتحقوَن، وشّجع الطاّلب 
على حضورها، قّرر رشيٌد أْن يحضَرها مَع عدٍد من زمالئه، لكنّه سيأخذ موافقة والده.

عاَد رشيٌد إلى البيِت فِرحاً بأنّه سيصبُح صديقًا للشرطة، سلّم على والديه، وأخبرهما عن تلك الدورة، سأله والده عن 
أسباِب رغبته بحضوِر الدورة، فأجابه قائال: ليقوَل أصدقائي: إنّني صديٌق للشرطة.

، ومطلوٌب منه أْن يتعاون مع الشرطة  رّد عليه أبوه قائال: ال يكفي هذا السبب يا رشيد، فصديق الشرطة عليه مهامٌّ

في أداِء عملهم.

قالْت أّم رشيد: ولماذا يختارون طلبة ليكونوا أصدقاء للشرطة؟

أجابها أبو رشيد: ليزرعوا في نفوسهم حب الشرطة، ويبيّنوا لهم أدوارهم في الحفاظ على األمن، وحماية المجتمع.

رشيد: هل أنَت من أصدقاء الشرطة يا أبي؟

أبو رشيد ضاحكاً: نعم يا بنّي، كلّنا أصدقاء للشرطة ، فمْن غيرهم يسهر الليالي على راحتنا.

رشيد: إذا ال مانع لديَك من المشاركة في دورة أصدقاء الشرطة.

أبو رشيد: بالتأكيد يا بنّي، أنا أشّجع كّل شخٍص على التعاون مع الّشرطة في تأدية أعمالهم الكثيرة.

أم رشيد: هذا الوطُن لنا جميعاً، وحمايته والمحافظة عليه مسؤولية الجميع.

رشيد: من هذه اللحظة أنا صديٌق للشرطة، فاحذروا مني.

واحٍد:  بصوٍت  وقاال  الوالدان،  ضحك 
الشرطِة  صديَق  يا  النظاِم  على  سنحافظُ 

المقدام.

تُعد ألعاب األطفال جزءاً من حياتهم، إذ تقدم لهم المتعة والخيال وتساعد على توجيههم 
للتفكير بشكل سليم، لذلك يجب على األهل عند اختيار وشراء األلعاب لألطفال ضرورة 

مراعاة  األمور التالية:
• مراعاة حجم لعبة األطفال لتجنب خطر تعرضهم لالختناق.

 • تجنب شراء األلعاب ذات الجوانب الحادة البارزة أو المدببة، إذ إن ذلك قد يؤدي                        
إلى إصابة الطفل بجروح بالغة فى بعض األحيان.

    • تجنب شراء األلعاب المطلية من الخارج بطالء من مادة الرصاص، والتي يحتمل أن      
يضعها الطفل في فمه، مما قد يسبب له التسمم أو التخلف العقلي.

• االبتعاد عن  شراء بعض اللعب التي يسهل كسرها بسهولة، حتى ال تتسبب في تعريض 
جسم الطفل أو حياته للخطر.

إلرشادات السالمة  وفقاً  لعمره،  المناسبة  األلعاب  الطفل  إعطاء  يجب   •
المدّونة على اللعبة.

 • تجنب شراء البنادق ذات الكرات البالستيكية، أو التي تدفع مقذوفات ذات 
أجسام غريبة ،والتي تلحق ضرراً بجسم الطفل.

الشرطة

١٢١٣



إعداد الطالبة : ليان مأمون

ــار  ــو آثـ ــة نحـ ــة متوجهـ ــة المدرسـ ــي رحلـ ــات فـ ــل الطالبـ ــة تحمـ ــت الحافلـ انطلقـ
ـــراً، فرحـــت  ـــع حرارتهـــا كثي ـــم ترتف ـــالً والشـــمس ل ـــة، كان الجـــو جمي جـــرش التاريخي

الطالبـــات بهـــذه الرحلـــة، وأصـــوات الفـــرح والغنـــاء تمـــأل الحافلـــة.

غـــزل كانـــت تجلـــس بجانـــب النافـــذة، وتنظـــر إلـــى المناظـــر الخالبـــة والجميلـــة 
علـــى جنبـــات الطريـــق، كان الطريـــق يعـــج بحركـــة المركبـــات فـــي كال االتجاهيـــن.

ــة ،وتطلـــب مـــن  ــة الحافلـ ــة  تجلـــس فـــي مقدمـ ــرفة علـــى الرحلـ ــة المشـ المعلمـ
ــع. ــالمة الجميـ ــى سـ ــاً علـ ــا حفاظـ ــدم مخالفتهـ ــات ،وعـ ــزام بالتعليمـ ــع االلتـ الجميـ

ـــا  ـــان : ال ي ـــا لي ـــت له ـــا، فقال ـــدها منه ـــها وجس ـــت رأس ـــذة وأخرج ـــت الناف ـــاج فتح ريت

ـــك. ـــر علي ـــذا خط ـــذة فه ـــن الناف ـــك م ـــي رأس ـــوز أن تخرج ـــاج ال يج ريت

ريتاج : وما الخطر يا ليان؟ أنا فقط أريد أن أشعر بالفرح والسرور.

ـــد أن  ـــاً نري ـــن أيض ـــة، نح ـــذه الطريق ـــس به ـــن لي ـــي، ولك ـــك أن تفرح ـــن حق ـــان : م لي

نفـــرح، ولكـــن بهـــذا التصـــرف ســـتحولين فرحنـــا إلـــى حـــزن إذا تعرضـــت ألي ســـوء- 
ـــدر هللا-. ال ق

ادخلي وإال سأخبر المعلمة بما تفعلين.

ــا  ــب منهـ ــذة وطلـ ــن النافـ ــرج مـ ــاج تخـ ــة ريتـ ــائق الحافلـ ــاهد سـ ــك، شـ ــاء ذلـ أثنـ
ــول. الدخـ

نظرت المعلمة إلى ريتاج ونبهتها بعدم تكرار هذا التصرف الخاطئ.

قالت ريتاج : أنِت أيضاً يا معلمتي تُعدينه تصرفا خاطئاً، كما قالت ليان.

وماذا قالت ليان؟

ليان : قلت لها :إن هذا التصرف خطر عليك، ويمكن أن يعرضك للسقوط.

المعلمة : أحسنِت يا ليان، ومن أين لك هذا المعلومة؟

ليـــان : لقـــد قـــرأت مقالـــة فـــي مجلـــة الشـــرطي الصغيـــر التـــي تصدرهـــا مديريـــة 

األمـــن العـــام، تتحـــدث عـــن الســـلوكيات المروريـــة الخاطئـــة، ومنهـــا إخـــراج الـــرؤوس 
واألجســـاد مـــن النوافـــذ، والحـــوادث التـــي تنتـــج عنهـــا وتســـبب الوفيـــات واإلصابـــات.

ـــل الســـائقين  ـــن قب ـــرور م ـــد الم ـــزام بقواع ـــذا كالم ســـليم،  إن االلت ـــم ه المعلمـــة : نع

ـــى نحمـــي أنفســـنا مـــن مخاطـــر الحـــوادث. ـــة حت ـــة األهمي ـــي غاي ـــركاب هـــو أمـــر ف وال

ـــن  ـــرج م ـــدك أن ال أخ ـــان، وأع ـــا لي ـــك ي ـــذر من ـــي، وأعت ـــا معلمت ـــف ي ـــا آس ريتـــاج : أن

ـــرى. ـــرة أخ ـــذة م الناف

ـــي  ـــات ه ـــى ســـالمتك وســـالمة الطالب ـــاظ عل ـــاج، إن الحف ـــا ريت ـــنِت ي المعلمـــة : أحس

مســـؤوليتي، ويجـــب التعـــاون جميعـــاً حتـــى نســـتمتع بالرحلـــة ونعـــود ســـالمين، وأنـــِت 
ـــك. ـــى ســـالمة صديقات ـــى التزامـــك، وحرصـــك عل ـــك أيضـــاً عل ـــان شـــكراً ل ـــا لي ي

رحــلـــة  فــــــي 

ســة ر لمد ا

١٤١٥



طائر
اختارها النقيب: ياسر العودات

الببغاء القرمزي 
اختارها المالزم ١: فرات المعاني

١6١٧

)حديث شــريف عن االستشــفاء(

عــن عائشــة - رضــي هللا عنهــا مرفوعــاً: 
أن النبــيَّ صلــى هللا عليــه وســلم َكاَن يَُعــوُد بَْعــَض 

ــول: ــى، ويق ــِدِه اليُْمنَ ــُح بِي ــِه يَْمَس أْهلِ
َُّهمَّ رَبَّ النَّاِس، أذِْهب البَأَس   »الل

 َّ افِي الَ ِشفَاءَ ِإال اْشِف أنَْت الشَّ
ِشفاؤَك، ِشفَاًء الَ يَُغادِرُ َسقماً(.]متفق عليه(.

) ــر لصب ا ( ــن  ع ــه  بن ال ن  ــا لقم ــة  صي و

وذلــك بقولــه: )َواْصِبــْر َعلـَـى َمــا أََصاَبــَك ِإنَّ َذِلــَك ِمــْن َعــْزِم اأْلُُمــوِر( 

ــوادث  ــب، وح ــن مصائ ــه م ــزل ب ــا ين ــل م ــأن يتحّم ــه ب ــر ابنَ إذ أم

وأوصــاه بالصبــر بعــد األمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر؛ ألنـّـه 

ســوف يتعــّرض لإليــذاء؛ جــّراء هذيــن األمَريــن، فــإن صبــر فــإّن هللا 

ســيجزيه األجــر .

)آداب الســير علــى الطريــق(

• إفشــاء الســالم بيــن األشــخاص ســواء كان يعرفهــم أو لــم  
يعرفهــم .

• عدم رمي النفايات وبقايا الطعام في الطريق.

ــة  ــق حرك ــي تعي ــات الت ــراف الطرق ــى أط ــوس عل ــدم الجل • ع

ــوادث. ــوع ح ــي وق ــبب ف ــاة وتتس ــير والمش الس

أماكــن

كثيــرة  أنــواع     هنــاك 
مــن الطيــور تختلــف مــن 
ــكل  ــي الش ــر ف ــوع آلخ ن

مــن  وغيرهــا  والحجــم 
بعــض  تتمتــع  إذ  العــادات، 

ــة   ــوان مزخرف ــور بأل ــواع الطي أن
هــذا  فــي  ،وســنتعرف  االنتبــاه  تثيــر 

ــن  ــات ع ــض المعلوم ــى بع ــوع  عل الموض
: القرمــزي  الطائــر 

 يُعــد الطائــر القرمــزي مــن أغــرب أنــواع الطيــور فــي 
العالــم، إذ يمتــاز بجمالــه االســتثنائي المزيــن ببراعــة 

وألوانــه الجذابــة، والتــي ترتكــز علــى اللــون القرمــزي أساســاً والــذي اســتمد اســمه منــه، ويتميــز 
باللــون األحمــر النــاري والريــش الذهبــي ،إضافــة إلــى مزيــج متناســق مــا بيــن األخضــر واألزرق 
فــي األجنحــة ، و مــا يزيــد هــذا الطائــر جاذبيــة وشــهرة ذكاؤه الكبيــر  وقدرتــه الممتــازة فــي حفــظ 
الكلمــات والتكلــم بها،وتقليــده الصوتــي المذهــل جعــل منــه أحــد أكثــر الببغــاوات شــهرة ال ســيما فــي 

أمريــكا الجنوبيــة. 
يبلــغ طولــه نحــو )81( ســم، متوســط الــوزن نحــو )1 (كيلوغــرام ، وعمــره النموذجــي أكثــر مــن 

)40( إلــى )50( ســنة  ، وفــي الغالــب يتغــذى علــى الفواكــه والمكســرات والبــذور .
ــتخدم بشــكل  ــا يُس ــا يكــون منحنيً ــل عاجــي غالبً ــار طوي ــه ذات منق ــر أيضــاً ،أن ــز هــذا الطائ مــا يمي

ــق. أساســي لشــرب الرحي

عرين : بيت األسد

إسطبل: بيت للدوابخلية: بيت النحل

الُعش: بيت العصفور

استراحة

 الشرطي الصغير



إعالن

  إعداد العريف : عيسى المحاسنة

مــاذا تعرف
 عــن الصدمــة ؟

١8

تعريف الصدمة
هــي فشــل الجهــاز القلبــي الوعائــي فــي 

تزويــد الجســم بكميــة كافيــة مــن الــدم 
األنســجة  إلرواء  باألكســجين  محملــة 

الحيويــة.

أسباب الصدمة
* فشل القلب في ضخ الدم الكافي.

* نقــص حــاد فــي كميــة الــدم والســوائل فــي 

الجســم ممــا يــؤدي إلــى نقــص كميــة الــدم التــي 

القلــب. يضخهــا 

* توســع األوعيــة الدمويــة ممــا يســبب قلــة األكســجين 

الواصــل إلــى الخاليــا.

إسعافها:
• افتح مجرى الهواء وحافظ عليه مفتوحاً .

ــا  ــادة أو م ــع وس ــى بوض ــى األعل ــاب إل ــي المص ــع قدم • ارف

ــك. شــابه ذل

ــا  ــة أو م ــه ببطاني ــى حــرارة جســم المصــاب بتغطيت ــظ عل • حاف

شــابه  ذلــك. 



مدرسة

ســـيناريو ورســـــوم
إعداد الوكيل: سيف الربيحات 

حب األوطان من اإليمان

مرحبا يا ميمو هل  
ستشارك� 

باالحتفاالت الوطنية 
مع املدرسة ؟.

طبعاً يا أخي سيمو، لقد 
اتفقت مع صديقا� يف 

املدرسة بأن نحتفل 
باألعياد الوطنية التي �ر 

بها أردننا العزيز.
آهااا ... جميل ،  لقد 

عملنا عىل تجهيز األعالم 
والصور، واألغا¡ الوطنية 

وتدربنا عىل الرقصات 
الفلكلورية الشعبية. 

هذا جميل ورائع يا أخي ،ولكن هذا ال يكفي فحبنا لوطننا ليس 
باألغا¡ واألعالم فقط ،بل باإلخالص والعمل للوطن ،وأن نحافظ 

عىل بلدنا وممتلكاته العامة.

فالوطن هو املكان الذي نولد ونعيش فيه، ، ولذلك فنحن نرتبط 
بالوطن منذ مولدنا وحتى م¶تنا، فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش 

دون أن يكون لديه وطن ينتمي إليه، ويعيش به ويحتمي به 
ويحميه يف نفس الوقت

فحب األوطان من اإل�ان.

نعم يا أختي 
حب األوطان من 

اإل�ان.
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عصافير  الشرطي الصغير

امجد ابو حماد

بيسان مشعل 

حسام سمير سماره

سلمان اسامه محيسن

لين عماد

ميرال  بني عطافجر ابو الحسن

ٕالياس احمد الجراح

ثامر اسامه الخوالدة

راشد محمد الرميالت

عبد الحميد العوامله

محمد اسامه

ياسمين حسام الدعجة

ٕايلين سليمان النجام

جواد ادهم

سدين مشعل

غزل ويامن دلوع

مسك صدام

ينال صهيب

اسامة ؤالمار الترك

تقوى اسامه الخوالدة

راشد عماد االعمر

شوق حسام الدعجة

ماريا سليمان النجام

نبراس القريوتي

بشرى اسامه الخوالدة 

جوليا فادي المجالي

سلطان اكرم الحليقاوي

فرح محمد  الرميالت

ميرا العوامله

ٓايال احمد الهنداوي

ٔاسيد محمد  الخوالده

محمد وعبد الرحمن المشارقه

الهام محمد ٕاسماعيلعبد الرحمن القريوتي

ميرا ؤالمى الهنداوي

جنى محمد قديمات

الرين عبدالرحيم

انسام محمد  

غيث  مالك  بني  سالمه

فراس طالل

شمس النجداوي

محمد عمر درابسة

مالك ورحيق وتاال عبيدات

آيه ومحمد جوده

عبد القادر طلحه القراله

ماسا صهيب

تاال وتقى ايمن

قمر النجداوي

جوري مفيد

الين ابوهزيم

قصي حاتم الدلوح

عون وسند وكرم  ربيحات

ريماس اسماعيل

وتين مهند عارف

حمزه عالء

زيد عمر قيسيه

حنين حاتم الدلوح

مريم طارق

تقى رشاد

كنان عبداهلل العبادي

مسك معاذ

ليال ابو الحسن



ب ا جو و ل  ا ســؤ
إعداد الطالب: أحمد القطاونةإعداد الطالب : أيهم مهنا

ــم  ــد أت ــر! لق ــالد أمي ــد مي ــوم عي ــه ي إن
ــتمتع  ــره، اس ــن عم ــعة م ــوم التاس الي
عائلتــه  مــع  باالحتفــال  كثيــراً  أميــر 
وأصدقائــه الذيــن أحضــروا لــه العديــد 

مــن الهدايــا فــي هــذا اليــوم الرائــع.
أميــر  التــي حصــل  الهدايــا  أجمــل  كانــت 
عليهــا هــي عبــارة عــن دراجــة أحضرهــا 

والــده لــه احتفــاالً بعامــه الجديــد.
ــى الحديقــة المجــاورة لمنزلهــم  ــذا ذهــب إل ــر االنتظــار طويــالً دون أن يلعــب بالدراجــة، ل ــم يســتطع أمي ل

ــاً بالفــرح والمــرح. ــدأ يلعــب بهــا وكان يومــاً جميــالً مليئ وب
فجــأة وبينمــا كان يلعــب، ظهــر أحــد زمالئــه فــي الصــف واســمه أحمــد، يُعــرف عــن أحمــد بأنــه ولــد كثيــر 
التنمــر علــى اآلخريــن ،فــذات مــرة قــام أحمــد برمــي حقيبــة أميــر علــى األرض ، ومــن المواقــف الســيئة التــي 
قــام أحمــد بهــا عندمــا كســر نافــذة الصــف اتهــم أميــر بهــذا العمــل، ولــم يســتطع أميــر أن يدافــع عــن نفســه 

أمــام المعلمــة وحرمتــه مــن اللعــب فــي وقــت االســتراحة وبقــي وحيــداً فــي الصــف..
ــه هــذه المــرة ومــا األذى  ــه ال يحــب أميــر رؤيــة أحمــد فهــو ال يعــرف مــا الــذي ســيقوم أحمــد بفعل ولهــذا كل

الــذي سيســببه لــه.
وكما توقع قام أحمد ركله وكسر دراجته الجديدة التي أحضرها والده له.

بقي أمير يفكر في أفعال أحمد طيلة الليل، وقرر أن يواجهه في اليوم التالي ويتصدى له.
وباليــوم التالــي كان أميــر متوجهــاً للحديــث مــع أحمــد ولكــن رآه يقــف مــع أخيــه األكبــر مصطفــى، وتبيــن ألميــر 
أن مصطفــى متنمــر أكثــر مــن أخيــه أحمــد، إذ إنــه أخــذ النظــارات التــي يرتديهــا أحمــد ورماهــا أرضــاً وصــراخ 

فــي وجهــه.
عندهــا علِــم أميــر بالســبب الــذي يجعــل أحمــد متنمــراً، هــذا كلــه بســبب أخيــه األكبــر وتعاملــه معــه. فبــدالً مــن 
مواجهــة أحمــد، قــرر أميــر بــأن يقــف جانــب زميلــه فذهــب إليــه وأعطــاه نظارتــه، لــم يصــدق أحمــد بمــا قــام بــه 

أميــر ال ســيما بعــد مــا قــام بــه مــن أفعــال مزعجــة ومؤذيــة فشــكره كثيــراً وتأســف لــه عــن أفعالــه.
وبســبب مــا قــام بــه أميــر مــن فعــل لطيــف، لــم يعــد أحمــد متنمــراً ليــس فقــط علــى أميــر وإنمــا علــى جميــع 

زمالئــه بالمدرســة وأصبــح صديقــاً لطيفــاً للجميــع.

- ما أعلى جبل في العالم؟  الجواب: جبل إيفرست.

التنمر

 - كــم مرة وردت كلمة)نِْحلةً(
فــي القرآن الكريم ؟ 

مرتــان  واحــدة،  مــرة   (  -

(؟ مــرات  ثــالث 

 الجواب :
 مرة واحدة .

ينــام وإحــدى  الــذي  الحيــوان  مــا    -
ــوت  ــن ، الح ــة ؟ ) الدلفي ــه مفتوح عيني

فــرس البحــر(؟
 الجواب :
 )الدلفين(.

م ؟
أيا

 )8
،5

ض )6،
- في كم يوم خلق هللا األر

الجواب : 
) 6 أيام( .

ــر  ــرأ بالعكــس وال يتغي - مــا الفاكهــة التــي تقُ
ــة، خــوخ( ــب، فراول اســمها ؟ )عن

الجواب :
) خوخ(.
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اختارتها  الطالبة: شيماء تركي

هخا

ن لّو
اختارها الرقيب: حمزة القضاة
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إعداد الوكيل 
عبد اهلل ابو هزيم

تجربة الماء المتدفق

األدوات المطلوبة للتجربةاألدوات المطلوبة للتجربة

خطوات العملخطوات العمل

التفسير العلمي للتجربةالتفسير العلمي للتجربة
نالحظ كيف انتقل الماء إلى المناديل ، كما نالحظ اختالف درجة اللون في نالحظ كيف انتقل الماء إلى المناديل ، كما نالحظ اختالف درجة اللون في 

األكواب بسبب خاصية انتقال الماء من األماكن ذات التركيز العالي إلى األكواب بسبب خاصية انتقال الماء من األماكن ذات التركيز العالي إلى 
األماكن ذات التركيز األقل .األماكن ذات التركيز األقل .

نضع المناديل داخل األكواب بهذا الشكل، في كل نضع المناديل داخل األكواب بهذا الشكل، في كل 
كوبين منديلكوبين منديل

اآلن تبللت المناديل وأخذت اللون من الكوب الذي دخلت فيه .اآلن تبللت المناديل وأخذت اللون من الكوب الذي دخلت فيه .

نضع  في كل كوب من األكواب التي بداخلها ماء نضع  في كل كوب من األكواب التي بداخلها ماء 
لونًا من ملونات الطعام .لونًا من ملونات الطعام .

نمأل ثالثة أكواب إي منتصفها بالماء ، ونرتبها بهذا نمأل ثالثة أكواب إي منتصفها بالماء ، ونرتبها بهذا 
الشكل ، كأس بداخله ماء ووراءه كأس فارغالشكل ، كأس بداخله ماء ووراءه كأس فارغ

نطوي المناديل بشكل مستطيل نطوي المناديل بشكل مستطيل 

مــاء
لفافة مناديل ورقية

ملونات الطعام

أكواب شفافة



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  

اختارتها الطالبة :  سلسبيل جابر

يُعـــد ركـــوب الدراجـــة الهوائيـــة مـــن الهوايـــات المفضلـــة لـــدى الكثيـــر مـــن األطفـــال 
ـــة  ـــة الدموي ـــب واألوعي ـــة القل ـــزز صح ـــم، وتع ـــى قلوبه ـــرور إل ـــة الس ـــل البهج ـــي تدخ فه

ـــة ـــام قوي ـــاء عظ ـــام، وبن ـــكل ع ـــم بش ـــة الجس ـــتوى لياق ـــن مس ـــا تحس ـــن، كم والرئتي

ولكـــي نتجنـــب العديـــد مـــن اإلصابـــات والمخاطـــر أثنـــاء قيـــادة الدراجـــات 
علـــى الطريـــق يجـــب مراعـــاة قواعـــد المـــرور اآلتيـــة:

قواعد ركوب الدراجات الهوائية

• إتقان قيادة الدراجة بمهارة عالية.

• أن تكون الدراجة مناسبة لحجم الطفل.

•  مراعاة اتجاه السير.

•  االنتباه إلى الشواخص المرورية والتقيد بها.
• عدم قيادة الدراجة على األرصفة.

• االنتباه إلى المركبات أثناء المسير خوفاً من وقوفها المفاجئ.

• عدم قيادة الدراجة بيد واحدة حتى ال تفقد التوازن وعدم السيطرة عليها.

• عدم حمل األمتعة أثناء قيادة الدراجة وأثناء االنتقال من مكان إلى مكان آخر. 
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