
مارات 5 دراهم - السعودية 5 رياالت - الكويت 500 فلس - البحرين 500 فلس االإ
قطر 5 رياالت - سلطنة عمان 500 بيسة - اليمن 200 ريال - االأردن 1 دينار

مجلة ُتع�ن بالتعليم
والمعرفة والمتعة

اقرأ فـي هذا العدد:

»نجم« فـي عالم
غريب!

مجلة أطفال999 
 العدد )50( فبـراير 2016 

 مجلة ُتعنى بالتعليم واملعرفة واملتعة
فبـراير 2017 
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»حمور«»دبدوب«

»نجم« »علياء«

»مبدع« » ن »ياسم�ي

» »علي

»حمدون«

»ثعلوب«

 مرحباً - أنا المحقق ثعلوب هل يمكنك

ي
ي إيجاد هذه االأشياء المفقودة �ن

ي �ن
 مساعد�ت

مجلة » أطفال999 « ؟

عـام
 الـخـيـر

وها قد ابتدأ عامنا الجديد وستبدأ معه العديد من 

نجازات الجديدة وطموحات تفوق توقعاتنا ومن  االإ

أهم هذه االنجازات إطالق صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه هللا ورعاه -  مبادرة 

ي القيام بالعديد 
ن أبناؤنا هذا العام �ن عام الخ�ي ليتم�ي

ن الجميع. ي ن�ش الخ�ي ب�ي
ي تسهم �ن

نجازات ال�ت من االإ

ي هذا العام؟
فماذا سوف تقدمون يا أصدقا�أ

المراسالت
وزارة الداخلية -مجلة أطفال999

ي ص ب 38999 - أبوظ�ب
مارات العربية المتحدة الإ

هاتف:   4194488 2 971+
فاكس: 4194499 2 971+

: ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

info@ajyaal.com

اكات الش�ت

االأفراد: 50 درهمًا
كات والدوائر الرسمية والهيئات  ال�ش

والمؤسسات: 150 درهمًا
8009009 : ي

الهاتف الَمّجا�ن

رئيس التحرير
العقيد/ عوض صالح الكندي

مدير التحرير
هان عبدهللا محمد ال�ش

مجلة تصدر شهريًا عن وزارة الداخلية

مارات العربية المتحدة االإ

إنتاج وإخراج:

www.ajyaal.com
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03أطفال999 - العدد61

ِ الَراِئِع أقَبْل َعـــاُم الَخـ�ي

ل َعــاَلَمنا  ِ نَُجـمِّ بالــــَخ�ي

ِ َسَنْسَعــى وِبُحٍب للخــ�ي

ي 
ي ُكــِل مكــــاٍن يا وط�ن

�ن

أبنــاؤك بَـْذٌل وعطــــاٌء

ي
أيديــنا تغرس أو تبــ�ن

ي
ي َصــــوَت إَمـــاَر�ت َّ ِلُنَل�ب

نا ِ نَُشيِّد حــا�ن بالخــ�ي

َوَسيـَِجد َلـَديـنا َما يأمــْل

َ االأروع واالأجـــمْل  ِلَيِصـ�ي

ِ ُهَو االأفضْل فطريق الَخ�ي

ـَق كالَجــدَوْل الخـيــُر تََدفَّ

ِ االأكمْل يَْسَعـوَن إىل الـخ�ي

 نتطــوع، والكـُل َسـَيـْعَمْل

ي َدْعـــَوتَها االأْمــثـَْل ّ  ونَُلـــ�ب

ُ الُمْسَتـْقـَبْل  ِلَيُعــّم الخــ�ي

عام الخ�ي
أنا ُأنشد

شعر: حمدي هاشم
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أطفال999 - العدد0461

الحلقة 13
هان قصة: عبدهللا ال�ش

ي الدراسة قبل بدء 
ينتهي آخر يوم �ن

إجازة منتصف العام، بإعالن المعلم 
وع البتكاري كفرض  عن مسابقة الم�ش

لي اختياري للتأهل للمسابقة ن م�ن

قبل موعد النوم..

عالن  تالميذي االأعزاء..تم االإ
مارات  عن مسابقة وكالة االإ

الدولية للفضاء

ة تدريبية  ى هي ف�ت الجائزة الك�ب
ي الوكالة ح�ت يمارس الطالب 

�ن
بداعية هناك الفائز مهاراته االإ

هممم.. قد تستطيع وكالة 
ي لقاء علي 

ي �ن
الفضاء مساعد�ت

وعلياء من جديد.. 

وع االبتكاري  لكن ما هو الم�ش
ي 

ي من الفوز �ن
الذي سيمكن�ن

المسابقة؟
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05أطفال999 - العدد60

قبل موعد النوم..

كم أتم�ن أن أراكما ثانيًة 

ي
يا أصدقا�أ

هاااه! ما هذاا!
ي صباح اليوم التالي

�ن
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أطفال999 - العدد0661

ما الذي يحدث هنا؟
أين أنا؟

هاااااااا؟

ما هذا البيت الغريب؟
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07أطفال999 - العدد61

ي عالم الخيال؟
هل أنا �ن

 يا للروعة! سأكتشف ما بالداخل
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يتبع.أطفال999 - العدد0861

هاه؟
!!من هناك؟ من أنت؟ علي

؟ من هو علي
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09 أطفال999 - العدد61

ي تحتوي عىل 
ي تلوين القطع ال�ت

ساعدنا �ن

نقاط ح�ت نعرف الشكل المخفي

إلعب
وتعّلم
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أطفال999 - العدد1061

الخط الكوفي

هناك العديد والعديد من أنواع وأشكال 
الخطوط العربية، سنتحدث عنها يا أصدقاء 

واليوم سأحدثكم عن أول تلك الخطوط 
ي .....هـيـا بـنـا!

وأقدمها، وهو الخط الكو�ن

ما هو أصل نشأة الخط العربي؟

في البداية ما هو الخط العربـي؟

هو أحد فنون كتابة الكلمات باستخدام حروف

ين. اللغة العربية الثمانية والع�ش

ي إىل الخط النبطي. ي نشأة الخط العر�ب
يرجع االأصل �ن

ي لم  إن ظهور الخط العر�ب

يكن منقطاً ح�ت جاء أبو 

الأسود الدؤلي ووضع النقاط 

عىل الحروف؟

هل تعلم؟

خطوطنا 
العربية

يف إعداد: هبة �ش
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11 أطفال999 - العدد61

الخط الكوفي
ي أوائل القرن االأول.

ي عام 1799م، وبالتحديد �ن
ي �ن

ظهر الخط الكو�ن

ي العراق.
نسبة إىل مدينة الكوفة �ن

متى ظهر الخط الكوفي؟

تعّرف أكرث على هذا الخط

لماذا يسمى الخط الكوفي بهذا االسم؟

فيم يستعمل؟

ي كتابة القرآن الكريم 
ي مجال الكتابة بشكل عام، و�ن

 �ن

ي النقش عل جدران الجوامع والقصور.
بشكل خاص، و�ن

واالآن حان وقت التدريب!
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أطفال999 - العدد1261

قابل دبدوب صديقه أرنوب، والذي كان يرسع يف الطريق يك 

يحرض السباك، فامسورة املياه يف مطبخه بها ثقب صغري. لكن 

دبدوب رأى يف نفسه القدرة عىل إصالح هذه املاسورة، ناصحاً 

أرنوب بأنه ال داعي إلحضار السباك، طاملا أنه موجود !

ذهب دبدوب لبيت أرنوب، وأصلح له ماسورة املياه، وبينام كان 

أرنوب يشكره، سمعا صوت صديقهام سنجوب يصيح من الفزع، 

فالكهرباء يف بيته بها مشكلة، والبد من استدعاء الكهربايئ. فام 

كان من دبدوب إال أن انطلق إليه، وأقنعه أنه قادر عىل حل هذه 

املشكلة بنفسه! ُحلت مشكلة الكهرباء من بيت سنجوب، الذي 

فرح بصديقه دبدوب البارع. وحني وصول دبدوب إىل بيته، وجد

 جدته متضايقه، ألن مكتبتها الخشبية تهتز، وتحتاج للنجار يك 

يثبتها. فتربع دبدوب باملساعدة، قائالً إنه أحسن من ألف نجار !

قصة: أحمد عبدالرحيم

دبدوب البارع
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13 أطفال999 - العدد61

وضع دبدوب مسامراً هنا ومسامراً هناك، إىل أن توقفت 

املكتبة عن االهتزاز، وعادت االبتسامة لوجه جدته. 

وهنا، شعر دبدوب بالتعب بعد كل هذه املجهودات، 

فقرر مكافأة نفسه برشب كوب من العصري اللذيذ يف 

الهواء الطلق أمام منزله. وبينام كان يفعل ذلك، ارتفعت 

أصوات صياح مختلفة من حوله.. لكن من الذي كان 

يصيح ؟!

الصائح األول كان أرنوب، والذي عاىن من انفجار مباسورة 

املياه عنده، فإصالح دبدوب مل يكن سليامً، والثقب 

الصغري صار كبرياً. والصائح الثاين كان سنجوب، والذي 

أصيبت الكهرباء يف بيته بالجنون، لتنقطع وتجيء يف 

كل دقيقة، والسبب هو إصالح دبدوب الذي اتضح أنه 

تسبب يف زيادة املشكلة وليس إنهاءها !

أما الصائحة الثالثة، فكانت جدة دبدوب، والتي فوجئت 

بانهيار مكتبتها، وتساقط أرففها مع الكتب لألرض. فدبدوب 

أساء وضع املسامري، وفشل يف املحافظة عىل اتزان املكتبة 

وثباتها. 

غضب الجميع من دبدوب، لكن غضبه من نفسه كان أكرب. 

فلقد ادعى املعرفة، وتوهم أنه ميتلك الخربة، حتى أرض كل 

من حوله. ويك يعتذر عام فعل، ذهب إلحضار السباك إىل 

بيت أرنوب، والكهربايئ إىل بيت سنجوب، والنجار إىل بيت 

جدته.. معرتفاً أنهم البارعون يف اإلصالح، وليس هو.  
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أطفال999 - العدد1461

هانالتبّرع سيناريو وحوار: خلود ال�ش

ي  يدوه عادي أش�ت
هاللعبة؟!

ي عادي
هي حبيب�ت

 و أنا بعد أبا هاللعبة!

اخذوا اللي تبونه فديتكم !

بسهم من االألعاب ال 
اتدلعينهم وايد أم هالل !!

هللا عل المرصوف !! 

يلي  أنا بيمع فلوسي عشان أش�ت
ي المفضلة !! 

لعب�ت

ي للرصف 
وأنا بقسم مرصو�ن

ع والتجميع.. اليومي و الت�ب

 الزم تتعلمون تعتمدون عل 
نفسكم و تتحملون المسؤولية 

واالنضباط، عشان جي ببدأ أعطيكم 
ون  مرصوفكم الخاص عشان تش�ت

أللي تبونه بدون مساعدتنا

Issue 61 Season 2017.indd   14 1/25/17   12:01 PM



15 أطفال999 - العدد61

هان سيناريو وحوار: خلود ال�ش

ي ؟! 
 ياقوت شو تسوي ه�ن

ييت السوبر ماركت ويا أمي تحتاج شوية 
أغراض للبيت.. التسوق ممل !! 

ن للحافات ع حق المحتاج�ي  أت�ب
ي هذا الجو البارد..

 ومالبس شتوية �ن

ن ؟ ع�ي يدوه شو تسوين ؟؟حق منو تت�ب

ي
علهم بعد من مرصو�ن أنا أبا أت�ب

و أنا بعد…..

ي  وّفر مرصوفك عشان تش�ت
لك ألعاب
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أطفال999 - العدد1661

ي ألعاب وايد حلوة 
تعال براويك �ن

ي قسم العروض..
�ن

شو ها المكان؟

تعال نستكشف !!

 هللا عل المكان !!

 بررررد !!
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17 أطفال999 - العدد61

د !!  بنموووت من ال�ب

 أبا لحاف أبا أتدفا !!

يدووه !! يديه !!
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تمت.أطفال999 - العدد1861

ي 
ن يعيشون �ن ي ناس مساك�ي

�ن
مثل هذا الجو و ما عندهم 

مالبس تدفيهم !!

ي 
ع �ن  مستعد أت�ب

كل مالبسي بس 
ي !!

نطلع من ه�ن

ي ؟!
ي يسوي ه�ن

 إنتا شو �ن

 وين سايرين!
ع ف كل مالبسنا  نبا نت�ب
ن  واللي عدنا للمحتاج�ي

ن !! دان�ي ال�ب

اً !!!  أخي�ي

Issue 61 Season 2017.indd   18 1/25/17   12:01 PM



اثِن الصفحة هنا

ألصق طابع 
البريد هنا

العدد:  61

اال�سم:

ال�سف:

العنوان:

رقم الهاتف:
املدر�سة:

تاريخ امليالد:

الربيد االإلكرتوين:

اثِن الصفحة هنا

ك 
ك وإجابات

شاركات
ها م

ها لنا وب
سل

ن المجلة لتر
ت م

صفحا
ذه ال

ه
ل 

ص
اف

ترسل اإلجابات الصحيحة إلى العنوأن التالي:

اإلمارات العربية املتحدة - وزارة الداخلية - أبو ظبـي ص.ب: 38999، 
999contests@gmail.com  أو على البريد االلكتروني

- اإلجابة الواردة على غير الكوبون لن يعتد بها.
- أقصى موعد الستالم اجلائزة هو شهر من تاريخ النشر. 

- استالم اجلوائز حصراً من اجمللة باستثناء املشاركني من خارج الدولة.
- تطبق الشروط واألحكام.

19 أطفال999 - العدد61
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حلول مسابقات العدد )61(

المحقق ثعلوب

اكتب رقم الصفحة التي 

وجدت العنصر المفقود فيها

فّكر معي! 1- ما هي بعض اسباب اندلع الحرائق؟

.................................................................................................

.................................................................................................

ي المشهد ؟
ي تراها �ن

2- ماهي الأدوات ال�ت

.................................................................................................

.................................................................................................

ي رداًء خاصاً؟
طفا�أ 3- لماذا يرتدي الإ

.................................................................................................

.................................................................................................

ي عندما ل يكون هناك حريق؟
طفا�أ 4- ماذا يفعل الإ

.................................................................................................

.................................................................................................

ي مكان الحريق؟
ي التواجد �ن

طفا�أ 5- لماذا ل يسمح لغ�ي الإ

.................................................................................................

.................................................................................................
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المحرر الصغير

األ�سق �سورتك هنا

عندي �سوؤال:اأريد اأن اأ�سبح

اآخر نكتة:

ماذ� تريد �أن ت�صبح عندما تكرب؟
وملاذ� ؟ �صارك  �أحالمك مع بقية �لأ�صدقاء

��صاأل عليًا �أوعلياء �أو�أيًا من �صخ�صيات �ملجلة 
�أو�إد�رة �ملجلة عن �أي �ص�ؤ�ل يدور يف بالك؟؟

هل �صمعت �آخر نكتة؟ حقًا؟
نحن مل ن�صمع بها من قبل!.. 

هل ميكنك �إخبارنا بها؟

هنا
ن 

ت م
صفحا

ل ال
ص

اف
هنا

ن 
ت م

صفحا
ل ال

ص
اف

61 العدد

ننتظر منك �إبد�عاتك �لكتابية يف �أي جمال حتب �أن تكتب فيه: )ق�صة ق�صرية - �صعر 
- معل�مة مفيدة - حكمة.... �إلخ( لت�صارك بها مع �أ�صدقاء �ملجلة يف )نادي 999(، 

كما ميكنكم �لآن �أي�صًا �إر�صال جميع م�صاركاتكم على �لربيد �لإلكرتوين:
999contests@gmail.com

999
نادي

اقتراحات    طرائف    أسئلة    صور 
رسومات    معلومات    ألغاز    قصص

�صارك�نا د�ئما باآر�ئكم و�أفكاركم ومقرتحاتكم على:
999contests@gmail.com

يف كل �صهر �صنطرح عليكم م��ص�عًا للكتابة �أو�لر�صم عنه
�أوجمع معل�مات ح�له، و�صنق�م بن�رش �أف�صل �مل�صاركات.
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�سنة )دول جمل�س التعاون( 150 درهمًا

ا�سم ويل االأمر:

العنوان:

رقم الهاتف:

عدد الن�سخ املطلوبة:

طريقة الدفع:

التاريخ: توقيع ويل االأمر:

�سنة )داخل الدولة( 50 درهمًا

نقدًا

الربيد االإلكرتوين:

اأخرى )الرجاء التحديد(

مرحبا بكم يف باب أنا أرسم، هيا قم بتحضري أقالمك وألوانك لتكمل الرسم

وتلونه حسبام يحلو لك، وسيتم نرش أعاملك تباعاً بصفحات »نادي999« أنا أرسمأنا أرسم

ك 
ك وإجابات

شاركات
ها م

ها لنا وب
سل

ن المجلة لتر
ت م

صفحا
ذه ال

ه
ل 

ص
اف

العدد 61

ارسل مشاركاتك إلى العنوان التالي:
)البريد( اإلمارات العربية املتحدة - وزارة الداخلية - أبوظبـي ص.ب: 38999،   

999contests@gmail.com  )أو)البريد اإللكتروني

4
Issue 61 Season 2017.indd   22 1/25/17   12:02 PM



حقيبة

 الهدايا

23 أطفال999 - العدد61

الأدوات امل�ستخدمة:

 * علبة من الورق املقوى
    )علب رقائق الذرة(

* مق�ص و �سمغ
* ق�سا�سات ورقية ملونة من املجالت 

   و املطبوعات القدمية
* �رشيط منا�سب لعمل يد للحقيبة

6

1

23

45

 قص الورق المقوى الذي يسد 

الفتحة العلوية للعلبة.

يط الالصق ادعم   بال�ش

أطراف العلبة جيداً.

جهز من المجالت و المطبوعات القديمة  

ة ملونة ، استعداداً  قصاصات صغ�ي

لتغليف العلبة باللون المناسب.

قم بتغطية الحقيبة بالورق 

الملون باستخدام الصمغ 

ح�ت تزينها تماما.

ن عل كل  بالخرامة اصنع ثقب�ي

جانب لعمل يد للحقيبة. 

ضع هديتك �ن الحقيبة 

المبتكرة و قدمها لمن تحب.

إعداد : السيد ابراهيم

أنا ُأبدع
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تذكر التواريخ التالية
9:00 صباحًا إلى 9:00 مساًء األربعاء 8 مارس  الزمان: 
9:00 صباحًا إلى 9:00 مساًء الخميس 9 مارس   

3:00 ظهرًا إلى 9:00مساًء الجمعة 10 مارس   
3:00 ظهرًا إلى 9:00مساًء السبت 11 مارس   

المكان: حـديـقـــة أم اإلمــارات

@HealthFitnessAD
#HealthFitnessFest

www.healthfitness.ae

ّـَع ِبصحتـْك! شارْكنـا و َتمت

االستشارة والفحص الطبي 
اإلسعافات األولية األساسية والتدريب على إنعاش القلب  •

الطبخ الصحي والتغذية  •
اختبارات مرض السكري وقياس نسبة الكوليسترول  •

تحليل بنية الشعر والجلد  •
عينات مجانية من المنتجات الصحية  •

التمدد والمرونة  •
فحص النظر ومعاينة حالة الجلوكوما  •

فحص الربو وحساسية الجهاز التنفسي  •
اختبار قياس كتلة الجسم  •

الطب الشعبي  •
أنشطة ترفيهية تربوية صحية  •

فحوصات أسنان مجانية  •
استشر نخبة من األطباء  •

المدارس الطبية المصغرة  •
تقنيات اإلقالع عن التدخين  •
العالج الفيزيائي الطبيعي  •

مسح ضوئي لألقدام-لفحص ثبات الخطوات  •
منتجات عضوية محلية  •

حقائق حول شرب المياه  •

والكثير غيرها...

فعاليات وعروض رياضية

عروضات الدفاع عن النفس  •
تمارين األيروبكس واللياقة البدنية  •

تسلق الجدران  •
الكراتيه وتمارين المالكمة التايالندية  •

ألعاب الشطرنج  •
كرة الطائرة وتنس الطاولة  •

ركبي  •
رياضات مائية  •

كابيورا  •
الجودو  •

يوغا  •
زومبا  •

استعرض الفيديو 

تحـت رعـايـة 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة

شاركوا في فعاليات مهرجان المرح 
للصحة واللياقة واستمتعوا بالكثير 

من األنشطة المجانية وكل ما يتعلق 
بالصحة واللياقة

 أنشطة
مجانية

11 - 8
مـارس

2017

شركاء التعليم   الشريك ا�عالمي

مع� من أجل مجتمع أكثر صحة ونشاط�

الراعي الرئيسيالشريك المجتمعي االستراتيجي   الشريك الرياضي  الشريك التوعوي

H&F2017_999_ADV_Arabic_KIds.indd   1 1/22/17   2:58 PM

ن نهيا نلوِّ هيا نلوِّ

أطفال999 - العدد2461
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تذكر التواريخ التالية
9:00 صباحًا إلى 9:00 مساًء األربعاء 8 مارس  الزمان: 
9:00 صباحًا إلى 9:00 مساًء الخميس 9 مارس   

3:00 ظهرًا إلى 9:00مساًء الجمعة 10 مارس   
3:00 ظهرًا إلى 9:00مساًء السبت 11 مارس   

المكان: حـديـقـــة أم اإلمــارات

@HealthFitnessAD
#HealthFitnessFest

www.healthfitness.ae

ّـَع ِبصحتـْك! شارْكنـا و َتمت

االستشارة والفحص الطبي 
اإلسعافات األولية األساسية والتدريب على إنعاش القلب  •

الطبخ الصحي والتغذية  •
اختبارات مرض السكري وقياس نسبة الكوليسترول  •

تحليل بنية الشعر والجلد  •
عينات مجانية من المنتجات الصحية  •

التمدد والمرونة  •
فحص النظر ومعاينة حالة الجلوكوما  •

فحص الربو وحساسية الجهاز التنفسي  •
اختبار قياس كتلة الجسم  •

الطب الشعبي  •
أنشطة ترفيهية تربوية صحية  •

فحوصات أسنان مجانية  •
استشر نخبة من األطباء  •

المدارس الطبية المصغرة  •
تقنيات اإلقالع عن التدخين  •
العالج الفيزيائي الطبيعي  •

مسح ضوئي لألقدام-لفحص ثبات الخطوات  •
منتجات عضوية محلية  •

حقائق حول شرب المياه  •

والكثير غيرها...

فعاليات وعروض رياضية

عروضات الدفاع عن النفس  •
تمارين األيروبكس واللياقة البدنية  •

تسلق الجدران  •
الكراتيه وتمارين المالكمة التايالندية  •

ألعاب الشطرنج  •
كرة الطائرة وتنس الطاولة  •

ركبي  •
رياضات مائية  •

كابيورا  •
الجودو  •

يوغا  •
زومبا  •

استعرض الفيديو 

تحـت رعـايـة 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة

شاركوا في فعاليات مهرجان المرح 
للصحة واللياقة واستمتعوا بالكثير 

من األنشطة المجانية وكل ما يتعلق 
بالصحة واللياقة

 أنشطة
مجانية

11 - 8
مـارس

2017

شركاء التعليم   الشريك ا�عالمي

مع� من أجل مجتمع أكثر صحة ونشاط�

الراعي الرئيسيالشريك المجتمعي االستراتيجي   الشريك الرياضي  الشريك التوعوي

H&F2017_999_ADV_Arabic_KIds.indd   1 1/22/17   2:58 PM
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أطفال999 - العدد2661

ماذا
 سنحتاج؟

صوص األفوكادو 

»جواكامولي«

إعداد : السيد أحمد

الموطن الأصلي لشجرة الأفوكادو أنا أطبخ

ز ثمرة  هو أمريكا الستوائية، وتتم�ي

ة لحتوائها  الأفوكادو بأن لها فوائد كث�ي

عل فيتامينات و دهون أحادية غ�ي 

ول كما  ضارة خالية من الكوليس�ت

تحتوي عل أمالح معدنية مهمة مثل 

البوتاسيوم و الماغنسيوم، فهي 

مفيدة للكبد و تقاوم بعض الأمراض

ة.   وتغذي الشعر و الب�ش

1-  حبة أفوكادو متوسطة الحجم  
2-  فلفل رومي أخ�ض مقطع إىل مكعبات 
 3- فلفل رومي أحمر مقطع إىل مكعبات 

4-  طماطم
5- عص�ي ليمون طازج

5- رشة ملح و توابل
6- فص ثوم مهروس

ض محمص للتقديم 7- خ�ب

�ف وعاء مناسب قم بهرس الأفوكادو
ة بمساعدة شخص راشد  بعد التخلص من الق�ش

 اضف الطماطم وقطع الفلفل مع التقليب
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27 أطفال999 - العدد61

أضف عص�ي الليمون والملح و توابل حسب الرغبة 

ز المحمصة  قدم التغميسة مع مثلثات الخ�ب
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البداية

إسعاف

أطفال999 - العدد2861

إلعب
وتعّلم

ي
ساعد حمدون �ن

 الوصول إل المستشفى
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البداية

إسعاف

29 أطفال999 - العدد61

إلعب
وتعّلم

1- ما هي بعض اسباب اندلع الحرائق؟

ي المشهد ؟
ي تراها �ن

2- ماهي الأدوات ال�ت

ي رداًء خاصاً؟
طفا�أ 3- لماذا يرتدي الإ

ي عندما ل يكون هناك حريق؟
طفا�أ 4- ماذا يفعل الإ

ي مكان الحريق؟
ي التواجد �ن

طفا�أ 5- لماذا ل يسمح لغ�ي الإ

قم بتأّمل المشهد ثم 
جابة عىل الأسئلة  حاول الإ

ي صفحة المسابقات
�ن
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2331 أطفال999 - العدد61

استخدم الملصقات
ي مع المجلة 

ي تأ�ت
ال�ت

وقم بإلصاقها 
ي المكان الذي 

�ن
تراه مناسباً 
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السالمـة من الحرائق   
إعداد: هـبـة شـريـف 

ما هو الحريق؟
هو اشتعاٌل ناتٌج عن تفاعٍل

ن مع المادِة المشتعلِة   االأكسج�ي

ما هي أهّم 
مسبّبات الحرائق؟

ي الساخنة ومصادر الحرارة.
• العبث باالأوا�ن

• العبث باسطوانة الغاز وأعواد الثقاب.

• ترُك الزيت أو الطعام عل الغاز واالنشغال عنه.

ي الذي قد ينتج عن ارتفاع درجة حرارة الجو.
• التماس الكهربا�أ

نشعر بالخوف والهلع عند رؤيتنا لدخان كثيف ناتج عن حريق، 
ي هذه 

لكن خوفنا ربما يجعلنا غ�ي قادرين عل الترصف الصحيح �ن
الحالة، هل تعرفون يا أصدقاء قواعد السالمة من الحرائق؟ 

كم ...! سأخ�ب

أطفال999 - العدد3261
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33أطفال999 - العدد61

ما هي أهّم 
مسبّبات الحرائق؟

ي الساخنة ومصادر الحرارة.
• العبث باالأوا�ن

• العبث باسطوانة الغاز وأعواد الثقاب.

• ترُك الزيت أو الطعام عل الغاز واالنشغال عنه.

ي الذي قد ينتج عن ارتفاع درجة حرارة الجو.
• التماس الكهربا�أ

ماذا نفعل في
 حالة حدوث حريق؟

اف الوالدين« ي “تحت إ�ش
• فصل مصدر التيار الكهربا�أ

ي حالة اشتعال الزيت عل النار، نقوم بإغالق مصدر الغاز 
 • �ن

ناء المشتعل بغطاء وعاء أو منشفة » تحت  أوالً ثم تغطية االإ

اف الوالدين«. إ�ش

ي حالة وجود دخان كثيف.
• وضع منديل مبلل عل الفم واالأنف �ن

لية،  ن • يقوم الوالدان بمحاولة إخماد الحريق بطفاية الحريق الم�ن

مع إخالء بقية أفراد االأ�ة للمكان فوراً.

. ي
• االتصال بالرقم الخاص بالدفاع المد�ن

• �عة مغادرة المكان عن طريق مخارج آمنة. 

ال تنسوا يا أصدقاء

رقم الدفاع المدني 997

1-طفاية حريق بحالة جيدة

2-حقيبة إسعافات أولية ووضعها بمكان 
اف الوالدين.  ل وتحت ا�ش ن آمن بالم�ن

هل تعرفون وسائل السالمة المطلوبة في كل منزل؟
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أطفال999 - العدد3452 أطفال999 - العدد3461

»أوريغامي«

ما رأيكم بأن نتعّلم فن طي الورق »االأوريغامي«. اليوم 
سنكتشف طريقة صنع الخنفساة الحمراء، جهّزوا ورقة ملّونة 

حمراء وقصوها عل شكل مربّع متوازي االأضالع، وكل ما 
عليكم فعله هو اتباع الخطوات التالية.

ي الورقة(
ي أنّه يجب عليك أن تث�ن

) الخطوط المتقطعة تع�ن

النتيجة النهائية 12

34
5

نادي
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35 أطفال999 - العدد61

999

أريد أن أصبح

معلمة
ح�ت أعّلم االأطفال ليتعلموا 

ويفهموا.

ي ملك حمزة - أبوظ�ب

»هدفنا أن تكون السعادة أسلوب 
مارات والهدف  ي مجتمع االإ

حياة �ن
االأسمى والغاية العليا للعمل 

الحكومي فيها«

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ي الزهراء أحمد - د�ب

آخر نكتة
ي ابنها عندما عاد من 

أم �خت �ن
البقالة فقالت له: لماذا تأخرت؟ 

ألم أقل لك أن ترجع ب�عة؟

فأجابها: لقد قلِت ىلي أن أرجع 
ب�عة ولكن لم تقوىلي أن أذهب 

ب�عة!

ي لنا أسامة - أبوظ�ب

أريد أن أصبح

عالمة فضاء
ح�ت أكتشف أشياء لم يكتشفها 

أحد من قبل عن الكون.

ي تقوى حمزة - أبوظ�ب

نادي
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أطفال999 - العدد3652 أطفال999 - العدد3660 36

ميدالية أطفال 999 
الذهبية للتميز

مشاركتك يمكن أن تكون صورة فوتوغرافية جميلة 

التقطها بنفسك، أو رسمة جميلة رسمتها بألوانك 

أو أبيات ِشعر من تأليفك، أو حكمة جميلة 

أعجبتك، أو أياً ما تراه مفيداً ويستحق أن تتشاركه 

مع أصدقاء المجلة. هيا أرسله لنا ب�عة، فقد 

ن الذهبية. تفوز بميدالية التم�ي

يوم	ميالد	سعيديوم	ميالد	سعيد

ي عبدالرحمن باسل - أبوظ�ب

تاريخ الميالد: 2009/2/10

أرسل لنا اسمك وصورتك 
وتاريخ ميالدك لتشارك 
أصدقاءك يوم ميالدك
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37 أطفال999 - العدد61

قطعة رقم 5 من 12

2017 / 2016
ي موسم جديد من 

مرحباً بكم �ن
ى، قم بجمع القطع  المسابقة الك�ب

ي كل عدد وافصلها 
الموجودة �ن

من الصفحة واحتفظ بها، فسوف 
ي 

تستخدمها لتكوين لوحة جميلة �ن
نهاية المسابقة، كن حريصاً  عل 
جمع كل أجزاء اللوحة لتتمكن من 

الفوز بجائزة المسابقة.

المسابقة الكبرى

من إبداعاتكم في باب:

أنا أرسم

ي يملك حمزة - أبوظ�ب تقوى حمزة - أبوظ�ب

ي النا أسامة - أبوظ�ب
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38

إعداد: الفنانة التشكيلية/ د. سمر الشامسي

أطفال999 - العدد61

بصمة تراث

الديين
 توضع فيه االأصداف والمحار.
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39 أطفال999 - العدد61

 المعرفةباب

هل الطماطم
 من الخضراوات أم الفاكهة؟

متــى تــم اختراع أول حاســب 
آلــي فــي التاريخ؟

أين توجد أضخم
 شجرة في العالم؟

كيف يتحدد لون العين؟

يصنف علماء النبات الطماطم ضمن 

الفواكه، الأنها تحمل بذوراً، أما الطهاة 

اوات الأنها تضفي  ونها من الخرصن فيعت�ب

ة للطعام وليس نكهة حلوة ن نكهة مم�ي

عام 1936م

ي )كونراد تسوزه(
عل يد العالم االألما�ن

شجرة السيكويا العمالقة، 

ي سفوح والية كاليفورنيا 
توجد �ن

بالواليات المتحدة االمريكية

عن طريق مجموعة جينات متوارثة

 من االأم واالأب
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! ي
ي هذا المشهد، هناك ثالثة مواقف تحتاج ساعدو�ن

�ن
مساعدة، هل عرفتها؟
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الحل:3-7-13
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