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مرحبًا
أصدقائي كيف حالكم ، م��ّر وقت طويل عن لقاؤنا 

السابق أليس كذلك... 

أن��ا متش��وقة جدًا لهذا الع��دد أتعرفون مل��اذا، ألن يف هذا 
الع��دد تناولنا مواضي��ع خمتلفة منها ما ه��و حول صحتكم 
و منها ما هو عن املدرس��ة و منها ما يتعلق بس��لوكياتكم 
اليومية ، و منها ما هو معلومات عامة ، س��تقول بنفس��ك 
معلوم��ات عام��ة أال يكف��ي م��ا أتلق��اه م��ن معلوم��ات يف 

املدرسة، معلومات خارجية ايضًا.

معك حق يا عزيزي و يا عزيزتي فعندما كنت يف مثل سنكم 
كن��ت أقول مثلكم و لكن أريد أن أخربكم س��ر أن املعلومات 
العام��ة هي ثقاف��ة و أن معلومات املدرس��ة هي تعليم، ال 
تس��تغرب ي��ا عزيزي ال تس��تغربي ي��ا عزيزت��ي إن كنتم فقط 
مم��ن يكتف��ي بق��راءة كت��ب املدرس��ة، فأنت��م متعلمني و 
ليس كل متعل��م مثقف ، لكن إذا أردمت أن تصبحوا مثقفني 
فعليكم بالقراءة و البحث و املطالعة و لكن تقول لنفس��ك 

ملاذا أصبح مثقف ؟ سؤال ذكي .

عندما تصبح مثقف تزداد قوتك يف اجملتمع و ليس فقط 
ذلك بل إنك بثقافتك و أخالقك قد تصل إىل القمة.

الثقاف��ة هي مفت��اح الثقة بالنف��س تخيلوا مع��ي أنكم يف 
جمل��س و س��أل أحده��م س��ؤال و أنت��م التعرف��ون اإلجاب��ة 
أل��ن يصيبك��م ذلك باإلح��راج ، و لكن م��اذا إذا كنتم من أجبتم 
على الس��ؤال فحقًا ستبهرون اآلخرين ليس ذلك فقط بل 
ستشعرون بالرضا عن أنفسكم و الفخر ، الثقافة تعطيكم 

املكانة املرموقة يف اجملتمع فاحرصوا عليها.

ال تنسوا أنتم أبطال املستقبل
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كيف أنظم وقتي

ملاذا ننظم أوقاتنا ؟
تنظيم الوقت احد اهم اس��رار النجاح يف احلياة، و الن بتنظيمكم الوقاتكم يا اعزائي تس��تطيعون اجناز 
كل ما تريدونه يف يومكم دون بذل جمهود كبري ، و عندما تضعون وقت حمدد لكل مهمة او نش��اط 

جتدون انكم ملتزمون بهذا الوقت الجنازه و تصبحون اكرث تنظيمًا يف كل امور حياتكم .

إعلم  يا عزيزي / عزيزتي إنكم عندما تعودون من املدرسة تكونوا منهكني و تشعرون بأنكم بحاجة 
للراحة، و لكن حاجتكم للراحة ال يعني إن قضاء كل اليوم بالراحة ، س��أدلكم على طريقة تس��اعدكم 

على تقسيم يومكم و هي :

قوموا بوضع جدول من صنع 
ابداعاتكم يف غرفة نومكم كالتايل : راحة ما بعد

 الغذاء
نصف ساعة اىل ساعة

يجب ان ال تزيد
عن ذلك 

القيام بالواجبات
املدرسية 

ما بني ساعةاىل 
ثالث ساعات 

اعطاء نفسكم راحة
ملدة 10 دقائق

النشاط اليومي 
الذي حتب ممارسته

ملدة ساعة
اعطاء نفسكم راحة

ملدة 10 دقائق 

اخللود اىل 
النوم

هو طائر مميز وموطنه األصلي الهند، وس��ريالنكا )س��يالن(، وبلدان الهند الصينية, وش��به جزيرة املاليو. والطاووس يتميز بريش��ه 
اجلمي��ل املتع��دد األلوان، وبذيله الطويل املروحي الش��كل ذي الريش األخض��ر واألزرق والذهبي. وريش ذي��ل الطاووس مزدان ببقع 
شبيهة بالعيون، وهو قابل لالنتشار واالنتصاب، فهو ينشره وينصبه كلما أراد إغراء أنثاه أو التودد إليها. وقد عرف اإلنسان الطاووس 

منذ أقدم العصور. 

وم��ن الثاب��ت أن الفراعن��ة وملوك آس��يا الصغ��رى احتفظوا ب��ه يف جنائنهم، ومن اجلائ��ز أن يك��ون الفينيقيون هم الذي��ن عرفوهم به. 
والطاووس نوعان إثنان: الطاووس األزرق أو الطاووس الهندي، والطاووس األخضر أو الطاووس اجلاوي.

الطاووس
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1

إغسل كفيك

2

افرك كل اصبع و بني 
األصابع

3

افرك ظهر اليدين و بني 
األصابع

5

افرك األصابع
مرة أخرى

6

افرك أظافرك على 
اجلهتني

7

 اغسل معصمك

8

جفف يديك مبنشفة 
نظيفة أو منديل

4

افرك 
قاعدة االبهام

خطوات لغسل يديك8
بأفضل طريقة
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 صحة ظهرك
نصائح حلماية

هل تعلمون
يا أعزائي ملاذا قدمنا لكم 

طريقة حمل احلقائب و كيفية 
اختيار النوعية اجليدة؟

ألن احلقيبة املدرسية الثقيلة 
قد تلحق الضرر بكم.

- ت���أك��د من أن احلقيبة ثابت���ة وأن ح���جمه���ا متناس���ق 
    وينبغي أن يكون وزن احلقيبة أقل من نصف كيلو غرام. 

� ال تنخدع مبظهر احلقيبة عند شرائك لها. كما أن احلقيبة التي ال تثبت جيدا على الظهر 
تلحق الضرر بأعصاب الظهر ، وينبغي اختيار حماالت احلقيبة حمشوة جيدا باللباد كي ال 

تشكل عبئا على الكتفني أو الكتف أثناء حملها. 
- جتنب حمل أغراض غري ضرورية. 

- أثناء حمل احلقيبة ينبغي ثني اجلسم عند الركبتني فقط وليس اجلزع، إذا كانت ثقيلة قلياًل. 
- جتنب وضع حمالة حقيبة واحدة على كتف واحدة. 

- ربط حزام احلقيبة املثبت على الوسط. 

كيف أحمل

حقيبتي؟
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املنطاد هو بالون كبري احلجم متصل بأسفله سلة لنقل الناس او البضائع له 
استخدامات عديدة أولها كوسيلة نقل. واملنطاد )كلمة مشتقة من اليونانية(.

ظهرت املناطيد قبل اخرتاع أول طائرة بأكرث من قرن من الزمان، تشمل املناطيد البالونات 
احلرة وسفن الهواء واملناطيد املربوطة. 

كان الفرنسي )هرني جيفارد( هو أول من جنح يف عام 1852 
يف تنفيذ أول رحلة طريان مبنطاد.

تعتمد فكرة عمل املنطاد على وجود كمية من الهواء الساخن أو الغازات اخلفيفة كالهيدروجني أو الهيليوم بداخله حتفظ 
اتزان من يستخدمه وجتعله يطريأو يهبط بأمان على سطح األرض .  وميكنك أن تصنع منطاًدا ببساطة كاآلتي : 

ماذا تالحظ ؟
سيهبط املنطاد باللعبة ببطء وهدوء، ألن الهواء يندفع عكس اجتاه املنطاد فينتفخ املنطاد مما يحدث نوًعا من االتزان 

يجعل احلركة هادئة وآمنة . 

احضر لعبة من لعبك، وثبت الصلصال الذي  
يجمع اخليوط األربعة للمنطاد على ظهر اللعبة .

قف على مكان مرتفع، وأمسك املنطاد من 
قمته، واتركه يف الهواء .

الصق أطراف أربعة قطع من اخليط املتساوية 
يف الطول على أربعة حواف من قطعة 

البالستيك املستديرة بحيث يكون كل قطعتني 
متقابلتني بالضبط، ثم اعقد األربعة أطراف 

األخرى مع بعضها يف مركز واحد، ثم الصقها 
يف قطعة من الصلصال .

احضر قطعة من البالستيك اخلفيف، وطبًقا 
كبرًيا، ومقًصا، وقلًما ملوًنا، وقطعة من 
الصلصال وشريًطا الصًقا وبعض اخليط .

ضع الطبق على قطعة البالستيك، ثم سر 
بقلمك امللون حول حافته اخلارجية ثم قص 

الشكل الذي مت حتديده باملقص

جتربة املنطاد الصغري
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ا ال ُيحبُّ َمن ِمنَّ
َرِة؟ أكَل الذُّ

البعُض يحبُّها مسلوقًة، والبعُض يحبُّها مشويًَّة على الفحِم، كما ُيصنُع منها أنواٌع عديدٌة 
َرِة يف عمل الُبوشار )الُفوشار(، وهناك  من رقائِق الكورن فليكس، وُتستخدُم حبوُب الذُّ
بأيِّ  الذرة  تناُوَل  أنَّ  البحُث  د  أكَّ بالنَّشاء، وقد  ُيعرف  أو ما  رة  الذُّ نوٌع ُيستخدم إلنتاِج دقيِق 

ِة لإلنسان. يَّ حِّ شكٍل من األشكاِل ُيعدُّ من أفضِل األغذيِة الصِّ

رة ِبِصَفِتها غذاًء رئيًسا لكثرٍي من ُشعوِب العامل منُذ أقدِم الُعصوِر وحتتوي  وقد ُعرفت الذُّ
ريَّات و الربوتينات وُيستخرج من حبوِبها زيُت الذرة املشهوُر، كما حتتوي  كَّ على النَّشا والسُّ

ٍة منها الفوسفور ، واملغنيزيوم ، والصوديوم ، والبوتاسيوم. على أمالٍح معدنيَّ

وُتساعد  والربوتني،  باأللياِف  ٌة  غنيَّ ولكنَّها  احلراريَِّة،  عراِت  والسُّ هوِن  الدُّ قليلَة  رُة   الذُّ ُتعدُّ 
اإلنساِن  إصابِة  ِة  احتماليَّ من  ُتقلِّل  كما  م،  بالدَّ الكوليسرتول  الِت  ُمعدَّ تخفيِض  يف  هذه 

بسرطاِن الُقولون.

ي املناعَة، وُتستخدم يف  وحتتوي على فيتامني أ وفيتامني ج الذي ُيحارب األمراَض ويقوِّ
أنَّها  كما  والنِّقرس،  وماتيِزْم  الرُّ وأنواِع  الُكَلى  وحَصى  ديدِة  الشَّ الُكلويَّة  األمغاص  عالِج 
يف  الذرة  دقيُق  يدخُل  موِم.  السُّ تراُكِم  من  اجلسم  أعضاَء  وتخلِّص  ِم  الدَّ ضغَط  ض  تخفِّ

مِس. ااًل حُلبوِب الوجه، وحروِق الشَّ عمِل األقنعة، وُيستخدم عالًجا فعَّ
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يعترب مكان للعبادة ومركز للمعرفة1
املكسيك يوكاتان، املكسيك

هرم تشيتشن إيتزا

دليل الرتحيب واالنفتاح
الربازيل ريودي جانريو، الربازيل

2متثال املسيح الفادي
ميثل املثابرة

الصني الصني

3سور الصني العظيم

مدينة ماتشو بيتشو 
تعرب عن اجملتمع والتفاين4القدمية

بريو كوزكو، بريو

رمزالهندسة، احلماية5البرتاء
األردن عمان

يدل على احلب والشغف7تاج حمل
الهند آكرا، الهند

يعرب عن املتعة6الكولوسيوم
إيطاليا روما

السبعة عجائب الدنيا شخصية تاريخية

والتي  العربية  الشخصيات  أشهر  أحد  الدر  شجرة 
صارت سيدة القصر وصاحبة الكلمة يف حكم مصر بعد أن 
تزوجت زواجا شرعيا من امللك الصالح جنم الدين بن امللك 
الكامل بن امللك العادل بن صالح الدين األيوبي, وقد اتخذها 
بالذكاء  تتمتع  كانت  تزوجها  ذلك  بعد  له  جارية  البداية  يف 
ضد  مصر  حرب  يف  كبري  دور  لها  كان   ، الشديدة  الفطنة  و 

الصليبيني . 

تزحف  الصليبية  القوات  كانت  وحينها  امللك  زوجها  توفى 
متجهة إىل اجلنوب على شاطئ النيل الشرقي لفرع دمياط؛ 
الرابضة  املصرية  القوات  على  اإلجهاز  الصليبيون  أراد  فقد 
هذا  يف  السلطان  موت  خرب  إذاعة  وكانت  املنصورة،  يف 
الوقت احلرج كفيلة بأن تؤثر يف سري املعركة وتضعف للجند 

معنوياتهم.

اجليش  عن  الدين  جنم  زوجها  وفاة  نبأ  الدر  شجرة  أخفت 
لديه،  وقدرها  شأنها  من  مارفع  وهو  املصري  والشعب 
استعانت  البالد  أمور  يف  التصرف  مبفردها  واصلت  حيث 
جهودها  وركزت  لها  اخمللصني  إليها،  باملقربني  خاللها 
على صد اخلطر الصليبي القادم من شمال البالد، حافظت 
تصدر  كانت  اشهر،  ثالثة  امللك  موت  سر  على  الدر  شجرة 
القرارات واملراسيم والتعليمات واألوامر مذيلة بخامت امللك 
وقد  الفراش،  ومالزمته  مبرضه  متعللة  الدين  جنم  الصالح 
وأوقفت  الفرنسية  اجليوش  على  باهرة  انتصارات  أحرزت 
إنتفاضة الشعب بكل طاقته  زحفهم وتفرقت كتائبهم مع 
وموارده وطبقاته حتى وصول غياث الدين الذي تفرغ لقيادة 
 ، جنم  والده  وفاة  خرب  أعلن  أن  بعد  الصليبيني  ضد  اجليش 
تنازلت  ثم  يومًا فقط  الدر مصر ملدة ثمانني  حكمت شجرة 

عن احلكم لزوجها عز الدين ابيك .

شجرة الدر
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الصباح من احللول وصلوا اىل بداية الغابه االوىل :-
مسرت ارنوب : انا لن اتي معكم و لكن احذركم من اخلطر 

سنجوب : هيا بنا نكتب التاريخ و نعرب هذه الغابه و دخلوا و بشجاعه و من ثم 
انيا : ما هذا هل هذه افعى ؟ حجمها كبري و اعتقد انها سامة 

سنجوب : ال تخايف لدي حل ساغني لها قليال حتى تهدا و تنام نامت االفعى و انطلقت الرحله حتى حل الصباح نام اجلميع و من ثم اسيقظوا 
انيا : اهه يا الهي ما هذا انظروا ماذا يحدث يل !! ملاذا اصبح لون جلدي احمر هكذا 

سنجوب : اووه لقد المستي نباتات سامه انتي بحاجه لعالج سوف اعود ادراجي اتي بالدواء
انيا : سترتكنا هنا لوحدنا و نحن ال نعرف شيء  

سنجوبة : ال تخايف انا هنا و سنجلس و ننتظره ذهب سنجوب و مر الوقت و مل يعد سنجوب و ثم حدثت حركة غريبة 
انيا : ماذا يحدث؟ ملا اشعر ان النباتات تقرتب و تتكوم حولنا 

سنجوبه : نعم الشعور متبادل اعتقدت انه يحدث فعال 
سنجوب : يا فتايات اين انتم لقد عدت و معي العالج انا قادم 

سنجوبه : نحن هنا خلف النباتات ساعدنا املكان يضيق صعد سنجوب اىل الشجره التي بقرب النباتات و ساعد سنجوبه على الصعود و لكن انيا 
بقيت مكانها 

انيا : النجده النجده ساعدوين ارجوكم لقد علقت 
ولكن املفاجئه كانت ان هناك من ساعدها تدعي , انسة افعوانية : ال تخايف انا معك 

سنجوب : شكرا لك يا انسه ......هااا من انت 
انسه افعوانيه : اسمي انسه افعوانيه و انا لست سامه 

سنجوبه : اذا هل تعرفني كيف تخرجينا من هذه الغابه السامه 
انسه افعوانيه : نعم اعرف هيا معي و بعد السري لوقت وصلوا للنهاية , انسه افعوانيه : هنا انتهى دوري يا اعزائي لقد سعدت مبعرفتكم

سنجوب : شكرا لك على مساعدتنا و نحن اسعد
انيا : اقدر لكي مساعدتنا و اشكركي جدا 

انسه افعوانيه : ال شكر على واجب امتنى لكم رحلة سعيدة 
سنجوبه : هيا بنا اىل الغابه الثانيه , ما هذا انا ال ارى اي شيء من املكان هلى اتخيل ام ماذا                

سنجوب : و انا ال ارى اال الضباب و لكن ما الذي يتحرك انا ام االرض
سنجوبه : نعم هناك شيء يتحرك , يا الهي انها بركة طينيه لقد وقعنا يف فخ الطبيعه 

سنجوب : ال تخافوا احلل عندي ساخرجكم  و بعد حماوالت كثرية استطاع السنجوبان يتسلق الشجرة و يخرج الفتيات  و اكملوا  طريقهم و يف 
حلول الفجر نامت انيا و سنجوب و عندما استيقظوا 

انيا : انا اشعر باجلوع و نسيت زادي بالغابه االوىل 
سنجوب : سوف جند لك طعام و شراب بعد خروجنا و االن لنجد منفد 

انيا : ال استطيع انا تعبه ال ميكنني التكمله و لكن سأحاول، و بعد وقت خرجوا من الغابه و لكن :-
انيا : اين الغابه الثالثه ؟ اين الباقي هل هذا حميط

سنجوبة : يا الهي لقد حل الطوفان و ابتلع الغابه لقد وصلنا للنهاية املغلقة 
انيا : انت تعرف احللول اخرجنا 

انيا و  ابتلع كل من  اسف ال استطيع كنت اوداملساعدة لكن مصرينا الهالك ليتنا استمعنا لكالم والديكي و ارنوب و حل الطوفان و   : سنجوب 
سنجوب و سنجوبة و من ثم استيقظت انيا من نومها  و حمدت اهلل على انه كابوس و قبل ان يكمل منتصف الليل عادت انيا اىل املنزل

 و نامت ببيتها مرتاحه قررت عدم عصيان والديها ابدًا . 

اسئلة :
س1     - ماذا استفدمت من القصة ؟ 
س2   - كم عدد الغابات الغامضة ؟ 

س 3 - أذكر شخصيات القصة ؟ 

قصة اململكة
يحكى ان هناك مملكة منعزلة عن العامل تتوسط الغابات الثالثة الغامضة , تعيش بها انيا  فتاة طموحة تطلب من والديها كل يوم اخذها لرؤية ما 

خلف الغابات و لكن كان جواب اباها دائما بالرفض و لكن يف يوم اتخذت قرارا صارما و تناقشت بجدية مع ولديها :-
االب : يا ابنتي العزيزة العامل خارج اململكة مكان موحش و مميت و ال احد يجرأ على اخلروج .

انيا : أبي ارجوك انا و انت سنأخذ احتياطاتنا و احتياجاتنا كلها و اذا خفنا و حصل اي مكروه نعود ادراجنا
االب : يا ابنتي لقد اتخذت قرار و لن اغريه و هو عدم السماح لك باملغادرة 

انيا : لكن يا أبي .....
االم : اصمتي يا انيا و ال تعصي والدكي 

ذهبت انيا ايل غرفتها تبكي و بقيت تفكر حتى اتتها فكرة :-

انيا : نعم ! فكرة رائعه سوف اترك املنزل و اذهب برحلة حياتي و من ثمه اعود ملنزيل و سيتم 
الباكر جهزت  الصباح  الراقصة. وفعاًل يف  للحفلة  ليلة اخلميس حيث يذهب والداي  كل ذلك 
انيا اغراض الرحلة و كل ما حتتاجه من طعام و شراب بعد حلول الظالم  و عند خروج والديها 
خرجت انيا للغابه و سارت بشجاعه بعد حدود اململكه ثم تعرثت بحجرة و وقعت و انسكبت 
مياهها فسارت حتى وجدت عني ماء و هنا ارتاحت انيا و شربت املاء و نامت قليال و بعد ساعه 

استيقظت انيا و هي تسمع الكثري من الضجيج :
سنجوب : سنجوبة انا اعتقد انها ميته 

مسرت ارنوب : ال هي نائمه هذه عادة عند البشر .
انيا : ماهذا ؟ من انتم ؟ كيف اسمعكم ؟ هل تتكلمون ام انا اتخيل ؟

مسرت ارنوب : عزيزتي ما اسمك ؟ انا مسرت ارنوب انا زعيم قبيلة االرانب 
سنجوب : و انا سنجوب و هذه زوجتي سنجوبه ما بك اخربينا سوف نساعدك 

سنجوبه : اهال بك انت شربت من العني السحريه و تستطيعني سماعنا بشكل واضح االن
انيا : اريد عبور الغابات الغامضه الثالثه 

مسرت ارنوب : ماذا !!! هذا مستحيل ال احد يستطيع فعل ذلك 
سنجوب : اصمت مسرت ارنوب ال شيء مستحيل انا ساخذك 

انيا : اشكرك هيا ننطلق , ال اريد االنتظار فابواي ال يعرفان اين هنا 
مسرت ارنوب : ماذا؟ وبدون علم والديكي كيف فعلتي ذلك 

سنجوب : مسرت ارنوب للمرة الثانيه اصمت ,عزيزتي انا ساساعدك , للنطلق و بعد اقرتاب 
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ملاذا نحافظ على أغراضنا؟

 عندما كنُت يف مثل س��نِّكم كنت أس��تقبل حلظة 
رن��ني ج��رس الفْس��حة املدرس��ية بش��وق كب��ري، 
وكن��ت لفرط س��روري به��ا ُأس��ِرع يف اجل��ْري نحو 
باحة املدرسة؛ ألبدأ باللعب مع صديقاتي، وكانت 

ر قلياًل عن اللحاق بنا. صديقتي فاطمة تتأخَّ

كان��ت فاطمة َتنش��ِغل بجم��ع أدواته��ا وأقالمها، 
وُتعي��د ترتيبه��ا يف احلقيب��ة، وكان األم��ر يأخذ من 
وقته��ا دقيقًة أو اثنَتني، وكن��ُت بدوري أترك أدواتي 
عل��ى املقع��د راغب��ًة يف اللع��ب وامُلتع��ة، وكنت 
أبحث عنها طوي��اًل عندما أعود ألجدها على األرض 
أو حت��ت أرج��ل زميالت��ي، وق��د فَق��دت الكث��ري م��ن 

أدواتي بهذه الطريقة.

بعد مدة الحْظُت أن دفاتر فاطمة تبدو أنيقًة حتى 
آِخ��ر يوم من أيام الدراس��ة، وأنَّ ُكتبه��ا أيًضا مرتَّبة 
نة،  نظيفة، ورأيت مقلمتها ممتلئ��ًة باألقالم امللوَّ
وكان��ت َتمتل��ك دائًم��ا أك��رث م��ن قل��م بل��ون واح��د، 
ر  وطاملا أعارْتني بسرور من أقالمها عندما تتكسَّ
أقالمي بعد سقوطها على األرض وعندما أتركها 

على املقعد وأخرج.

مل يك��ن وال��دا فاطمة بأك��رث كرًما م��ن والداي، ومل 
تك��ن حالته��ا املادي��ة بأفض��ل م��ن ح��ايل، ولكنها 
كانت ُتحافظ على ما لَديها، وَتعرف قيمته، وتهتم 
ب��ه، عكس م��ا كنت أفع��ل أن��ا عندم��ا أتركها على 
��ر،  ض للس��قوط والدهس والتكسُّ املقعد؛ لتتعرَّ
وكانت دقيقة فاطمة هي سرُّ وجود أقالم وأدوات 
كث��رية يف مقلمتها األنيق��ة، عكس مقلمتي التي 
كانت تبدو دائًما فارغًة، وكنت أضطر لطلب أدوات 

جديدة كل بضعة أيام.

م��ُت من صحبة فاطمة أمًرا رائًعا، ورأيت فيها  تعلَّ
منوذًجا يس��تِحقُّ امُلتابعة، وباتْت هذه عادتي منذ 
عَرفته��ا، واليوم وبع��د أن كرْبُت بقي��ْت تلك العادة 
رته��ا كث��رًيا، فأصبح��ُت ُأحاِفظ على  برفقت��ي وطوَّ

أدوات��ي وأثاث��ي ومالبس��ي أيًضا، وم��ن خ��الل ِعناَيتي به��ا أصبح ُعمره��ا أطول، 
، واس��تمتْعُت بتلك املبالغ التي  واس��تطعُت ِش��راء أش��ياَء جديدة بجانب ما لديَّ

رتها أيًضا بداًل من شراء أشياء كنت أمتلك مثلها وأْتَلفها اإلهمال. وفَّ

ي الذي يدفعني للعناية بأغراضي؛ ألنني أعرف أنني عندما  تي، وهذا سرِّ  هذه قصَّ
رته عندما  أحافظ على ما أملك، أس��تطيع أن أحافظ على مايل، وأن أمتتَّع مبا وفَّ

أشرتي جديًدا، أو أترك حقيبتي ممتلئًة بنقود كثرية.

أصدقائي س��المتكم ش��يٌء ثم��نٌي وغاٍل 
وَيه��مُّ اجلمي��ع، خاص��ًة اآلب��اَء واألمهاِت، 
وع��دم  عليه��ا،  احلف��اَظ  عليك��م  فيج��ُب 
تعريِض أنفس��كم لألخطار، وكثرًيا ما جنُد 
العديد من احلوادث التي تقع للطالب يف 
املدرس��ة، نتيجَة عدِم إحس��ان التعامل 

يف بعِض املواقف، ومن ذلك:

َرج وهبوطه: صعود الدَّ

تدف��ْع  وال  ال��ّدرج،  عل��ى  ترك��ْض  ال 
رِج األمي��ن. وإذا  زمالءك، وال��َزْم جان��َب الدَّ
كان عليك أن تصعد أو تهبط فلتكن درجة 

ة. واحدة يف كل مرَّ

سالمتكم يف املدرسة

املمرات:

كث��رًيا م��ا تق��ُع احل��وادث للط��الِب نتيج��َة 
تداُفِعه��م يف املم��راِت عنَد اخل��روِج إىل 
منازِله��م أو ذهاِبه��م حلج��رِة الدراس��ِة؛ 
وال  به��دوء  املم��رات  يف  لذلك منش��ي 

جنري وال نتزاحُم وال نتدافُع.

 وِم��ن املهمِّ احملافظ��ةُ عل��ى نظاف��ِة 
املمراِت ف��ال ُتْت��َرُك األوراُق والنفايات يف 

املمرات، حتى ال ينزلَق بها أحُد الطالب.

حجرات الدراسة:

ال تق��ذِف األدواِت -مث��ل أق��الم الرص��اص 

واحل��رب أو مش��ابك ال��ورق- عل��ى الطلبِة 
اآلخري��ن، ألنَّ ذل��ك ق��ْد ُي��ؤِدي إىل إصاب��اٍت 
أعض��اِء  م��ن  غريه��ا  أو  بالع��نِي  خط��ريٍة 
أو  اآلخري��ن  مبزاحم��ِة  تق��ْم  اجلس��ِم، وال 
دفِعه��م عن��د دخوِل حج��رِة الدراس��ِة أو 

مغادرتها.

وأخرًيا:

ع��ن  احلوادِث باإلب��الِغ  َمْن��ِع  يف  َس��اِهْم 
الكراس��ي واملكات��ِب واملع��داِت األخ��رى 

املكسورِة
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املسجد األقصى

عزيزي الطفل / عزيزتي الطفلة
 يف هذه املقالة س��نتحدث عن احد اهم املس��اجد االس��المية يف 
الع��امل و الت��ي ذكرت يف الق��رآن و ليس ذلك فقط بل هو املس��جد 
الذي اس��رى منه الرس��ول صلى اهلل عليه و س��لم إىل الس��ماء و هو 
املس��جد ال��ذي صلى فيه الرس��ول صل��ى اهلل عليه و س��لم بجميع 
الرس��ل ، و هو اول القبلتني و ثالث احلرمني الش��ريفني . هل عرفتم 

عن ماذا احتدث ؟

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

َن  )�ُسْبَحاَن الَِّذى اأَ�ْسَى بَِعْبِدِه لَْيالً ِمّ

ِجِد الأَْق�َسى  ِجِد احَلَراِم اإِلَى املَ�سْ املَ�سْ

يَُه ِمْن اآيَاتَِنا.( الَِّذى بَاَرْكَنا َحْولَُه ِلُنِ

�سدق اهلل العظيم 

يقع املس��جد األقصى داخل البلدة القدمية ملدينة القدس يف فلس��طني، يحتوي املس��جد األقصى 
على خمس��ة عش��ر ب��اب منها م��ا هو مس��تعمل )مفت��وح( يف أيامن��ا هذه وعدده��ا عش��رة, والبقية 
مغلقة منذ زمن بعيد ألس��باب عديدة،: وتقع جميع األبواب املفتوحة يف اجلهة الشمالية والغربية من 

املسجد, وهي يف الوقت نفسه تقع ضمن أسوار املسجد األقصى. 

انه املسجد االقصى
َم ،اي عندما َفَرَض اهلل الصالة على املسلمني، أمرهم أن يّتجهوا يف صالتهم جهة  ُهَو أّوُل ِقْبلٍة صّلى َنْحَوها النبيُّ صّلى اهلُل عليِه وسلَّ

املسجد األقصى يف القدس، ثّم حّوَل اهلل القبلة إىل املسجد احلرام يف مّكة املكرمة ، وثالُث أفضِل املساجِد ثوابًا َبْعَد املسجِد احلراِم، 
الِة فيِه،  كعِة فيه بثواِب خمِس ِمَئِة َرْكعٍة يف غرِي هذِه املساجِد الثالثِة، وقْد أمَر النبيُّ املسلمنَي بزيارتِه والصَّ ، َفَثواُب الرَّ َبِويِّ واملسجِد النَّ

َي  كما َرَبَط اهلُل بيَنه وبنَي املسجِد احلراِم يف ُمْعِجَزِة اإلسراِء وامِلْعراِج، وفيه صّلى النبيُّ باألنبياِء، وَرَبَط يف حائِطِه داّبَتُه )الُبَراَق( فُسمِّ
)حائَط الُبَراِق(.

ُدنا إبراهيُم َبْعَد أْن َبَنى املسجَد احَلَراَم، وَتْبُلُغ ِمساَحُته ) 146000 م2(. َبناه سيِّ
ْخرِة بجانِبه. أعاَد بناَءُه اخلليفُة الوليُد بُن عبِد امَلِلِك، وكان أبوه اخلليفُة عبد امَلِلِك بن مروان قد بدأ يبنى مسجَد الصَّ

ويحاوُل اليهوُد َهْدَمُه ليقيموا على أنقاِضه َهْيَكَلُهم امَلْزُعوَم، ولكنَّهْم َيْخَشْوَن َغَضَب املسلمنَي.

يتكون املسجد األقصى من سبع مساجد معمدة مع عدة قاعات صغرية إضافية من اجلهة الغربية والشرقية من اجلزء اجلنوبي من 
املسجد. و هم :

2 - املصلى املرواين 1 - اجلامع الِقبلي   
4 - مسجد قّبة الصخرة 3 - مصلى األقصى القدمي  

6 - جامع النساء 5 - مسجد الرباق   

للمسجد األقصى عدة أسماء، أهّمها ثالثة:
َي األقَصى لبعد ما بينه وبني املسجد احلرام، وكان أبعد مسجد عن  املسجد األقصى: وكلمة »األقصى« تعني األبعد، وُسمِّ

م بالزيارة. والذي سّماه بهذا االسم وفًقا للعقيدة اإلسالمية اهلل يف القرآن، وذلك يف اآلية: ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  أهل مكة يف األرض يعظَّ
ِميُع اْلَبِصرُي    ِبَعْبِدِه َلْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن َآَياِتَنا ِإنَّه ُهَو السَّ

1سورة اإلسراء، اآلية: 10

س: وكلمة »املقّدس« تعني املبارك واملطّهر،  البيت امُلَقدَّ
بيت امَلْقِدس: وهو االسم الذي كان متعارًفا عليه قبل أن ُيطلق عليه اسم »املسجد األقصى« يف القرآن الكرمي، وهذا االسم هو 

املسَتخَدم يف معظم أحاديث النبي حممد، مثل ما قاله يوم اإلسراء واملعراج: »ثم دخلت أنا وجربيل عليه السالم بيت املقدس فصلى 
كل واحد منا ركعتني«.و البد من التنويه اىل الفرق ما بني قبة الصخرة و املسجد االقصى .

صورة االقصىصورة قبة الصخرة 

تعترب قبة الصخرة هي الرمز االساسي للمسجد االقصى .
امتنى ان تكونوا قد استفدمت يا اعزائي .....
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 ipad- ( أن��ت أيها الطفل اللطيف ، نع��م انت انا احدثك ، من املؤكد انك متتلك احد اجه��زة العاب الفيديو
play station- psp- Wii  ..( ، إنه من املمتع قضاء وقتًا عليها اليس كذلك ؟ ، تشعر و انت تلعب بأنك البطل الذي 

استطاع اجناز الكثري من املهمات ، ياله من شعور رائع اليس كذلك ؟ 

عزي��زي الطف��ل من اجليد ان حتب ألعاب الفيدي��و و تقضي وقتًا ممتعًا، و لكن ذلك ال يعني يا عزيزي أنه يجب عليك ان تقضي 
كل الوق��ت عليه��ا و مبعزل عن االهل و االصدقاء ، صحيح ان هذه االلعاب تكون لك صداقات لكنها صداقات عرب االنرتنت و 

تبقى الصداقةعلى ارض الواقع افضل . 

س��أطلعك على س��ر هل تعلم عزيزي ان مع كرثة قضاءك وقت على هذه االلعاب تضر نفس��ك من دون ان تعرف ، ملاذا ؟ 
س��أقول ل��ك ان اجللوس لفرتة طويلة امام هذه االلعاب االلكرتونية او حتى مش��اهدة التلف��از ، يؤثر على بصرك اي يضعفه 
، و ه��ذا االم��ر غري صحي��ح الن اهلل تعاىل عندما انعم علينا بنعمة البصر حثنا على احلف��اظ عليها و التمتع بها و ليس االضرار 

بها .

زيارة طبيب العيون :
ايه��ا البط��ل اعل��م ان البعض منا ال يحب زيارة الطبي��ب ، نتيجة للخوف منه و لكن هذه العادة غ��ري صحيحة الن الطبيب وجد 
ملس��اعدتنا ال الخافتنا ، فالطبيب يس��اعدنا على التخلص من اي امل قد نشعر به  او وقايتنا من خطر قد نتعرض له ، فلذلك 

العيون

ايه��ا البط��ل احرص دائم��ا على مراجعت��ك لطبيب 
العيون الن يف ذلك حماية لبصرك .

عزي��زي الطفل اعلم انه لي��س من العيب 
ان ترت��دي النضارة اذا كان هناك ضعف يف بصرك، 
ات��دري ملاذا النه عند عدم ارتدائها س��تضر عينيك، 
و لذل��ك اذا كان بص��رك يقتض��ي ارت��داء نض��ارة ف 

فإحرص على ارتدائها .

سأطلعكم على قصة صغرية
يف اح��دى امل��دن كان هن��اك اخويني يعيش��ان مع 
والديهم��ا و  كان الفتى يع��اين من ضعف يف نظره 
االمر ال��ذي تطلب من��ه ارتداء النض��ارة، يف البداية 
رف��ض الطف��ل ارتداؤه��ا و اصبح كل ي��وم يضعف 
نظ��ره اكرث ف أك��رث و يف احدى االيام و هو يلعب مع 
اصدق��اؤه ك��رة الق��دم و مل يكن يرى بوض��وح االمر 
ال��ذي ادى ب��ه  القاء الك��رة خارج امللع��ب ، فضحك 
علي��ه اصدق��اؤه انه ال ي��رى ، االمر ال��ذي احزنه و يف 
تلك اللحظة ادرك انه ان مل يرتدي النضارة سيزداد 
وضعه س��وء و يصبح اضحوكة للجميع و منذ ذلك 
اليوم اصبح يحرص على ارتداء النضارة اينما كان .
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بإمكان صغ�ي أن يقرأ
ويستمتع بقصصه من جديد.

شكرا .. دار الشفاء



الُبركان
فتحةيف 

سطح
األرض

الُبركان فتحة يف سطح األرض، تتفجر وتثور من خاللها احلمم، 
والغ��ازات احلارة، والش��ظايا الصخرية. وتتش��كل ه��ذه الفتحة 
عن��د اندف��اع الصخر املنصهر م��ن باط��ن األرض، متفجًرا على 
س��طح األرض. تكون معظم الرباكني على هيئة جبال، وبخاصة 
اجلب��ال اخملروطيةالش��كل الت��ي تكون��ت ح��ول الفتح��ة نتيجة 
جتم��ع وتراكم احلمم ومواد أخرى ُقِذفت إىل س��طح األرض أثناء 

الثوران الربكاين.

ن الربكان كيف يتكوُّ
ن  تك��وُّ إىل  األرض  باط��ن  يف  املوج��ودة  الهائل��ة  الق��وى  ت��ؤدي 
الرباكني. ومل يهت��د العلماء بعد إىل الفهم الكامل لطبيعة هذه 
الق��وى. ولكنه��م ط��وروا نظريات تدور ح��ول كيفي��ة تكوين هذه 

القوى للرباكني. 

بداية الربكان:
 يبدأ الربكان على هيئة صخور منصهرة يف باطن األرض ُيطلق 
ه��ارات نتيج��ة للحرارة  عليه��ا اس��م ُصه��ارة. تتكون ه��ذه الصُّ
الش��ديدة لباطن األرض. وعند أعماق معينة تكون حرارة باطن 
األرض ش��ديدة، بحي��ث ُتصه��ر الصخ��ور داخ��ل األرض. وعن��د 
انصه��ار هذه الصخ��ور الباطنية فإنها تطل��ق كميات كبرية من 
الغ��ازات، تختل��ط بدورها بالصهارة. وتتك��ون معظم الصهارات 
عل��ى أعماق ق��د تصل إىل مايقرب من 60 إىل 180 كم حتت س��طح 
األرض، كم��ا أن بعضها يتكون عند أعم��اق قد تصل إىل مايقرب 

من 25 إىل50كم.

ثم ترتفع الصهارة املليئة بالغازات تدريجًيا نحو س��طح األرض، 
وذل��ك لكونه��ا أخ��ف وزًنا م��ن الصخ��ور الصلبة احمليط��ة بها. 

وعن��د صعود الصهارة، فإنه��ا تقوم بصهر فجوات يف الصخور 
ل حجرة  احمليط��ة. وكلم��ا ازداد صعود الصه��ارة فإنها تش��كَّ
كب��رية على بع��د ثالث��ة كيلو مرتات حت��ت س��طح األرض. وتقوم 
ُحج��رة الصه��ارة هذه بدور املس��تودع أو اخلزان ال��ذي تنطلق 

منه املواد الربكانية إىل سطح األرض.

ثوران الربكان: 
تك��ون الصه��ارة املليئة بالغ��ازات واملوجودة يف املس��تودع، 
حت��ت ضغ��ط ش��ديد م��ن ج��راء كثاف��ة وزن الصخ��ور الصلب��ة 
احمليط��ة بها. يؤدي ه��ذا الضغط بالصهارة إىل صهر أو ش��ق 
قصبة )قناة( خالل جزء متشقق ضعيف من الصخور احمليطة. 

وتصعد الصهارة إىل أعلى عرب هذه القصبة إىل سطح األرض.

وعندما تقرتب الصهارة من س��طح األرض، ف��إن الغاز املذاب 
به��ا يتح��رر وينطلق. ويش��ق الغاز والصه��ارة فتح��ة، ينطلقان 
منها تس��مى الفتحة املركزية. وتثور معظم الصهارة واملواد 
الربكاني��ة األخ��رى ع��رب ه��ذه الفتح��ة. وترتاك��م امل��واد الربكانية 
تدريجًي��ا حول هذه الفتحة بانيًة جباًل بركانًيا أو بركاًنا. وبعد هدوء 
الث��وران تتش��ّكل فوهة على ش��كل ق��وس على قم��ة الربكان. 

وتكون فتحة الربكان الرئيسة أسفل هذه الفوهة.

ول��دى اكتم��ال تش��ّكل ال��ربكان، ف��إن الصه��ارة م��ن الثوران��ات 
الربكاني��ة الالحق��ة، التص��ل كلها إىل س��طح األرض ع��رب الفتحة 
املركزي��ة. فأثن��اء صع��ود الصه��ارة، يش��ق ج��زء منه��ا جدران 
لة قنوات  القصب��ة، ُث��مَّ تندف��ع الصه��ارة ع��رب الش��قوق ُمَش��كِّ
أصغ��ر حجما من قصبة الربكان. وقد تندفع الصهارة يف هذه 
القن��وات الفرعية حمدث��ة فتحة جديدة يف جان��ب الربكان. وقد 

تبقى هذه الصهارة كامنة حتت سطح األرض.
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رياضية
كرة الطائرة

لعب��ة رياضي��ة جماعية ابتدعه��ا املدرب األمريكي ولي��م مورغان Morgan ع��ام 1895. تتميز 
بالبساطة البالغة, ويتبارى فيها فريقان يتألف كل منهما من ستة العبني على ملعب مستطيل 
تقسمه إىل شطرين متساويني شبكة حاجزة يبلغ ارتفاعها ثمانية أقدام )إذا كان الالعبون رجاال( 
أو س��بعة أقدام ونصف القدم )إذا كان الالعبون نساء(. وإمنا يتبادل الفريقان مترير الكرة باأليدي 
م��ن فوق هذه الش��بكة ويح��اول كل منهما ردها إىل منطقة اخلصم قب��ل أن متس األرض ومن 
غ��ري أن متس الش��بكة بأية حال. وال يجوز لالعب الواحد ملس الك��رة مرتني متواليتني, كما ال يجوز 

للفريق الواحد ملس الكرة أكرث من ثالث مرات متوالية

 الداربي، سباق
س��باق للخي��ل يجرى س��نويا يف أواخر ماي��و أو أوائل يونيو يف مدينة أبس��وم اإلنكليزية. مس��افته 
مي��ل ونصف امليل )ح��وايل 2,400 مرت(. يرقى تاريخه إىل عام 1780. دعي على اس��م أدورد س��تانلي 

stanley إيرل داربي الثاين عشر )1752 - 1834(

   البولينغ
لعب��ة يدح��رج فيها املتبارون بع��ض الكرات يف جمازات )ممرات( خش��بية مس��تهدفني إصابة 
جميع القوارير اخلش��بية املوضوعة يف نهايات تل��ك اجملازات، خالل عدد معني من احملاوالت. 

هذا وقد ظهرت لعبة البولينغ احلديثة يف الواليات املتحدة األمريكية، عام 1895.

الغولف
لعب��ة م��ن ألعاب اله��واء الطلق يتب��ارى فيها فريقان متنافس��ان, أو ش��خصان اثن��ان أو أكرث من 
ش��خصني اثن��ني. قوامها قذف كرة صغرية صلب��ة مبضارب خمتلفة, يبلغ عددها أربعة عش��ر, 
بغية اس��قاطها يف سلسلة من احلفر يبلغ عددها تسعا أو ثماين عشرة. ويعترب فائزا يف هذه 
اللعبة من يس��قط الكرة بأقل عدد من الضربات. ومن الغولف ضرب يعترب فيه فائزا من يس��قط 
الكرة يف عدد من احلفر أكرب من العدد الذي يس��جله خصمه. نش��أت هذه اللعبة أول ما نش��أت 
يف أسكتلندا حيث اكتسبت شعبية واسعة منذ القرن اخلامس عشر, ومن ثم انتشرت يف كثري 

من بلدان العامل

معلومات
األوملبياد

ف��رتة أربع س��نوات تفصل ما بني مهرجان من مهرجانات املباري��ات األوملبية وآخر عند اإلغريق. 
وكان اإلغريق يتخذون من األوملبياد وس��يلة للتأريخ واحلس��اب الزمني فيقولون مثال: حدث ذلك 
يف األوملبياد األول، أي يف عام 766 قبل امليالد، أو يف األوملبياد العاشر، أو األوملبياد اخلمسني. 
ويعتق��د أن امل��ؤرخ اليوناين تيمييوس )ر10( كان أول من اس��تحدث هذه الطريقة التي مل تبطل إال 
بع��د إلغاء املهرجانات األوملبية عام 393 للميالد. ويطلق اس��م األوملبي��اد اليوم على مهرجان 

يقام مرة كل أربع سنوات وجترى خالله مباريات دولية يف األلعاب الرياضية

الشطرجن
لعبة قدمية, قوامها رقعة مقسمة إىل 64 مربعا 32 منها سوداء و32 بيضاء, يلعب الشطرجن 
ش��خصان اثنان فحس��ب, يف متن��اول أحدهم��ا 16 >حجرا< أس��ود, ويف متناول اآلخ��ر 16 >حجرا< 
أبي��ض. وتنقس��م حج��ارة كل م��ن الالعب��ني إىل قس��مني يتأل��ف أولهما م��ن ثمانية أحج��ار ثانوية 
تع��رف ب- >البي��ادق< أو >اجلند املش��اة< ويتألف ثانيهما م��ن ثمانية أحجار رئيس��ية هي امللك 
أو الش��اه, وامللك��ة )الوزير(, وأس��قف امللك )الفيل(, وأس��قف امللكة )الفي��ل(, وفارس امللك 
)الف��رس(, وف��ارس امللكة )الف��رس(, ورخ امللك )القلع��ة(, ورخ امللكة )القلع��ة(. وإمنا حترك 
حج��ارة الش��طرجن وفق أص��ول حمددة تس��تهدف يف نهاية املط��اف تطويق ش��اه اخلصم أو 
إماتت��ه. وأغلب الظن أن لعبة الش��طرجن نش��أت عن لعب��ة كانت معروفة يف الهن��د خالل القرن 
الس��ادس للميالد باس��م >ش��طرنغا< أو >ش��طرجنا< Chataranga. وم��ن الهند انتقلت 
لعبة الش��طرجن إىل فارس يف القرن الس��ادس للميالد, وعن الفرس اقتبس��ها العرب; ولعلها 

دخلت أوروبا الغربية من طريق إسبانيا اإلسالمية.

 البلياردو
لعب��ة قوامه��ا عص��ا طويلة جلدي��ة ال��رأس تع��رف بالعص��ا البلياردي��ة Cue. تلعب عل��ى مائدة 
مس��تطيلة مكس��وة بقماش أخضر، طولها عش��رة أقدام )حوايل ثالثة أمتار( وعرضها خمسة 
أقدام )حوايل 150 سنتيمرتا(. ولهذه املائدة جوانب مبطنة مرتفعة بعض الشيء. وهي جمهولة 
األص��ل, ادع��ت ابتكارها بلدان كثرية, ولكن الراجح أنها نش��أت إما يف فرنس��ا أو يف إنكلرتا خالل 

القرن اخلامس عشر للميالد.

الفروسية
وقد أنش��ئت الفروسية، أول ما أنش��ئت، بوصفها مهنة عس��كرية, يف انكلرتا والبلدان األوروبية 
حوايل القرن العاشر للميالد. الفروسية تقوم على أسس أهمها الشجاعة، والشهامة، الشرف، 

وصدق الوالء، والرحمة، واحرتام املرأة.
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الر�سمة الفائزة من العدد ال�سابق
)توا�سل معنا(

�ساركنا باأحلى ر�سمة
دم

قا
د ال

عد
يف ال

ها 
ضع

 لن
اء

شف
ر ال

 دا
ى

شف
ست

مل
ها 

سل
وار

ك 
مت

س
يف ر

نا 
رك

شا
ة و

فح
ص

ع ال
إنز

رقم الهاتف : العمر :    اإلسم :      

31 30



حلول اإلختبار
جواب رقم 1

5 اوالد
جواب رقم 2

النعامة

جواب رقم 3  
االخطبوط

جواب رقم 4
املاء

جواب رقم 5 
100

جواب رقم 6
ابنها

جواب رقم 7
 مرة واحدة

جواب رقم 8
السيارة

جواب رقم 9
عيسى

عليه السالم

جواب رقم 10
سورة الرحمن 

اختبار صغري لقدراتكم
اعزائي احللوين اقدم لكم جمموعة من االسئلة العامة و التي فيها اختبار لقدراتكم 
، تشجعوا و اختربوا انفسكم ، ال تنسوا ان تقيمكم هذا النفسكم لذا احراصوا على 

ان يكون بصدق و امانة. 

سار عدد من األوالد يف صف، فكانوا 
أربعة أمام ولد وأربعة خلف ولد وولد 

يف الوسط، فكم كان عدد األوالد ؟ 
4 اوالد
5 اوالد
6 اوالد 1

م��ا ه��و احلي��وان املائي ال��ذي له 3 
قلوب ؟

 السمكة
 احلوت

3 االخطبوط
عش��رة وعش��رتني ، ومثله��م مرتني ، 

وخمسة وثالثة وأثنني ، كم يساووا ؟
90
100
110 5

 كم مرة تستطيع طرح العدد 5 من 
الرقم 50 ؟
مرة واحدة

مرتني
ثالث مرات 7

1 . من هو النبي الذي معجزته احياء 
املوتى؟ 

موسى عليه السالم
حممد عليه السالم

عيسى عليه السالم
ابراهيم عليه السالم

هود عليه السالم
9

ما هو الطائر امُللقب بالطائر اجلمل ؟  
النعامة

اللقلق
البطة 2

ما الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا ؟ 
الهواء

املاء
الغذاء 4

مرت إم��رأة على صديقة لها تتحدث 
؟  ه��ذا  م��ن  فس��ألتها  ش��اب،  م��ع 
فأجاب��ت : أمي جابت أمه، وأخو زوجي 

يكون عمه فمن يكون ؟
ابنها

اخوها
أبوها

6
أشرتيه مبايل وال أدخله داري ؟

احلذاء
السيارة
اجلرس 8

م��ا هي الس��ورة الت��ي لقبت 
بعروس القرآن ؟

سورة الرحمن
سورة البقرة
سورة الناس 10
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�سنو كان فطورك 

اليوم ؟

عّود نف�سك على الفطور لأنه 

يعطيك طاقة لتكون اأقوى 

وتلعب مع اأ�سحابك يف املدر�سة 

وت�سبقهم

لتكون وجبتك يف املدر�سة �سحيه ومفيده
يوم  واخل�ساركل  الفاكهة  من  نوع  ماما  من  •  اأطلب 

اأ�سمر يكون  فليك�س  الكورن  حتى  الأ�سمر  وال�سمون  اخلبز  •  تاأكل 

بي�س  اأو  تونا   ، دجاج  فيه  يكون  ال�سمون  • ممكن 

قليل  اأبي�س  جنب  تاخد  )ممكن  د�سم  اأو  غال�س  يكون  ما  اجلنب  • اأما 

الد�سم ، روب اأو روب بالفواكه اأو حليب قليل الد�سم 

ما اأ�ستهي اآكل  ما اأكلت فطور 

بارينحا�سر 

ق�سم التغذية يف م�ست�سفى دار ال�سفاء 

التغدية ال�سليمة وال�سحية لأطفالنا

حتبني الفواكه 

واخل�سار؟

زين وممكن اأن ت�ستمتعي بها بــ::
الفيتامينات  منها  تاأخذي  حتى  ومنوعة  ملونة  فواكه  �سلطة  زيت اأو تناول فواكه كاملة• حت�سري  و  ال�سمون  مع  وخ�س  خيار   ، الطماطم  مثل  اخل�سار  • اإ�سافة 

الزيتون اأو الأفوكادو بدل املايونيز لنكون اأكرث �سحة
واملتبل احلم�س  �سلطة  يف  وتغمي�سها  واخليار  اجلزر  • تقطيع 

اأحبهااأكيد 

ق�سم التغذية يف م�ست�سفى دار ال�سفاء 

التغدية ال�سليمة وال�سحية لأطفالنا
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تعرفون  اأمي 

بتعطيني اآكل 

�سحي كل يوم

وانا اأحب اأغم�س  

اخل�سار باحلم�س 

وايد مفيده

مثل شنو؟

بتعطيني �سمون اأ�سمر مو 

اأبي�س و نوع فاكهه

مممممم عجبتني 
بخلي اأمي 

ت�سويها حقي 

وعظاميبالفواكهه لتقوية اأ�سناين اأو جنب قليل الد�سم وروب واأنا اأمي بتعطيني حليب 

ق�سم التغذية يف م�ست�سفى دار ال�سفاء 

التغدية ال�سليمة وال�سحية لأطفالنا

هال بأصحابنا  
يس��عدنا أن تكونوا دائمًا بصح��ة جيدة ولذلك نحن هنا لنعرفك��م أهمية الفطور قبل 

الذهاب إىل املدرسة :

• كي تكونوا بصحة أفضل
• تركيزكم يصبح أفضل

• درجاتكم أعلى يف اإلمتحان
• ال تعانوا من السمنة والوزن الزائد 

ال بد من التذكر أن وجبة الفطور تكون مغذية ومفيدة لو اكتملت فيها : 

• النشويات مثل اخلبز األسمر و حبوب الفطور السمراء 
• الربوتني مثل اجلنب قليل الدسم والبيض واللبنة قليلة الدسم

• املعادن والكالسيوم من احلليب خايل الدسم و الفيتامينات و األلياف 
     من اخلضار والفواكه

ق�سم التغذية يف م�ست�سفى دار ال�سفاء 

التغدية ال�سليمة وال�سحية لأطفالنا
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ف��رض اهلل عل��ى املس��لمني  خم��س صلوات يف الي��وم وبكل ص��الة منها وقت��ًا حمددًا 
إختاره اهلل عز وجل لها وكل صالة من هذه الصلوات لها عدد معني من الركعات وهذه 

الصلوات هي:

الصلوات اخلمس

ركعتانصالة الفجر

4 ركعاتصالة الظهر

4 ركعاتصالة العصر

صالة املغرب
3 ركعات

4 ركعات صالة العشاء
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اإكت�شف الفوارق الع�شرة
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باذجنان
بسلة

طماطم
كرفس

فاصوليا
خيار

سبانخ
كرنب

بروكول
جزر
بنجر

ال�شبكة
الأفقية

والعمودية
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قسم جراحة املسالك البولية وأمراض الذكورة

د. را� من� العاكوم
á«∏°SÉæàdG AÉ°†YC’Gh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸGh ≈∏µdG áMGôL »°UÉ°üàNG

( É°ùfôa ) á«∏°SÉæàdGh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸGh »∏µdG áMGôL ‘ »°ùfôØdG OQƒÑdG

( É°ùfôa – π«àjôc á©eÉL ) QÉ¶æŸG áMGôL ‘ IOÉ¡°T

( É°ùfôa – ÆÈ°SGÎ°S – Î°SÉH …ƒd á©eÉL ) QÉ¶æŸG áMGôL ‘ IOÉ¡°T

ôeC’G á÷É©e ‘ IOÉ¡°T

.IQƒcòdG ¢VGôeCGh ¬«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG áMGôL

 .ájó«∏≤àdG áMGô÷Gh QÉ¶æŸÉH »∏µdG ΩGQhCG h äÉgƒ°ûJ áMGôLh ¢ü«î°ûJ ‹ƒÑdG RÉ¡÷G ¢VGôeCG êÓYh ¢ü«î°ûJ

 ‹ƒÑdG RÉ¡÷G ÒXÉæe ájó«∏≤àdG áMGô÷G h QÉ¶æŸÉH áã«ÑÿG h Ió«```ª◊G äÉà```°ShÈdG ΩGQhCG áMGôL h ¢ü«î°ûJ ájó```«∏≤àdG áMGô``÷G h QÉ¶æŸÉH ‹ƒÑdG RÉ¡÷G ΩGQhCG áMGô``L h ¢ü«î°ûJ

. êÓ©dG h ¢ü«î°ûà∏d   

 ¢ù∏°ùdG ä’ÉM áMGôLh ¢ü«î°ûJ »MGôL π```NóJ ¿hO h â«àØàdG h QÉ¶``æŸÉH ‹ƒÑdG RÉ¡é```dG äGƒ°üM êGôîà°SG ájó«∏≤àdG áMGô÷G h QÉ¶æŸG á£°SGƒH á«°üÿG ‹GhO áMGôLh ¢ü«î°ûJ

.( πÑ¡ŸG ∫ÓN øe h QÉ¶æŸÉH áMGôL ) AÉ°ùædG óæY ‹ƒÑdG   

 á£°SGƒH ICGôŸG óæY •ƒÑ¡dG áMGôL ∫ƒÑàdG á«µ«eÉæjO RÉ¡L á£°SGƒH áfÉãŸG §«£îJ ∫ÉØWC’G óæY …OGQE’G ÒZ ∫ƒÑàdG ∫ÉØWC’G h ∫ÉLôdG óæY ‹ƒÑdG ¢ù∏°ùdG ä’ÉM áMGôLh ¢ü«î°ûJ

πÑ¡ŸG ∫ÓN øeh QÉ¶æŸG   

.( IôLÉ¡ŸG á«°üÿG h øØ°üdG ¢ù«c , á«FÉŸG á∏Ñ≤dG , ΩGQhC’G , á«°üÿG ‹GhO ) á«°üÿG áMGôL

.ÜÉ‚E’G ΩóYh º≤©dG h »°ùæ÷G ∞©°†dG …ôcòdG ƒ°†©dG êÉLƒYG h äÉgƒ°ûJ êÓY




