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إن بقاءنا تحت أشعة الشمس  

لفــــــــــــــــــــترات طـــــــــــــــــــــــــويلة 

 يـعــــــــرض حياتنا للــــــــخطر
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أبناؤنا أملنا وهبة الله لنا، هم يف أعناقنا أمانة، وهم غرس أيدينا، ما نزرعه 

فيهم نحصده، وخري ما نزرعه فيهم القيم واألخالق الحميدة، وانطالقا من 

ثقافية  تحتويه من مضامني  الصغري ومبا  الرشطي  فإن مجلة  املفهوم  هذا 

وتربوية تساهم يف تنشئة جيل واعٍ ومثقف، ومع دخولنا يف العطلة الصيفية 

بعد انتهاء عام درايس طويل علينا أن نستثمر وقت الفراغ مبا ميتعنا ويفيدنا 

ويُذكرنا بأننا طلبة علم وفرسان وعي وثقافة. 

املبارك  األضحى  عيد  وحلول  الحج،  لفريضة  املسلمني  أداء  اقرتاب  ومع 

علينا جميعا أن نعمل عىل تعزيز املعاين الجليلة للعيد وشعائر فريضة الحج 

أبنائنا، ففيهام تتجىل معاين اإلنسانية والرحمة واملحبة  وغرسها يف نفوس 

وصلة األرحام، وهي معاٍن تسمو بالنفس البرشية نحو العز والفخار ونحو 

مزيد من الرتابط والتواصل األرسي.

األردنية  واألرسة  األطفال  أبناءنا  تهنئ  املجلة  تحرير  أرسة  فإن  وهنا   

امللك  الدينية، وكل عام وأنتم والوطن وجاللة  املناسبات  الواحدة بهذه 

عبد الله الثاين –حفظه الله- بخري .

كـلـمـتــنــــا
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 إعداد الطالبة: بتول منذر

يأتــي عيــد األضحــى فــي اليــوم العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة، وهــا هــو محمــد كغيــره مــن األطفــال 

اســتيقظ فرحــاً ســعيداً واســتعد للذهــاب ألداء صــاة العيــد برفقــة والــده وأشــقائه .. وبينمــا هــم فــي 

الطريــق إلــى المســجد قــال محمــد لوالــده:  اشــعر يــا أبــي بــأن هــذا العيــد مختلــف عــن عيــد الفطر.. 

فقــال األب: نعــم يــا ولــدي فهــذا العيــد هــو عيــد األضحــى، ويســبقه يــوم عرفــة يــوم وقــوف حجــاج 

ــى  ــل رضــى هلل تعال ــاس أضحياتهــم لني ــه الن ــدم في ــد يق ــي العي ــات... وف ــى عرف ــت هللا الحــرام عل بي

ــف عــن  ــه أيضــا تختل ــا أبــي صات ــم..  فســأل محمــد والــده، وهــل ي ــاء ســنة رســوله الكري واحي

صــاة عيــد الفطــر؟... ضحــك األب وأجابــه: ال يــا بنــي إنهــا نفــس صــاة عيــد الفطــر المبــارك.. ثــم 

ســأل محمــد أيضــًا: مــاذا ســنفعل بعــد أداء صــاة العيــد يــا أبــي؟.. فأجابــه أبــوه: ســنضحي أضحيتنــا 

ونذهــب لزيــارة األقــارب إن شــاء هللا... فــرح محمــد وقــال: إننــي متحمــٌس جــداً يــا أبــي هيــا بنــا... 

 فــرح األب لفــرح ابنــه وقــال  أعــاده هللا علينا أعواماً عديدة بفرح وأمان  
بخيــر. وأنتــم  عــام  وكل   

مباركأضحى
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اختارتها الطالبة: سندس اليمن

أديسونتوماس
ــدة  ــة لم ــي المدرس ــم ف ــية، تعل ــي الجنس ــو أمريك ــام 1847م  وه ــون ع ــاس أديس ــد توم ول

ثاثــة شــهور ثــم طــرد مــن المدرســـة لفشــله وبــطء اســتيعابه، فقــررت أمــه أن تعلمــه فــي البيــت 

وعلمتــه  مــادة العلــوم، وقــد طلــب تومــاس مــن أمــه أن تصنــع لــه معمــاً فــي البيــت فوافقــت 

وصنعــت لــه المعمــل، وفــي يــوم مــن األيــام مرضــت أمــه، وكانــت لهــا عمليــة فــي الليــل، ولــم 

يتمكــن الطبيــب مــن إجــراء العمليــة لهــا ألنــه ال يوجــد إنــارة، فذهــب تومــاس إلــى المعمــل، وقــرر 

أن يختــرع المصبــاح الكهربائــي وحــاول )99( محاولــة ولكنهــا بــاءت بالفشــل، وفــي آخــر األمــر 

تمكــن مــن اختــراع المصبــاح الكهربائــي، وقبــل وفاتــه قــال إن الــذي فعلتــه لــم يكــن ذكاًء ومــا 

فعلتــه كان )1%( ذكاء و)99%( جهــد وإصــرار.

 ومــن أهم اختراعاته:

-  المصباح الكهربائي.

 -  نظام توليد للبنزين.     

-  اختراع أول جهاز لعمل األفالم. 

-  الهاتف الكربوني.  

 -   محاكي الصوت.
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إعداد المعلم: أسامة قصراوي

التعلــم الصيفــي نــادي 

ــهُ، وقــال لوالدتــه: لقــد  ــا، ألقــى حقيبت ــِه حزينً ــى بيت ــِس إل عــاَد يحيــى ظهيــرةَ يــوم الخمي
أزعجتنــي المعلمــةُ بمــا قالتــهُ لنــا اليــوم، فهــي ال تريــد ســوى أن تتعبنــا، وتجعلنــا نعمــل 

ونــدرس حتــى فــي أوقــاِت العطلــِة.
تقُدمــت األم مقبّلــةً رأس طفلهــا: عزيــزي يحيــى علــى مهلــك، قــل لــي مــا بــك ومــا حصــل معــك 

. لتفصيل با
يحيــى: تعلميــن يــا أمــي لقــد أنهينــا اختبــارات العــام الدراســي، وقّدمناهــا وهللِ الحمــد، لكــن معلمتــي 

تقــول لنــا: جهــزوا أنفســكم للنــادي الصيفــي، جميــع الطــاب أنزعجــوا وأنــا منهــم، وقليــل مــن فــرح 
أفــا يحــق لنــا أن نرتــاح قليــا؟

ــل  ــت تتخي ــه دراســة، فأن ــادي الصيفــي فقــط في ــك أّن الن ــال ل ــك، أوالً مــن  ق ــى مهل ــزي عل األم: عزي

مــا لــم تشــاهده مــن قبــل، ولمــاذا لــم تســأل معلمتــك، واســتفدت منهــا؟ ثــم مــن قــال لــك أن هــذه هــي 
فعاليــات النــادي فقــط، علــى العكــس تمامــاً، بــل هــي حّصــة واحــدةٌ كل يــوم، ثــم يأتــي مدربــو النــادي، 
ــوب  ــك أساســيات الرك ــه، ويعلمون ــي ركوب ــح فارســاً ف ــف تصب ــل، وكي ــوب الخي فســاعةٌ يعلمــوك رك
ــف  ــة، وكي ــافاٍت طويل ــوده لمس ــف تق ــعادته، وكي ــه وس ــت غضب ــان وق ــع الحص ــل م ــة التعام وكيفي
ــك  ــع زمائ ــت االســتراحة، فتتشــارك م ــي وق ــك يأت ــد ذل ــةً مدهشــة، وبع ــف وقف ــه يق تجعل

ــار. ــم الجماعــة واإليث ــم قي ــاون معهــم وتتعل وتتع
يحيــى : فقــط هكذا يا أمي؟
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ــد بحيــث تصبــح فارســاً شــجاعاً  ــة والصي ــل يعلمــوك ايضــاً مهــارة الرماي األم قائلــة: بالطبــع ال، ب

فتتقــن الركــوب والرمايــة، وهــذا مــا وصــى بــه رســولنا الكريــم بقولــه: علمــوا أوالدكــم 
الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل.
يحيى: يعني يا أمي نســبح، آه آه..!

األم: أضحــك هللا ســنك يــا يحيــى، هــذا الــذي يهمــك فقــط، بالطبــع نعــم وســتصبح ســباحاً 

ماهــراً، تتفــوق علــى كل أصدقائــك، لكــن ابــذل هــذه النّيــة هلل تعالــى.
ــى  ــا يحي ــدك ي ــا عن ــم قــال: م ــا ث ــه، وســلّم عليهم ــه مــن عمل ــد عودت ــت بع ــى البي ــد يحي دخــل وال

ــل؟ ــت منفع ــاذا أن ولم
يحيــى: أريــد الذهاب اآلن للنادي الصيفي يا أبي.

ضحكــت األم وقالــت: لقــد كنت غاضبــاً ال تريد الذهاب، ماذا تغير يا عزيزي.

شــّوق الوالــد يحيــى قائــا: وال تنــَس عزيــزي، فهنالــك رحلــة كشــفية فــي البــر تعلمــك فنــون التعامــل 

مــع الطبيعــة، وتمــرن جســمك علــى الخشــونة، وتجعــل منــك رجــا، وتعتمــد علــى نفســك فــي صنــع 
ــل  ــف تتعام ــة، وكي ــر أليف ــات غي ــض الحيوان ــن بع ــذر م ــف تَح ــم كي ــك، وغســل مابســك، وتتعل طعام

معهــا.
يحيــى: شــوقتني يــا والــدي بمــا قلــت، بقــي 

ســتة أيــام نســأل هللا أن يعّجــل بهــا.
ضحــك األب واألم، وضحــك يحيــى، وتناولــوا 

طعــام الغــداء.

9



اختارها المالزم1: فرات نايف المعاني

مـــا أثر الصدق علـــى الفرد والمجتمع:

 • الصـــدق منجاة لصاحبه.

 • ينـــال به رضا هللا وثوابه.

 • يكســـب محبة الناس.

 • ســـبب مـــن أســـباب النجـــاح فـــي الحيـــاة والعمـــل 

ــا. ــة وغيرهـ والدراسـ

كيف يكون اإلنسان أمينًا ويصبح موضع ثقة ؟ 

بـــأداء  والتزاماتـــه  عهـــده،  علـــى  يحافـــظ  حيـــن 

وحفظهـــا. الحقـــوق 

مـــا اآلثـــار اإليجابية لألمانة علـــى الفرد والجماعة ؟ 

 • تعمـــل علـــى تقوية صلة اإلنســـان بربه وصلته بالناس. 

 • يكســـب محبة الناس ويصبح موضع ثقتهم.

 • يســـهم في توطيد العاقات بين أفراد المجتمع. 

أشكال الصدق :

-الصدق بالقول.

-الصدق بالعمل.
-الصدق في الوعد.

-الصدق في التعامل.

الصدق واألمانة
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واحة الشرطي
 الصغير

إعداد النقيب: ياسر العودات

عن أنس رضي هللا عنه أن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قال:

ــه  ــون أحــب إلي ــى أك ــم حت ــده ال يؤمــن أحدك ــذي نفســي بي ) وال
ــن( ــاس أجمعي ــده والن ــده وول ــن وال م

 محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم

... رواه البخاري

ا بـتـســـا  مة

   اختبر ذكائك

أم القــرى: مكة المكرمة
أم الكتاب: الفاتحة

أم اللغــات: اللغة العربية
ــن: عائشــة زوجــة الرســول   أم المؤمني

صلــى هللا عليــه وســلم.

امهات

المناديــل  مــن  اشــترى رجــل عــدداً 

الورقيــة بســعٍر مرتفــع، وحيــن وصــل 

ــتراها  ــه اش ــه ألن ــرت زوجت ــه تذم ــى منزل إل

طالبــاً  البائــع  إلــى  فرجــع  الســعر،  بهــذا 

إعادتهــا واســترجاع الثمــن، فلمــا ســأله عــن 

ــى أنفــي( . ــار عل ــوا كب الســبب أجــاب: )طلع

ــا ال  ــة، وغالب ــا وال حرك ــدر صوت ــه ال يص ــه، ألن ــس ب ــيء ال تح ش
ــو  ــا ه ــت، فم ــي أي وق ــيظهر ف ــه س ــك فإن ــان وإذا فارق ــارق اإلنس يف

ــذا الشــيء؟ ه
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بقلم المالزم1: فادي الترك
ئــلـتـــي عا مـــــــع   حلــة  ر

فــي صبــاح يــوم الجمعــة اســتيقظ زيــد وأخــوه علــي وهمــا مســتعدان للذهــاب فــي رحلــة إلــى 

ــار اســتقا الســيارة  ــام اإلفط ــا طع ــد تناولهم ــاء، وبع ــة والنق ــال الطبيع ــث جم ــون حي محافظــة عجل

وانطلقــا برفقــة عائلتهمــا بفرحــة وســعادة، وبعــد ســاعة مــن المســير تقريبــاً وصلــوا إلــى محافظــة 

عجلــون، ونزلــوا فــي منطقــة مثلــث اشــتفينا التــي تتميــز بطبيعتهــا الجبليــة الخابــة، حيــث أشــجار 

ــة. ــرة مــن المنطق ــي تغطــي مســاحاٍت كبي ــوط الت ــر والبل الســرو والصنوب

قــام زيــد وعلــي بمســاعدة والدهمــا بوضــع األغــراض فــي المنطقــة 

المخصصــة لجلــوس العائــات، وبعــد ذلــك اســتأذنا والديهمــا للذهــاب 

فــي جولــة داخــل المنطقــة، فســمحا لهمــا بشــرط عــدم االبتعــاد كثيــراً.

وأثنــاء تنزههمــا رأى علــي رجــاً يرتــدي زي األمــن العــام فاســتغرب 

ــا أعــرف  ــا، فأن مــن ذلــك وســأله بعــد تحيتــه: لمــاذا أنــت موجــود هن

أن رجــال الشــرطة موجــودون فــي الشــوارع واألحيــاء ؟.

فأجابــه الشــرطي مبتســما: أهــا بــك يــا صغيــري، نحــن نعمــل فــي اإلدارة 

البيئــة  لحمايــة  الملكيــة 

والســياحة، ونقــوم بدورنــا 

ــة والمناطــق  ــة البيئ بحماي

ومرتاديهــا. الســياحية 

زيــد: كــم هــذا رائــع، وكيف 

تقومــون بذلك ؟
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ئــلـتـــي عا مـــــــع   حلــة  ر
الشــرطي: نحمــي المناطــق البيئيــة ممــن يقومــون 

ــك  ــة وســرقتها، وكذل ــع األشــجار الحرجي بتقطي

ــي  ــران ف ــن إشــعال الني ــن م ــذر المواطني نح

ــزه، كمــا  ــع التن ــة مــن مواق األماكــن الخاطئ

نحمــي المواقــع األثريــة والســياحية مــن 

ــد  ــى العدي ــة إل ــرقة، باإلضاف ــداء والس ــر االعت خط

ــا. ــوم به ــي نق ــام الت ــن المه م

 رد علــٌي علــى رجــل الشــرطة باندهــاش: لــم أكــن 

أعــرف شــيئاً عــن هــذا الــدور الــذي تقومــون  بــه 

شــكراً لــك على هــذه المعلومات الرائعة،وشــكراً 

لجميــع رجــال الشــرطة علــى أدوارهــم التــي 

يقومــون بهــا فــي جميــع مواقعهــم.

وقــال  الشــرطي  شــكر  زيــد  وكذلــك 

ــات  ــذه المعلوم ــديَّ به ــأخبر وال ــه: س ل

الرائعــة، وأعــدك أن نحافــظ علــى نظافة 

ــا. ــكان تنزهن م
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صديُق إشارات المرور
اعتــاد راشــد علــى النظــر إلــى إشــارات المــرور عنــد المــرور بهــا، فكلمــا مــّرت ســيارة والــده مــن 
أّي شــارٍع عليــه إشــارات بــدأ يصفـّـق قائــا: يــا رب أخضر..فقــد عــرف أّن اللــون األخضــر يســمح لهــم 

بتجــاوز الطريــق، وعــدم الوقــوف.
كانــا أّمــه وأبــوه يضحــكان كلمــا اقتربــا مــن أيّــة إشــارة، ويذكرانــه إذا ســها عــن أحدهــا، حتّــى أنــه 
قــد اســتطاع مــع األيــام معرفــة عــدد اإلشــارات التــي يمــرون بهــا، ومواصفــات كّل واحــدة واألماكــن 

التــي تحيــط بهــا.
ظــّل راشــد معجبـّـا بالــدور الكبيــر الـّـذي تقــوم بــه إشــارات المــرور دون أن تتكلـّـم، فهــي تنظــم الّســير 
بــكّل دقّــة، وكل الّســواقين والمــاّرة يلتزمــون بأضوائهــا الســاحرة، وفــي إحــدى المــّرات الحــظ راشــد 
علــى إحــدى اإلشــارات أن أحــد الســائقين قــد قطــع اإلشــارة الحمــراء، فصــرَخ بأعلــى صوتــه: هــذا 

الســائق مجــرم، أيــن الشــرطة عنــه يــا أبــي؟.
ــوم  ــر تق ــرات تصوي ــك كامي ــّي، هنال ــا بن ــف ي ــة: ال تخ ــده قائل ــه بي ــكت أم ــوه، وأمس ــه أب ــر إلي نظ

بمراقبــة اإلشــارات، ســينال عقابــه.
قــال األب: نعــم يــا راشــد مــن يقطــع اإلشــارة مجــرم، وتجــب 

محاسبته.
قــال راشــد: إشــارة المــرور عنــوان للنظــام، ومــن يقطعهــا 

يخالــف النظــام.
قالــت األم: مــا أجمــل كامــك يــا راشــد، أنــا 

فخــورة بــك يــا بنــّي.
أصدقــاء  مــن  راشــد  وقــال:  األب  ضحــك 

وفــّي. صديــق  وهــو  المــرور،  إشــارات 
ــا، وتنظــم  ــرور تحمين ــال راشــد: إشــارات الم ق

ــات. ــي الطرق الســيَر ف
ــون  ــى الل ــرت إل ــا تغيّ ــارة عندم ــى اإلش ــد إل ــر راش نظ
ــق، فاإلشــارة  ــي انطل ــا أب ــا ي ــه: هيّ ــال ألبي األخضــر، وق

ــتعداد. ــى اس ــن عل ــراء، ونح خض
انطلــَق أبــو راشــد ســعيداً بعائلتــه، وبابنــه صديــق 

إشــارات المــرور كمــا ســّماه.
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اختارها المالزم2: مالك الغزالي

ــأدوات  ــر ب ــا، فك ــو به ــي يله ــةً لك ــرةً ورقي ــع طائ ــي( أن يصن ــام أراد )عل ــن األي ــوم م ــي ي ف

ــة  ــواد فأحضــر األوراق الملون ــز الم ــور باشــر بتجهي ــى الف ــا، وعل صنعه

والصمــغ وأعــواد الخشــب، وخيطــا طويــا، حــاول أن يصنــع 

ــار كيــف  ــاً واحت ــرة بنفســه فوجــد األمــر صعب الطائ

يبــدأ، وكيــف يضــع األعــواد وأيــن يلصــق الصمغ 

ومــاذا يفعــل بالخيــط .

فأخــذ يفكــر طويــاً باألمــر حتــى خطــر 

ــى  ــوع عل ــن الموض ــث ع ــأن يبح ــه ب ببال

ــب  ــح الحاســوب وكت ــم فت ــت... ث شــبكة اإلنترن

عبــارة كيــف أصنــع طائــرة ورقيــة .. فوجــد موقعــاً 

جيــداً يشــرح الخطــوات بوضــوح، ومــن ثــم بــدأ بتطبيــق 

الطائــرة  مــن خطــوات ونفذهــا ونجــح بصناعــة  قــرأ  مــا 

الورقيــة بألوانهــا الزاهيــة وذيلهــا الطويــل، وبعــد ذلــك أخــذ طائرتــه 

الورقيــة إلــى ســاحة الحــي وأخــذ يشــد الخيــط عكــس الريــح حتــى طــارت 

ــه...    ــراً واســتمتع بوقت ــرح كثي ــي الســماء وف ــاً ف عالي

الورقية

١٥



إعداد الطالب: المعتصم عبدهللا قواسمة

ــة  ــى مدين ــة إل ــي رحل ــه ف ــة عائلت خــرج معتصــم برفق
العقبــة، كانــت الشــمس ســاطعة ودرجــة الحــرارة عالية 
قــال أبــو معتصــم ألطفاله: ال تلعبوا تحت أشــعة الشــمس 
المباشــرة حتــى ال تتعرضــوا لضربــة شــمس،ركض 
وهــل   ... مســتغرًبا  لــه  وقــال  أبيــه  إلــى  معتصــم 
الشــمس تضربنــا يــا أبــي؟! .... قــال لــه أبــوه ضاحــًكا 
ال يــا معتصــم ال تضربنــا، ولكــن اذهــب إلــى رجــال 
ــاك  ــن هن ــوا متواجدي ــاع المدنــي حيــث كان الدف
ــادرة لهــم تحــت عنــوان  ــذ مب مــن أجــل تنفي
»حياتــك بتهمنــا« ذهــب معتصــم إلــى رجــال 
الدفــاع المدنــي مســتفهًما ومتشــوقاً لمعرفــة مــاذا تعنــي ضربــة الشــمس، وبعــد أن ســلم عليهــم وعــرف 
علــى نفســه، ســألهم مــاذا تعنــي ضربــة الشــمس وهــل نراهــا حيــن تضربنــا؟..... ضحــك رجــل الدفــاع 
المدنــي وقــال: ال يــا معتصــم ولكــن التعــرض المباشــر، واللعــب تحــت أشــعة الشــمس الســاطعة يعــرض 

حياتنــا وحيــاة اآلخريــن للمخاطــر . 
معتصــم: ولكــن كيــف نحمــي أنفســنا مــن خطرهــا، قــال رجــل الدفــاع المدنــي: أحســنت هــذا ســؤال مهم.. 
يجــب علينــا معرفــة أن الشــمس مفيــدة وهــي تمــد أجســامنا بالطاقــة، ولكــن اللعــب تحــت أشــعتها المباشــرة 
وألوقــات طويلــة يعــرض حياتنــا للخطــر؛ لذلــك يجــب عــدم اللعــب ألوقــات طويلــة. قــال معتصــم: يــا عمــاه 

... كيــف نحمــي أنفســنا، ومــا هــي أعــراض ضربــة الشــمس؟
رجــل الدفــاع المدنــي: هنــاك عامــات وأعــراض إذا ظهــرت علــى أحــد يكــون قــد تعــرض لضربــة شــمس 

ومنهــا: التعــرق، وبــرودة، وشــحوب الجســم والشــعور بالغثيــان، لذلــك يجــب علينــا وقايــة أنفســنا، وإذا 
ــى  ــد عل ــل والتبري ــى الظ ــه إل ــة المصــاب ونقل ــه طمأن ــوم ب ــا نق ــأول م ــة شــمس ف ــا لضرب ــرض أحدن تع
ــي اإلســعافات الازمــة  ــاع المدن ــدم رجــال الدف ــم الطــوارئ الموحــد )911( ليق ــى رق جســمه واالتصــال عل
ونقــل المصــاب إلــى المستشــفى، وفــي نهايــة الحديــث ســأل رجــل الدفــاع المدنــي معتصــم: هــل اســتفدت 
ــًدا وســوف أنقلــه إلــى أســرتي  مــن هــذه المعلومــات؟ قــال معتصــم: نعــم لقــد تعلمــت اليــوم درًســا جدي

وأصدقائــي، شــكًرا لكــم يــا نشــامى الوطــن وحفظكــم هللا.
عــاد معتصــم إلــى أســرته ضاحــًكا مبتســًما وهــو ينــادي علــى إخوتــه الصغــار بــأن ال يبقــوا  تحــت أشــعة 

الشمس.

ضربة الشمس
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المتاهة
إعداد الرقيب: وائل سمامعة
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عصافير  الشرطي الصغير

الياس لوءي ماجد

رهف ايمن الخوالده

سلطان يزن المومني

آيه معتز الطهاروه

رفيف عبد اإلله الرحاحلة

روسين معتز العموش

سلمى قيس مساعده

ادهم فارس القضاه عبد الرحمن خالد العمار 

أسداهلل معاذ جرار

إيهاب ايمن الخوالدة

رامي لوءي ماجد

روال وٕايمان عبدالخالق القيسي

سينين انس محمود

امير فارس القضاه

ٕايلين سليمان النجام

جوري وجود محمد الحسنات

رغد مصعب القرشي

ريان خالد مساعد

سيلين قيس مساعده

معتصم عبد اهلل

بهاءقيس مساعده

رفيف شادي توفيق

زينة بشار الحراسيس

سيلينا سعود الدعجة

نواف عيسى المومني

ماريا سليمان النجام

تميم احمد حياري 

هاشم زياد العبادي

جودي ورفيف ياسر العودات



خضر عاء خضر الحداد

عبدالرحمن الظاهر

ٓادم محمد جامنه

أيهم راكان الخوالده

لين عيسى المومني

شاديه محمد الصمادي

عمر عبداإلله الرحاحلة

مذهان محمد الدعجة

هند رامي ابوعناب

مكة محمد العبادي

ورد عيسى المومني

شوق سيف القطاونة

عمر موسى ٔابو هاني

محمد احمد جاداهلل

مكه ابراهيم العبد العزيز

يارا يوسف النعيمات

هاشم باجس العبادي

غنى فارس القضاه

عامر محمود جاداهلل

فرح زياد العبادي

محمد علي

ميار بشارالحراسيس

حا علي الغنميين

عبد اهلل محمد الصمادي

لين ابراهيم شديفات

محمدلوءي ماجد

ميار وينال مصطفى العكاوي

راشد باجس العبادي

سيف نعمان القزعة

اصيل فادي العموش

علي محمد الصمادي

لين فارس الزبيدي

محمود معتز الطهاروه

سليمان عمر الغنميين

مصطفى نعمان القزعة



إعداد: شذى الروسان

الجميلــة الشــجرة 
يحكــى أن مجموعــة مــن األطفــال كانــت دائمــاً تلتقــي فــي الحديقــة وتلعــب بعــد انتهــاء دوام 

ــجرة  ــول ش ــي ح ــدةً كاإلخوة،وتلتق ــداً واح ــت ي ــراً، وكان ــرح كثي ــاة والم ــب الحي ــة،وكانت تح المدرس

كبيــرة فــي الحديقــة؛ وهــذه الشــجرة صديقــة لألطفال،وكانــت تــروي لهــم القصــص والحكايــات 

وتحاورهــم وتســاعدهم فــي كثيــر مــن األلعــاب والحكــم وتختــار لهــم مــاذا ســيلعبون كل يــوم، ومــن 

ــم.  ــزءاً منه ــت ج ــجرة فأصبح ــذه الش ــوا به ــم ببعض،تعلق ــدة تعلقه ش

فــي أحــد األيــام بــدا علــى الشــجرة الحــزن، ألنهــا وحيــدة دون رفيقــات بــأرض مســاحتها كبيرة،شــكت 

حالهــا لألطفــال الذيــن يلعبــون حولهــا دائما،فــرد عليهــا أحدهــم قائــا: فكــري أيتهــا الشــجرة جيــدا فأنِت 

لســت وحيدة،لكنــك ال ترين،فكــرت الشــجرة وتعجبــت لمــا قــال لهــا الطفل،قــال لهــا انظــري إلــى أوراق 

شــجرتك كم هي جميلة،إنها تحبك كثيرا،وتســتمد القوة والغذاء منك.

 فرحــت الشــجرة لــذكاء الطفــل، وشــعرت بأوراقهــا 

كان  الســبب  لهم،ولهــذا  أم  كأنهــا  وأحبتهــم 

وازدادت  أصدقــاء  والشــجرة  األطفــال 

العاقــة بينهم،وبعدهــا اجتمــع األطفــال 

لهــا  يقولــوا  لكــي  الشــجرة  حــول 

باألفــكار  ســاعدتهم  أمنياتهم،وقــد 

والعيــش  أمنياتهــم  لتحقيــق 

بســعادة.

ما أجمل شــعور فرحة 

األطفال بالحب تجاه األشــجار 

والنباتات.
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اعداد: رهف الفضلي

اإلحســان
عــن أنــس بــن مالك رضــي هلل عنــه أن النبي صلــى هلل عليه وســلم قال :)ال يؤمن 

ه البخاري ومســلم احدكــم حتــى يحــب الخيه مــا يحب لنفســه ( روا

في يوم مشــمس جميل اســتيقظت زينة من النوم مبكراً وهي مفعمة بالنشــاط ، قالت لها امها ما 

ســبب نشاطك هذا يا زينة ؟ 

قالــت زينــه : لقــد وعدتنــي أن تشــتري لــي فســتاناً جميــاً للعيــد وحقيبــة صغيــرة أضــع فيهــا حاجياتــي  

قالــت أمهــا: نعــم هيــا نرتــدي ثيابنــا ونذهــب كــي نشــتري لــك أجمــل فســتان.

وفــي الســوق قالــت األم لزينــة : لكــن علينــا أن نتذكــر فــي هــذه المناســبة أن هنــاك الكثيــر مــن األطفــال 

الذيــن حرمــوا مــن فرحــة شــراء المابــس ،وعلينــا ان نشــعر معهــم، قالــت زينــة : لمــاذا ال يشــتري 

كل األطفــال مابــس للعيــد؟ قالــت األم: ألنــه ليــس لديهــم نقــود تكفــي لشــراء المابــس .

فكــرت زينــة قليــا ثــم قالــت : مــا رأيــك يــا أمــي أن نشــتري لهــم  مابســاً جديــدةً 

فهنــاك الكثيــر منهــم فــي حينــا ، فرحــت األم بمــا قالتــه زينــة وقالــت لهــا : ان 

أعظــم ُخلــُق يتحلــى بــه المؤمــن هــو العطــاء ، يجب ان 

ــه مــن  ــل واعلمــي أن ــم العطــاء دون مقاب نتعل

صفــات المؤمــن ايضــاً، أن يحــب ألخيــه 

ــادت  ــذا ع ــه ، وهك ــب لنفس ــا يح م

زينــة مــن الســوق وقــد اشــترت 

مابــس لهــا ولبعــض األطفــال 

الفــرح  لتدخــل  المحتاجيــن 

ــى قلوبهــم. والســرور إل
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القط ميكيالقط ميكي يحب النوم كثــرياً بالقرب من مربيته  يحب النوم كثــرياً بالقرب من مربيته 
وعىل مدار يومني، كان يحلم وعىل مدار يومني، كان يحلم ميكيميكي وهو نائم بنفس  وهو نائم بنفس 

الحلم ونفس الصورة إال أنه يوجد بعض الفوارق بني الحلم ونفس الصورة إال أنه يوجد بعض الفوارق بني 

الصورتني... أحبايئ هل تستطيعون إيجاد هذه الفوارق؟الصورتني... أحبايئ هل تستطيعون إيجاد هذه الفوارق؟

إعدادالوكيل: هاشم جامل العمري
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عزيزي استخرج خمسة فوارق بني الصورتني واكتبها هنا:عزيزي استخرج خمسة فوارق بني الصورتني واكتبها هنا:

		 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

		 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

		 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

		 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

		 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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أصعُد و أنِزّل من جهة الرصيف أو 
حافة الطريق

� ألعب بابواب، لكي أحافظ على 
حياتي وحياة الركاب

� ألعب داخل السيارة، أو أخرج 
رأسي ويدي من الشباك 

تعليمــات ونصائــح ركــوب الســيارة
إدارة السير
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 إعداد الطالبة: هبة بهاء الدين الساريسي

 
تســــــــــرف

ال  
ء لمـــــــا با   

إنهــا أيــام الصيــف الجافــة... درجــات حــرارة مرتفعــة.. 

وأحمــد يشــعر بالتعــب والعطــش... فمــا أن لبــث إال 

ــذ  ــه وأخ ــرب نصف ــى ش ــاء حت ــن الم ــاً م ــأل كأس أن م

يســكب نصفــه اآلخــر علــى رأســه، ويمــأل 

آخــر ويســكبه، وعندمــا شــاهدته أمــه ســألته 

مــاذا تفعــل يــا أحمــد؟.. فأجــاب ألعــب بالمــاء.. فقالــت لــه أمــه: يــا بنــي 

يجــب عليــك أن ال تســرف بالمــاء... أحمــد مســتغربًا: ولمــاذا يــا أمــي 

لدينــا الكثيــر مــن المــاء!!.. ردت األم: يــا بنــي المــاء نعمــة مــن نعــم هللا 

علينــا ويجــب علينــا الحفــاظ عليهــا.. فالرســول عليــه الصــاة و الســام 

أوصانــا بالحفــاظ علــى هــذه النعمــة حتــى لــو كنــا علــى نهــٍر جــاٍر... وال 

تنــس يــا بنــي أننــا نملــك المــاء فــي المنــزل... ولكــن هنــاك دوالً كثيــرة 

تعانــي مــن شــح وفقــر شــديد بالمــاء... وأيضــاً يــا بنــي إن قطــرة المــاء 

الواحــدة تصنــع فرقــاً، فعليــك أن تحافــظ عليهــا وال تهدرهــا عبثــا حتــى 

ال تُحــرم منهــا.

أحمــد: الحمــد هلل علــى هــذه النعمــة العظيمــة يــا أمــي... لــن أهــدر المــاء 

ــن حــي...  ــذ إنســانا أو كائ ــد تنق ــوم... القطــرة الواحــدة ق ــد الي ــا بع عبث

اللهــم أدم علينــا هــذه النعمــة العظيمــة.
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يزيــد  قــد  األُذن  فــي  البكتيريــا  عــدد    '
بمقــدار )700( مــرة إذا تــم ارتــداء الســماعات 

لُمــدة ســاعة كاملــة.

' بصمة اللســان تَختلف من شــخص آلخر، مثل بصمة األصبع.
' صاحــب أكبــر عيون فــي العالم هو حيوان الحبَّار العماق.

' عقــل اإلنســان ال يســتطيع التفكيــر والتركيــز بشــكل متواصــل 
أكثــر مــن خمــس وأربعيــن دقيقــة كأقصــى حــد فــي الوضــع  

الطبيعــي .

' شــجرة الفليــن تحتــاج إلــى عشــر ســنوات حتــى 
تُكــّون طبقــة فليــن واحــدة!.

'  هنــاك نــوع مــن الــورود التــي تصــدر صــوت 
دويٍّ عــاٍل عنــد تفتحهــا، وهــي موجــودة فــي 

جزر هــاواي .

اختارها المالزم1: فيروز حتاحت 
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ــبق  ــذي س ــار ال ــم كان النَّه ــر، وك ــى البح ــٍة إل ــي رحل ــروج ف ــها للخ ــاء نفَس ــرة به ْت أُس ــدَّ أع   
همــا مابــس  ا للذَّهــاب، وقــد ابتاعــْت لهمــا أمُّ ســان جــّدً حلــة طويــًا،! بهــاء وأختــه آالء ُمتحمِّ يــوم الرِّ
نــٍة تُْنفــُخ بالهــواء، وُكــَرةً مطاطيَّــةً بِلَــوٍن أصفــر، وســلَّة ألعــاٍب ليقومــا  ســباحٍة جميلــة، وإطــاراٍت ُملوَّ

ــاطئ. ــال الشَّ ــاء قصــوٍر مــن رم ببن
ــذه  ــا ه ــُت لكم ــد رتَّب ــد البحــر، وق ــا عن ــوم إجازتن ــاء: ســنقضي ي ــو به ــال أب ــر ق ــاح الباك ب ــي الصَّ ف

ــة. راس ــي الدِّ ــاه ف ــذي بذلتُم ــد ال ــًرا للُجه ــة تقدي الرحل
- نحــن عاجــزان عــن ُشــكرَك يــا أبــي) قالهــا بهــاء وهــو يُقبِّــل أبــاه عــن اليميــن وأختــه تُقبِّلــهُ عــن 

ــمال( الشِّ
حضنهمــا أبوهمــا ثــمَّ قــال: ولكــن يجــب أْن تبقيــا بِقُربنــا، وأْن تحــذرا الميــاه حتَّــى ولــو لــم تكــْن 

امــات لِحمايتُكمــا مــن الغــرق.  عميقــة، واْلتَِزمــا بارتــداء العوَّ
غيران رأســْيهما، ووعداه بِطاَعتِه. هزَّ الصَّ

ــيارة الح  ــزل بالسَّ ــادرة المن ــن ُمغ ــد عــدَّة ســاعاٍت م بع
ــاطئ  البحــر األزرق أمامهــم، جــرى بهــاء إلــى الشَّ
ــح نظــره  ــو ال يزي ــدَّث نفســهُ، وه ــو ســعيد، ح وه
عــن الميــاه يــا لجمــال هــذا البحــر، أمواُجــه هادئــة 
ــد  ــه وق ــى جانب ــْت إل ــك آالء وقف ــة! وكذل وُمتأللئ

ــا. ــا أيًض أبهره

بهاء والبحر
إعداد: ميمونة الشيشاني
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اإلطــارات  معهــا  واصطحبــْت  البحــر،  إلــى  بهــاء  أُســرة  نزلــْت 
امــات علــى ســواعد الطِّفلْيــن ولــم  المنفوخــة بالهــواء، وجعلــت العوَّ

غــم مــن أنَّ أبــو  ينســوا الُكــرة التــي لعبــوا بهــا فــوق الميــاه، وبالرَّ
ــر أُســرته بعــدم  بهــاء ســبَّاٌح ماهــر إالَّ أنَّــه كان حــذًرا، وبقــي يُذكِّ

ــه.  ــاون بالبحــر رغــم هدوئ التَّه
حــك جاعــوا وتعبــوا، فأخــذوا  بعــد ســاعٍة مــن اللَّعــب والضَّ
ــاطئ  احــة وهــم يتناولــون الشَّــطائر علــى رمال الشَّ قســطًا مــن الرَّ

ــة.  النَّاعم
ــاء  ــْت به ــل، َوَدَع م ــاب الرَّ ــْت آالء شــطيرتَها أخــذْت ألع ــا أنه لمَّ

إلــى ُمشــاركتها فــي بنــاء قصــٍر كبيــر، ثــمَّ ذهبــا لجمــع األصــداف لِتَزييــن 
ــودة  ــى الع ــاه البحــر يتمنَّ ــا تنظــران باتج ــاء كانت ــي به ــنَّ عين ــدران القصــر، ولك ُج

ــرعة. ــِه بُِس إلــى مياِه
ــاه  ــى المي ــى البحــر وحــده، فتســلَّل إل ــودة إل ــي الع ــه ف ــرات أبي  فجــأة تَجاهــل تحذي

امــات، ولــم يأخــذ إطــار الهــواء، قــال فــي نفســه:  وقــد نــزع عــن ســاعدْيه العوَّ
ــم  ــا مــن الغــرق، ث ــغ فــي إخافتِن عــب، وأبــي يُبال ــباحة ليســْت باألمــر الصَّ السِّ

ــاطئ. ــي لــن أبتعــد كثيــًرا عــن الشَّ إنِّ
ــْت  ــد أن انزلق ــه بع ــلَّ تواُزنُ ــد اْختَ ــه، فق ــى فِْعلِ ــِدَم عل ــا نَ ــه ســرعان م لكنَّ
ــراخ  قدُمــه، فهاجمــت الميــاهُ أنفاســه، وراح يتخبَّــط فــي البحــر يُحــاول الصُّ

كــي يُنقــذه أحــد.  
ــل  ــه قب ــَرق، فأســرع إلي ــو يْغ ــاء وه ــاطئ، ورأى به ــُذ الشَّ ــه ُمنقِ ــأة تنبَّ فج

ــرة. ــة األخي ــي اللَّحظ ــَذه ف ــتطاع أْن يُْنقِ ات األوان، واْس ــوَّ ف
هرعــْت األُســرة إليــه، وبعــد أن أخــرج الُمْنقـِـُذ كلَّ الميــاه مــن رئتْي بهــاء الُمرتِعش، 

رأى األب فــي عينْيــه ندًمــا، فغطَّــى جســدهُ بالِمْنشــفة وهــو يَْحتَِضنـُـه ويَْحَمُد هللا على ســامته. 
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عيــد
صيفــي 

شعر الرائد : جمعه العموش

ــرور  ــرٌح وســـ ــد فــــ العيــــ
فيــــــــه أقاربنــــــا نـــــزور 
لإللـــه  التـقــــــرب  فيــــــــه 
ذبــح األضاحــي والجــــزور 

بــــــره  عرفــــة  وصيـــــام 
ــره  ــاٍم أجــــ ــُر عــــــــ تكفيـــ
كبـــــروا قــــــــد  حجاجنــــا 
ولربنــــــــا يســــــتغفـــــروا

والعيــُد فــي الصيــف مــرح
والشــمس تشــرق بالفـــرح  
هيــــا لنلعـــــب يــا صغـــــار 
نلهــوا ونضحــك فــي الجــوار

الحقـــــول فــي  نغنــي  هيــا 
ــهول  ــاب والس ــري الهض نج
بهجـــة وعيــدي  صيفــــي 
فــــي أُردِن األمـــــن نجــول
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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  




