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مجلة تعنى بالتعليم 82
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شارك واربح

جوائز عديدة

ُحجَرة  »حمدون« و »حمدة«

  كوكب »سابوق«



الَوطن
ي يفتخر بها، وهو أقرب االأماكن إىل 

نسان ال�ت الوطن هو هوية االإ

قلوبنا، ففيه االأهل واالأصدقاء. وحبنا للوطن يدفعنا إىل الجّد 

واالجتهاد، والحرص عىل طلب العلم، من أجل رفع راية الوطن 

ي كل المجاالت. 
عالًيا �ف

ي كل عام "يوم الَعَلم"
يصادف الثالث من نوفم�ب �ف

مارات العربية المتحدة، لتجّسد هذه المناسبة ي دولة االإ
 �ف

 مشاعر الفخر و الوحدة واالنتماء إىل دولتنا الحبيبة.

علي

نجـم

ثعلوب

دبدوبحمورحمدونياسمين مبدع

علياء

 مرحباً - أنا المحقق ثعلوب هل يمكنك
ي إيجاد هذه االأشياء المفقودة

ي �ف
 مساعد�ت

ي مجلة » أطفال999 « ؟
�ف

قـراءة  ممتعة



كوكب
)سابوق(

)بانكيك( المربى وزبدة 
الفول السوداني

ُحجَرة »حمدون« 
و »حمدة«

04
26

14
23

المراسالت
وزارة الداخلية -مجلة أطفال999

ي ص ب 38999 - أبوظ�ب
مارات العربية المتحدة الإ
هاتف:   4028794 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
الهاتف الَمّجانـي: 8009009

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

تقرأ ماذا 
العدد هذا  في   

فاصل كتاب على 
شكل َيد



الحلقة

34
يزور علي وعلياء ونجم ومبدع كوكًبا 

جديًدا، لكّن مفاجأة غ�ي متوّقعة تكون 
بانتظارهم عل هذا الكوكب.  

ي
قصة: يوسف البعي�ن
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ي كوكب "سابوق" 
القانون �ف

اء  يُلزم جميع الزائرين ب�ش
مالبس خاّصة الرتدائها خالل 

وجودهم عىل الكوكب. 

لم أفهم بعد لماذا 
أنا مضطر الرتداء 

هذا الزي؟

ههههههه! 

ف  علينا التقّيد بقوان�ي
الكوكب الذي نزوره

ما الهدف من وراء 
إجبارنا عىل ارتداء هذا 

الزي يا مبدع؟!
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أها!.. بارتدائنا هذه المالبس 
نحافظ عىل سالمتنا

كوكب "سابوق" هو االأشهر هاااا!
ي تطّبق 

ف الكواكب ال�ت ب�ي
"مبدأ االإجراءات المسبقة"

ي أنّهم يحّققون 
أها!.. ال شّك �ف

ي السباقات.. تعال 
االأولّية �ف

يا عىلي لنتسابق ونحصل عىل 
الميدالية الذهبية.  

 انتظر يا نجم!.. ال أعتقد أّن 
"مبدأ االإجراءات المسبقة" له 

عالقة بسباقاتنا.

أظّن أّن هذا المبدأ له 
. ي

عالقة بمعد�ت

ي أّي دعوة لتناول  ّ فأنا قبل أن أل�ب
الغداء، أتّخذ "إجراءات مسبقة"، 

فال أُدخل أيًّا من الطعام إىل 
ي قبل ساعات، كي أستطيع 

معد�ت
ًا أن آكل كث�ي

!.. لقد  ف يا لكما من اثن�ي
ي تعريف "مبدأ 

أخطأتما �ف
االإجراءات المسبقة"!

ف يا علياء؟ ماذا تفعل�ي
أطّبق "مبدأ االإجراءات 

المسبقة" فأُقفل فم كل واحد 
منهما كي ال يزعجانا بالكالم

ها!..
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ف لو صادفتك مشكلة  ماذا تفعل�ي
ما أثناء العمل يا علياء؟ هل 

ف عن إنجازه؟ تتوّقف�ي

أحسنت يا نجم!.. هذا هو
"مبدأ االإجراءات المسبقة"، أي أن 
تّتخذ االحتياطات الالزمة قبل بدء 
ي استمراره

ي تساهم �ف
العمل، وال�ت

لم أفهم ح�ت االآن لماذا 
ارتديت هذا الزّي؟

انظر إىل االأرض كم هي ملساء؛ 
هذه هي طبيعة كوكب "سابوق"، 

ودون هذا الزّي الذي ترتديه 
لق عىل االأرض وتتأّذى ف ست�ف

ها!.. لذلك اعتَمدوا 
"مبدأ االإجراءات المسبقة" 

حفاًظا عىل سالمتنا

ي كوكب "سابوق"!.. 
لم يعجب�ف

أريد العودة إىل مركبتنا. 
سأتفّقد عّدة إصالح العجالت 
الموجودة مسبًقا فيها، لتكون 

جاهزة عند الطلب

صحيح!.. لقد قمت مسبًقا 
ف  باالإجراء والتغي�ي المطلوب�ي

عىل هذه العّدة، وقبل 
استخدامها

ي قد قمِت 
ّ أالّ تكو�ف أتم�ف

بأّي إجراءات مسبقة عىل 
السندويش الذي خّبأته داخل 

العّدة

!.. إنّك  ممتاز يا عىلي
بذلك تطّبق "مبدأ 
االإجراءات المسبقة"

يمكنها أن تحتاط لهذه 
المشكلة قبل أن تقع بالطبع ال!..
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احة  آه ما أجمل االس�ت
داخل المركبة!..

انظر!.. لقد اتُّخذت 
إجراءات مسبقة تتعّلق 

بهذا القميص.

هل قّصوه 
!.. لقد اعتمدوا "مبدأ بالمقّص؟ ال يا عىلي

االإجراءات المسبقة"، ووضعوا 
أزراًرا احتياطية؛ فإذا ُفقد زّر 

يكون البديل عنه جاهًزا

 اسمعوا أيّها االأصدقاء!.. إذا 
ي أمثلة 

تمّكن أّي منكم من إعطا�أ
عن "مبدأ االإجراءات المسبقة"، 
فسأكافئه بتقديم وجبة طعام 

شهّية إليه

 وجدتها!.. أنا أريد أن أطهو 
الطعام، لذلك يجب القيام 

بإجراءات مسبقة قبل البدء بالعمل، 
بتوف�ي جميع االأدوات الالزمة

 أحسنِت يا علياء!.. يمكنك مسبًقا 
إعادة ترتيب االأجزاء المعّدة للطهي، 
وبذلك تكون االإجراءات أك�ش مالءمة، 

ولن يتأثّر الوقت المستغرق
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 هل يصلح هذا الملصق 
ي منذ قدومي  ي جي�ب

الموجود �ف
من كوكب االأرض؟

 بالتأكيد!.. فالملصقات 
والطوابع جاهزة للصق بدون 

صمغ، وهي تتبع "مبدأ 
االإجراءات المسبقة"

 ها!..
ما هذا؟!..

 . لم يبَق أحد سواك يا عىلي
سُتحرم من الطعام إذا 

ي مثالً.. 
لم تعط�ف

ي أن أساعدك قليالً. أتذكر ما 
 يمكن�ف

ي 
شاهدته عندما أُدخلت المستشفى �ف

كوكب "ضادون" وأُجريت لك عملية 
لزرع جهاز تنظيم عملية الهضم؟

 نعم!.. حينها شاهدت أدوات 
العملية الجراحية وقد تّم 

تعقيمها مسبًقا قبل استخدامها  

ممتاز!.. 
مسبًقا.. 
 .. ي

تع�ف

 .. ي
مسبًقا.. تع�ف

؟!.. ي
ماذا تع�ف

بت من  ؟!.. لقد اق�ت ما بك يا عىلي
االإجابة؛ فتعقيم االأدوات مسبًقا 

ها، يعتمد عىل ف وتجه�ي
 "مبدأ االإجراءات المسبقة" 

ها!.. أنا لم أفهم من "مبدأ 
االإجراءات المسبقة" سوى هذا 

ا زرع جهاز تنظيم الزّي الذي ارتديناه ليت عليًّ
ذاكرته بدالً من جهاز تنظيم 

عملية الهضم! 
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العب 
وتعلم

" وعلياء" بالوصول إىل نقطة اللتقاء ساعد "علي



ماذا قالــــوا؟
 يحىك أن هناك 

ً جداً فهو مصدر  ف رجالً كان لديه صقًر ثم�ي
ه ليأخذ  رزق له والأهل بيته. ذات يوم ترك الرجل ط�ي

حصته من الحبارى ، إال أنه غاب عنه وقتاً طويالً. ق�ف الرجل 
يومه يبىكي و يصيح و لكن بال جدوى، و بعد مرور بضع ساعات من 

بل و قد أشعل ناراً و جلس عندها، فسلم عليه  البحث و التعب رأى راعياً لالإ
ي طائران 

ك و لكن جاء�ف صاحب الط�ي و سأله عن الصقر ، فأجاب: ال أعرف ط�ي
بتهما و ذبحتهما و ها هما االآن  اثنان و قد وقعا تحت الشجرة و هما يتعاركان ف�ف

بعد قليل سينضجان لنأكلهما. اضطرب الرجل صاحب الصقر و أخذ يصيح قائالً:       
ود: ال فرق بينهما!  ي إنه صقر ال يُؤكل و هذه حبارى تُؤكل. فرد ب�ب يا مجنون هذا ط�ي

ندم الرجل وأطلق كلمته المشهورة: "اللي ما يعرف الصقر يشويه" وهنا نتعلم 
ورة تقدير االأشياء واالأشخاص من حولنا أيّاَ كانوا!  �ف

شهداء الوطن
اً ح�ت  ؟" هذا السؤال قد يتكرر عليك كث�ي "ماذا تريد أن تصبح عندما تك�ب
تصل إىل مرحلة الجامعة ، قد تختار أن تصبح ضابطاً و صديقك معلماً 

و أختك مهندسة و صديًق آخر لك رائداً للفضاء. تذكر أنكم جميعاً 
تعملون لتحقيق هدف واحد و هو الدفاع عن الوطن! فالدفاع عن وطنك 

ي هذا 
هو دورك االأول من منطلق عملك الذي تطمح للوصول إليه. �ف

الشهر نستذكر شهداءنا الذين يدافعون عن أوطاننا و كانت دماؤهم 
ي سبيل الحفاظ عليها. و نستذكر كلمات تًكتب بماء الذهب قالها 

ثمناً �ف
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "حماية بالدنا فرض".

 إن الدفاع عن الوطن يا صديقي ال يتطلب أن نكون عىل الحدود           
ي شهر نوفم�ب ضع 

و حسب بل كلنا جنود من ميادين العمل و البناء! �ف
طموحك أمام عينك و اسع لتحقيقه! 
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إثرائيات
بقلم: عائشة الجابري



السم: توماس أديسون

اعات التخصص: االخ�ت

أبرز إنجازاته: هو أول مخت�بِ للبحوث الصناعية 
اعاته جهاز "التلغراف" وأشهر اخ�ت

ي
ع المصباح الكهربا�أ واخ�ت

طائر الَحَمام
ي تأنس 

يُعت�ب الَحمام من الطيور اللطيفة ال�ت
ي يتم استخدامها للزينة. توجد أنواع 

نسان وال�ت االإ
كي 

ّي وال�ت مختلفة من الحمام ومنها الحمام ال�ب
والهندي. يتغّذى الحمام عىل العدس والحبوب 

ف الناشف أيضاً. والذرة والخ�ب

11أطفال999 - العدد82

شخصيات من الماضي

الحيـــوان عالــــم 
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!

أنا ُأنشد
شعر: حمدي هاشم

شهداء
الوطن

ُشَهــــداء الـوطِن االأبراْر

نحتفل َجِميـــــعاً وِبُحٍب

يوم الُشهداِء وَقد َضّحوا

ِمــن أجــِل تُراٍب ُقُدسـي

كانــوا أبـطـــــاالً وليوثاً

يَحُموَن إمـــارات الِعزّة

ُهـم َخ�ي ُجنوٍد بالدنيا 

ولـذا فاليـوم نَُحييِّهم 

وُحَماة االأرِض االأحــَراْر

ي َهذا اليوم الُمخـَتـاْر
�ف

وِح بأغىل االأعَمــاْر بالرُّ

والأجـِل ِكبـاٍر وِصغـَاْر

اْر يَِقفـوَن َعىل َخِط النَّ

ُشكراً للُجـنِد االأطَهـاْر

َاْر
ي وجِه االأ�ش ِ

َوقفوا �ف

 نُهـديـهم باقـة أزَهاْر



!

أمامك دّوار
عىل السائق أخذ الحذر وخفض �عة سيارته عند 
اب من الدّوار واتخاذ المسار الصحيح، ح�ت  االق�ت
ال ُيسبب مشكالت لسيارته ولغيـره من السائقيـن

ُقد 
بحذر!

سالمة
 الطريق
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ي حجرة هالل
ي حجرة مها�ن

�ن

ف دوري إلح�ي
تفضىليلحظة شوي!

ي أول.. 
ال، إن�ت

تفضىلي

ي أول.. 
ال، إن�ت

.. ف ي يم�ي
إن�ت

ي أول .. 
ال، إن�ت

.. ي االأك�ب
إن�ت

صبحك هللا 
بالخ�ي أبوي

صباح الخ�ي 
يديه

صبــ...حــكم هللا 
...بالــنــ....ـــور

صبــ... أخخخ..ــأ ح 
.. أبويه... الخ�ي

صباح الخيـــ آي.. 
أي....ــر يديه..

هان حجرة حمدون وحمدة - الجزء األول    سيناريو وحوار: عبدهللا ال�ش
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ي بالك.. 
ي �ف

أبوي.. �ش
ي شو تفكر؟

�ف

ف  ي هاذيال الصغارية كيف الح�ي
أنا أفكر �ف

هم بيتمون عندنا، وما عندهم حجرة 
ف بتبدا المدارس حقهم؟! والح�ي

          يحتاي يرقدون من وقت 
ويبغون مكان حق شغلهم 

ي 
وأغراضهم.. بدون ما يضايقونج ان�ت

هللا عىل الفكرة..أو هالل..
 حلوة وايد

وملعب الكرة ينحط عىل
 يسار بركة السباحة...

ياسالم.. حجرة كاملة 
حقي أنا وحمدة..

.. أنا متأكد إنه مب هذا 
الىلي يقصده ..

ي 
همممم... ب�احة بعد�ف
ي الموضوع، 

ما فكرت �ف
شكلها فكرة زوينه؟

أبويه.. شو رايك 
ي غرفة المخزن 

نف�ف
إياها؟ ونعطيهم 

صح أبويه؟

خاىلي هالل..
قد؟  عيل انته وين ب�ت
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ل ياقوت ن ي م�ن
�ن

ال ال ال ال ال ال ال...
 إال المخزن 

ي وقشاري كلها 
أغرا�ف

حاّطتنهن فيها.. وين 
بوّديهن؟

ما تدري... يمكن 
ي الزمن حقهن..

يحوج�ف
المثل.. يقولك 

ف ما  "يود الحتات، ل�ي
يقول الزمن هات"

الحجرة ما فيها إال أغراض 
جديمة، شو تبغيبهن الحينه؟

ف  .. من ثالث�ي ي
الحينه إن�ت

سنة ما احتجتيهن.. 
بتحتاجينهن؟ ف  الح�ي

ي 
تب االأغراض �ف .. ب�ف ف ال تحات�ي

ي المخزن 
صناديق وبننقلهم �ف

ي الىلي تحت الّدري
الثا�ف

وعشان جذيه... 
بيجهزون لنا غرفة يديدة 
حقي أنا وحمدون... انتو 

كيف؟! ف  متخيل�ي

هللا.. شكلها الغرفة بتكون وااايد كيوت، 
ف صبغ الغرفة سماوي فاتح  تقدرين تخل�ي

ومرسوم عليها فراشات وردية

وفيها �ير كب�ي عليه 
مخدات ولحاف ملون.. 

وفوقه ستارة دانتيل..

ي بعد.. 
تراها بتكون غرف�ت

ال تنسون!

ليش انزين؟ 
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بعد لحظات

ي المخزن
�ن .......وبيكون فيها زولية وردية 

عىل شكل قلب

ة حق حفلة  وطاولة صغ�ي
الشاي، وبيت عرايس وفوقه 

ات رف حق قصص االأم�ي

ي 
هللا... شوقتي�ف
حق الغرفة

ايكم نسوي مفاجأة حقهم  �ش
ونجهز وننظف الغرفة بروحنا؟

هللا عىل الفكرة.. 
حلوة وايد

ما أظن نحصل كيس زبالة 
أوه.. الاااا.. هذي كب�ي يكفي هذي االأغراض

مب زبالة!

هذي أغراض يدوه أم هالل.. 
وهي عزيزة وغالية عليها...

تب وبنصف االأغراض  نحن ب�ف
ي صناديق بكل حّذر

�ف

ماشاء هللا عليكم... 
عمل جماعي وال أروع

هالل.. هالل..وينك؟ 
تعال خل نساعد الصغارية 

الغرفة... ينظفون 

ياقوت.. شوي شوي عن 
يطيح عنك الكرتون.. 

ي 
 حمدة نسي�ت

هذي بعد...

فديت أنا عياىلي الشطار... 
ي هذي بعد...

حمدة نسي�ت

جع  ًا ب�ت يا سالم.... أخ�ي
... ي

ىلي حجر�ت

انزين.. الىلي 
تشوفونه

حمدون.. هذه هي 
اليديدة؟ غرفتكم  يبغيلها شغل  هههه... 

شوي

هذي مب نفس الغرفة 
تخيلتها! الىلي 
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يتبع..

يا سالم..قدرتوا تنظفون الغرفة 
ب�عة ماشاء هللا... من باجر بكلم 

ي حجرة 
المقاول يبدأ يشتغل �ف

حمدون وحمدة اليديدة...

مع السالمة عمي 
بوهالل

ما ق�توا يا عيال 
بوياقوت

ف ..  ف أقدر أطم�أ الح�ي
.. ما دام "وديمة" بخ�ي

أنا مطمنة.. صح يا عيال؟

ي واحد من 
أوه... أكيد هي �ف

الصناديق، بس مب متأكدة 
ف ندورها  أي واحد.. تبغ�ي

ونطلع لج إياها يّدوه؟

ي الصندوق؟ ههههه...
�ف

 إذا وديمة بخ�ي فاالأمور طيبة...

ي "وديمة".. 
ما يحتاي أحا�ت

ي شغلكم
أنا واثقة فيكم و�ف

أنا ما عندي أي فكرة منو 
أو شو تكون "وديمة" الىلي 

تتكلم عنها يدوه! 

مب مشكلة! أكيد 
ي واحد من 

بتكون �ف
هذي الصناديق

ما فيه غ�ي طريقة وحدة 
ي أي صندوق

عشان نعرف �ف

مع السالمة

منو 
"وديمة" ؟



اثِن الصفحة هنا

العدد: 

االسم:

الصف:

العنوان:

رقم الهاتف:

المدرسة:

تاريخ الميالد:

: ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

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

999contests@gmail.com  ترسل جميع المشاركات إلى العنوان التالي: اإلمارات العربية المتحدة - وزارة الداخلية - أبو ظبـي ص.ب: 38999، أو على البريد االلكتروني
 تطبق الشروط واألحكام.

ألصق طابع 
البريد هنا
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وزارة الداخلية - مجلة أطفال 999
ص.ب 38999 - أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة

  هاتف: 4028794 2 971+
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حلول مسابقات العدد )82(

المحقق ثعلوب

أوجد
 االختالفات

الخمسة

اكتب رقم 
ي 

الصفحة ال�ت
وجدت العنرص 

المفقود فيها

إجابات
ص 09 عدد 81 ص 28ص 07

فكر معي
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82
العدد

ة - شعر - معلومة مفيدة - حكمة-  ي أي مجال تحب أن تكتب فيه: )قصة قص�ي
ننتظر منك إبداعاتك الكتابية �ف

ي )نادي 999(، كما يمكنكم االآن أيضاً إرسال جميع مشاركاتكم عىل 
نكتة..إلخ( لتشارك بها مع أصدقاء المجلة �ف

999contests@gmail.com : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

999 نادي

اقتراحات    طرائف    أسئلة    صور 
رسومات    معلومات    ألغاز    قصص

حاتكم عىل: شاركونا دائما بآرائكم وأفكاركم ومق�ت
999contests@gmail.com

ألصق
 صورتك

 هنا

المحرر الصغير

 الجائزة عبارة عن �ير لالأطفال رائع عىل شكل سيارة 
مقدم من مفروشات فارس

 
ي العدد القادم / االإجابة الواردة عىل غ�ي الكوبون لن يعتد بها / أق� موعد الستالم الجائزة شهر من تاريخ االإصدار 

*سيتم السحب الشهري عىل اسم الفائز ون�ش االسم �ف
وط واالأحكام  ف من خارج الدولة / اختالف االألوان حسب الكمية المتوفرة / تطبق ال�ش استالم الجوائز ح�اً من مقر المجلة باستثناء المشارك�ي

سؤال العدد

االإجابة:

مسابقة
راعي المسابقة

ك 
ك وإجابات

شاركات
ها م

ها لنا وب
سل

ن المجلة لتر
ت م

صفحا
ذه ال

ه
ل 

ص
اف

السؤال: ما سبب ظهور كوكب المريّخ باللون االأحمر؟



سنة )دول مجلس التعاون(  150 درهماً

اسم وىلي الأمر:

العنوان:

رقم الهاتف:

عدد النسخ المطلوبة:

طريقة الدفع:

التاريخ: توقيع وىلي الأمر:

سنة )داخل الدولة(  50 درهماً

نقداً

: ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

أخرى )الرجاء التحديد(

بداعية لتحصل عل فرصة دخول السحب الشهري عل  ساهم برسمتك الإ
ن  ي مدينة الع�ي

ي  WADI ADVENTURE �ن
قسيمة مجانية لالستمتاع بيوم كامل �ن

مكانية لدخول الحديقة مجاناً و الستمتاع  ستمنحكم هذه القسيمة الإ
ة. ن بالألعاب والرياضات العديدة من ضمن هذه الحملة المم�ي

صدار جابة الواردة عل غ�ي الكوبون لن يعتد بها / أقىص موعد لستالم الجائزة شهر من تاريخ الإ ي العدد القادم / الإ
*سيتم السحب الشهري عل اسم الفائز ون�ش السم �ن

وط والأحكام  ي القسيمة / تطبق ال�ش
ي والألعاب المجانية محددة مسبقا �ن

ن من خارج الدولة /  الدخول مجا�ن استالم الجوائز حرصاً من مقر المجلة باستثناء المشارك�ي

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

ي حديقة Wadi Adventure - Al Ain الرائعة
ي لقضاء يوم ممتع �ن

ي دخول مجا�ن
 الجائزة عبارة عن تذكر�ت

ي القسيمة(*
ي والألعاب المجانية محددة مسبقا �ن

)الدخول مجا�ن

:  أرسل مشاركاتك إىل العنوان التاىلي

ي ص.ب. 38999  مارات العربية المتحدة - مجلة 999 - وزارة الداخلية - أبوظ�ب يد( الإ )ال�ب

999contests@gmail.com  ) ي
و�ن لك�ت يد الإ أو)ال�ب

مسابقةمسابقة

RA A AYTAL AIN K K SUR WAKE

راعي المسابقة



0102

03

أنا أبدع

فاصل للكتاب على شكل يد

قم بتخطيط شكل اليد التي ترغب 
برسمها

على حسب ما قمت بتخطيطه، قم 
بتحبير اليد

واآلن لديك فاصل 
كتاب لطيف بشكل يد! 

إعداد :
سارة السعيدي

•  ورق مقوى
• مقص

• قلم

سوف تحتاج إىل:

قص أطراف الرسمة
 )يمكنك إعادة رسم األطراف مرة أخرى(

23أطفال999 - العدد82



أنا 
ألّون
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العب 
النشاط الأّول: أوجد الظل الصحيحوتعلم

: ِحل المسائل الحسابية ي
النشاط الثا�ن



)بانكيك( 
المربى وزبدة الفول السوداني

أنا
أطبخ

بعد تحميص قطع الـ)بانكيك( الجاهز 
نقوم بوضع الطبقة االأوىل من المربّـى

ن / مربـى نالمقادير: )بانكيك( جاهز للتسخ�ي يـ�ي ن ي / فواكه لل�ت
                زبدة الفول السودا�ن

أطفال999 - العدد82 26

ي
 نضيف طبقة زبدة الفول السودا�ف

نقوم بتوزيع الفواكه حول الطبقات 
ء  واستمتعوا بالطّبق اللذيذ المىلي

بالفيتامينات الصحية!
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عالم
 التقنية

ساعة مفيدة للصحة

سيارة بكاميرا جانبية

كة "أبل " بطرح ساعة جديدة،  قامت �ش
ي المئة 

ُمزودة بشاشات أك�ب حواىلي 30 �ف
عن تصاميمها الحالية. الساعة الجديدة 

تشمل جهازاً كامالً للصحة ، يمكن من خالله 
بات القلب، بل وأيًضا  ي �ف

رصد أي خلل �ف
االتصال بخدمات الطوارئ بمجرد تعرض 

غماء، فيما تبدو هذه الساعة  الُمستخدم لالإ
مناسبة لكبار السن بشكل كب�ي .الساعة 

كية  دارة االأم�ي حصلت عىل موافقة من االإ
للغذاء والدواء.

يشهد عالم السيارات سبًقا فريداً من نوعه، 
ات مطورة بدالً من المرايا  حيث ستحل كام�ي

ف  ت�ي الجانبية العادية تشمل السيارة كام�ي
ف بحجم  ي الحجم، مع شاشت�ي

�ت ف صغ�ي حديثت�ي
ي 

ي رك�ف
5 بوصات، يتم تثبيتهما داخل السيارة �ف

ات.  لوحة القيادة ، يعرضان ما ترصده الكام�ي
ي  تان وضوح الرؤية من جان�ب وتضمن الكام�ي

السيارة ، وكذلك تقليل ضجيج الرياح عىل المرايا 
ات تم تصميمها بشكل خاص  التقليدية، الكام�ي
للتعامل مع االأمطار والثلوج، مما يضمن وضوح 

ي االأجواء العاصفة.
الرؤية خاصة �ف

يف إعداد: هبة �ش
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العب 
النشاط الأّول: هل عرفت الكلمة الناقصة؟وتعلم

ي كل عمود؟
: ما هو الرقم الناقص �ن ي

النشاط الثا�ن
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العب 
ما هي الختالفات الخمسة؟وتعلم



استخدم الملصقات
ي مع المجلة 

ي تأ�ت
ال�ت

وقم بإلصاقها 
ي المكان الذي 

�ن
تراه مناسباً 





قصة: مريم السعيدي

المنزل المهجور

أطفال999 - العدد82 32

ه: لماذا ت�ون عىل �د  قال حمور وقد نفد ص�ب

ي أحد أيام 
الحكايات المرعبة؟ كان الوقت متأخراً �ف

ل أرنوب  ف ي م�ف
ف �ف نهاية االأسبوع، واالأصدقاء مجتمع�ي

لقضاء الليلة. رد سنجوب: هل تمزح؟ هذا أفضل وقت 

للحكايات المرعبة. ثم أضاف: أأنت خائف؟ قال نمور: 

ال داعي للت�ف بشجاعة يا سنجوب، كلنا نتذكر ماذا 

ي التخييم آخر مرة. احمّر وجه سنجوب وكاد أن 
حدث �ف

يرد عىل نمور بغضب لكن حمور قاطعه متعمداً: لسُت 

ي أجد هذه القصص مملة 
خائفاً، لكن�ف

ي أعلم تماماً أنها غ�ي حقيقية. قال 
الأن�ف

دبدوب بمرح وهو غ�ي مدرك لما يدور 

حوله: أحب القصص المرعبة جداً، ال 

ّ القشعريرة  ي
أهتم إذا كانت حقيقية أم ال، االأهم أنها تبعث �ف

والحماس. قال سنجوب ب�عة: "أنا ال أخاف أبداً" ونظر إىل 

نمور الذي ضحك وهو ينظر إىل االأرض، ثم أضاف بغضب: 

ل المهجور عىل حافة  ف ي الم�ف
وسأثبت لكم ذلك ...... فـ فـ �ف

الغابة .... نعم. نظر الجميع بصمت ودهشة إليه. تدور 

شاعات  ل الكث�ي من القصص المخيفة واالإ ف حول ذلك الم�ف

الغريبة ح�ت صار من المستحيل أن يسمح االأهاىلي الأطفالهم 

اب منه. ال أحد يعلم من يمتلكه وهل سكنه أحٌد  باالق�ت

أبداً. دخل أرنوب الغرفة حامالً أكواب الكاكاو الساخن ليجد 

الصمت يخّيم عىل المكان، وقف وكأنه ينتظر انفجاراً ما، 

لكنه تحرك بعد لحظة ووضع االأكواب عىل الطاولة. حينها 

ياء: ما  فقط قال نمور هامساً: هل جننت؟؟ رد سنجوب بك�ب

االأمر؟ أتخاف بعض الظالم؟ دبدوب كعادته متشوق الأي 

مغامرة جديدة، نمور يعتقد أن محاولة إثبات الشجاعة بهذه 

الطريقة طفولية وال تستحق العناء حمور يوضح أن االأمر 

ل قديم جداً. ف خط�ي جداً بما أن الم�ف
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ي 
ب الكاكاو. �ف ر وأرنوب ي�ش ة طويلة، سنجوب ُمٌ� عىل المغامرة ومأخوٌذ بحماس دبدوب غ�ي الم�ب  ولم تتم صيانته لف�ت

ي نهاية االأسبوع القادم. كان االأصدقاء يتحدثون 
ل المهجور عند طرف الغابة �ف ف نهاية الليلة تم االتفاق عىل زيارة �ية للم�ف

ل حمور الأنه معارض بشده ورفض  ف ي السوق وخلف م�ف
ي المدرسة، �ف

ي الشارع، �ف
ة همساً فيما بينهم، �ف عن الخطة الخط�ي

الذهاب. لكن ح�ت الهمسات يمكن مالحظتها، فبعد أن سألت الجدة دبدوب عن � الهمسات وقال إنه مقلب. ثم دخلت 

دبدوبة غرفته خلفه وقالت له إنها تعرف بم يخططون.

ف بالعتاد، كان حمور أيضاً موجوداً وبرر ذلك بأنهم سيهلكون  ي اليوم الموعود تجمع االأصدقاء بعد المساء وهم محمل�ي
�ف

بدونه ووافقه أرنوب الرأي، لكنه كان أيضاً قلقاً، فأّ� عىل أن يبقى أحد الإخبار االأهاىلي إذا ما حدث مكروه.

، لكن حمور لم يبُد مطمئناً لسبٍب ما. ال أحد بالضبط  ف طمأنه دبدوب أن اخته تعرف وإذا تأخروا ستبلغ أحد البالغ�ي

ل متهدم عندما دخلوه بمصابيحهم. لم يتوقف سنجوب  ف ي قلوبهم، كان مجرد م�ف
ل بإثارة الرعب �ف ف يتذكر م�ت بدأ الم�ف

عن الحديث والتفاخر، فقد كان أول من دخل ثم بعده دبدوب، فالبقية. كان الملل قد تسلل بينهم عندما بدأت أصوات 

ي البداية ثم تحولت إىل �اخ مما أفزع سنجوب ودبدوب بشدة وجعلهما 
دد حولهم، كانت أصوات تخويف �ف غريبة بال�ت

ي أثره، عندها صارت ال�خات ضحكاً مكتوماً ثم عّم الصمت.
يرتجفان، سقط مصباح سنجوب ففر فزعاً ودبدوب �ف

ربما كان بسبب ال�اخ أو َرْكض دبدوب وسنجوب، فقد بدأ الغبار بالتساقط من السقف وبدا كأن البيت سينهار، فحّث 

حمور كل من نمور وأرنوب عىل الهرب من خطر االنهيار. خرجوا من الباب الخلفي المؤدي للحديقة الخلفية حيث كان أقرب 

ف الحقاً أنه علم بشأن الخطة 
ّ مخرج لهم، وكانت المفاجأة أنهم وجدوا ثعلوباً يكاد يختنق من الضحك والغبار معاً. تب�ي

ل ومعهم  ف ف سيكون مضحكاً. عندما التقى االأصدقاء أمام الم�ف ق السمع الأحاديثهم، وظن أن رؤيتهم مرتعب�ي عندما اس�ت

ثعلوب يريدون عقابه وجدوا االأهاىلي بانتظارهم وعالمات الغضب والخوف تمالأ وجوههم. عندها أيقن الجميع أن ثعلوب 

لن يكون الوحيد الذي سيتلقى عقاباً. 



نادي أنا أسافر

ليو روماني 

20,147,528

عدد السّكان

العملة

العلم

رومانيا

ي رومانيا، يحيط بها غموض 
واحدة من المعالم االأك�ش شهرة �ف

ة من  القرون الوسطى واالأساط�ي القديمة، مما شجع أعداداً كب�ي
الُسياح لزيارتها، وقد اشتهرت باسم قلعة دراكوال بعدما كتب 
ي 

الكاتب االأيرلندي )برام استوكر( روايته المشهورة المرعبة ال�ت
تتحدث عن شخصية دراكوال الوهمية سنة 1897م. و تعت�ب قلعة 

ي رومانيا.
بران من أهم المواقع التاريخية والمعمارية �ف

ي الجهة 
ي تقع �ف

هي دولة من الدول االأوروبية ال�ت
قية للقارة االأوروبية، وتعّد إحدى  الجنوبية ال�ش

دول شبه جزيرة البلقان و تمتاز بجمالها وسحرها 
الخاص . واللغة الرسمية فيها هي اللغة الرومانية، 
ين مليون  ويبلغ عدد السكان فيها ما يقارب الع�ش
اً مربعاً،  نسمة، وتبلغ مساحتها 238,391 كيلوم�ت

أما التسمية فكلمة "رومانيا" اسم مشتق من الكلمة 
ي الرومان. 

ي تع�ف
الالتينية "رومن" وال�ت

قلعة 

دراكوال 
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إعداد :
مريم المزروعي



999 نادي
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رومانيا
"عطور"

 عطر الورد يستخرج من أزهارها، 
وعطر النعناع يستخرج من أوراقه، 

وعطر اللوز من بذوره، وعطر 
الليمون يستخرج من قشوره

ي ندى عمر - د�ب

ليمار خوالده - عجمان

 الفائزة بجائزة مجموعة 
  Early Discovery كتب

عدد 75 أبريل 2018

ي مريم إبراهيم سعد - د�ب
 الجائزة عبارة عن �ير لالأطفال رائع عىل شكل سيارة مقدم من مفروشات فارس

راعي المسابقة

مبروك

حسن أنس الشاعر - أبوظبي

سؤال العدد السابق:كم عدد أسنان السلحفاة؟

الجواب: ليس لديها أسنان

مبروك RA A AYTAL AIN K K SUR WAKE

مبروك

الفائزة في مسابقة باب )أنا أرسم( 
سمية إبراهيم - دبي

الفائز في مسابقة  )سؤال العدد( 

999
البحر المّيت

 يُعد البحر المّيت هو أخفض نقطة 
عىل سطح الكرة االأرضية حيث بلغ 

منسوب شاطئه حواىلي 400 م�ت تحت 
سطح البحر

ي ورشة إلبتكار بمكتبة زايد المركزية
طالب مدرسة ابن خلدون �ن



قطعة رقم 11 من 12

ميدالية أطفال 999 
الذهبية للتميز

ي موسم جديد من 
مرحباً بكم �ف

ى، قم بجمع القطع  المسابقة الك�ب
ي كل عدد وافصلها 

الموجودة �ف
من الصفحة واحتفظ بها، فسوف 
ي 

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

الفوز بجائزة المسابقة.

الكبرى المسابقة 
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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. 

ف الذهبية. هيا أرسله لنا ب�عة، فقد تفوز بميدالية التم�ي

مهرة عيسى محمد المفتول -رأس الخيمة

مبروك



ريناد محمد - رأس الخيمة

ي مروان سعيد - أبوظ�ب

أنا
 أرسم
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مريم محمد عوض

تاريخ الميالد: 2008/11/08
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إعداد: الفنانة التشكيلية/ د. سمر الشامسي

أطفال999 - العدد82

بصمة تراث

ي يوم 
ماراتية �ف ين به المرأة االإ ف  ت�ت

ي 
عرسها وأيضاً هو قطعة أساسية �ف

زينتها وأناقتها

الشغاب
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 المعرفةباب

الليل والنهار

يحدث الليل والنهار بسبب دوران االأرض 
حول محورها؛ فأثناء دوران االأرض حول 
محورها يكون جزء منها معرضاً للشمس 

السحاب الركامي

ف تجتمع سحابتان فتنمو بينهما  يتكون ح�ي
سحابة �يعة

الجمل

ي الحيوانات، بأن جسمه ال 
ف الجمل عن با�ت يتم�ي

يحتوي عىل مرارة، وهذا يُف� سبب قدرة الجمل 
عىل الص�ب والتحمل

باب
 المعرفة
يف إعداد: هبة ال�ش

عظام

االأطفال يولدون بحواىلي 300 عظمة ، و ينخفض هذا 
العدد إىل 206 عند سن البلوغ



! ي
ساعدو�ن

ي هذا المشهد، هناك مواقف تحتاج إىل مساعدة، 
�ف

هل عرفتها؟
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