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كـلـمـتــنــــا

عــدد جديــد مــن مجلــة الشــرطي الصغيــر يصــدر بالتزامــن مــع 

اســتعداداتنا لفصــل الشــتاء الــذي تتدنــى فيــه درجــات الحــرارة 

ــزاء  ــا األع ــق أبناؤن ــاد ينطل ــر، وكالمعت ــار الخي ــه أمط وتتســاقط في

كل صبــاح إلــى مدارســهم، بعضهــم تنقلهــم الحافــات والبعــض 

ــا  ــة وهن ــم والمعرف ــي العل ــدام لتلق ــى األق اآلخــر يمضــون ســيراً عل

تصعــب مهمــة الذهــاب إلــى المدرســة فــي فصــل الشــتاء حيــث 

لذلــك  نحتــاط  أن  علينــا  يجــب  لــذا  والصقيــع،  والبــرد  المطــر 

ــرور والســيرفي  ــد الم ــزام بقواع ــة واإللت ــس الدافئ ــداء الماب بارت

األمكنــة المخصصــِة، لتجنــب الحــوادث والتعــرض لخطــر االنــزالق 

والكســور -ال قــدر هللا- .

مــع بدايــة هــذا الفصــل الجميــل يــزداد دفء العاقــات األســرية 

وترابطهــا، وهنــا تدعوكــم أســرة تحريــر المجلــة، الســتغال هــذه 

ولعائاتكــم  األعــزاء  أصدقاءنــا  لكــم  المائمــة  الجميلــة  الفرصــة 

ــى  ــوي عل ــي تحت ــة وتصفــح صفحاتهــا الت ــى هــذه المجل لإلطــاع عل

ــامتهم  ــم وس ــع ألمنه ــا الجمي ــة يحتاجه ــة وثقافي ــائل توعوي رس

ــر والســامة . ــع تمنياتنــا لكــم بالخي م
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ت كبــا لمر ا نــة  صيا محطــة      لــى  إ ة  ر يــا ز
إعداد النقيب: مأمون المصري

يحــب مهنــد مرافقــة والــده دومــاً عنــد الذهــاب للتســوق وشــراء الحاجيــات، وقــد اعتــاد أن يشــتري 

بعــض الحاجــات الخاصــة بــه فــي كل مــرة، فهــو طالــب مجتهــد فــي المدرســة لــذا فانــه يحصــل علــى 

مــا يطلبــه تقديــراً لــه علــى تفوقــه واجتهــاده فــي تحصيلــه العلمــي وبينمــا كان مهنــد يلعــب فــي حديقــة 

المنــزل، خــرج والــده وتوجــه إلــى ســيارته، فقــال مهنــد: أال تريدنــي أن أذهــب معــك يــا أبــي ؟

األب ضاحــكا: ولكننــي لســت ذاهبــا إلــى الســوق، ســأذهب إلــى محطــة صيانــة المركبــات، وال يوجــد 
فــي المحطــة شــيٌئ لتشــتريه .

مهند: ما من مشــكلة يا أبي، المهم أن اذهب معك .
األب: إذا كان كذلــك هيا بنا .

مهنــد ) أثنــاء المســير علــى الطريق ( : ولمــاذا تريد الذهاب إلى المحطة يا أبي ؟
األب: ســأُجري الصيانة الازمة للمركبة وتفقدها قبيل دخول فصل الشــتاء .

مهنــد: ومــا عاقة فصل الشــتاء بذلك، وهل تفقــد المركبة وصيانتها ضروري .
األب: نعــم يــا بنــي، ضــروري جــداً؛ فالقيــادة خــال فصــل الشــتاء صعبــة جــداً فــي ظــل مــا يشــهده 
الفصــل مــن ظــروف جويــة صعبــة، خاصــة عنــد تشــكل الضبــاب وســقوط األمطــار والثلــوج وحــاالت 

ــى الطــرق  ــا للمســير عل ــزة تمام ــة جاه ــون المركب ــب أن تك ــذا يتطل ــا، فه ــد وغيره ــزالق والتجم االن

لتفــادي الحــوادث الناجمــة عــن هــذه الظــروف .

مهنــد: وكيــف تكون المركبة جاهزة ؟
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ت كبــا لمر ا نــة  صيا محطــة      لــى  إ ة  ر يــا ز

األب: بــأن تكــون جميــع أجزائهــا صالحــة وخاليــة مــن العيــوب أو الخلــل، خاصــة اإلطــارات 
والبريــكات والمرايــا ونظــام التشــغيل والتدفئــة واإلنــارة األماميــة والخلفيــة وماســحات الزجــاج 

والبطاريــة وغيرهــا .

مهنــد : وهــل هــذه األجزاء مهمة لهذه الدرجة ؟
األب: نعــم يــا بنــي، إن جميــع أجــزاء المركبــة مهمــة جــداً، وتفقدهــا بشــكل دائــم يســاهم فــي الحــد 
مــن الحــوادث، ويحافــظ علــى ســامتنا، ولكــن هــذه األجــزاء لهــا عاقــة مباشــرة بالقيــادة خــال فصــل 

الشــتاء، وأي خلــل فيهــا قــد يتســبب لنــا بحــادث مــروري -ال قــّدر هللا-، فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا 

تكــون اإلطــارات صالحــة، تمنــع انــزالق المركبــة علــى الطريــق عنــد وجــود ميــاه األمطــار، وســامة 

المرايــا تمكــن الســائق مــن رؤيــة مــا حولــه ومــن جميــع االتجاهــات، وبالتالــي القــدرة علــى التعامــل 

ــا، باإلضافــة إلــى تفقــد جميــع أجــزاء  مــع المركبــات األخــرى أو األشــخاص الموجوديــن بالقــرب من

المركبــة المهمــة التــي لهــا فوائــد عظيمــة فــي وقايتنــا مــن الحــوادث.

 مهنــد: إنهــا معلومــات مهمــة وضروريــة جــداً يــا أبــي، وســأعمل علــى إجــراء صيانــة لمركبتــي فــي 
المســتقبل إن شــاء هللا .
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إعداد: رجاء كنعان

 قطــة بيضــاء مرقطــة باللــون البنــي الفاتــح، جميلــة ذات عيــون زرقــاء تســحرك، فــي 

يــوم شــتوي بــارد كانــت ســالي تبحــث عــن الطعــام لصغارهــا، تجــوب الحــارات بحثــاً 

ــي  ــاك أوالد ف ــك، كان هن ــا شــابه ذل ــز أو م ــات خب ــي فت ــاً ف ــئ، وطمع ــأوى داف عــن م

الحــي يعرفــون ســالي ويميزونهــا عــن بقيــة القطــط لجمالهــا، وفــي أحــد الصباحــات 

ــه  ــرد علي ــج وت ــا تنزع ــا جعله ــا مم ــن ذيله ــالي م ــم س ــك أحده ــر أمس ــة بالمط المبلل

بالمــواء والصــراخ وتدافــع عــن نفســها وأوالدهــا بشــتى وســائلها، لكنهــا لــم تتمكــن 

مــن الهــرب، وضعهــا هــؤالء األوالد األشــقياء فــي كرتونــة صغيــرة وأخذوهــا وتركــوا 

صغارهــا حزينيــن جائعيــن يرتعــدون مــن الخــوف والبــرد .

أتــى األوالد بســالي إلــى أحــد بيوتهــم وبــدأوا باالســتمتاع بضربهــا ورشــقها بالحجــارة 

: يــا للهــول مــا  لــت قا و م  أل وإمســاكها ورميهــا بينهــم كانهــا كــرة، إلــى أن جــاءت ا

هــذا اتدركــون خطــورة مــا تفعلــون ؟ هــل تعلمــون حرمــة مــا قمتــم بــه 

مــن أجــل التســلية ؟ أســفي عليكــم وقــد ضاعــت قيمكــم الدينية 

لقطــة  ا

لي ــا س
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واالنســانية تجــاه هــذه القطــة المســكينة، أال تعلمــون أن امــرأةً دخلــت النــار فــي قطــة وأن رجــاً 

دخــل الجنــة فــي كلــب ســقاه، إن رعايــة الحيــوان والرفــق بــه شــيء عظيــم ال ســيما أنهــا أرواح 

كمــا نحــن، تحــس وتشــعر وتُقــدر مــن يحنــو عليهــا ويطعمهــا ويرفــق بهــا، إن مــن أعظــم صفــات 

المؤمــن أن يكــون رقيــق القلــب رفيقــا بالحيوانــات، ألنهــا مخلوقــات وجــدت لنفعنــا بطريقــة أو 

بأخــرى، لــذا إياكــم ثــم إياكــم ضــرب أي حيــوان كان، حتــى ال يغضــب هللا عليكــم ويدخلكــم النــار 

وتصبحــوا بفعلتكــم هــذه نادميــن، واآلن أعيــدوا هــذه القطــة إلــى صغارهــا، أخــذ األوالد ســالي 

ــا  ــون له ــوم يضع ــاً وأصبحــوا كل ي ــأواً دافئ ــا وم ــا طعام ــا ووجــدوا له ــى صغاره ــا إل وأعادوه

الطعــام الكافــي والمــاء.

 فــي الختــام أوصيكــم أعزائــي بالتحلــي بصفــات المؤمنيــن وقيمهــم بــأن تكونــوا رفقــاء لطفــاء 

بالحيوانــات جميعهــا وابتغــوا بذلــك الجنــة ورضــى هللا تعالــى .

لقطــة  ا

لي ــا س
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إعداد الطالب: بشر سامح 

شرطّي المرور الصغير

ــا بمــا سيشــتريه هــو  ــد فرًح ــى الســوِق، لشــراء احتياجاتهــم ، كان خال ــه إل ــٌد برفقــة والدي خــرَج خال
ــدام بســبب  ــى األق ــرات، للســير عل ــِد المم ــي أح ــد ســيّارته ف ــو خال ــَف أب ــاال، أوق ــرة ت ــه الصغي وأخت

ــداِم. ــى األق ــاّرة، ولســرعة التســّوق مشــيًا عل ــام الســيارات والم ازدح
طلــَب أبــو خالــد مــن زوجتــه أْن تمســك بيــد تــاال الصغيــرة خوفــاً عليهــا مــن الســيارات، وأمســك هــو 

بيــد ابنــه خالــد قائــاً لــه: دْع يــدك بيــدي يــا خالــد، فأنــا أنتبــه لمــرور الســيارات أكثــر منــك.
رّد خالــد: أنــا رجٌل يا أبي، وأنتبه جيداً.

قال أبو خالد: أعرُف يا بنّي، لكنّني أخاف عليك من الســيارات.
قالْت أم خالد: خالد حريص، وقد تعلّم آداب المرور في مدرســته.

قالْت تاال: أنا ما زلت صغيرة، وعندما أكبر سأســير وحدي.
ســاَر خالــد بجانــب أبيــه تــاركاً يــده، وكان يقطــع الشــارع بحــذٍر، وينظــر شــماال ويمينــا قبــل المــرور 

ويعطــي إشــارة للســائقين كــي يتمّهلــوا فــي قيادتهــم كأنّــه شــرطّي مــرور.
ــم  كان النــاس ينظــرون إلــى خالــد، ويعجبــون بحركاتــه، وحرصــه، فقــال شــرطّي المــرور الــذي كاَن ينظّ
حركــة الســير فــي المــكان لخالــد: لقــد ســاعدتني يــا شــرطّي المــرور الصغيــر، كــم نحــن بحاجــٍة إلــى 

توعيــة مروريــة لمــن هــم فــي ســنّك؟.
قال خالٌد مخاطبًا شــرطّي المرور: أنا على اســتعداد دائم لمســاعدتك.

ــاج، وعــادت  ــا يحت ــى الســوق، واشــترى كّل م ــه إل ــة أهل ــد برفق ــم ذهــَب خال شــكره شــرطّي المــرور، ث
ــر. ــرور الصغي ــوا عــن شــرطّي الم ــة مســرورة، ليتحّدث العائل

١٠



اختارها النقيب: عواد الحراحشة

صعوبات التعلم
 عند األطفال

هنالــك تحديــات تواجــه األطفــال ضمــن عمليــة التعلــم منهــا صعوبــة التعلــم، وهــي  ليســت 
مرضــاً وإنمــا تعالــج بالتعلــم والتدريــب المكثــف للطفــل علــى المهــارات .

ــال علــى  ــم ال يكــون لديهــم حافــز كاٍف لإلقب ــات فــي التعل إن األطفــال الذيــن يعانــون صعوب
التعلــم، إذ يظهــرون صعوبــة فــي بعــض العمليــات المتصلــة بالتعلــم: كـــالفهم، أو التفكيــر، أو 
اإلدراك، أو االنتبــاه، أو القــراءة )عســر القــراءة(، أو الكتابــة، أو التهجــي، أو النطــق، أو 
إجراء العمليــات الحســابية أو فــي المهــارات المتصلــة بالعمليــات الســابقة ،ومــن هنــا 
يتوجــب علــى الوالديــن البحــث عــن طــرق لعــاج صعوبــات التعلــم عنــد أبنائهــم ومــن أهــم 

هــذه الطــرق مــا يلــي:
تفهم الوالدين للمشــكلة .  •  

التشــخيص والتدخل المبكر.  •  
اختيارالبرنامــج التعليمي الصحيح.  •  

التعاون بين األســرة والمدرسة.  •  
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مــع مــن  آل ا ف  لتصــر ا
ء لشــتا ا فــي  فــئ  ا لمد ا  

إعداد المالزم2: نجيب المومني

 مــع حلــول فصــل الشــتاء فــإن اســتخدام المدفــأة يعتبــر مهمــاً لتوفيــر الــدفء لإلنســان، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك إال أنهــا تشــكل خطــراً  كبيــراً علــى الحيــاة إذا مــا تــم التعامــل معهــا بحــذر وانتبــاه وقــدر مــن 

المســؤولية، إذ إن االســتخدام الخاطــئ للمدافــئ قــد يكــون ســبباً فــي وقــوع الحــوادث .
لــذا يجــب علينــا أخذ الحيطة والحذر أثناء اســتعمال المدافئ  باتباع ما يلي: 

• عدم ترك المدافئ مشــتعلة أثناء النوم.    
• عدم وضعها داخل الحمام أثناء االســتحمام. 

• التأكــد من توفير التهوية المناســبة في المنزل. 
• عــدم وضــع المدفــأة بالقــرب مــن الســتائر والمــواد القابلــة لاشــتعال، ووضعهــا فــي مــكان مناســب 

بحيــث ال تعيــق حركــة المــارة وتكــون عرضــة 
ــاث والســجاد. ــى قطــع األث للســقوط عل

• تجنــب توصيــل المدفــأة الكهربائيــة باألســاك 
تماســاً  تســبب  قــد  التــي  والرديئــة  المكشــوفة 

كهربائيــاً. 
• متابعــة األطفــال ومراقبتهم وعدم الســماح لهم بالعبث بالمدافئ.

• عــدم االعتماد علــى المدافئ في عملية الطهي.
إن التصــرف الســليم واتبــاع طــرق الوقايــة هــو الســبيل األمثــل  للحــد مــن 
الحــوادث، فدرهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــاج، مــع تمنياتنــا بالســامة 

للجميــع . 
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هكذا تكون األمانة
إعداد الطالبة: أسل عاطف 

ــم الطالبــات  تحــّب فــرح معلمــة التربيــة اإلســامية، وتنتظــر حّصتهــا بــكّل شــوٍق، فهــي تُعلّ
مــن خــال الــدروس أخاقًــا عظيمــة وصفــات حســنة، ففــي كّل حصــة تــروي المعلمــة 
إخــاص لطالباتهــا قصــة مشــّوقة مــن القصــص الدينيــة التــي تدعــو إلــى االلتــزام بالفضيلــة 

ــة. واالبتعــاد عــن الرذيل
وفــي حصــة مــن الحصــص كان الــدرس عــن األمانــة، فعندمــا بــدأت المعلمــة بشــرح الــدرس 

وتوضيــح معنــى األمانــة قامــت خلــود وهــي إحــدى الطالبــات مــن مقعدهــا وقالــت بصــوٍت 
عــاٍل: ال يوجــد يــا معلّمتــي فــي صفّنــا طالبــة أمينــة.

ــه  ــا قالت ــاٍت ترفــض م ــا بكلم ــرّد عليه ــود، وصــارت كّل واحــدة ت ــى خل ــات إل نظــرت الطالب

ــة  ــدم األمان ــع بع ــا للجمي ــبب اتهامه ــود س ــن خل ــمع م ــة: سنس ــة قائل ــت المعلم تدّخل
ــود. ــا خل ــي ي تفّضل

لــم تســتطع خلــود الخــروج مــن مقعدهــا، وظلّــت تبكــي فــي مكانهــا، اقتربــت منهــا المعلمــة 
واحتضنتهــا، وخرجــت معهــا إلــى خــارج الصــّف، وســألتها عــن ســبب بكائهــا، فأخبرتهــا 

خلــود عــن ســرقة مصروفهــا اليومــّي القليــل، وقــد بحثــت عنــه فــي كّل مــكان فلــْم تجــده.
دخلــت المعلمــة إلــى الصــف، وســألْت الطالبــات عــن مصــروف خلــود، لــم تجــْب أّي طالبــة 

عــن ســؤالها، وعندهــا وقفــت فــرح قائلــة: كــم قيمــة مصروفهــا يــا معلمتــي؟.

قالت المعلمة بعد أن ســألت خلود: إنه نصف دينار.
قالــت فــرح: مصروفها معــي، تفّضلي يا معلّمتي.

ــات، وقالــت  ــات األخري ــك الطالب ــق، وكذل ــة الخل ــا صاحب ــن طالبته ــة م ــتغربت المعلم اس

ــة. ــرح، ولســت أمين ــا ف ــت ســارقة ي خلــود لهــا: أن
رّددت بعض الطالبات: فرح الســارقة..فرح الســارقة.
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ــا  ــة ي ــاٌل لألمان ــت مث ــت: أن ــرح، وقال ــى ف ــادت عل ــم ن ــات، ث ــى الطالب ــا عل ــت المعلمــة صوته رفع
ــك؟. ــت ذل ــاذا فعل ــرح، فلم ف

لــم تجْب فــرح، وظلّْت تبكي في مقعدها.
انتهــت الحصــة وخرجــت المعلمــة، وهــي فــي حالــة اســتغراب، وبينمــا هــي فــي الطريــق لحقــت بهــا 

ــم تســرقني،  ــا، فهــي ل ــا آســفة يــا معلمتــي، لقــد ظلمــت فرًح ــْت لهــا بصــوت خافــٍت: أن خلــود، وقال
فقــد وجــدت مصروفــي فــي حقيبتــي.

قالت المعلمة: فلماذا اّدعْت فرح إنها الســارقة؟.
عــادت المعلمــة برفقــة خلــود إلــى الصــف، وأخبــرت الطالبــات بمــا حــدث، وســألت فــرح عّمــا فعلــْت 
ــذا آثــرْت أن تكــون  ــا متهمــات بعــدم األمانــة، ل ــُد أْن تظــّل جميــع طالبــات صفّه فأخبرتهــا أنهــا ال تري

هــي غيــر األمينــة ال أن يظــّل الموضــوع غيــر معلــوم.
شــكرت المعلمــة فــرَح على تصّرفها النبيل، وطلبت من زمياتهــا أن يلقْبنَها بفرح األمينة.
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واحة الشرطي الصغير

ت
ودا

لع
سر ا

: يا
ب

قي
الن

ها 
تار

اخ

حكمة:
 ، احتــرام  أيامكــم  تكــِوَن  أن  أنفَســكم  دوا  عــوِّ
إنســانية، إحســان، حيــاة، فالبصمــة الجميلــة تبقــى 

ِوإن غــاب صاحبهــا.

لوقايــة أنفســنا مــن مخاطــر الحــوادث المروريــة علينــا اتبــاع بعــض اإلرشــادات والنصائــح 
ومنهــا:

•عنــد عبــور الطريــق علينــا اإلمســاك جيــداً بأيــدي الكبــار لتجنــب الحــوادث بســب االندفــاع 
فــي الســير.

•السير على الرصيف وعدم النزول منه إال في حالة عبور الطريق.

•عدم التلكؤ أثناء العبور واالبتعاد عن األشياء التي  تشتت الذهن .

عمالت العالم

 • الســعودية:   لاير

 • األردن:     دينــار

 • روســيا :   روبل

 • مصــر:   جنيه

سد: اللبؤة
أنثى األ

أنثى الفهد: الكشماء

أنثــى الضبع: أُم عامر

أحباءنا األطفال

ت
انا

أسماء إناث الحيو
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قصة الرسول
مع الطفل اليتيم

إعداد الطالب: فيصل العشي

ــاة  ــه الص ــول علي ــع الرس ــت م ــي حدث ــص الت ــل وأروع القص ــن أجم ــة م ــذه القص ــد ه تُع
والســام، فهــي توضــح مــدى أهميــة العطــف علــى اليتيــم فــي اإلســام، ووقعــت هــذه القصــة 
عندمــا كان الرســول عليــه الصــاة والســام خارجــاً ألداء صــاة العيــد ورأى بعــض األطفــال 
ــة  ــه ممزق ــي ومابس ــن ويبك ــو حزي ــداً وه ــس بعي ــداً كان يجل ــاً واح ــدا طف ــا ع ــون م يلعب
فاقتــرب منــه الرســول عليــه الصــاة والســام وســأله لــَم تبكــي ولــَم ال تلعــب مــع األطفــال 
فقــال الطفــل أن والــده قــد استشــهد فــي إحــدى المعــارك، وتزوجــت أمــه مــن بعــده، وقامــوا 

بأخــذ حقــه ومالــه وطــردوه مــن بيــت والــده، وأنــه أصبــح مــن دون أب وبيــت.
ــاً  ــة أخت ــاً وفاطم ــك أب ــون ل ــا ترضــى أن أك ــه وســلم أم ــى هللا علي ــه رســول هللا صل ــال ل فق

وعليــاً عمــاً والحســن والحســين أخويــن، فقــال الطفــل كيــف ال 
أرضــى يــا رســول هللا.

بيتــه  إلــى  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  الرســول  أخــذه 
وأعطــاه ثوبــاً جديــداً وأطعمــه، فســعد الطفــل ولعــب 
مــع األطفــال، حينهــا تعجــب األطفــال مــن تغيــر 
ــل  ــم الطف ــك، فأجابه ــألوه عــن ســبب ذل ــه فس حال
ــاً فّكســيت  ــت عاري ــاً فشــبعت وكن ــت جائع ــد كن لق
وكنــت يتيمــاً فأصبــح الرســول صلــى عليــه وســلم 
أبــي وفاطمــة أختــي وعلــي عمــي والحســن 

والحســين إخوتــي.
وفــي الختــام أود أن أقــول لكــم أحبتــي أن هللا 

ــانا. ــه ال ينس مهمــا ابتانــا فإن

ت
انا

أسماء إناث الحيو
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عصافير  الشرطي الصغير

أحمد روحي الطوالبة

راشد ٕايهاب

ساره فاضل محاسنه

لبنى ابراهيم محاسنه

محمود نسيم المحسيري

لين   سامر  الصمادي  

ايهاب فايز البدر

رامز سامي بدر

سدين مالك الزغول

متعب فواز

نورهان السواريه

تولين ٕايهاب

رند سامي بدر

عدي روحي الطوالبه

محمد أنس حمزة

ينال سالم الخوالده

أمير البدر

راكان السواريه

سالم عالء الخوالده

لين مالك الزغول

منذر أنس حمزة

جود  سامر الصمادي

شادية  سامر الصمادي

ألين وائل السمامعةحلى  سامر الصمادي

تيم ابراهيم

ريتال طارق ابو دامس

فهد محمد العودات

محمد حمزه جوده

روال وٕايمان عبد الخالق



أحمد صالح الغرايبة

زيد رافت انجادات

صالح اياد العيساوي 

محمد ابراهيم السعدي

لوتين اياد العيساوي 

تيم مأمون

ٔايهم عامر عمايرة

سما ياسر حسان

غياث الغرايبة

دارين و نادين  المالجي

وتين اياد العيساوي 

أيه الغرايبة

سيلين محمد الشطناوي

فهد ٔاحمد الطوالبة

زيد محمد الشوابكه 

ليان  مأمون

رؤى   . .  هيثم  . .  يارا

أوس صالح الغرايبة

زيد ومريم عمرٓان خطاب

عمر ابراهيم السعدي

وسن صالح الغرايبة

ريتال حسين الصمادياحمد المصري

حمودة أيه وغياث

شهم اياد العيساوي 

نور عبد اهلل امير عبد اهلل الدبايبة 

لين محمد الشطناوي

سلطان محمد الشوابكه 



معركة الحق والباطل
إعداد المعلم: أسامة القصراوي

ــود بهمــٍة ونشــاٍط، وســرعاَن  ــارِك، اســتيقظَ عمــران ومحُم ــِة المب ــوِم الجمع مــع إشــراقِة ي
مــا أيقظــا والدهمــا؛ فقــد حّضــرا معــدات الّســفر واحتياجاتــه، إذ ســيقِصدوَن الكــرَك وقلَعتهــا 

وزيــارة آثاِرهــا والتّعــرِف إلــى تاريخهــا وأحداثهــا.
قــال عمــران: هيـّـا يــا أبــي فلنقصــْد ســبيلنا، ال نريــُد أن نتأخــَر ويزدحــَم المــكاُن، قــال الوالــُد: 
ــتغل  ــيخرُج فلنس ــكلُّ س ــِة، وال ــوُم الجمع ــّي، فالي ــت بُنَ ــك، صدق ــك وأخت ــتعجل والدت ــا اس هيّ

الوقــت ونمضــي.
ــاِح؛ حتــى تغشــاهم عنايــةُ هللاِ  ــكلُّ قــد دعــا دعــاء الســفر، وأذكاَر الصب مضــْت الســيّارةُ وال

فــي كل وقــٍت.
وســرعان مــا قالت أمهم: عمران، فلتحدثنــا قلياً عن معركِة مؤتةَ عزيزي.
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ــر هــو ســيف هللا المســلول  ــُد المســلمين األخي ــَن الحــِق والباطــِل، وقائ ــال عمــران: هــَي معركــةٌ بي  ق
ــِد الوالــد: صدقــت لكــن مــن هــم قادتهــا األوائــل الذيــن قادوهــا فــي بداياتهــا؟ ــُد بــن الولي خال

قالــت مريــم: أذكــُر يــا أبــي عبــد هللا بــن رواحــة، وجعفــر بــن أبــي طالــب، وزيــد بــن حارثــة وهــو القائــد 
الرئيــس لهــا فقاتــَل حتّــى استشــهد وطعــن بالرمــاِح وبقــَي ممســًكا بالرايــِة حتّــى الرمــِق األخيــِر، قــال 
ــار فقــد قاتــَل حتّــى قُِطَعــْت يــداهُ ثــم أمســك الرايــة بعضديــِه ثــّم  محمــود: وجعفــر بــن أبــي طالــب الطيّ
استشــهَد، ولــم يُفلــْت الرايــةَ؛ لتبقــى عزيمــةُ الجيــِش معهــم، قــال الوالــُد: صدقــت بنــي، أبنائــي نقــُف 

فــي قصتنــا إلــى هنــا، ثــمَّ نكمــُل عندمــا نصــُل بعــون هللاِ تعالــى.
وبعــد وصولِهــم هــّم الجميــُع بالتجــّول بالقلعــِة، حتّــى وصلــوا القمــةَ، فقــاَل عمــران: يــا مريــم ومــاذا 
حــّل بعــد ذلــك، قالــت: واســتلمها الصحابــُي عبــد هللا بــن رواحــة وبقــَي كالجبــِل حتــى نــاَل الشــهادةَ.

ــزوا   ــلميَن أن يهت ــمْح للمس ــم يس ــِة فل ــّر المعرك ــٌد س ــن كاَن خال ــت: لك ــث وقال ــدةُ الحدي ــْت الوال اتبع
ــة مؤخــرة  ــة والمقدم ــة ميســرة والميســرة ميمن ــل الميمن ــا جع ــل أحــد حينم ــون كجب ــم يثبت ــل جعله ب
والمؤخــرة مقدمــة، حتــٰى ظــّن العــدُو بقــدوِم جيــَش جديــٍد وعليــِه بــّث خالــُد رضــوان هللا عليــِه الهّمــة 

ــاُل. ــهُ األجي ــا توارثت ــا عمليً ــا، كان درًس ــا مهًم ــوا درًس ــوِب الُمســلميَن، وتعلم ــي قل ــةَ ف والتضحي
ــاء الســفِر  ــى رحمــة واســعة وغفــر لهــم وتقبّلهــم فــي علييــن، وهللا إن عن محمــود: رحمهــم هللاُ تعال

يــزول بســماِع مــا قيــَل ومــا نــراهُ مــن عــزٍة وشــموخ.
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نصائح إلكترونية

 ال نشارك المعلومات الشخصية
 التي تعرضنا لخطر االختراق 

نتأكد دائم� من تفعيل المصادقة 
الثنائية واستخدام كلمات المرور 

القوية .

يجب أن نكون حذرين من استخدام ا�لعاب 
ا�لكترونية التي تحتوي خاصية التواصل مع 

أشخاص غرباء دون قيود ومحددات .

نحتفظ بلقطات شاشة في حال تعرضنا لعملية التنمر 
لتقديمها كدليل للجهات ا�منية لحمايتك

من المتنمر.

نستخدم دائم� المنصات ا�لكترونية 
ا©منة المتوفرة على ا�نترنت .

إعداد المالزم1: فادي الترك

أعزائــي أصدقــاء الشــرطي الصغيــر لقــد أصبحــت حياتنــا اليوميــة تعتمــد علــى اســتخدام شــبكة 
ــتخدام  ــد اس ــح عن ــض النصائ ــم بع ــأقدم لك ــا س ــة، وهن ــات اإللكتروني ــات والتطبيق ــت والمنص اإلنترن
اإلنترنــت بشــكل عــام، لحمايــة أنفســنا وأهلنــا مــن بعــض المخاطــر، كاختــراق الخصوصيــة واالبتــزاز 

ــت: ــن لإلنترن ــة لاســتخدام اآلم ــي، باإلضاف ــر اإللكترون والتنم

وفــي الختــام أدعوكــم أصدقائــي إلــى الجلــوس مــع أهاليكــم دومــاً للحفــاظ علــى 
ــاة ســعيدة هانئــة.  األجــواء العائليــة والترابــط األســري بينكــم، لتنعمــوا بحي
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اختارها المالزم1: فيروز حتاحت

سؤال وجواب؟

• كم عدد لترات الدم التي يحتويها الجســم البشــري؟ 

) 5  - 6 لتــرات (        )3-4 لتــرات(           ) 8 لتــرات(     

 • مــا الحيــوان الذي يتحمــل العطش أكثر من الجمل ؟

- الزرافة          - الثعلب                   – الحمار الوحشــي      

 • شــيء يوجد فوق البحر وعند القبر وبين الشــجر ؟

- الهواء             - الماء                   - الشــمس                        

 • أقــوى أنــواع الحجارة فما هو ؟  

- األلمــاس           - اللؤلــؤ                 -  التوبــاز

 • ما العضو الذي يقوم بتخزين الســكر الزائد عن حاجة الجســم؟ 

- الكبــد               -  الكلــى                 -  األمعــاء          

اإلجابــة)5 - 6 لترات(    

اإلجابة )الزرافة(

 اإلجابة )األلماس(

اإلجابــة )  الكبد (   

  اإلجابــة ) الهواء(    
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بيئتنا حياتنا
 اختارها المالزم1: فرات المعاني 

فــي صبــاح يــوم جميــل اســتيقظت ياســمين متحمســة فرحــة كونهــا ستشــارك أبنــاء وبنــات الحــي فــي 
حملــة نظافــة لشــوارع وحديقــة حيهــم الــذي تســكن فيــه، وأثنــاء انطاقهــا مــن المنــزل لمــكان الحملــة 

التقــت مــع صديقتهــا رزان ودار حديــث بينهمــا حــول هــذه الحملــة: 
ياســمين: صبــاح الخير يا رزان، كيف حالك؟ .

رزان: بخير الحمد هلل، أنا ســعيدة اليوم، ألننا ســنقوم بتنظيف الحي.
ياســمين: وأنــا كذلــك ســعيدة بهــذه المشــاركة ويجــب علينــا الحفــاظ علــى بيئتنــا دائمــاً، فنحــن فــي 
كل مــكان نذهــب إليــه أو نــزوره يجــب أن نحافــظ عليــه بعــدم رمــي األوســاخ أو النفايــات أو االعتــداء 
ــة، وكذلــك يجــب أن نحافــظ علــى نظافــة مدرســتنا التــي  ــا الجميل علــى األشــجار، ألنهــا تعكــس بيئتن

تُعــد بيتنــا الثانــي .
رزان: صحيــح، إن كل شــخص يحافــظ علــى نظافــة البيئة 

المحيطــة بــه  ينعكــس ذلــك إيجابــاً علــى الطبيعــة 
ــا . ــة مــن حولن والبيئ
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٢6

؟ مــي أ نــت  أ هــل 
إعداد الطالبة: سعاد حمودة

ــة وأصبحــت تخــرج مــع  ــرت تتوف ــى وأســمتها تتوفــة، كب ــا األول ــت الســلحفاة طفلته أنجب
ــراء  ــة صف ــة فراش ــوم رأت تتوف ــي ي ــكانها، وف ــة وس ــى الغاب ــرف عل ــزه، والتع ــا للتن أمه
ــًرا  ــا،رأت جســًما كبي ــدأت تتوفــة تبحــث عــن أمه ــق، ب ــت الطري ــا، وضلّ فركضــت وراءه

ــِت أمــي؟ ــة: هــل أن ــه أمهــا صرخــت قائل ــي فظنت ــه بن لون
ردت الفرس: بالطبع ال، أنا كبيرة القامة، وســريعة، وأُدعى الفرس.

تتوفــة: نعــم أنِت تختلفين عني، وال تشــبهينني ،هل رأيِت أمي؟
الفرس: لقد رأيتها تمشــي وراء تلك الشــجرة. 

تابعــت تتوفــة البحــث عــن أمهــا وراء الشــجرة، فــرأت مخلوقـًـا صغيــًرا لديــه منقــاًرا فقالــت: 
هــل أنــِت أمي؟

ردت العصفــورة: ال يــا تتوفــة، أنــا مــن فصيلــة الطيــور لونــي أبيــض وأطيــر، وأنِت تســيرين 
علــى أقدامــك األربــع، اتبعينــي ألدلــك علــى مــكان أمك.

ــًرا  ــن وآخــر، وأخي ــن كل كائ ــاف بي ــي االخت ــر ف ــورة وهــي تفك ــة وراء العصف مشــت تتوف
ــًرا. ــك كثي ــت عن ــد بحث ــة لق ــي الجميل ــت األم: ابنت رأت أمهــا وركضــت لتضّمهــا قال

تتوفــة: كنــت أركــض وراء فراشــة وأضعتــك، ولكننــي تعرفــت علــى 
ــي  ــف ف ــا نختل ــت أنن ــورة( وعرف ــرس، والعصف ــدد) الف ــاء ج أصدق

ــوان.  األشــكال واألحجــام واألل
األم: صحيــح، وهــذا مــا يميزنــا عــن بعضنــا، ولــوال اختافنــا لمــا 

وجدتنــي!.
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لعبة الفوارق
أوجــد الفــوارق الســتة بيــن الصورتيــن
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ك  د ميــال م  يــو فــي 

ك ا نــر ن  أ نحــب   
إعداد المعلم: عالء العتال

كان أحمــد يعمــل فاحــا في أحد المزارع والحقول التي تنتشــر في قريته.

كان يخــرج إلــى عمله صباحا بهمة ونشــاط، ويرجع ليا بتعب وإرهاق.

ومــن عــادة أهــل بلــده أنــه مــن أراد أن يذهــب إلــى الحــج أو العمــرة أن يُحتفــل بــه؛ فرحــا بهــذه الرحلــة 

وطلبــا مــن هللا أن ييســرها لمــن يرغبهــا.

ــون واألصــوات  ــاس مجتمع ــه الن ــي طريق ــإذا ف ــه واإلرهــاق يغشــاه، ف ــد ذات مســاء مــن عمل عــاد أحم

ــكان. ــأل الم واألناشــيد تم

نعــم إن أبــا مراد وزوجته يريــدان الذهاب لبيت هللا الحرام ألداء العمرة.

نظــر إليهــم أحمــد والدمعــة تقطر من عينيه، داعيا هللا أن ييســر له الذهاب لبيت هللا الحرام.

رجــع أحمــد إلى بيته الصغير المتواضع وقد نســي التعب واإلرهاق.

إنــه يفكــر في زيــارة بيت هللا الحرام، كيف ذلك وال مال عنده.!!!!
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قــرر أحمــد أن يعمــل أكثــر؛ ليحصــل عــل مــال أكثــر ويجمــع مــا يســتطيع لزيــارة 

بيــت هللا الحــرام.

نعــم لقــد بــذل جهــده وعمــل فــي عــدة مــزارع ، وبعــد أشــهر مــن التعــب والكــد 

والتوفيــر جمــع تكاليــف الســفر.

اســتيقظ أحمــد فــي صبــاح اليــوم التالــي نشــيطا متفائــا و مــا إن بــزغ 

الفجــر وأشــرقت الشــمس حتــى خــرج مــن بيتــه بهمــة ونشــاط إلــى 

ــه. ــزو قلب ــه والشــوق يغ ــو وجه ــة تعل ــم الفرح ــز للســفر، نع ــة ليحج المدين

فــي الطريــق مــن قريتــه تفاجــأ أحمــد بجــاره أبــي يوســف وقــد عمــل حــادث 

بســيارته قــد أضــر بهــا ضــررا بالغــا.

حــزن أحمــد لهــذه المشــكلة التــي حدثــت لجــاره، ومــا وجــد نفســه إال 

وهــو يخــرج المــال الــذي جمعــه للســفر ليعطيــه لجــاره أبــي يوســف 

ويقــول لــه: أبــا يوســف ال تقلــق الجــار للجــار خــذ هــذا المــال 

وأصلــح ســيارتك أنــت لديــك عمــل وال تســتطيع العمــل بدونهــا قبــل 

أبــو يوســف المــال بعــد إلحــاح أحمــد الشــديد.

رجــع أحمــد إلــى بيتــه يكســوه الحــزن بعــد أن كان يغمــره الفــرح، ليــس 

ألنــه ســاعد جــاره؟ إنمــا ألنــه لــم يســتطع تحقيــق حلمــه بزيــارة الرســول 

ــى الغفــوة، فــرأى فــي  ــم صلــى هللا عليــه وســلم، لكــن الحــزن أرغمــه عل الكري

منامــه أنــه فــي حضــرة الرســول الكريــم وهــو يهنئــه ويشــكره علــى فعلــه العظيــم مــع جــاره.

ــن  ــا م ــي تعلمه ــه الت ــن أخاق ــرة، لك ــك العم ــة وأداء مناس ــي الحقيق ــول ف ــارة الرس ــتطع زي ــم يس ــد ل ــم أحم نع

ــا. ــد رآه حق ــام فق ــي المن ــول ف ــن رأى الرس ــام، وم ــي المن ــه ف ــي رؤيت ــببا ف ــت س ــول كان الرس
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ازرع الخير تلقاه
إعداد: جمانة جبر

أثنــاء خــروج ســعيد مــن مدرســته ُمتّجهــاً للمنــزل؛ تتســاقط حبّــاُت المطــِر علــى رأســه لتُرغمــه علــى 
أن يُســرع إلــى مْدفَئــة بْيتــه والمائــدة الســاخنة الّتــي قامــت أُمــه الطيّبــة بإعدادهــا .

ــح بــاب المْنــزل، و ســرعان مــا جاَءهــا  صــوُت رنيــِن الجــَرس فــي البيــِت يْعلــو لتَتّجــه األم نحــوه لفَْت
ُحْضــٌن دافــئ ِمــْن َولِدهــا، فضّمتــه إلــى صدرهــا وباشــرته بســؤالها الُمعتــاد :

مــاذا فعلــَت اليوم، أخبرني يا ولدي الحبيب .
ســعيد: لقد حصل موقف لم أعرف كيف أتصرف معه.

األم: أخبرنــي به لّعلي أجد حاً.
بــدأ ســعيد بروايــة مــا حــدث ألّمــه قائــا: إّن أحــداً مــن زمائــي كان يشــعُر بالجــوع الّشــديد ولــم يكــن 
ــه  ــه أم أنّ ــه فأُعطي ــس لدي ــا لي ــل حقًّ ــه، ه ــل تجاه ــاذا أفع ــن أعــرف م ــم أك ــه، ل ــه مصــروف يوم لدي

ــع والجشــع . ــِع الطم ــم بداف يخبّئه
ــذي تقّدمــه يكــون هلل  ــر ال ــك؛ إّن الخي ــك وتعقدهــا فــي قلب ــه قــادة فــي ُعنُق ــك مــا تبقي األم: ســأقول ل
وليــس للبشــر، قــّدم كل مــا تســتطيع أن تقــّدم مــن خيــر فلـَـْن يذهــب ســدى ولــن يصبــح رمــاًدا؛ بــل هللا 
ســيُخبّئ لــك الخيــر ليــوم تحتــاج فيــه أن تجــده، َســيُجازيك ويُعطيــك، ألَْســَت متشــّوقًا لدخــول الجنّــة ؟ 

فتلــك المنزلــة يفــوز بهــا أصحــاب الخيــر، واألشــرار الســيئون ال مــكاَن لهــم فيهــا.
ــةً متجهــةً نحــو ولدهــا طابعــةً قبلــة حنونــة علــى غمازتــه  وهّمــت األّم واقفَ
الّصغيــرة هامســةً لــه :جميــُع األّمهــات يحبّــون أبناءهــم والحــّب يــا 
بنــّي نصيحــة، كــن أنــت شــمس هــذا الكــون، ويــًدا حنونــة تْمســح 

ــا تُســاند بــه كّل حزيــٍن ووحيــد . بهــا علــى رأس يتيــم، وَكتِفً
ســرح ســعيد قائــًا: ســأتّبُع وصايــا أّمــي، عســى أن أكــون إنســانا ذا 

ســمعة طيبــة فــي الســماء واألرض .
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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.
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