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ـــْه ِصـــــــحَّ  ، َصـــْح   ، َصـــْح 
ـــْه ِصــحَّ  ، َصــــــْح   ، َصـــْح 
فـيـها الـبَْسـَمـةُ ، فـيــــها الـفَـْرَحـْه
األبــــداْن عــــافـــــيـــةُ   فــيـــهــا 
الـتـيـجـاْن أغــــلــى  مـــن   تـــاٌج 
 فــيـِه تـبــاهـــى ُكـــــــلُّ صــحيـْح
 مــســروراً ، يــشـــــدو ويَــصــيــْح
ــــْه الـصــحَّ عـلــــى  لـلّــِه  حــمـداً 
ـــْه ِصـــحَّ   ، َصـــــــْح   ، َصـــْح 
ـــهْ   َصـــْح ، َصـــــــــْح ، ِصــــــــحَّ

شعر : فاضل الكعبي
رسوم : زاهد المرشدي / العراق



تنبيه:  يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت حذرًا من هتك األسماء المقدسة

ان تكونوا  أتمنى   ، السالم عليكم أصدقائي األعزاء   ، أعزائــــــــي 
كان  الماضية  ال��ف��ت��رة  خ��الل  احبتي   ، وع��اف��ي��ة  صحة  بأفضل 
الذي يمر به  الوضع الصحي  البيت كثيرًا بسبب  جلوسنا في 
بلدنا والعالم اجمع عافانا هللا واياكم من هذا الوباء ، اليوم 
سنتكلم عن موضوع مهم وهو التعاون مع عوائلنا فهل 
هنالك   ، ومساعدتهم  االم��ر  ه��ذا  من  استفدنا  ت��رى  يا 
المنزل  في  االه��ل  مساعدة  بها  يمكننا  كثيرة  أم��ور 
جميلة  بأشياء  الحديقة  نزين  ان  يمكننا  فمثال 
ونزرع فيها بعض الشجيرات الصغيرة والورود 
وأيضا يمكننا ان نقوم بصنع أشياء جميلة من 
صنع أيدينا وبمساعدة األهل من خالل ما متوفر 
من حولنا في المنزل  هنالك أفكار كثيرة موجودة 
على االنترنت يمكننا مشاهدتها وتطبيقها في المنزل  
الداخلي  اإلب���داع  تحفيز  على  تساعدنا  األش��ي��اء  ه��ذه 
لكي  األصدقاء  مع  األعمال  هذه  مشاركة  ويمكننا  لدينا 
ننسى  وال   ، األج��م��ل  ح���ول  بيننا  م��ن��اف��س��ة  ه��ن��ال��ك  ت��ك��ون 
ذاكرتنا  من  تقوي  ألنها  والقراءة  المطالعة  جانب  أصدقائي 
لدينا وهذا األمر سيجعل منا تالميذ  الثقافية  المعرفة  وتزيد 
متفوقين في دراستنا ، امنياتنا لكم بأوقات سعيدة وجميلة 

يملؤها اإلبداع والنجاح .

شعر : فاضل الكعبي
رسوم : زاهد المرشدي / العراق



سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: احمد علي / العراق

على السائق ان 
يمتاز بسالمة العقل 

وان تكون 
حواسه سليمة 

التركيز اثناء 
القيادة 

الشعور 
بالمسؤولية 

احسنتم ، لقد قرأتم 
الكراس جيدا 

نعم وقد 
حفظناه نحن 

وأباؤنا 

معرفة اللوائح 
والتعليمات 

المرورية

وهنالك إجراءات بسيطة يقوم 
بها السائق قبل قيادة العجلة

التأكد من إطارات المركبة جيدا ونظافة 
الزجاج االمامي والخلفي للمركبة

اليوم سنتعرف على 
الفقرة األخيرة من 
السالمة المرورية 

وهو )السائق(

السالمة المرورية 
)السائق(
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عند قيادة المركبة 
يجب على السائق 

ارتداء حزام األمان هو 
والركاب للتقليل من 

حدوث إصابات اذا وقع 
حادث - ال سمح هللا -

على السائق النظر إلى المرآِة 
العاكسة لرؤية حالة حركة 

المرور قبل التوقف

صحيح ، وهنالك بعض النصائح أيضا 
موجودة في الكتيب علينا االلتزام والتعلم 

منها لكي نتجنب الحوادث المرورية 

العدد 5134



الغزالن
الرشيقة  ــيــفــة  األل ــات  ــوان ــحــي ال مــن  وهـــي 
والــســريــعــة، وتــعــيــش عــلــى شــكــل قطعان 
تعيش منفردة حتى ال تصبح هدفًا سهاًل  وال 
ألعدائها، تتغذى على النباتات مثل األعشاب وأوراق 
الشجر، ظهرت الكثير من رسومات هذا الحيوان في الحضارات 
القديمة، فالغزالن من الحيوانات التي يصطادها اإلنسان ليتغذى على لحومها، 
يتمّيز  كما  وناعم،  قصير  وشعر  قصير،  وذيل  طويلتان،  أذنان  كذلك  وللغزال 
الغزال بحواّس البصر والّسمع والشّم القوّية، إذ تستطيع الغزالن تحريك أذنيها 
النظر  من  الغزالن  وتتمكن  الــرأس،  لتحريك  الحاجة  دون  االتجاهات  جميع  في 
الرؤية  الجوانب، ولها قدرة على  )210( درجة بسبب وجود عينيها على  بزاوية 
في الظالم، وهذا يساعدها على حماية نفسها من الخطر، كما يساعدها على 
ا والتي تصل إلى )30(  إيجاد غذائها أيضًا، تشتهر الغزالن بسرعتها الكبيرة جدًّ

مياًل في كل ساعة، ويمكنها القفز لعلو )10( أقدام، وانواعها عديدة منها:

 تعّد غزالن الريم من أشهر الحيوانات 
فهي  الــبــالــغ،  بجمالها  تتميز  الــتــي 
منتشرة بشكل كبير في شبه الجزيرة 
عيونها،  بجمال  تتميز  كما  العربية، 
الريم  ولذكور  الحركة،  في  واألناقة 
المحدبة  الحلقات  ذات  طويلة  قرون 
كالسيوف العربية، والتي يستخدمها 
للدفاع عن نفسه ضد أعداءه، وهي 

قادرة على الركض بسرعة كبيرة 

إعداد: ضياء العيداني  

غزال الريم
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ــنــوع مــن الـــغـــزالن  يشبه  هـــذا ال
يتواجد  رقــبــتــه،  لــطــول  الـــزرافـــة 
ــزرافــة فــي أماكن  حــيــوان غــزال ال
المنبسطة  الــعــشــبــيــة  ــات  ــغــاب ال
والجافة، وهي من الغزالن الحذرة 
رقبتها  ذلك  على  ويساعدها  جدًا 

الطويلة.

ذيل  له  الغزالن  انواع  أصغر  وهو 
وأرجــل  كبيرتان  وعــيــنــان  قصير, 
أنــيــابــًا  الــذكــور  وتمتلك  قــصــيــرة 
تستخدمها أثناء المعارك وبعضها 
يستطيع السباحة في الماء وليس 
الــغــزالن  ـــواع  أن قـــرون كباقي  لــه 

ولكن أذناه تشبه آذان الفأر. 

غزال الزرافة 

الغزال الفأر 

العدد 7134



ُيحكى أن تاجرا  كان يعمل بين بغداد والهند . يسوق قافلة التجارة على الجمال ، فيحمل 
التمر واألقمشة الى بالد الهند ، ويعود من الهند حامال العطور والسيوف واألعشاب .

وكان لذلك التاجر عادة غريبة ، فقد كان يحمل معه في كل سفر غرسة نخيل ، ويزرعها 
في الصحراء الخالية ، فيضحك معاونه سائال » أتزرع في أرض ال بشر فيها ؟ أتزرع نخال 

لوحوش الصحارى؟«.
كان التاجر يبتسم ويقول : أزرعها من أجل الخير .
فيسأل المعاون » ومن أين ستشرب هذه األشجار؟«.

فيقول التاجر » غراس الخير تسقيها السماء فتنمو«.

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم: سرى غزوان / العراق
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مرت األيام وكبر التاجر ومعاونه ، فضعفت همتهما وقلت حيلتهما على العمل، فقررا 
إرسال ابنيهما الشابين مع القافلة .

وبينما كانت القافلة تسير ، هاجمها قطاع الطرق ، ونهبوا ما في القافلة من مال وبضاعة 
وطعام! 

مرت أيام قضاها ابن التاجر وابن المعاون محاولين الخروج من الصحراء ، وهما يكادان 
يموتان من الجوع !

فجأة سقط ابن المعاون أرضا ، فخاف ابن التاجر ، وصعد أعلى التلة مناديا ) ساعدونا يا 
أهل الخير (.

لم يسمع أحد نداء ابن التاجر ، لكنه رأى نخلة مثمرة في صحراء قاحلة ، فأسرع وقطف 
من تمرها ، ثم عاد ليطعم صديقه .

نجا الشابان من الموت بفضل النخلة ، وعادا الى الديار سالمين .
حين سمع المعاون القصة ، نظر الى التاجر وقال » اآلن فهمت معنى زرعك في الصحراء«.

ابتسم التاجر محتضنا ابنه وقال ) زرع الخير في أي مكان ال بد أن يثمر (.

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم: سرى غزوان / العراق

العدد 9134
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في أحد األيام

حاول اللحاق 
باللص يا سنسن

ما هذا ؟ كلهم 
مهرجون

إنه احتفال كبير البد من إنه قد 
رتب األمر من أجل االحتفال

هذه األلوان من الصعب الخالص أن وجهك مضحك جدا 
منها ستبقى في وجهي

كل ما علينا فعله هو جمع المشاركين 
في االحتفال والتأكد منهم

مر وقت طويل نريد 
العودة للمنزل

انه يتجه نحو 
الزقاق

المهرج اللص
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لدي دكان مغلق بسببكم 

ها مستحيل ، كنت إنه أنت أيها المجرم
في االحتفال

هل أنت متأكد؟ 
هذا هو الدليل

ماذا ؟ زر بدلة المهرج ؟

عثرت عليه في مكان السرقة وهو 
يطابق أزرار زيك ولديك زر مفقود

الحمد لله ، سينال أحسنت  يا سنان
عقابه العادل 

نحن نقوم بالتفتيش أرجوكم 
ساعدونا بالقبض عل اللص

العدد 11134



ب��ع��د م���دة قصيرة   : ال��ع��م��ة ه���دى 
من قدوم النبي s الى المدينة، 
 ، اليهود  وبين  بينه  وثيقة  كتب 
أقرهم فيها على دينهم وأموالهم، 
وأش���ت���رط ع��ل��ي��ه��م ان الي��ع��ي��ن��وا 
، وإن حصل أمر على  عليه أحد 
المسلمين فعليهم النصر ، كما إن 
على المسلمين ذلك في المقابل .

بمنزلة  الوثيقة  هذه   : الهدى  نور 
دس���ت���ور ع��م��ل ، ي��ت��ض��م��ن أس��س 
اإلسالمية  ال��دول��ة  في  العالقات 
ع��ل��ى مستوى  ، س���واء  ال��ن��اش��ئ��ة 
ف��إن��ه��ا لم   ، ال���خ���ارج  ال���داخ���ل أم 
ت��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ع��الق��ات 
ال��م��س��ل��م��ي��ن م���ع غ��ي��ره��م ، وإن��م��ا 

)) وثيقة المدينة ((

قصة : سعد الدين البناء          رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

تعرض جانب كثير منها الى تقرير قواعد كلية ، وأسس عملية للعالقات بين المسلمين أنفسهم، 
وكان ال بد منها لتالفي األخطاء المحتملة قبل ان تقع .

زهراء : إن هذه الوثيقة هي بحق من أهم الوثائق القانونية الستخالص الدالئل واألحكام منها، 
وأيضًا لمعرفة الغايات التي يرمي اليها اإلسالم ، والضوابط التي يرتضيها ، ومقارنتها بغيرها 
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قصة : سعد الدين البناء          رسوم: أحمد الخزعلي / العراق
من القوانين القاصرة عن تلبية الحاجات الفطرية وغيرها لإلنسان .

فاطمة: وجاء في مضامين الوثيقة )) ان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس (( ،
)) وإن من تبعنا من يهود ، فأن له النصر واألسوة ، وال متناصرين عليهم (( .

ف��ي  أي���ض���ا  وورد  ح���������وراء: 
إن   (( ال���وث���ي���ق���ة  م���ض���ام���ي���ن 
وعلى   ، نفقتهم  اليهود  على 

المسلمين نفقتهم (( ،
النصر على من  بينهم  وإن   ((

حارب أهل هذه الصحيفة (( ، 
)) وإن بينهم النصح والنصيحة 

والبر دون اإلثم(( ،  )) وإن الجار 
كالنفس ، غير مضار وال آثم ، 
بإذن  إال  حرمة  تجار  ال  وان 
أهلها ((، )) وإن ما كان بين أهل 
أو  من حدث  الصحيفة  هذه 
فأن  ف��س��اده  يخاف  اشتجار 

مرده الى هللا 
. s عز وجل، والى محمد

ريحانة : وكذلك ورد فيها )) إنه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة ، إال من ظلم وأثم (( ،
.  )) s وإن هللا جار لمن بر واتقى ، ومحمد رسول هللا ((

لقائنا  الوثيقة ألهميتها في  أخرى عن  تفاصيل  كثيرًا عزيزاتي وسنكمل  أحسنتم  العمة هدى: 
القادم بإذنه تعالى .

العدد 13134
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مرحبًا أصدقائي سنتعلم معًا بعض 
الشارع  في  نشاهدها  التي  األشياء 

وذلك من خالل هذا التمرين.
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ملعب كرة قدم
كرة قدم

مدرب كرة قدم
مدرجات الجماهير

المرمى
الالعبين

حكم الساحة
حكم الزاوية

انارة الملعب

Football stadium
Football
coach
Audience stands  
The goal
Players
Referee  
Referee corner  
Lighting stadium

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جواب العدد السابق

فــي هــذه الــلــوحــة تــوجــد أرقــام 
ــاء  مــؤشــرة عــلــى بــعــض األشــي
الرقم  وضــع  باستطاعتكم  هــل 

الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟

Street
traffic light
Traffic police
Car
Sidewalk
Crosswalk
Wastebasket
Traffic sign

العدد 15134



السالم عليكم 
لقد شاهدت مايكل وهو يقوم بنشر 
صوره وهو يلعب خارج المنزل وال 

يرتدي أي شيء للوقاية الصحية

نعم وانا أيضا شاهدته ، اليوم سأقوم 
بعمل غرفة محادثة فديو لنتكلم معه 

السالم عليكم 

لماذا يا صديقي مايكل 
تقوم باللعب خارج المنزل 

وأيضا انك ال ترتدي ونحن بهذا الظرف الصعب؟ 
الكمامة او الكفوف 

وعليكم السالم

مسابقة 

سيناريو: كرار الخفاجي        رسوم: عباس صالح / السودان
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وال يهمك توجيهات الصحة العالمية 

ال اقصد هذا لكنني مللت من 
الجلوس في المنزل والقراءة

نحن في بعض األحيان نلعب في حديقة 
المنزل ونرتدي الكفوف والكمامات لكي 

نتجنب اإلصابة بالفايروس

هنالك ظرف استثنائي يا 
صديقي وما قمت به خطأ 

لقد حذرني والدي 
من هذا االمر لكنني 

مللت يا أصدقاء 

ما رأيكم بعمل مسابقة من االعمال اليدوية 
ونقوم بنشرها في مجموعة المدرسة وصاحب 
أفضل عمل يختاره التالميذ كفائز وبعد انتهاء 

االزمة نعمل لها معرضًا في المدرسة  .

ونحن مثلك لكننا 
ملتزمون بتعليمات 

الصحة.

اعدكم بعدم 
تكرار االمر 

العدد 17134



عندما تذهب إلى النجف األشرف لزيارة مرقد 
اإلم����ام ع��ل��ي g ف��إن��ك ت��ج��د م��ن ب��ي��ن إح��دى 
الشوارع المؤدية لمرقد اإلمام علي g شارعًا 
مسجدًا  فيه  وت��ج��د  ال��ط��وس��ي  ب��ش��ارع  يسمى 
الشيخ  م��رق��د  يضم  ال��ط��وس��ي  مسجد  يسمى 
الطوسي، هذا المسجد كان باألصل بيت شيخ 
الطائفة الطوسي رضوان هللا عليه أوصى بأن 
لنتعرف  معًا  بعد وفاته فتعالوا  يكون مسجدًا 

على هذه الشخصية العظيمة.
 )436( سنة  المرتضى  الشريف  توفي  أن  بعد 
السابق-  العدد  عنه في  الذي تحدثنا   - للهجرة 
الجعفري  المذهب  وزع��ام��ة  المرجعية  تسلم 
ال��ش��ي��خ ال���ط���وس���ي وه����و م��ح��م��د ب���ن ال��ح��س��ن 

المعروف بشيخ الطائفة .
عاش الشيخ الطوسي بداية عمره في خراسان 
وتتلمذ  شبابه  في  وه��و  العراق  إل��ى  انتقل  ثم 
على يد العلماء بالعراق كالشيخ المفيد والسيد 
ال��م��رت��ض��ى ف��ي ب��غ��داد ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ال��ح��وزة 
العلمية هناك، بعدها هاجر إلى النجف األشرف 

شيخ الطائفة الطوسي
إعداد : ضياء العيداني             رسوم: أحمد علي/ العراق
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ونقل الحوزة العلمية فيها وعاش فيها إلى حين 
وفاته، وبذلك فإن حياته كانت ما بين خراسان 
األش���رف وكانت  ب��غ��داد والنجف  ف��ي  وال��ع��راق 
ورواد  الشيعي  الفقه  عظماء  من  قريبة  حياته 
الحوزة العلمية ألن والدته كانت قريبة من وفاة 
الشيخ  وع��اص��ر  ب��أرب��ع سنين،  ال��ص��دوق  الشيخ 
المفيد والشريف المرتضى وتتلمذ على يديهما .
وتأليف  وال��ط��الب  التالميذ  آالف  بتربية  وق��ام 
ال  والتي  الخالدة  العلمية  الكتب  من  العشرات 
تزال لها أثرها المشهود منها الكتابين العظيمين 

)االستبصار( و)التهذيب(.
المتوفى  الطوسي  علي  اب��و  الشيخ  ابنه  وك��ان 
في  والمعروف  تالمذته  أب��رز  من  ه���،   515 سنة 
ترك  قد  وك��ان  الثاني  بالمفيد  الشيعي  الوسط 
مكانة  ذا  أصبح  وال��ذي  المؤلفات  مجموعة من 

كبيرة بالنجف بعد وفاة أبيه.
وقد اتسعت حلقات الدرس في النجف األشرف 
بزمن شيخ الطائفة فأخذ طالب العلوم الشرعية 

يتوافدون إليها من مختلف نواحي العراق.
ناهز  ع��م��ٍر  ع��ن  ه�(   460( ال��ط��وس��ي س��ن��ة  ت��وف��ي 
الخامسة والسبعين عامًا. فسالم هللا على اولياء 

هللا وعلمائه.
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مرحبًا بكم أصدقائي األعزاء اليوم ستكون رحلتنا جميلة وشيقة في اقصى شرق القارة الصفراء 
االسيوية وتحديدا في شبه الجزيرة الكورية لنتعرف معا على تاريخ علم جمهورية كوريا الجنوبية 

الجنوبية  كوريا  علم 

هل تعلمون يا أصدقائي ان جمهورية كوريا لم تمتلك علمًا لها 
المفاوضات  في  بإرباك  تسبب  قد  االم��ر  وه��ذا  1876م  عام  قبل 
حيث  م   1876 ع��ام  ف��ي  الكورية  اليابانية  المعاهدة  عقد  عند 
مملكة  تمتلك  ولم  علمها  رفعت  قد  اليابانية  اإلمبراطورية  ان 

جوسون الحاكمة لكوريا في تلك الفترة علما وطنيا لها . 
علم  استعمال  ع��ن  ج��وس��ون  حكومة  أعلنت  1883م  ع��ام  وف��ي 

ال�"تيكوكجي"   )Taegukgi( علما رسميا لها .  

وبعد إعادة االستقالل الكوري عام 1945م أصبحت المنطقة 
حيث    ، مستقلة  ديمقراطية  جمهورية  لكوريا  الجنوبية 

بق��ي علم ال�"تيكوكجي"  قيد االستعمال .
وفي عام 1948م تم االعالن عند تأسيس جمهورية كوريا 
قبل  من  رسمي  كعلم  كوريا  علم  عن  واإلع��الن  الجنوبية 

حكومة كوريا الجنوبية وكان ذلك عام 1949.  
وقد اطلقت عليه اسم ) تاي غوك غي ( ويرمز تصميمه إلى 

مبادئ اليانغ والين في الفلسفة الشرقية.

توجد دائرة في وسطه تنقسم الى قسمين القسم العلوي باللون األحمر  والقسم السفلي باللون 
األزرق ، ويحيط الدائرة بأربعة مجموعات من الخطوط التي ترمز كل منها في الزوايا األربعة 

على التوالي إلى العناصر الكونية األربعة وهي الهواء واألرض والنار والماء.

إعداد : كرار الخفاجي

الى هنا ننتهي أصدقائي أتمنى قد استفدتم من هذه المعلومات الجميلة عن علم 
جمهورية كوريا الجنوبية التقيكم في العدد القادم 
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سيناريو: وسام القريني        رسوم : حسنين الرسام  / ايران

ها نحن سبعون رجال نعاهدك على 
الوفاء لك والدفاع عنك مهما حدث

خير دار ، دار أبو 
أيوب األنصاري 

زادني هللا شرفا 
ورفعة أن تسكن في 

داري يا رسول هللا

من كان منكم حاضرا في 
الغدير فليشهد بالحق ، وإال 
فقد باء بغضب هللا سبحانه

إذن إلى دار 
أبي أيوب 

إحذروا األنصاري 
فقد سل سيفه

باسم 
رب العزة

هو خالد بن زيد بن كليب من صحابة النبي صلى 
هللا عليه وآله وممن شارك في بيعة العقبة الثانية

أبو أيوب االنصاري وعندما وصل النبي إلى المدينة

كان مقاتال باسال مشاركا في جميع الحروب والغزوات
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مالك يا أبا أيوب تقاتل 
ضد أصحاب القبلة

إن رسول هللا s أخذ منا عهدًا بقتال الناكثين 
g والقاسطين والمارقين مع اإلمام علي

يا أبا أيوب ، قد ارسلتك 
واليا على المدينة ، فأعمل 

بما أنزل هللا سبحانه

لقد كبرت يا أبا 
أيوب فمالك والقتال

وبعد معركة النهروان

وشارك في حرب الثغور

شارك مع اإلمام علي g في جميع حروبه
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إنما هي نصرة 
لإلسالم والمسلمين 

األمر عند هللا سبحانه 
فال عالج لدي لمرضه

 أوصيكم 
بدفني عند 
السور بعد 
انتصارنا 

سمعت النبي sيقول ُيدفن 
عند سور القسطنطينية رجل 

صالح من أصحابي، وأرجو أن 
أكون أنا هو ذلك الرجل

أصيب أبو أيوب 
بمرض خطير 

ودفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية

أصبح قبر أبو أيوب األنصاري 
واحدًا من أبرز معالم تركيا
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم صنع  حقيبة كرتونية باستخدام 

مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

كرتون ملون ، قلم ، مسطرة ، مقص ، الصق 

األدوات 
المستخدمة 

أوالً : نقص  خطوات العمل 
خمسة مستطيالت 

اثنان بلون زهري 
و ثالثة باللون 
األصفر بقياس 
)10( سم  ×  )12( 

سم و مستطيل 
أخضر بقياس               

)30( سم × )12( سم 

ثالثًا : نلصق أول مستطيل 

أصفرعلى أول ثنية من كال 

الشكلين الزهريين كما 

موضح في الصورة ثم نلصق 

ثاني مستطيل أصفر على 

الثنية الثانية ثم نلصق 

المستطيل األصفر األخير 

على الثنية الثالثة بنفس 

الطريقة

رابعًا : نغلف الشكل الناتج 

بالمستطيل األخضر ليأخذ 

شكل الحقيبة و نقص الجزء 

المتبقي على شكل منحني و 

نلصق زهرة صغيرة من الفوم 

الالصق لتصبح قفل للحقيبة 

و من ثم تلصق شريط أصفر 

ليشكل يد للحقيبة 

ثانيًا : نثني 

المستطيالن 

الزهريان ثالث ثنيات 

متساوية كما موضح 

في الصورة

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا
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كيف  األع����زاء  أص��دق��ائ��ي  بكم  مرحبا 
الصحة  بتمام  تكونوا  ان  أتمنى  حالكم؟ 
لذيذة  وصفة  لكم  وج��دت  لقد  والعافية 
سنتعلم  اليوم  التحضير  وسهلة  ورائ��ع��ة 
باستيري  البف  حلوى  تحضير  طريقة  معا 
في  قرأت  وقد  اللذيذة  النوتيال  بشكوالتة 
احدى مواقع الويب الخاص بالطهي وأحببت 
لننطلق  بنا  هيا  معكم  بعملها  أق��وم  ان 

ونرتدي صدرية الطهي ونبدأ معا .

مالحظة مهمة : يجب علينا االهتمام بترتيب العجينة بعد وضع الشوكوالتة داخلها ونحكم 
اغالقها لكي ال تتمدد داخل الفرن وتتلف العجينة .  اراكم في العدد القادم في طبخة جديدة 

الكاهي  )عجينة  باستيري  البف  •عجينة 
على شكل المربع(

• شوكوالتة النيوتيال : 150 غرام 
• طحين : ملعقتان صغيرتان

 400 الى   300 من  حرارة  على  الفرن  بتسخين  نقوم  اواًل   .1
درجة مئوية.

أوراق  عليها  ونضع  الفرن  صينية  بتجهيز  نقوم  بعدها   .2
الفرشات  نستخدم  وهنا  بالزيت  بطالئها  نقوم  او  الزبدة 

الخاصة بالطهي .
3. ثم نقوم برش الطحين على صينية عادية تكون جافة 
الشوبك  عليها  ونمرر  الجاهزة  العجينة  عليها  ونضع 

لجعلها رقيقة قليال .
من  كبيرتين  ملعقتين  حوالي  مناسبة  كمية  ضع   .4
العجينة ونغلقها من كل  النوتيال في وسط  شوكوالتة 
ترغبون  شكل  أي  او  مربع  شكل  على  ونجعلها  الجهات 

به .
5. نضع العجينة الجاهزة في الصينية وندخلها في الفرن 
مرتين  متابعتها  مع  دقائق   10 الى   8 بين  التوقيت  ونضع 

خالل هذه الفترة حتى يصبح لون العجينة ذهبي .
6. بعد النضوج نخرجها ونتركها تبرد ثم نقدمها لألكل 

 المقادير تكفي لـ 4 اشخاص

طريقة التحضير

اعداد : كرار الخفاجي        
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الأ�صدقاء  اأحبتي  بكم  اأهال 
جملة  من  جديد  عدد  يف 
واحة  يف  ال�صغري  احل�صيني 
اللغة العربية مع �صديقيكما 
على  لنتعرف  والقلم،  لبيب 

معلومات متنوعة.

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

القلم: تعرفوا اأحبتي الأ�صدقاء على الفرق بني احلظ واحل�ض
احلظ: مبعنى الن�صيب وقد ورد ذكره يف القراآن الكرمي بقوله 

هُ َلُذو َحٍظّ َعِظيم( تعاىل يف �صورة الق�ص�ض : ) اإَِنّ
احل�ض: هو احلث على الأمر وقد ورد ذكره يف القراآن الكرمي 

�ْصِكنِي(. بقوله تعاىل يف �صورة احلاقة: )َوَل َيُح�ضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِ

الثنني والإثنني: الهمزة يف كلمة )الثنني( همزة و�صل؛ لأنها 
من الأ�صماء الع�رشة واأ�صهرها )ا�صم، ابن، ابنة، امروؤ، امراأة، 

اثنان، اثنتان( والتي تكون فيها الهمزة و�صل.
اأما الهمزة يف كلمة )الإثنني( فهمزة قطع؛ لأنها علم دال على 

يوم من اأيام الأ�صبوع، ولي�صت من الأ�صماء الع�رشة.
فنقول: قراأت الكتابني الثنني )همزة و�صل(

�صافَر اأخي يوم الإثنني )همزة قطع(

...الفرق بني كلمتي 
الثنني والإثنني...

...فروق لغوية...
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القلم: ما معنى كلمة )يه�ّض( يا لبيب؟
اأُ  لبيب: ورد ذكر هذه الكلمة يف القراآن الكرمي بقوله تعاىل يف �صورة طه   )َقاَل ِهَي َع�َصاَي اأََتَوكَّ

َعَلْيَها َواأَُه�ضُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَ ِفيَها َماآِرُب اأُْخَرى(
وَه�ضَّ ال�صجَرة : �رشبها بالع�صا ليت�صاقط ورُقها. وقد كان الكالم 
يف الآية هو جواب نبي اهلل مو�صى عليه ال�صالم عندما �صاأله 
اهلل تعاىل : )َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُمو�َصى( فاأجابه مو�صى 

باأن لديه ع�صا يه�ض بها على غنمه اأي  اأ�رشب بها ال�صجر، 
فيت�صاقط الورق على غنمي.

 ما هو جمع كلمة حرباء؟
اجلمع : َحَراِبيُّ

 ال�صم الذي ياأتي بعد كلمة )خ�صو�صا 
- خا�صة( يعرب مفعولً به.

مثال: اأحب الفواكه، خا�صًة الوَز.
الوز: مفعول به.

...مفردات لغوية...

...تعّلم مع لبيب...
.
.
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في قرية عربية قديمة اسمها )القرنفل( عاش صديقانا طربوش ومنكوش 
تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

سيناريو ورسوم : رامز حاج حسين / سوريا

أحاول صناعة قالب كيك ألفاجئ 
صديقي قرموش ولكنني أفشل دائمًا

ما هذا الذي تفعله
         يا منكوش؟

ال عليك يا صاحبي لقد 
وصلت أنا في الوقت المناسب

هل تقصد انك تعرف كيف 
تعد قالبًا من الكيك الشهي؟

طبعًا طبعًا فأنا خير من يقدر 
الحصول على قالب كيك في 

هذه القرية
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شكرًا لك من القلب 
يا منقذ الغالي

على الرحب والسعة 
يا صديقي

تحضر 
الهاتف أوالً

الهاتف؟؟

آخ منك ومن 
أفكارك يا 
طربوش.

وتتصل بالرقم 
المدون هنا

وهكذا يتم إحضار قالب الكيك الشهي 
من محل العم أبي الحاليا أشهر صانع 

حلويات في القرية

بعد قليل قالب 
من الكيك أمام 

طربوش ومنكوش

مرحبًا محل العم 
أبو الحاليا، سجل 

عندك العنوان.

هات علمني طريقة الحصول 
على قالب كيك شهي
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إعداد: ايمان كاظم
رسوم : أحمد علي/ العراق

اأجتمع الأ�صحاب )ُهمام وعلي وعمار( يف بيت زين 
زين  بيت  حديقة  يف  اجللو�س  على  اعتادوا  لأنهم 
زين  م�صاعدة  واأحيانا  الأحاديث  لتبادل  اجلمعة  نهار 
يف زراعة احلديقة؛ لأن حرث الرتبة ونرث البذور من 
�صوؤال  ه زين  الأثناء وجَّ تلك  .. ويف  امل�صلية  الأمور 

موحدا للأ�صدقاء: ماذا تعني لكم الزراعة؟
اأجاب ُهمام: "اأنا اأحب الزراعة كثريا لأن اللعب بالرتاب 

ي�صعرين بال�صعادة".
ابت�صم الأ�صدقاء.. وقال زين 
"فقط  ُهمام:  من  م�صتفهما 
لهذا ال�صبب حتب الزراعة"؟

التعجب  علمة  ارت�صمت 
وتلعثم  ُهمام  وجه  على 
وتابع  "نعم"  وقال:  رده  يف 

�صاحكا "اأظن ذلك".
ثم جاء الرد خمتلفا من علي : 
"اأنا اأحب الزراعة وتعني يل 
الأيام  احد  يف  لأين  كثريا؛ 
مر�صت جدا وكنت وقتها يف 
اأ�صتهي  اأكن  بيت جدي ومل 
الطعام فقامت جدتي  تناول 
بقطف برتقالتني من ال�صجرة 
وقدمت يل ع�صريهما وكان 
و�صعرت  جدا  لذيذا  وقتها 
واأخربتني  بعدها..  بتح�صن 
هو  جدي  املرحوم  اإن  حينها 

الزراعة
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اأنظر للزراعة من  من زرع �صجرة الربتقال بنف�صه ومن يومها �رصت 
زاوية الذكرى اجلميلة".

علي  يا  جميل  "ردك  وقال:  زين  وجه  على  لطيفة  ابت�صامة  ارت�صمت 
وزرع يف داخلنا عربة من ق�صتك عن مر�صك و�صجرة جدك".

قال زين: "واأنت يا عمار ماذا تعني لك الزراعة؟".
رد عمار: "الزراعة يعني الطعام واأنا اأحب الطعام جدا".

�صحك اجلميع على ظرافة عمار يف الرد.
واجلميلة..  الظريفة  الردود  هذه  على  "اأ�صكركم  حديثه:  زين  تابع  ثم 
واأتفق معكم جميعا لأن اللعب بالرتاب م�صٍل فعل كما قال ُهمام ف�صل 
عن كونه مفيد لل�صحة النف�صية واجل�صدية, كما اإن الق�صة التي ق�صها 
علينا علي ت�صعرنا بقيمة الزراعة التي تعد من اأوىل الأ�صباب التي قامت 
ب�صببها احل�صارات على هذه الأر�س, فاأجدادنا القدماء كانوا يزرعون من 
دون اأن يفكرون مب�صلحتهم الوقتية لأنهم يعلمون اإن اأبناءهم واأحفادهم 
على  الإ�صلمي  الدين  حث  كما  املزروعات..  تلك  بخريات  �صينعمون 
وبالطبع من يحب  الن�صان,  الزراعة يف حياة  واأهمية  الغر�س  �رصورة 

الطعام مثل عمار �صيكون �صبورا وهو ينتظر ن�صوج الثمار".
ابت�صم عمار وقال: "اإذن هيا بنا نزرع".
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السرعة والتركيز
سيناريو: كرار عبد عودة

رسوم : رامز حاج حسين / سوريا

لقد تأخرت يا محمود 
عليك االلتزام بالوقت

اعتذر يا كابتن 
انتظرت المواصالت.

مرحبا يا 
كابتن وليد.

انظروا من 
جاء الينا اليوم.

اهال بك يا 
اهال بكم اصدقائي .. كابتن.

اخبروني عن تدريباتكم.
نبذل كل 

مافي وسعنا 
مع كابتن وليد .

احسنتم.. اهم 
شي التركيز 

بالتدريب.

لقد اتينا لزيارتكم 
قبل سفركم 

لبطولة االولمبياد.

اعرفكم 
بالكابتن 

ماهر

حسنا دعنا االن نذهب لزيارة 
منتخب األولمبي لتنس الطاولة.

احسنت كابتن انه 
وقت مهم لزيارتهم.

عند وصولهم الى وحدة التدريب
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الالعبون لديهم السرعةوالمهارة  
هذا جيد ان لكنهم بحاجة إلى التركيز .

كنتم تمتلكون 
السرعة والمهارة .

أمامكم طريق 
شاق الجتيازه .

نعم كابتن سنقدم 
افضل ما بوسعنا.

سيقوم كابتن ماهر باللعب أمامكم 
لتعرفوا اكثر عن التركيز اثناء المباراة. 

انا جاهز سأقوم 
بمباراة ضد محمود.

هااا اال يوجد العب 
غيري هاهاهاها. 

ال تقلق يا صديقي انها 
مباراة ودية هاهاها.

يمكنك اخبارنا عن 
فوائد هذه الرياضة.

لهذه اللعبة 
كما أنها تحسن القدرة فوائد عديده. 

احسنتم  انها رياضة على السرعة وردة الفعل .
مفيدة لإلنسان.

كل األلعاب 
الرياضية مفيدة لنا.

من أهم فوائدها  
اللياقة  البدنية.
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1. علي الرضا أحمد / العمر 11 سنة / النجف االشرف : تعلمت بعض األمور عن النجارة  
ولقد علمني  والدي كيف اصنع بعض االشياء المفيدة .

2. كوثر الزهراء محمد محمود / العمر 12 سنة / بغداد : تعلمت من اختي الكبيرة كيف
 اطرز على القماش وقد صنعت بعض الرسومات الجميلة على وسادتي .

3. إسحاق يحيى / العمر 10 سنوات / البصرة  : والدي يحب اكتشاف الفضاء ولديه تلسكوب 
في المنزل فقد تعرفت منه أسماء بعض النجوم ومواقع الكواكب في مجرتنا الجميلة .

4. علي األكبر علي / العمر 9 سنوات / كربالء المقدسة : تعلمت من والدي تصنيع
 الطائرات الورقية التي تشتهر بها محافظتي وقد انبهر بها أصدقائي .

5. لجين عقيل / العمر 11 سنة / كربالء المقدسة : تعلمت بعض األمور عن تفصيل المالبس 
وأيضا الخياطة من والدتي وانا االن اعمل معها على تصميم بدله لكي البسها في حفل زفاف 

اخي ونخيطها معا .

6. عامر حمزة / العمر 8 سنوات / بابل : لقد تعلمت تصليح الدراجة الهوائية فقد علمني
 والدي هذا ألنه يعمل في تصليح الدراجات الهوائية وقمت بتصليح دراجة اخي الصغير .
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امير زيد
3 سنوات 

العراق

 فاطمه زيد
5 سنوات

العراق

 امين عالوي
7 سنوات

العراق

 زينب منقذ
3 سنوات

العراق

مجتبى محمد
7 سنوات 

العراق

 جعفر قصي
7 سنوات

العراق

 باقر حسنين
6 سنوات

العراق

حسين علي جواد
7 سنوات 

العراق

حسين محمد هارون
7 سنوات 

العراق

حيدر مشتاق
7 سنوات 

العراق

سدن سيف
 2 سنة
العراق

 صفا محمد
5 سنوات

العراق

 عباس فاضل
7 سنوات

العراق

 اوس حسام
6 سنوات

العراق

 علي الرضا أسعد
7 سنوات 

لبنان

 علي سويدان
14 سنة 

لبنان

 فاطمة فقيه
9 سنوات 

لبنان

 محمد عبود
5 سنوات 

لبنان

 هال فقيه
8 سنوات 

لبنان

 ياسمين فقيه
8 سنوات 

لبنان
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ونوسع  وننمي  الكبير  خيالنا  من  قليال  لنحرك  هيا  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
األفكار في عقولنا , هيا بنا جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

تصور انك فالح  ، ما تفعل ؟  
واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم الجميلة 

وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم 

) 5،8،11،14،26،20،17،23 (

ضع األعداد 

يساوي )28(

تكرار  دون  الدوائر  في 
ــحــيــث  يــكــون  عــــدد ، ب
مجموع أي اربعة دوائر 

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 
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أوجــد الــعــدد المفقود فــي الــدائــرة 
باالستعانة باألعداد الموجودة 

عزيزي الحسيني الصغير
ال��واردة في فضل الصالة  التالية  اشطب حروف األحاديث 
على محّمد وآل محّمد، لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من 

. s تسعة حروف وهي لقب من ألقاب النبي محمد

جواب العدد السابق  : النهروان          

"أولى الّناس بي يوم القيامة أكثرهم علّي صالة"
"َمن صّلى علّي مّرة لم يبَق من ذنوبه ذّرة"

"كّل دعاء محجوب عن الّسماء حتى يصّلي على محّمد وآله"

"إرفعوا أصواتكم بالصالة علّي فإّنها تذهب الّنفاق"

إعداد : حنان شاهين 
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لقد تعبت كثيرا 
هذا اليوم عملنا 
دوريات في أكثر 

وضعهم صعب من منطقة
جدا فقد الكثير 

منهم مصدر 
رزقهم في هذه 

األيام الصعبة

هل نستطيع 
المساعدة يا أبي ؟

اإلحسان والرياء

حسنا يا حسين 
الجميع لديهم 

علم اآلن سوف 
أجعل أبي يتصل 

بإمام الجامع

إمام الجامع ينادي 
لالتصال به ربما لديه أمر ما

هذه المواد الغذائية 
التي وصلت لنا 

والفقراء يا 
أبا حسين

سيناريو: وسام القريني
رسوم : أحمد الخزعلي
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أنهينا إحصاء العوائل 
التي تحتاج المساعدة

أنتظر حتى يأذن 
أبي ، أنه يحصل على 

الموافقات األمنية 
والسماح لنا بالتجوال

جزاكم هللا خيرا يا 
اوثق هذه الخطوة للنشرماذا تفعل يا طه؟بني ،، وفقكم هللا 

كال ، كل ما سينشر 
هو الحاجيات فقط 

دون ذكر اسم او 
صورة ألي شخص

احسنت يا حسين ، مالحظة 
مهمة وإال أصبح اإلحسان رياء

الحمد لله 
على ذلك 

لننطلق 
اآلن
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رسوم : أحمد خليل / العراق


