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شتاء ماطر
بال مخاطر



كـلـمـتــنــــا
أصدقاءنــا.. أحباءنــا ُقــراء مجلــة الشــرطي الصغيــر، يعــود إلينــا مــن جديد فصــل الشــتاء الجميل 

ــأن  ــًا ب ــم جميع ــرية، ونعل ــات األس ــارد ،ودفء العالق ــه الب ــل، وطقس ــه الطوي ــاز بليل ــذي يمت ال

فصــل الشــتاء يحتــاج منــا الحــذر واالنتبــاه فــي التعامــل مــع البيئــة المحيطــة بنــا فــي البيــت 

والشــارع والمدرســة ،لكــي نحافــظ علــى ســالمتنا وســالمة اآلخريــن مــن حولنــا.

وفــي هــذا العــدد يتزامــن أيضــًا االحتفــال بيــوم الشــرطة العربيــة، والــذي يصــادف فــي الثامــن 

عشــر مــن شــهر كانــون األول مــن كل عــام، هــذه المناســبة التي نســتذكر من خاللهــا تضحيات 

رجــال األمــن العــام فــي ســبيل أمــن الوطــن واســتقراره، كمــا أن االحتفــال بهــذا اليــوم يعنــي 

تذكيــر المواطنيــن بالــدور المهــم المنــوط برجــال األمــن العــام والتحديــات والصعوبــات التــي 

يواجهونهــا أثنــاء أدائهــم لواجباتهــم، وضــرورة أن يكــون الجميــع شــركاء حقيقييــن فاعليــن 

فــي تحقيــق منظومــة األمــن فــي المجتمــع.

إن األطفــال والشــباب يشــكلون شــريحة مهمــة مــن جمهــور جهــاز األمــن العــام الــذي يحتــاج 

إلــى دعمهــم ومســاعدتهم وتعاونهــم باســتمرار، فهــم الشــرطة الصغــار الذيــن ســيكبرون 

ويســهمون فــي حمــل الرســالة واألمانــة فــي الــذود عــن أمــن هــذا الوطــن واســتقراره.

 أعزاءنــا أصدقــاء الشــرطي الصغيــر نهنئكــم بحلــول فصــل الشــتاء وننتهــز الفرصــة لتقديــم 

التحيــة والتقديــر لكافــة منتســبي أجهــزة الشــرطة واألمــن العربيــة، ســائلين اهلل عــز وجــل أن 

يحفــظ علــى أوطاننــا العربيــة أمنهــا واســتقرارها، وكل عــام وقائدنا ورجــال الشــرطة وأطفالنا 

واألســرة األردنيــة الواحــدة بخيــر .
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إعداد الطالبة: بتول منذر

شتاء
آمن

كان ســعيد جالســًا فــي غرفتــه يكمــل واجباتــه المدرســية، بــدأ صــوت 
قطــرات المطــر المتســاقطة علــى نافــذة الغرفــة يدغــدغ مشــاعر ســعيد  ليعيــش أجــواء 

الشــتاء الدافئــة الجميلــة  بعــد دقائــق كانــت رائحــة الكســتناء المشــوية تتســلل إلــى الغرفــة أنهــى ســعيد 
واجباتــه وأســرع نحــو أمــه قائــاًل: أمــي أشــم رائحــة  الكســتناء الشــهية.

األم:  تفضل أيها الطالب النجيب هذه حصتك، لكن قل لي هل أنهيت واجباتك المدرسية؟.
سعيد:  نعم يا أمي، وقمت بالتحضير لدروس الغد إن شاء اهلل.

األم:  كم أنت رائع يا بني، حفظك اهلل.
وبينما كانا يتحدثان عاد والد سعيد من العمل، إذ إن والده ضابط في مديرية األمن العام.

سعيد:  حمدًا هلل على سالمتك يا أبي .
ِمــِه علينــا ،فنحــن نعيــش بــدفء هنــا واألجــواء  األب بعــد أن احتضــن ســعيد وســلم عــى زوجتــه قــال:  الحمــد هلل علــى ِنَعَ

ماطــرة فــي الخــارج.
األم:  الحمد هلل على ِنَعِمِه، أخبرنا يا أبا سعيد كيف كان يومك؟؟

ــلكيات  ــب المس ــتاء، وتجن ــل الش ــر فص ــن مخاط ــن م ــة المواطني ــى توعي ــرة عل ــذ فت ــل ومن ــن نعم ــر، نح األب: بخي
ــل . ــذا الفص ــالل ه ــة خ الخاطئ

ــدم  ــى ع ــث عل ــي تح ــة والت ــذه الحمل ــن ه ــي ع ــون األردن ــى التلفزي ــرًا عل ــاهدت تقري ــد ش ــي لق ــا أب ــم ي ســعيد:  نع
االقتــراب مــن مجــاري األوديــة والســيول، وتفقــد أســطح المنــازل، وإزالــة أو تثبيــت األجســام القابلــة للتطايــر نتيجــة 

الريــاح.
األم:  أيضا نوه التقرير إلى االستخدامات الخاطئة لوسائل التدفئة وأهمية تفقدها قبل االستخدام .

األب:  الحمــد هلل هــذه نتيجــة حملــة التوعيــة التــي نقــوم بهــا، لقــد عرفتــم تفاصيلهــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم 
المختلفة.

سعيد:  صحيح يا أبي ،ويجب علينا أن نتقيد بها لنعيش فصل الشتاء بأمان.

إعداد النقيب: فادي الترك
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ا حان وقت قطف الزيتون. أبي.. أبي استيقظ هيَّ

ــن  ــا يحي ــمال األردن عندم ــي ش ه ف ــَدَ ــارة ج ــه لزي ــده أن يصطحب ــده؛ فقــد وع ــُظ وال ــو يوق ــك همســات عمــر  وه ــت تل كان

وقــت قطــف الزيتــون، فجــدُه يعيــش فــي بيــت تحفــه الحقــول مــن كل اتجــاه.

أبــي لــِم ال يســكن جــدي معنــا فــي المدينــة لمــا ُيصــرُّ أن يبقــى لوحــده فــي ذلــك المنــزل عمــر يســأل والــده بينمــا هــم 

باتجاههــم إلــى بيــت جــده.

الوالد :  اسمع الجواب من جدك يا بني عندما نصل بسالم.
وما إن حطت السيارة عجالتها معلنة الوصول، سابق عمر الزمان ليصل إلى حضن جده.

ًا حتى أصل إلى حضنك الدافئ. جدي لَمَ ال تسكن معنا بالمدينة؟ فأنا أعد األيام عدًّ

اجلد :  وأترك شجر الزيتون!!
أنا أحبك كثيًرا يا عمر لكن هل ترضى أن أترك هذه األشجار تقاوُم وحدها برد الشتاِء وحرارة الصيف؟!

عمر :  ال بالطبع يا جَدي؛ فأنا أشعر وكأني ولدت من جديد عندما َأَتَنَقُل بينها.
ل مالبسك لكي نجني ثمار هذا العام. ا يا عمر بدِّ اجلد :  إًذا هيَّ

عمر بكل حماس :  حاضر يا جدي!!
وبينما عمر يتنقل يف حقل الزيتون الحظ شريًطا أحمر يلف أحد األشجار فسأل جده متعجًبا :  

ما هذا الشريط يا جدي؟

اجلد: لهذا الشريط حكاية، هل تريد سماعها؟
ًسا : بكل تأكيد!! عمر متحمِّ

إعداد: أحمد ريان

اجلد : كنت في مثل عمرك عندما كنت أربط هذا الشريط على رأسي بينما أنا أجمع الثمار.
لقــد كنــت مجــرد عامــٍل فــي الحقــل، فــي الصبــاح كنــت أذهــب إلــى المدرســة، وعنــد عودتــي أذهــب مباشــرًة إلــى الحقــل 

ــُب أوراقــه بالمــاء، وفــي المســاء أراجُع دروســي. أجنــي ثمــاره وأرطِّ

لقد كانت أياًما جميلًة رغم قساوتها.

عمر : يا لك من مكافٍح يا جدي!
اجلد : ال تبالغ في مدح جدك فكل زماٍن وله متاعبه.

أمــا عــن الشــريط األحمــر؛ ففــي أحــد األيــام جــاء صاحــب الحقــل وأعطــى كل عامــٍل فينــا شــتلة زيتــون لكــي نزرعهــا وقــال 

بصــوٍت حــازٍم و واثــق مــن يســتطيع العنايــة بهــذه الشــتلة حتــى ُتثمــر  ســيمتلك هــذا الحقــل بــكل مــا فيــه.

عمر : وأين أبناؤه عن الحقِل يا جدي؟!
ــد  ر أن يج ــرَّ ــه، وق ــا كأبنائ ــذا كان يعاملن ــة له ــه اهلل الذريَّ ــم يرزق اجلــد : ل

ــار. خليفــة لــه فــي الحقــل؛ فكانــت تلــك الشــتلة أســاُس االختي

ــال أضحــت شــتالتهم فــي أبهــى  وجــاء موعــد الحصــاد، وكلُّ العمَّ

ت وذبلــت مــع األيــام. ُحلــة إالَّ شــتلتي لــم تكبــر؛ بــل اصفــرَّ

ــع  ــا أتاب ــل، وأن ــب الحق ــث صاح ــب حدي ــا نرق ــا جميًع وقفن

ــأفوز. ــا س ــول أن ــا تق ــاق وكأنه ــرات الرف نظ

ــم  ــا جمعتك ــم لم ــد علمت وبــدأ صاحــب احلقــل قائــًا: لق
اليــوم، وبــال مقدمــات ســأعلن اســم صاحــب الحقــل 

ــه. ــا اخترت ولم

وتابــع قائــًا: الفائــز هــو أنــت يــا ُحســام؛ لقد كنت 
أميًنــا فــي عملــك، لقــد أعطيتكــم شــتالت تالفات 

ــى  ــُيْبِقي عل ــذي َس ــّي ال ــر الح ــب الضمي ألرى صاح

شــتلته مــن غيــر تبديــل بعــد أن يراهــا ال تكبــر مطلًقــا.

اجلــد يكمــل حديثــه : كنــت أنــا حســام، ومنــذ ذلــك اليــوم 
وأنــا أضــع الشــريط األحمــر الذي كان شــاهًدا علــى كل ذرة 

عــرق ذرفــت مــن جبينــي علــى أكبــر شــجرة فــي الحقــل، 

هــذه هــي قصــة الشــجرة والشــريط األحمــر يــا عمــر.

عاتقــي  علــى  وضعــت  لقــد  جــدي!!  يــا  اٍه  يــا   : عمــر 
مســؤوليًة كبيــرًة بــأن أكــون صاحــب ضميــٍر حــيٍّ فــي 

وقــت. كل  وفــي  مــكان  كل 
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إعداد المعلم: عالء العتال

بال مخاطر
أنعــم اهلل علينــا بنعمــة المطــر، و التــي بهــا  ينبــت الــزرع، وتخضــر األرض، وُتســقى األنعــام وتنعــم النــاس بالخيــرات 

والبــركات، لكــن علينــا  أن  نحفــظ هــذه النعمــة بالوقايــة والرعايــة، ففــي فصــل الشــتاء تكثــر الحــوادث  المروريــة وتــزداد 

الحرائــق المنزليــة.

هــذا كان موضــوع  البرنامــج التوعــوي الــذي شــاهدته عائلــة أبــي محمــد فــي ســهرة العائلــة، وفــي الفاصــل  اإلعالنــي 

ناقشــت العائلــة بعــض الســلوكيات الوقائيــة التــي يجــب اتخاذهــا والتــي وضحهــا البرنامــج. 

قــال محمــد:  علينــا يــا أبــي أن نحــرص علــى ترشــيد اســتخدام الطاقــة ،ال ســّيما أجهــزة التكييــف، وأال نســتخدمها إال  وقــت 
الحاجة

قالــت ســلىم:  علينــا يــا أبــي اســتخدام أجهــزة التدفئــة المناســبة، والحــرص علــى إطفائهــا والتأكــد مــن تأمينهــا قبــل 
النــوم.

ــالت  ــة عج ــن صالحي ــد  م ــى التأك ــه عل ــى  حرص ــار إل ــد أش وأمــا أبــو محمــد: فق
ــى الطرقــات المنزلقــة، وعــدم زيــادة  الســيارة  للســير عل

ــرور. ــال الم ــات رج ــزام بتعليم ــرعة، وااللت الس

علــى  الحــرص  كل  حريصــة  بأنهــا  األم:  قالــت  كمــا 
متابعــة نشــرة الطقــس اليومية التخــاذ اإلجراءات المناســبة 

فيمــا يتعلــق باألعمــال المنزليــة ال ســّيما فيمــا يتعلق 

بأمــور الطبــخ وغســيل المالبــس وغيرهــا.

علــى  أكــد  فقــد  آدم:   الصغــر  األخ  وأمــا 
والمســاكين  بالفقــراء  االهتمــام  ضــرورة 

ــى  ــول عل ــرص الحص ــدون ف ــن ال يج الذي

التدفئــة  المناســبة والرعايــة الكاملة.

شــجرة
عاصــم

بجانــب البيــت شــجرة جميلــة، اعتــاد عاصــم الجلــوس بظلهــا 
خــالل فتــرة الفــراغ، كان يســتمتع بمنظرهــا الجميــل وظلهــا 

ــارد، حتــى أصبحــت تعــرف بشــجرة عاصــم، كان أصدقــاؤه يجتمعــون تحــت  الب
ــم .  ــتمعون بأوقاته ــون ويس ــون ويمرح ــجرة، يلعب الش

واجباتــه  أنهــى  أن  وبعــد  األيــام،  أحــد  فــي  مدرســته  مــن  عاصــم  عــاد 
. أمــي  يــا  قليــال  ســأخرج  لوالدتــه:  قــال  المدرســية، 

أم عاصم: أكيد ستذهب إلى شجرتك المفضلة .
عاصم: نعم يا أمي، فقد اتفقت مع أصدقائي أن نجتمع اليوم وسنقوم بلعب الشطرنج .

األم: ال بأس يا بني، وانتبه أثناء خروجك إلى الطريق .
خــرج عاصــم فرحــا مــن منزلــه، ومــا إال دقائــق حتــى وصــل إلــى المــكان، شــاهد فــي الطــرف اآلخــر مجموعــة مــن األطفال 
يلعبــون الكــرة، فجــأة تدحرجــت الكــرة إلــى الشــارع، ركــض أحــد األطفــال نحوهــا لكــن عاصــم ركــض أيضــا بســرعة كبيــرة 

،، لخوفــه علــى الطفــل .
ثــوان قليلــة، خــرج صــوت مرتفــع علــى الطريــق، ســيارة تســير بســرعة عاليــة جــدا  حــاول الســائق التوقــف ،، صــوت الكوابــح 

بــدأ عاليــا جــدا، لكنــه لــم يتمكــن مــن الوقــوف فقــد كانــت ســرعته عاليــة .
ســقط عاصــم علــى األرض مغشــيا عليــه، والدمــاء تنــزف مــن جســده بعــد أن ارتطــم بمقدمــة الســيارة، نــزل الســائق مــن 
ــن  ــه، لك ــالج ل ــم الع ــي تقدي ــق الطب ــاول الفري ــفى، ح ــاه المستش ــم باتج ــل عاص ــيارة، حم الس

إصابتــه كانــت خطــرة، كســر فــي العمــود الفقــري أدى إلــى إصابتــه بالشــلل .
لــم يعــد عاصــم قــادرا علــى المشــي، وأصبــح جليــس كرســي متحــرك، ولــم يعــد قــادرا 

علــى الذهــاب والجلــوس تحــت الشــجرة إال بمســاعدة اآلخريــن . 
عاصــم أصبــح ضحيــة جديــدة لضحايــا حــوادث الســير الناجمــة عــن المخالفــات وعــدم 
المروريــة، وفقــد حلمــه وســعادته بممارســة حياتــه  االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن 

اليوميــة بشــكل طبيعــي دون الحاجــة لمســاعدة اآلخريــن .
ــاة  ــى والمعان ــم باألس ــبب له ــن نتس ــا، الذي ــن الضحاي ــد م ــى المزي ــاج إل ــل نحت فه

بطيشــنا وإهمالنــا .
ومن سيعيد إلى عاصم فرحته وسعادته بالجلوس تحت شجرته المفضلة ؟.

إعداد النقيب: مأمون المصري
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ــة  ــد واحلــذر مــع وســائل التدفئ ــد مــن معرفــة كيفيــة التعامــل اجلي ــاردة والــي تســتمر ألشــهر، ال ب ــدء ليــايل الشــتاء الب مــع ب
 عــى حيــاة األفــراد والعائــات، وتاليــا مجموعــة 

ً
بأنواعهــا المختلفــة، ليمــر فصــل الشــتاء بأمــان دون حــوادث تشــكل خطــرا

مــن النصــاحئ والتحذيــرات توضــح كيفيــة التعامــل مــع وســائل التدفئــة لضمــان الصحــة والســامة خــال فصــل الشــتاء:

يجــب عــدم تــرك مدافــئ الــكاز مشــتعلة أثنــاء النــوم؛ خوفــا مــن زيــادة نســبة ثانــي أكســيد الكربــون فــي الجــو وكذلك 

زيــادة أول أكســيد الكربــون الســام الــذي يحــل محــل األكســجين فــي الــدم مؤديــا لإلصابــة باالختنــاق.

عــدم اســتخدام مدفــأة الــكاز داخــل الحمــام أثنــاء االســتحمام، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة نســبة الغــازات الســامة 

والخانقــة الناتجــة عــن عمليــة االحتــراق.

االبتعاد عن تعبئة المدافئء بالكاز أثناء اشتعالها؛ فذلك يزيد اللهب بشكل مفاجئ مما يؤدي لنشوب حريق.

 تجنب توصيل المدفأة الكهربائية باألسالك المكشوفة والرديئة التي قد تسبب تماسًا كهربائيا.

تجنب تحميل األسالك والوصالت الكهربائية فوق طاقتها.

 يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار األنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تفي بمعايير الجودة والسالمة.

ــان  ــع الدخ ــل وينقط ــتعل بالكام ــى يش ــرة حت ــه األس ــون في ــذي تك ــكان ال ــارج الم ــأة خ ــي المدف ــب ف ــعال الحط إش

ــبة. ــة المناس ــر التهوي ــى توفي ــة عل ــرورة المحافظ ــع ض ــه، م ــد من المتصاع

عدم ترك المدفأة داخل الغرفة عند االنتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.

تفقــد الخرطــوم الواصــل بيــن األســطوانة وجســم المدفــأة  واســتبدال مانعــة التســرب “الجلــدة” مــع كل اســطوانة، 

باإلضافــة إلــى ضــرورة التأكــد مــن صالحيــة الصمــام ألن ذلــك يقلــل مــن خطورتهــا.

التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعالها والتأكد من إغالق األسطوانة جيدًا عند إطفائها.

ــطوانة  ــع كل اس ــدة” م ــرب “الجل ــة التس ــتبدال مانع ــأة واس ــم المدف ــطوانة وجس ــن االس ــل بي ــوم الواص ــد الخرط تفق

ــا. ــن خطورته ــل م ــك يقل ــام ألن ذل ــة الصم ــن صالحي ــد م ــرورة التأك ــى ض ــة إل باإلضاف

التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعالها والتأكد من إغالق االسطوانة جيدًا عند إطفائها.

تجنــب حــرق مــادة الجفــت داخــل المنــزل، والعمــل علــى إشــعالها فــي الخــارج للتخلــص مــن الدخــان الكثيــف الناتــج عن 

بدايــات االحتــراق ثــم نقلهــا إلــى الداخــل بواســطة المناقل.

  وفيمــا يتعلــق باســتخدام مــادة الجفــت فــي مدافــئ البــواري فيجــب العمــل علــى تنظيفهــا باســتمرار كــون نواتــج 

احتــراق مــادة الجفــت تخلــف شــوائب مشــبعة بالدهــون تعمــل علــى إغــالق وتلــف منافــذ التهويــة لهــذه المدافــئ.

نصاحئ أثناء استخدام مدفأة الكاز:

نصاحئ أثناء استخدام مدفأة الكهرباء:

نصاحئ أثناء استخدام مدفأة احلطب:

نصاحئ أثناء استخدام مدفأة الغاز:

أما التدفئة اليت تعمل باستخدام مادة اجلفت :

-  اختيــار موقــع مناســب لوضــع المدفــأة فيــه 
حبيــث ال تعيــق احلركــة فتكــون عرضــة للســقوط عــى قطــع 

األثــاث أو الســجاد .
- مراقبــة األطفــال، وجتنــب تركهــم منفرديــن وعــدم اللعــب بالقــرب مــن 

المــدائف .
- جتنب وضع المدفأة بالقرب من الستائر والمواد القابلة لاشتعال .

جتفيــف  أو  التســخني  أو  الطهــي  ألغــراض  المدفــأة  اســتخدام  عــدم   -
حولهــا. األطفــال  بوجــود  ســّيما  ال  المابــس 

- االحتفــاظ ببطانيــة حريــق مناســبة وصاحلــة لاســتعمال والتــدرب عــى 
استخدامها.

ومــع تعــدد أنــواع المــدائف المســتخدمة خــال فصــل الشــتاء 
ينبــي معرفــة كيفيــة التعامــل مــع كل نــوع حبســب 

طبيعتها :

      اختارها الطالب: أوس الطراونة
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فوائد 
المشروبات الّساخنة 

يف فصل الّشتاء 

ــة الشــرطي الصغيــر، بالفــرح والســعادة  نســتقبُل فصــل الّشــتاء مــن جديــد، نســتقبُل أمطــارُه التــي  اء مجلَّ أصدقائــي ُقــرَّ
تســقي األشــجار وتمــأ الّســدود واألنهــار، وتــروي األرض العطشــى، ونســتقبُل ثلوجــُه التــي تكســو ببياضهــا الّناصــع كّل 

األشــياء مــن حولنــا؛ فالمطــُر بشــارٌة بالخيــر والعطــاء، والمطــُر هــو الحيــاُة. 

ــاع  ــا، واالنتف ــتمتاع بمذاقه ــاخنة؛ لالس ــروبات الس ــرب المش ــى ش ــًا إل ــل غالب ــرد فيمي ــان بالب ــعر اإلنس ــتاء يش ــي الّش ف
بفوائدهــا :

مثل :  )السحلب والشوكوالته الساخنة، والشاي، والبابونج، واليانسون، والقهوة، والزجنبيل(
وذلك ألّنها تمنحه الشعور بالّدفء والنشاط والحيوية والطاقة الالزمة ألداء مهام يومه دون ملل أو تعب.

 ومن فوائد المشروبات الّساخنة يف فصل الّشتاء ما ييل:

الدمويــة وتحمــي مــن  المناعــة والــدورة   تســاعد علــى تقويــة جهــاز 
األمــراض.

 تساِهم في عالج المشاكل الهضمية في الجسم. 
ة األمراض الجلدية.  ف حدَّ  تخفِّ

 تحدُّ من األرق ويساعد على االسترخاء.
ُتحسن المزاج والنفسية والشعور بالسعادة.

 ُتساعد على التخلص من االلتهابات.
تنشط الجسم وتزيد العمليات الحيوية بالجسم. 

تخفف من اآلم الصدر، ونزالت البرد.  
تطهر الجهاز التنفسي. 

ــات  ــان والعالق ــدفء والحن ــًا بال ــاء، مليئ ــر والعط ــاًل بالخي ــتاًء حاف ــم ش ــى لك نتمن
ــة.  ــرّية الّطيب األس

اختارها المعلم: جمال احمرو
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الوقاية من األمراض:الوقاية من األمراض: تعترض الشجرة الملوثات من االختالط بالمياه، فترفع من جودة 	 	 
المياه، وتحّد من اإلصابة باألمراض الناتجة عن التلوث.

 تعزيز صحة الجهاز التنفسّي: تعزيز صحة الجهاز التنفسّي: ُتحافظ الشجرة على صحة الرئة، وتُحّد من األمراض 	 	 
المتعلقة بالجهاز التنفسّي كالربو، إُذ إّنها ُتزيل الملوثات من الغالف الجوّي.

تحسين الصحة النفسّية:تحسين الصحة النفسّية: ُيقّلل الوجود بالقرب من شجرة، من مشاعر التوتر والقلق، 	 	 
واالكتئاب. 

تعزيز صحة العقل:تعزيز صحة العقل: ُتعزز الشجرة الصحة العقلّية، إذ ثبت أّن األطفال 	 	 
الذين يقضون وقتًا في المساحات الخضراء يمتلكون قدرًة أفضل على حفظ 

المعلومات التي يتلقونها في المدرسة.

تلعــب النباتــات واألشــجار دوراً حيويــاً فــي حياتنــا، حيث إنها مــن مصادر 
الغذاء األساســية لإلنســان، و لها فوائد عظيمة تؤثر بشــكل مباشــر في 
حياتنا، فهي مصدر إنتاج األكسجين في الجو، وتخّلصنا من غاز ثاني أكسيد 
الكربــون ، وهــي مصــدر لتزويد اإلنســان بالمــواد الالزمة لصنــع العديد من 
األدوات واألثــاث ، وُتعــد ملجًأ للكثير من الكائنــات الحية والحيوانات التي 

تعيش في الغابات.

تلعب الشجرة دوراً رئيّسًا في الحفاظ على البيئة ،فمن فوائدها البيئّية:تلعب الشجرة دوراً رئيّسًا في الحفاظ على البيئة ،فمن فوائدها البيئّية:
صّد الرياح:صّد الرياح: تساعد الشجرة على صّد الرياح القوّية، فتقلل من األضرار الناجمة عنها.	 	 

تلطيف الجّو:تلطيف الجّو: ُتقلل الشجرة من التأثيرات الحرارية ، إُذ إّن الشجرة تقوم بعملّية التبريد التبخيري، 	 	 
كما أّنها ُتقلل من كمية ضوء الشمس الواصلة إلى الساحات المفتوحة والمباني.

 تحسين جودة الهواء: تحسين جودة الهواء: ُتنتج الشجرة األكسجين النقّي الضروري للتنفس، وُتصّفي أوراقها الجّو 	 	 
من الغبار والملوثات الضارة مثل األوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وغيرها 

من الجسيمات الملوثة للهواء.

 الحّد من جريان األمطار: الحّد من جريان األمطار: يمكن أّن تؤدي مياه األمطار إلى بعض التأثيرات السلبّية على البيئة 	 	 
كالتعرية، والفيضانات، والتلوث الناتج عن المجاري المائّية المتشكلة بفعل األمطار، ويتمّثل دور 

الشجرة بالحّد من جريان األمطار الذي يؤّدي إلى اإلضرار بالبيئة.

فوائد الشجرة في حياتنا؟

فوائد الشجرة الصحّية 

فوائد الشجرة للبيّئة
إعداد الوكيل: أكرم الخضر
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 احلوت احلوت 
كاملــة  ســاعة  انتظــار  كاملــة بإمكانــه  ســاعة  انتظــار  بإمكانــه 
يتنفــس. أن  دون  المــاء  يتنفــس.حتــت  أن  دون  المــاء  حتــت 

 النيب محمد )صى هللا عليه وسلم( النيب محمد )صى هللا عليه وسلم(
 كان لديه خمسة سيوف ُتدىع بأسماء كان لديه خمسة سيوف ُتدىع بأسماء

     ذو الفقار ،بتار، احليف ، رسوب ، المخذم  ذو الفقار ،بتار، احليف ، رسوب ، المخذم

 األخطبوط  األخطبوط 
 عندمــا ينقطــع أحــد أذرعــه ينمــو  عندمــا ينقطــع أحــد أذرعــه ينمــو 
حلجمــه  يصــل  أن  إىل  حلجمــه تدريجًيــا  يصــل  أن  إىل  تدريجًيــا 

. لطبيــي .ا لطبيــي ا

هناك هناك 4848 دولة  دولة 
يف العالم ال تطل عى أي حبر.يف العالم ال تطل عى أي حبر.

الماء البارد الماء البارد 
يزن أكرث من الماء الساخن.يزن أكرث من الماء الساخن.

إعداد المالزم1: فيروز حتاحت

هل 
تعلم أن؟

طاعة الوالدين 
ُه  يَّ إ

لَّ �
إ
ـَك �ألَّ تَْعُبــُدو� � ّـُ قــال تعالــى: )وقَــَىٰ َرب

ــَرَ  ــَدَك �ْلِك ــنَّ ِعن ــا يَْبلَُغ مَّ إ
ــاًنۚ  � ْحَس

إ
ــِن � ْي َوِبلَْو�ِلَ

َّهَُمــا �أٍفّ َوَل تَْنَْرُهَــا  ُهَــا فـَـَا تَُقــل ل �أَحُدُهَــا �أْو ِكَ
ــم ــدق اهلل العظي ًــا(. ص ــْوًل َكرمِي ــا قَ َّهَُم ــل ل َوُق

كان هنــاك منــزل صغيرة، يعيش فيه أســرة ســعيدة 
مكونــة مــن أب وأم وولديــن صغيريــن  إذ الحــب 
واالحتــرام والمحبــة يســود بيــن جميــع أفــراد األســرة  

وفــي يــوم مــن األيــام كان يامــن واختــه يلعبــان 
ــا أصواتهــم تــزداد والفوضــى تعــم  كالعــادة، وتدريجي
ــة  ــر منظم ــت غي ــا أصبح ــة أن غرفتهم ــا لدرج بغرفتهم

فــي  واأللعــاب  المالبــس  بعثــروا  فقــد  مرتبــة،  وغيــر 
ــه. ــزل كل ــاء المن ــاء أرج ــى والضوض ــت الفوض ــة، وعم الغرف

الحــظ  )يامــن و روز(  أن أمهمــا الغاليــة متعبــة جــدا، فســأال أمهمــا مــاذا بــك يــا أمــي ؟ قالــت األم:   بصــوت يملــؤه التعــب 
واإلرهــاق أشــعر بقليــل مــن التعــب يــا أحبائــي الصغــار، واســتكملت كالمهــا وقالــت: أرجــو منكمــا تخفيــف صوتكمــا قليــال  

وأن تكونــا هادئيــن لبعــض الوقــت، فــرد الولــدان حاضــر يــا أمــي.

ــدران  ــا ، ويص ــا ألمهم ــان دون أن يهتم ــذا يلعب ــد ، وأخ ــن جدي ــج م ــدأ الضجي ــرة ، وابت ــدة قصي ــد م ــك بع ــيا ذل ــا نس لكنهم
ــن  ــر يام ــأة تذك ــج. وفج ــوت الضجي ــب األم بص ــازداد تع ــعاف ، ف ــيارة واإلس ــوت الس ــك ص ــن بذل ــة مقلدي ــوات العالي األص
ــد  ــخِطهما(. كان ق ــي س ــخُطُه ف ــِن، و س ــا الوالدي ــي رض ــرب ف ــا ال ــلم -: أن رض ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل - صل ــث رس حدي

تعلمــه فــي المدرســة.

فاعتــذر يامــن مــن والدتــه وطلــب منهــا أن تســامحه، ، وقــام بجمــع األلعــاب وترتيــب األثــاث الــذي ُبعثربمســاعدة أختــه 
روز ووعــدا  أمهمــا بــأن ال يكــررا هــذا مــرة ثانيــة ، فنامــت األم قليــال مــن شــدة تعبهــا وإرهاقهــا، ولمــا اســتيقظت األم 
بحثــت عــن أوالدهــا، فوجدتهــم فــي غرفتهــم يلعبــون بصــوت منخفــض حتــى ال يزعجاهــا، ووجــدت أنهمــا قامــا بترتيــب 
غرفتهمــا، ففرحــت األم بأوالدهــا الصغــار، وســأال أمهمــا الحبيبــة عــن حالهــا اآلن، فــردت  األم، أنهــا بخيــر وراضيــة عنهمــا 

ودعــت اهلل أن يرضــى عنهمــا أيضــا.
 وبــدأت تذكرهــم بوجــوب البــر بالوالديــن وطاعتهمــا ، ومــن هــذه االمــور االنتبــاه لراحتهــم وعــدم ازعاجهــم واستشــهدت 

يـْـِه ُحسْســنًا(. صــدق اهلل العظيــم. نَســاَن ِبَو�ِلَ
إ
ْينـَـا �ْل بقولــه تعالــى: )َوَوصَّ

إعداد الطالب:المعتصم باهلل بشار
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زياد حمزه العوايشه

تاج الدين ايهاب الشمايله

عصافري  الشرطي الصغري

فارس شادي الحلو

سند عمر القيسي

فهد حمزة العمري غال محمد

رونزا عدي طلب يارا راكان القطيشات
طالل الصرايرة

غال مشعل

أحمد محمود الجوارنه

غال عماد السواعي

عبد االله علي جاد اهلل

لين بالل اسعد

محمود معتز الطهاروه

نايف ايهاب

جوان محمد حجات

بشار جهاد المناجله

طه ودينا ولمار ابو لبه

لورين بالل حمد

راشد عمر قطيشات تولين بكر سالم

نور عبد الرحيم الصغير

محمد علي الخريشا

نمر حمزه العدوان

كرم بكر العبادي

جوري رائد حامد

سعد وغنى العبادي

محمد حازم العمايره

أحمد عالء المبيضين

أمير حمزه العوايشه

محمد المبيضين

آية معتز الطهاروه

روز محمد حجات

شهم علي الجراب

مايا وجوانا ابراهيم الفراج

تقى مصباح اسعيد

روز محمد الشمايله

هاشم محمد الخوالدة

استبرق رسمي عابد

محمد صبحي الصرايرة

أمل خالد الشوبكي

سهم الخاليله

رحمه أكرم المروج

رفيف محمد العليواترتيل قصي عبداهلل

المى السردي

مريم زياد ابو اسليم

وتين ولين محمد الرحاحلة

عمر بالل اسعدشوق عمر قطيشاتشهم صدام العوامله
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سحر الطبيعة .. البحر الميت

ُيعــد البحــر الميــت منظــرًا طبيعيــًا ال يوصــف ،وهــو أخفــض بقعــة علــى ســطح األرض، إذ يصــل عمقــه إلــى قرابــة)400( متر 

تحــت ســطح البحــر )1300 قــدم(، كمــا ُيغــّذى البحــر الميــت بالميــاه عــن طريــق نهــر األردن القــادم مــن شــمال المملكــة 

ليصــب فــي البحــر. 

ُأطلــق علــى البحــر الميــت هــذا االســم، ألّنــه ال يوجــد بــه أيــة كائنــات حيــة تعيــش فيــه؛ وُيعــزى ذلــك إلــى وجــود األمــالح 

والمعــادن التــي يصعــب علــى الكائنــات الحيــة التكّيــف معهــا، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فإنــه  يعدثــروة هائلــة يمكــن 

اســتغاللها فــي العديــد مــن المجــاالت؛ مثــل: الصناعــة، أو المجــال الطبــي . 

ــواد  ــن الم ــر م ــى الكثي ــوي عل ــو يحت ــًا، فه ــي ســنة تقريب ــذ ألف ــت من ــر المي ــا البح ــي يقدمه ــدة الت ــر الفائ ــرف البش ــد ع لق

ــواء. ــن، واله ــاء، والطي ــمس، والم ــل: الش ــبة؛ مث ــة مناس ــر مناخي ــك عناص ــة، ويمتل الطبيعي

ــراض  ــاكل األم ــن مش ــون م ــن يعان ــَيما م ــفاء ال س ــت للش ــر المي ــى البح ــاب إل ــى بالذه ــون المرض ــاء ينصح ــض األطب  بع

يتــم  الصدفــي(، كمــا  المفاصــل  والتهــاب  والبهــاق،  الجلــد،  والتهــاب  الجلديــة؛ )كالصدفيــة،  وأمــراض  المزمنــة، 

اســتخدامها فــي العديــد مــن األمــراض المتعلقــة بالتنفــس؛ مثــل مــرض الربــو والكثيــر مــن األمــراض األخــرى، وكذلــك 

تعالــج مــرض التهــاب المفاصــل، والتهــاب الــدورة الدمويــة، واالرتفــاع فــي ضغــط الــدم، وفــي داء باركنســون، باإلضافــة 

ــون. ــة بالعي ــاكل المتعلق ــن المش ــد م ــى العدي إل

 وبســبب هــذه الفائــدة العالجيــة الكبيــرة للبحــر الميــت أصبــح الكثيــر يقصدونــه مــن أجــل العــالج، وتجديــد شــبابهم، أو 

ــة. ــتمتاع بالطبيع ــترخاء واالس ــدف االس به

اختارها العريف: معتز طاهر

٢٢



اسرتاحة
  الشرطي

نا 
ّ
كل

حنّب شرطَة العرب
ــهر  ــن ش ــر م ــن عش ــي الثام ــادف ف ــو يص ــرطة، وه ــخ الش ــي تاري ــزة ف ــارزة والممّي ــام الب ــن األّي ــرِب م ــرطة الع ــوم ش إّن ي

كانــون األول مــن كل عــام، وتحتفــل فيــه الــّدول العربّيــة جميعهــا تكريمــا لرجــال الشــرطة اّلذيــن نــذروا أنفســهم مــن 

أجــل حمايــة الوطــن والمواطنيــن، وحملــوا رســالة الســالم للنــاس، ولــم يقّصــروا يومــا فــي الّدفــاع عــن بلدانهــم، وأداء 

واجباتهــم فــي ســبيل راحــة النــاس، وحمايــة ممتلكاتهــم العامــة والخاصــة.

وقــد تحــّدد هــذا اليــوم باالّتفــاق مــع جميــع الــّدول ليكــون شــاهدا علــى مكانــة الّشــرطة فــي المجتمــع، وأهّمّيتهــا فــي 

ــل  ــكاٍن تدخ ــي كّل م ــم ف ــون، ورؤيته ــة القان ــن، وخيم ــم ذراع األم ــاس، فه ــكينة للن ــة والّس ــن والّطمأنين ــق األم تحقي

الســرور علــى النفــس، لــذا كان مــن الواجــب االحتفــال بهــم، لمباركــة جهودهــم واالعتــزاز بمنجزاتهــم، ورفــع مكانتهــم 

في كّل زماٍن ومكاٍن.

لــذا كان مــن الواجــب علــى كّل فــرٍد فــي المجتمــع أْن يقــّدر جهــود الّشــرطة ويقــّدم 

ــا أْن  لهــم باقــات الــورود، وبطاقــات الّشــكر علــى مــا يقومــون بــه، وعلــى كّل مّن

يحمــل شــعار كّلنــا نحــّب شــرطة العــرب، فهــم بحــقٍّ يســتحّقون مّنــا كّل االحتــرام 

والّتقديــر.

ــن  ــرطة واألم ــادة الش ــاع ق ــد اجتم ــرب بع ــرطة الع ــوُم ش ــَق ي ــد ُأْطل وق

ــارات  ــة اإلم ــي دول ــن ف ــة العي ــَد بمدين ــذي ُعِق ــة اّل ــدول العربي لل

العربيــة عــام 1972م، فــكان دافعــا لتعزيــز العالقــات بيــن 

الــدول العربيــة لفــرض األمــن، وتطبيــق القانــون، والتشــارك 

ــدول. ــن ال ــّد بي ــي تمت ــم الت ــط الجرائ ــي ضب ف

اهلل  وحفــظ  بخيــر،  عربــيٍّ  شــرطيٍّ  وكّل  عــاٍم  فــكّل 

المفــّدى  الملــك  جاللــة  اهلل  وأدام  األردنــّي،  شــرطّينا 

عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين ذخــًرا لهــذا الوطــن الجميــل. 

ماذا يقال؟ماذا يقال؟
 عند نزول المطر : عند نزول المطر :
) اللهم صيبا نافعًا (.

عند سماع صوت الرعد :عند سماع صوت الرعد :
الرعــد  يســبح  الــذي  )ســبحان 
بحمــده والمالئكــة مــن خيفتــه(.  

 أقوال وقائلون : أقوال وقائلون :
باطن األرض خير من ظاهرها .

) عمر بن الخطاب( رضي اهلل عنه.

سالم عليِك يا دمشق ال لقاء بعده.
 ) القيصر الرومي هرقل(.

إعداد الّطالب: بشر سامح

اختارها النقيب: ياسر العودات

حديث شريف :حديث شريف :
قال رسول هللا صى هللا عليه وسلم:قال رسول هللا صى هللا عليه وسلم:

“ أفضــل األعمــال أن تدخــل علــى أخيــك المؤمــن 
ــزًا  ”  ــه خب ــًا، أو تطعم ــه دين ــي عن ــرورًا، أو تقض س
صحيــح الجامــع.

دهاة العرب :دهاة العرب :
ـ عمرو بن العاص.

ـ معاوية بن أبي سفيان.

ـ زياد بن أبيه. 

ـ المغيرة بن شعبة .

ألغاز :ألغاز :
حيوان يحك أذنه بأنفه فمن هو ؟

  اجلواب:  اجلواب:   
حيوان يعيش لمائة عام وهو من فئة الزواحف ؟ 

. اجلواب: اجلواب: 
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خطر المخدرات

انظري یا أختي 
ماذا وجدت، أعتقد 

أنھ دواء لوجع 
الرأس، سوف آخذ 

حبة منھ كوني 
أشعر بالصداع.

ال یا أخي احذر
قد تسبب األذى 
لنفسك، وكیف 

عرفت أن ھذا الدواء 
للصداع ؟.

إنھ یشبھ الدواء 
الذي في بیتنا ، حبوب 

دائریة بیضاء. 
وماذا یكون غیرذلك؟.

اھااا ..أیعقل أن
 تكون ھذه مخدرات.

نعم كل شيء وارد یا سیمو.. إیاك أن تأخذ 
 من أحد أي نوع من األدویة أو غیرھا أنت ال 
تعرف عنھا شیئاً ، الحذر واجب، فالمخدرات 

طریق مظلم ، حمانا هللا منھا.

قد یكون 
من المواد المخدرة 

أو التي تندرج 
تحت بند 
المخدرات.

إعداد الوكيل: سيف الربيحات

جائزة
مدرسّية

عادت سلىم من مدرستها، وقّبلت أمها باشتياق قائلة:عادت سلىم من مدرستها، وقّبلت أمها باشتياق قائلة:
زًة بفضلك اليوم. أشكرك يا أمي، فقد كنُت مميَّ

حضنت األمُّ طفلتها وهي تضحك وتقول:حضنت األمُّ طفلتها وهي تضحك وتقول:
 أنت دائما ممّيزة يا صغيرتي، ماذا حدث؟.

سلىم وهي تقفز كالفراشة:سلىم وهي تقفز كالفراشة:
 لقد كّرمتتي مديرة المدرسة اليوم.

األم:األم: بماذا كّرمتك؟هل حصلت على جائزة؟.
سلىم:سلىم:  نعم يا أمي، جائزتان لك واحدة ولي واحدة.

األم: األم: أنت تستحّقين كل الجوائز، ولكن أنا لماذا؟.
سلىم:سلىم:  أنت التي تستحقين أحلى الجوائز، لوالك لم يتحقق لي الفوز.

األم:األم:  لم تخبريني بعد، أنا متشّوقة. 
ــا  ــم أن ــخصية.. ك ــا الش ــم بنظافته ــا، وتهت ــوم بواجباته ــة تق ــل طالب ــاري كأفض ــم اختي ســلىم:ســلىم:    ت

ســعيدة بهــذا الخبــر. 

األم:األم:  وأنا سعيدة بسعادتك، هذه الجوانب مهمة وعلى الجميع االهتمام بها. 
سلىم: سلىم: صحيح يا أّمي، لكن هنالك من يقّصر فيها، وال يهتمُّ بنظافته الّشخصّية. 

األم: األم: سأخبر والدك عن جائزتك يا سلمى، سيفرح كثيرًا. 
سلىم ضاحكة:سلىم ضاحكة: لو سمحت جائزتنا معا. 

األّم:األّم:  أنِت أكبر جائزة في حياتي.

إعداد الّطالب: الفاروق  البداينة
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ابن
صل كل شكل مع ما يناسبة الهيثم

ــب بالَحســن البصــرّي نســبًة  هــو أبــو العــيل احلســن بــن احلســن بــن الهيثــم ، ولــد فــي البصــرة عــام )354هـــ / 965م( ُلقِّ
إلــى مدينــة البصــرة وبهــا نشــأ وتعلــم وعــاش فــي فتــرة مزدهــرة ظهــر فيهــا أســاطير العلــم فــي الفلســفة والطــب 

والكيميــاء والرياضيــات والفلــك، فجذبتــه هــذه العلــوم، فأقبــل عليهــا بهمــة ال تعــرف الكلــل، فقــرأ مــا وقــع تحــت يديــه 

مــن كتــب المتقدميــن والمتأخريــن .

ُيعــد ابــن الهيثــم المؤســس األول لعلــم المناظــر، ومــن رواد المنهــج العلمــي، ومــن أوائــل الفيزيائييــن التجريبييــن الذيــن 

تعاملــوا مــع نتائــج الرصــد والتجــارب، وقــد أثبــت حقيقــة أن الضــوء يأتــي مــن األجســام إلــى العيــن وليــس العكــس كمــا 

ســاد االعتقــاد آنــذاك.

دون ابن الهيثم الكثير من األعمال والمؤلفات التي خدمت العلوم البشرية مثل: 

)الفزييــاء، البصريــات، علــم الفلــك، الرياضيــات، الهندســة، الفلســفة(.
الهيثــم فــي مصــر فــي 6  ابــن  الحســن  توفــي 

ــن  ــرة وم ــة القاه ــي مدين ــام 1040م ف ــارس ع م

المعرفــة  أقوالــه ســعيت دومــا نحــو  أشــهر 

والحقيقــة ،وآمنــت بأنــي لكــي أتقــرب إلــى 

اهلل ليــس هنــا طريقــة أفضــل مــن أن أبحــث 

عــن المعرفــة والحقيقــة.

اختارها الطالب: معتصم سليمان

إعداد الرقيب : حمزة القضاة

١
٢
٣٤
٥

ساعد العصفور بالوصول إىل بيته

العب  بذكاء
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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  

ابتعد عن اخلطر
ــج  ــاهد برنام ــا تش ــع بعضه ــت م ــى بوق ــأة ،لتحظ ــول المدف ــة ح ــت العائل ــة اجتمع ــاردة والجميل ــتاء الب ــي الش ــي ليال ف

ــز  ــا وتقف ــب هن ــأة وتلع ــول المدف ــدور ح ــدور وت ــت ت ــة بقي ــن زين ــة، ولك ــا بمتع ــس األب واألم وأطفالهم ــي ، جل تلفزيون

هنــاك ، نبهتهــا والدتهــا أكثــر مــن مــرة، ولكنهــا لــم تســتجب وبقيــت تــدور كالنحلــة حــول المدفــأة ، وأخاهــا جلــب كــرة 

وبــدا يركلهــا هنــا وهنــاك  وأحدثــا  الفوضــى ممــا جعــل الكــرة تصطــدم بالمدفــأة وزينــة المشاكســة لســعتها الحــرارة 

ــأة  ــول المدف ــوس ح ــة الجل ــن كيفي ــم ع ــم ألحدثك ــوا جميعك ــال: اجلس ــب األب وق ــا غض ــراخ ، هن ــدأت بالص ــة وب العالي

،كــي ال يصــاب أحدكــم بمكــروه ،كمــا حصــل قبــل قليــل ، عليكــم االبتعــاد عنهــا قــدر اإلمــكان وإياكــم باللعــب حولهــا 

ســواء بالركــض أو حتــى بالكــرة حتــى ال تســقط علــى الســجاد وينشــب حريقــًا ال قــدر اهلل ، و ال تلمســوها بايديكــم فهــي 

شــديدة الحــرارة وســوف تتســبب لكــم باأللــم لــذا ابتعــدوا عنهــا واســتمتعوا بالــدفء، وال تنغصــوا جماليــة الجلــوس حولهــا 

واالســتمتاع باالجــواء الشــتوية الجميلــة ، وإياكــم النــوم والمدفــأة مشــتعلة حتــى ال يحــدث حــاالت اختنــاق ال قــّدر اهلل 

ــى  ــا حت ــرب منه ــكم بالق ــوا مالبس ــارج ، وال تجفف ــا بالخ ــل دعوه ــتحموا ب ــا تس ــام عندم ــى الحم ــم إل ــا معك وال تدخلوه

ال تحتــرق ، وبالنهايــة ســالمتكم تهمنــا فــال تســتهتروا بهــا واحمــوا أنفســكم مــن مخاطــر المدافــىء وابقــوا ســالمين 

دافئيــن مطمئنيــن يــا أوالدي األعــزاء .

إعداد الطالبة : سلسبيل جابر
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