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شارك واربح

جوائز عديدة

هل سيصطحب  »مبدع« 
األصدقاء لليابان؟

»مها« 
جليسة أطفال



ر بتكا ال ا
ي
مرحباً أصدقا�أ

هل راودتكم يوماً ما أفكار إبداعية جديدة مختلفة عن 

اع  وع مدرسي فريد أو اخ�ت المألوف؟ أو قد يكون م�ش

شارات يا أصدقاء تدل عىل أن  قد نال جائزة؟ ُكل هذه الإ

الفرد هو شخص "مبتكر". فالبتكار هو اكتشاف أفكار 

ي تفيد المجتمع حولنا وتث�ي 
خارجة عن المألوف وال�ت

اير هو "شهر البتكار"  دهشته. كما تعّودنا، فشهر ف�ب

مارات العربية المتحدة. حيث يعت�ب البتكار  ي دولة الإ
�ف

ي 
مارات 2021 ال�ت عنرصاً من المحاور الوطنية لرؤية الإ

ي المعرفة.
تندرج تحت عنوان  متحدون �ف

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

ي �ف
 مساعد�ت

ي مجلة » أطفال999 « ؟
�ف

حمور

حمدون

ياسمينمبدع

نجـم

دبدوب

علياء علي

ثعلوب



تقرأ ماذا 
العدد هذا  في   

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

الأفراد: 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 الإ

إنتاج وإخراج:

www.ajyaalmedia.com
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»مها« 
جليسة أطفال

االعتالل البصري

10

هل سيصطحب  
»مبدع« األصدقاء 

لليابان؟



إّن سّكان هذا الكوكب 
ا!.. مؤّدبون ومهّذبون جدًّ

بالفعل!.. لم نصادف 
أحًدا ح�ت الآن إلّ وانح�ف 

اًما لنا اح�ت

هل يُعقل أنّنا غادرنا الفضاء 
ووصلنا إىل اليابان؟!.. 

فاليابانّيون يؤّدون التحّية عىل 
هذا الشكل!..

ها!.. إنّهم ينحنون 
ليحّيوا الجدران!..

وهناك آخرون يحّيون 
نارة!.. أعمدة الإ

الحلقة

37
يتابع الأصدقاء الأربعة رحلتهم، ويزورون كوكًبا 

ي اليابان إىل أن 
ي الفضاء، ويعتقد نجم أنّه �ن

جديًدا �ن
يكتشف مع أصدقائه أمًرا غريًبا!.. 

ي
قصة: يوسف البعي�ن

أطفال999 - العدد85 4



ها!.. ليس لدّي ِعلم بأّن 
ف يحّيون الجدران  اليابانّي�ي

نارة!.. وأعمدة الإ

سّكان كوكب "ناحوء" ل 
يتوّقفون عن النحناء، ح�ت 

وهم نائمون.

ها!.. يا للعجب!.. 

 كيف يتناولون 
طعامهم إًذا؟!.. 

إنّهم يترّصفون هكذا لأّن 
كوكبهم "ناحوء" يطبِّق 

مبدأ "النحناء".  

نحن نطبِّق أيًضا مبدأ 
"النحناء" كّلما انطلقنا 
بمركبتنا نحو الأعىل؟!.

ها!.. كيف 
ذلك؟!..

ي إىل 
لأنّنا ننح�ف

الوراء.

ًا،  أنا أطبِّق هذا المبدأ كث�ي
فعندما أشاهد ورقة مرمّية 

ي كي ألتقطها 
عىل الأرض أنح�ف

ي سّلة المهمالت.
وأضعها �ف

5 أطفال999 - العدد85
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مبدأ "النحناء" له عالقة 
بلغتكم يا نجم.

بلغتنا؟!..
طبًعا!.. فالألف "أ" الواقفة 
ي 

والمنبسطة عندكم تنح�ف
وتصبح ألفاً مقصورة "ى".

ف يا  هذا خطأ!.. ماذا تفعل�ي
علياء إذا واجهتك مشكلة 

مع أشيائك المنبسطة؟

عادًة ل تفّكر علياء بحّل هذه 
المشكلة. هههههههه..

يمكننا حّل المشكلة عن 
طريق استبدال الأجزاء 

المستوية أو المنبسطة أو 
الخطّية بأخرى منحنية. 

 أيمكننا ذلك يا مبدع؟!..

بالطبع!.. من خالل 
مبدأ "النحناء".

هل سيصطحب مبدع علياء 
ّ يعّلمها مبدأ  إىل اليابان كي

"النحناء"؟!..

هل يفّكر مبدع باستبدال 
علياء الحالّية بأخرى 

منحنية؟!.. 

ي تغي�ي حركة 
مبدأ "النحناء" يع�ف

الأشياء المنبسطة والخطّية إىل دائرية 
وكرويّة. كمصباح الإضاءة مثالً. 
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تخّيلوا لو بقي مصباح 
الإضاءة هذا منبسًطا ولم 

يتّم تحويله إىل دائرّي!

أنا سأتخّيل عجالت السّيارات 
المطاطّية عندنا لو كانوا قد أبقوها 
ي المصنع منبسطة وخطّية ولم 

�ف
وها إىل دائريّة!..  ّ يغ�ي

حلق  ف أنا سأتخّيل كيف سي�ت
ي لو لم يكن 

الطعام إىل معد�ت
ي 

نحناءات �ف هذا التجويف والإ
ههههههههههههههه..فمي لأمضغه!.. 

تخّيلوا لو أنّهم أبقوا هذه 
"الماوس" منبسطة ولم يطّبقوا 

عليها مبدأ "النحناء"!..

حينها، كنت سأمسكها 
من خلف يدي.

تخّيلوا!..
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ألصق
هنا

لقد حان الوقت 
لتناول حّبة الطاّقة 

 انظري يا علياء!.. حّبة الطاقة 
يُطبَّق عليها مبدأ "النحناء"، 

فهي منحنية كي ل تُسّبب مشكلة 
ويسهل بلعها 

أها!.. لطالما تساءلت عن 
سبب صنع حّبات الدواء 
عندنا دائريّة ومنحنية!..

ألم يخطر ببالك يا نجم أن تتساءل 
عن سبب استعجالك للقدوم إىل 
المركبة دون أن نتناول وجبة ثانية 

من الطعام؟!..
!.. تناول هذا  ُخذ يا عىلي
العص�ي ليساعدك عىل 
عدم الشعور بالجوع.

علبة العص�ي هذه منحنية 
ومطبَّق عليها مبدأ "النحناء" 
  . ليسهل عليك مسكها يا عىلي

ي مبدأ 
أل يوجد يا مبدع �ف

"النحناء" تطبيق يسّهل عىل عىلي 
مسك معدته كي ل يجوع قبل 

وصولنا إىل كوكب جديد؟!..



العب وتعّلم
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مهرجان في  تشارك    999
 " التراثي  زايد   بن  سلطان   "  

2019

ي تصدر عن 
شاركت  مجلة 999  مجلة الثقافة الجتماعية  والأمنية  ال�ت

ي 2019 " ، حيث  
ا�ش ي مهرجان  "سلطان  بن زايد  ال�ت

وزارة الداخلية  �ف
ية   ف جرى توزيع نسخ مجانية  من المجلة  بنسختيها  العربية  والنجل�ي

طة "  والمالحق الوطنية  ومن  مجلة" أطفال 999 " وملحق  "مجتمع ال�ش
ي تصدرها المجلة .  وقد نالت إصدارات المجلة  

والتوعية  الأخرى ال�ت
إقبالً  وإعجابًا  من زوار المهرجان  من مختلف الأعمار .
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ي أراها بملمسها ل بشكلها وصوتها ورائحتها، فمثالً عندما أبحث عن 
عندما أرى الأشياء من حوىلي فإن�ف

ي أعرفها من صوتها وأضع يدي عىل وجهها لأتعرف عليها! هكذا أرى العالم فأنا ل أبرص 
ي فإن�ف

والد�ت
. بدأت مريم قصتها بهذه العبارة لتخ�ب الناس بأن ل  ي من حوىلي

ي أستطيع عندما يدعم�ف
ّ ولكن�ف ي

بعي�ف
ء مستحيل وبأنها رغم أنها كفيفة إل أن ذلك لم يكن حائالً من دون تحقيقها لأهدافها وتخطيها  ي

سش
ي العالم من 

ة تحب والديها وأخوتها الذين كانوا عوناً لها لتكون كأي فتاة �ف للتحديات.  مريم فتاة صغ�ي
ون فهي فتاة اجتماعية وتحب  خالل مساندتها ومحاكاتها كبقية الأطفال، وقد أصبح لديها أصدقاء كث�ي
ي المسابقات الرياضية وكان 

معلمتها وتسعى لأن تكون متفوقة دائماً.  حصلت مريم عىل المركز الأول �ف
لأرستها وصديقاتها أثر كب�ي من خالل تشجيعهم لها!

ي الأرض بكل التفاصيل، فلديَّ أرسة محبة وأصدقاء رائعون يصفون ىلي 
ي أرى كل ما�ف

ي أشعر بأن�ف
"وإن�ف

ت مريم عن مشاعرها لتؤكد أن الكفيف )الذي فقد  ء، أنا فعالً ل أفقد برصي!" هكذا ع�ب ي
جمال كل سش

! برصه( ل يقل عمن حوله أبًدا وأنها جزء ل يتجزأ من المجتمع الكب�ي

االعتالل البصري

بقلم: عائشة الجابري

إثرائيات
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االعتالل البصري

بعض الحاالت لديها 
عمى تام وبعضها لديها 

ضعف بصري شديد.

 يستطيع أن يقرأ 

و يكتب بلغة برايل.

  يستطيع التحرك بسهولة 
في األماكن التي اعتاد 

عليها.

يميز األصوات من 
حوله أسرع من 

أقرانه

ألصق
هنا

حقائق عن االعتالل البصري
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تسامحشعر: حمدي هاشم
أنا ُأنشد

أبـِشـروا فالـعـام هــذا

ُكن بَُشوشاً يا صديقي

َصاِلِح الُدنـيا جميعـاً 

اَس ِبـُحـٍب َعـاِمل النَّ

وامالأ الدنيا َسـالمـاً 

ل تَُفـّرق بيـَن َلـوٍن

واقبل الآَخَر دوماً 

إنما الكـون اختالٌف

َمن تشبث بالتسامح

ي دنيا وأخرى
وهو �ف

اسمه َعـام التـََسـاُمـْح

ل تَُخاِصم بَْل َوَساِمْح

نا من كان َصاِلْح خ�ي

ُكن لهم َعْوناً ونَاِصْح

ي َوْجِه َساِئْح
وابتِسم �ف

ي الَمَصاِلْح
َ ِجنٍس �ف ف ب�ي

ل اختالٌف، بَْل تََصاُلْح

ذاَك ُحـلٌو، ذاَك َمـاِلـْح

ـِْح ف الناِس فـال فهـو ب�ي

ـِْح فـائــٌز ل بـل وَرابـ

ألصق
هنا



أطعمة لجلد صحي

ســـالمــة اأُلذن
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صحة جسدي
يف بقلم: هبه رسش

ابتعد عن الضوضاء
لسالمة الأذن يجب تجنب الضجيج والضوضاء ، 

والبتعاد عن سماع الأصوات الصاخبة الصادرة من 
الراديو أو التلفاز أو الجوال . ويمكن وضع سدادات 

ي أماكن الضوضاء. 
الأذن �ف

ألصق
هنا

أطعمة مفيدة
ي تعمل عىل تقوية حاّسة السمع ، تلك 

من الأطعمة ال�ت
ف " د"  مثل الحليب ومنتجاته  الغنية بالكالسيوم وفيتام�ي
، حيث تعمل عىل تقوية العظام المكّونة لالأذن ، كما 

نسان  ي تقوية السمع لدى الإ
ف )أ( دوراً مهماً �ف أّن لفيتام�ي

ي البطاطا الحلوة والجزر.
ويتمثل ذلك �ف

فحص دوري
ورة إجراء فحص دوري  �ف

لالأذن لالطمئنان عليها 

شمع األذن
لتنظيف شمع الأذن يمكن استخدام قماشة 
نظيفة لمسح الجزء الخارجي من الأذن، مع 

وضع قطرات قليلة من زيت الأطفال أو زيت 
ي القناة السمعية

ف �ف الأذن�ي
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هان جليسة أطفال    سيناريو وحوار: عبدهللا ال�ش

صباح الخ�ي يّديه

صباح الخ�ي يّدوه

ي 
أنا سويت سش

غلط؟

هممم.. مب أشياء وايد 
ة؟ ليش؟ خط�ي

ف جّدامج؟ يّدي  ما تشوف�ي
ويّدوه بيهاجرون عّنا 

وبيخلونا بروحنا

تعاىلي حمدة فديتج.. 
ون شو بالكم تتسارسون؟ يّدوه.. انتوا بتس�ي

مكان؟ إنتوا ما بتسافرون 
عّنا وتخلونا صح؟

أكيد ل فديتج.. نحن 
بنس�ي العمرة إن شاء هللا 

ي مكة وراّدين
�ف

ّدون اليوم  ي ب�ت
يع�ف

ي الليل؟
�ف

ههههه.. حمدون! مّكة كرمها هللا 
ي السعودية، 

مب حذالنا.. هي �ف
ونحن بنس�ي بالطيارة عشان 

نواصل هناك

خف علينا يا ملك الدراما.. 
أنا متأكدة إنه فيه تفس�ي بسيط
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هان جليسة أطفال    سيناريو وحوار: عبدهللا ال�ش

حمدون! كيف ما تعرف وين مّكة؟! عيل إنته وين 
ة اىلي طافت؟ تجابل يوم تصىلي كل الف�ت

برصاحة ما أعرف! ولهذا 
السبب لزم أنا بعد أس�ي 

وياكم عشان أتعّلم

العمره مب بهذي 
السهولة يا حمدون.. 

لزم تطوف حول 
الكعبة سبع مّرات

ف الصفا والمروة  ..وتسعى ب�ي
ي تقريباً أك�ش 

سبع مرات.. يع�ف

ي
من الـ 3 كيلو م�ش

وقبل هذا كّله تحرم عند 
الميقات وتلبس مالبس 

الإحرام

ي
لحظة شوي بييب شنط�ت
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نحن عاد حاجزين من قبل، 
ي باجي عنها بتط�ي 

والطّيارة ماسش
عقب كّمن ساعة

ي 
ف كل سش ل تحاتون.. نحن مرتب�ي

حقكم، هالل ومها بيتحّملون 
منكم ونحن مسافرين

وينهم هم 
؟ ف الح�ي

بسست..
 خاىلي هالل.. قوم!

مب مرة ثانية!
 إن شاء هللا

اتذّكر الىّلي وّصيناكم عليه! 
.. تحّمل من  ف نحن طالع�ي

عيال إختك!

ي مها ما تروم تتحّمل 
يع�ف

ف ما أنش؟ ف ل�ي منهم إلح�ي

عىل طاري مها.. وينها؟ 
مالها حس؟!

.. قايم ف الح�ي

خّله عنك..
أنا بوعّيه

منو إنتوا؟

سؤال وجيه!
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السيارة وصلت.. يا هللا 
ِإنقفض!

ما بنطّول إن شاء هللا.. 
كلها أسبوع ورادين

نعم نعم… طبعاً

بالك تضحك؟ 
شو فيك؟

تتذكرين يوم بغينا نس�ي صاللة؟ 
بت السيارة وما رسنا؟  واخ�ت

ي مرّة 
 يمكن إنه يستوي نفس ال�ش

ثانية ويرجعون قبل المغرب

! بيسافرون بالطيارة يا الذكي

ب بعد! ف ما أصدق كيف يمكن الطيارة تخ�ت ف إلح�ي ل�ي
ي 

السيارة ثقيلة وتتم �ف
الهواء وما تطيح؟

انته م�ت بتوّقف 
عن هالرمسة

وداعة هللا



يتبع..
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ألصق
هنا

بعد لحظات
أنا ييت.. مستعدين حق 

أحىل أسبوع ويا خالوه مها؟

ياهلل نبدأ!

خالوا مها.. ممكن 
أسأل كم قطعة؟

10,000

أكيد



اثِن الصفحة هنا

العدد: 

السم:

الصف:

العنوان:

رقم الهاتف:

المدرسة:

تاريخ الميالد:

: ي
و�ف لك�ت يد الإ 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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85

وزارة الداخلية - مجلة أطفال 999
ص.ب 38999 - أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة

  هاتف: 4028794 2 971+

أكيد



فكر معي

حلول مسابقات العدد 85

المحقق ثعلوب
ي وجدت العنرص المفقود فيها

اكتب رقم الصفحة ال�ت

أوجد
 االختالفات

أكمل 
األرقام 

الناقصة 
بتوالي 
األرقام
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85
العدد

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

جميع  إرسال  أيضاً  الآن  يمكنكم  كما   ،)999 )نادي  ي 
�ف المجلة  أصدقاء  مع  بها  لتشارك  ..إلخ(  حكمة   - مفيدة 

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

اقتراحات    طرائف    أسئلة    صور 
رسومات    معلومات    ألغاز    قصص

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

ألصق
 صورتك

 هنا

المحرر الصغير
ك 

ك وإجابات
شاركات

ها م
ها لنا وب

سل
ن المجلة لتر

ت م
صفحا

ذه ال
ه

ل 
ص

اف

آخر نكتة
هل سمعت آخر نكتة؟ حقاً؟ نحن لم نسمع بها من 

قبل!.. هل يمكنك إخبارنا بها؟

أريد أن أصبح
؟ ولماذا ؟ شارك  أحالمك مع بقية الأصدقاء ماذا تريد أن تصبح عندما تك�ب

عندي سؤال

عام التسامح

ي بالك؟
اسأل علياً أوعلياء أوأياً من شخصيات المجلة أوإدارة المجلة عن أي سؤال يدور �ف



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 عىل فرصة دخول السحب الشهري عىل  ساهم برسمتك الإ
ف  ي مدينة الع�ي

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

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

ي العدد القادم / الإجابة الواردة عىل غ�ي الكوبون لن يعتد بها / أقىص موعد لستالم الجائزة شهر من تاريخ الإصدار
*سيتم السحب الشهري عىل اسم الفائز ون�ش السم �ف

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

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

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

مسابقة  أنا  أرسم

RA A AYTAL AIN K K SUR WAKE

راعي المسابقة



المبتسم البالون 
ماذا ستحتاج؟

 بالطريقة الذي نحبها
ً
 مبتسما

ً
نرسم وجها

نرسم دائرة بالحجم المتوسط ونقّصها

 نضع البالون في وسط الفم المبتسم 

وهكذا يتكون معنا شكل لطيف 

نستطيع أن نقدمه كهدية ألصدقائنا 

إعداد : فائزة يح�ي
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1
2

3

أنا أبدع

مقص	 
بالون	 
قلم	 
يط ملّون	  �ش

ألصق
هنا
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أنا ُألّون



العب وتعّلم
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ن ح�ت يتشكل لديك شكل مربّع اجمع كل شكل�ي

أكمل الرسم 
ثم قم بتلوينه

أكمل المسألة 
الحسابية



أنا أطبخ
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1
2

3

الشطيرة زيتونة

ف ف رغيفي الخ�ب ف ب�ي نضع قطعة الج�ب

ائح خيار  ائح / �ش ن �ش المقادير: خ�ب

ائح ن �ش زيتون أسود / ج�ب

 نقوم بالستعانة بشخص راشد لتقطيع 
ة كما هو موّضح بالصورة الشط�ي

نضع الخيار والزيتون ح�ت 
ة لديها  يتكون لدينا شكل شط�ي
عينان وفم، وبالهناء والشفاء ألصق

هنا
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عالم  التقنية
يف إعداد: هبة رسش

إلكترونية  ضمادة 
اللتئام الجروح

بعض الجروح يصعب التئامها ويصبح الأمر مزعجاً للغاية ، لهذا قام باحثون 

ي رسعة التئام 
أمريكيون بابتكار ضمادة ذاتية الطاقة ، تسهم بشكل كب�ي �ف

الجروح .

ي التئام الجروح 
ي يمكن أن يساعد �ف

ف الكهربا�أ لحظ الباحثون أن التحف�ي

العميقة، لهذا طوروا ضمادة مرنة ذاتية الحركة يمكنها تحويل حركات الجلد 

ي عالجي، 
ي تحدث عند النشاط العادي أو حركة التنفس إىل مجال كهربا�أ

ال�ت

يساعد عىل التئام الجروح.

ونية بوضعها عىل موضع الجروح لدى عدد  لك�ت واخت�ب الباحثون الضمادة الإ

ي 
ي غضون 3 أيام، مقارنة بنحو 12 يوًما �ف

ان، ولوحظ التئام الجروح �ف من الف�أ

الضمادات التقليدية.

توصل علماء للوراثة �ف إحدى الجامعات الأمريكية إىل ابتكار نوع من 

لية ، يعمل عىل تنقية الهواء من المواد الم�طنة.  ف النباتات الم�ف

ىلي ينظف الهواء" من نبات 
ف حيث حصل العلماء عىل نبات "م�ف

بوتوس، بعد تعديله وراثياً بإضافة حمض نووي من الأرانب، وأدخل 

 "CYP2E1" ف ي الحمض النووي المعدل لهذا النبات ج�ي
العلماء �ف

ي كبد الثدييات،  وبهذه 
المسؤول عن معالجة المواد السامة �ف

الطريقة، حصل علماء الوراثة عىل نبات قادر عىل تنظيف الهواء 

ل من أي مواد م�طنة. ويقول العلماء: " إن نباتاً  ف داخل غرف الم�ف

ألصقمن هذا النوع يمكنه تنظيف هواء الغرفة خالل أسبوع.
هنا

نبات لتنظيف الهواء من 
المواد المسرطنة



العب وتعّلم
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أكمل الرسم 
متتّبعاً الأرقام

، هل يمكنك إيجادها؟ ن ن الصورت�ي يوجد ستة اختالفات ب�ي

أكمل الأرقام الناقصة 
حسب تتبعها



العب وتعّلم
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قم بتوصيل 
الأسماك 
المتطابقة

أكمل الأرقام 
الناقصة بتواىلي 

الأرقام

ما هو الظل 
الصحيح؟



حان وقت الّلعب

د  ُقم بقص البطاقات وحجر ال�ف
الخاص باللعبة واستمتع باللعب 

مع الأهل والأصدقاء





قصة: جاسم عبيد الزعابي

معرض عام التسامح
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ي
خرج "دبدوب "  للتجول  والتسوق  بأحد  المراكز التجارية  �ف

مارات  العربية  المتحدة ، وكان  المركز  كالعادة مزدحماً  بالكبار دولة  الإ

ف  والسياح العرب والأجانب. ف والمقيم�ي ماراتي�ي ف  الإ و الأطفال  من المواطن�ي

اث عدد من  ي ساحة  المركز  الرئيسة  معرض ل�ت
ولفت نظر " دبدوب" �ف

ي الدولة، أقيم  بمناسبة
الجاليات  العربية  والأجنبية  المقيمة  �ف

"عام التسامح  "2019. وقال  "دبدوب " لنفسه :

لماذا  ل  أزور المعرض  ، واطلع  عىل ما يتضمنه  من معروضات تتعلق 

سالمية  الشقيقة والأجنبية  الصديقة  بمناسبة عام   اث الدول  العربية  والإ ب�ت

ي أريدها؟
التسامح ..وبعد ذلك أقوم بتسوق الحاجيات ال�ت

 وبينما  " دبدوب "  يس�ي نحو  المعرض ، التقى  بصديقيه  الطفل  "محمد"  

ي المرحلة التأسيسية  بإحدى المدارس  ، وابن  عمه "راشد"  الذي 
الطالب �ف

ي  صف أعىل .
ي المدرسة نفسها ، ولكن �ف

يدرس �ف

"محمد"  و "راشد"  :  السالم عليكم   يا  صديقنا " دبدوب" . 

"دبدوب":   وعليكم  السالم  يا صديقي  العزيزين  .

"محمد" :  كيف  حالك يا "  دبدوب "؟

"راشد" :  إن شاء هللا بخ�ي .

"دبدوب" :  الحمد هلل  ، وكيف حالكما  وحال  الأهل  والدراسة ؟.

ء بخ�ي ، وهلل الحمد . ي
"محمد " :  كل سش

" راشد" :   هلل الحمد،  نحن والأهل بخ�ي نهديك  السالم ،  والدراسة  

جيدة جداً .

"دبدوب" : ماذا تفعالن   هنا ؟ .

ي المركز.
"محمد" :  جئنا لتمضية  بعض الوقت  بصالة الألعاب �ف

"راشد" :  وأنت  يا "دبدوب"  ماذا  تفعل  هنا؟

"دبدوب" : جئت للتجول ولتسوق بعض الحاجيات .. ولكن عندي  

احاً  أتم�ف أن  تقبال  به .. لماذا  ل  نزور  أولً المعرض  المقام  اق�ت

هناك  بمناسبة عام التسامح  ، والذي يعرض تراث عدد من الجاليات  

مارات ؟ ي دولتنا  الحبيبة  الإ
العربية  والأجنبية  المقيمة  �ف
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"محمد":  ل  يا صديقي "دبدوب " ل  أريد  زيارة  المعرض ، بل أفضل  الذهاب إىل صالة  الألعاب ، ففي المعرض  ازدحام

اً الطالع  عىل تراث شعوب أخرى . ي كث�ي
لزوار من جنسيات  مختلفة هذا من  جهة ، ومن جهة ثانية ل يهم�ف

تفاجأ " دبدوب " من جواب  صديقه " محمد " ، وتوجه  بالسؤال  إىل ابن عمه " راشد "، وأنت  يا صديقي " راشد "

هل رأيك  مشابه  لرأي  ابن عمك ؟

ي مختلف عن رأيه ،  يمكننا  زيارة المعرض  برفقتك  يا صديقنا  " دبدوب " . "راشد" :  ل  رأ�ي

امي لرأي  صديقي "  محمد "،  أنا مع رأي  صديقي  "راشد" ،  لنذهب معاً لزيارة المعرض، فنستفيد  من   "دبدوب" :  مع  اح�ت

ي وقت واحد ، 
الطالع  عىل تراث  الشعوب الأخرى، ثم تذهبا لصالة الألعاب  لتتسليا    فيها، وبذلك تحققان  الفائدة  والتسلية  �ف

ي "عام  التسامح"  الذي أطلقه  قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان  رئيس  
هذا  من جهة  . ومن  جهة ثانية ، نحن  �ف

مارات  ي الإ
ام  تراث  الأديان والشعوب الأخرى  المقيمة  �ف الدولة " حفظه هللا "  وحكومتنا  الرشيدة ، ومن قيم  "عام التسامح "  اح�ت

أليس كذلك؟

م   تراثها  ، وسأذهب معك   "محمد" : صحيح كالمك يا "دبدوب" ، وأنا أيضاً أؤمن  بالتسامح  مع الأديان  والشعوب الأخرى واح�ت

ي  .
ا�ش ومع  ابن عمي لزيارة المعرض . "دبدوب": أهالً بعام  التسامح .. و إىل المعرض  ال�ت

"محمد"  و"راشد"  أهالً بعام  التسامح .. و إىل المعرض   يا صديقنا " دبدوب ".

ألصق
هنا



فضاؤنا الخارجي
كوكب عطارد

معلومات قد ُتفيدك:

كوكــب  عطــارد هــو الأقــرب مــن الشــمس، حيــث 
يبعــد عنهــا حــواىلي 57,910,000 كــم.

ي 
�ف ات  كيلومــ�ت  4 إذا مشــيت  بأنــه  الفريــد  مــن 

الســاعة، ســيلزمك 1625 ســنة و 8 أشــهر و 9 أيام 
ــافة! ــذه المس ــع ه ــ�ت تقط ح

أطفال999 - العدد85 34

يّقدر اليوم النجمي لكوكب عطارد بـ 58 يوماً عىل 
الأرض ، أي أن اليوم الواحد يعادل ثلث سنة أرضية.

يحتوي هذا الكوكب عىل مجموعٍة من العنا� 
الثقيلة أهمها عنرص الحديد والذي يشكل نحو 

75٪ من نصف قطره.

ف يعرف  ف هذا الكوكب هو حوض مم�ي
ّ ما يم�ي

باسم "كالوريس"، والذي يمتد مسافة 1350كم، 
وتحيط به مجموعًة من السالسل.

ل يحتوي كوكب عطارد عىل الغالف الغازي الذي 
من شأنه حماية الكوكب.

ألصق
هنا



999

999
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صورةنادي

معلومة

عام التسامح

RA A AYTAL AIN K K SUR WAKEمبروك

ي مسابقة باب )أنا أرسم( 
الفائزة �ن

ة صديقة المجلة وأحد الفائزين عليا حمدان - الفج�ي
نة بالميدالية الذهبية للمشاركة المم�ي

تجميع صفحات من مجلة 
أطفال 999 لبصمة تراث من 
قبل طالب مدرسة النهضة 
الوطنية )قسم الروضة( 

اث  ووضعها عىل لوحة ال�ت
لتشجيع الطالب والطالبات 

ي     
مارا�ت اث الإ عىل معرفة ال�ت

وحثهم عىل تعلم مفرداته
أول الزرع: اللعاع

أول الفاكهة: الباكورة

أول الليل: الغسق

أول الولد: البكر 
مارات الحضاري. عام التسامح  التسامح وجه الإ

ي 
ي والحضارة والتقدم �ف

عنوان آخر من عناوين الر�ت
ي 

مارات. عنوان آخر من عناوين القيادة ال�ت دولة الإ
تريد للوطن ولشعبه السعادة. كيف ل؟ ومحمد بن 
نسانية والداعي إىل  راشد آل مكتوم هو عنوان لالإ

ي كل خطوة 
ي صناعة الحضارة. يجّسد �ف

المساهمة �ف
نسانية. ي التسامح والإ

مع�ف من معا�ف

محمد خالد - الأردن

مهرة عبدهللا - رأس الخيمة



قطعة رقم 1 من 12

الكبرى المسابقة 
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Happy Birthdayيوم ميالد سعيد

ي ديمة مدثّر - أبوظ�ب

تاريخ الميالد: 2007/02/27
ي  محمد إبراهيم -  د�ب

تاريخ الميالد: 2013/02/05

ي كل عدد 
ى، قم بجمع القطع الموجودة �ف ي موسم جديد من المسابقة الك�ب

مرحباً بكم �ف
ي نهاية المسابقة، 

وافصلها من الصفحة واحتفظ بها، فسوف تستخدمها لتكوين لوحة جميلة �ف
كن حريصاً  عىل جمع كل أجزاء اللوحة لتتمكن من الفوز بجائزة المسابقة.

ى مبروكالموسم الجديد لمسابقة الجائزة الك�ب

ى( ي )المسابقة الك�ب
وك للفائز �ن م�ب

الجائزة
ي
500 درهم إمارا�ت

ي مالك إسالم أحمد - أبوظ�ب



أنا أرسم

37

رفيف عىلي - السعودية

ي مروان رسمي - أبوظ�ب

ردن
رنيم أحمد - الأ

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

أطفال999 - العدد85

ف حمد عادل - الع�ي

ميدالية أطفال 999 
الذهبية للتميز

مبروك



إعداد: الفنانة التشكيلية/ د. سمر الشامسي
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ينسج النعال قديًما من 
سعف النخل.

النعال

38

بصـمــة تــــراث

ألصق
هنا



باب المعرفة
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يف بقلم: هبه رسش

كوكب أورانوس
ف فقط الصيف والشتاء ،  ليس لديه سوى فصل�ي

ويستمر كل فصل 42 عاماً

كوابيس
ي المنام، عند 

تزداد احتمالية رؤية الكوابيس �ف
ي مكان بارد

النوم �ف

الكالب
تهز ذيولها يميناً عندما تكون سعيدة، 

ويساًرا عند الخوف

التّفاح
نسان  يتفوق التفاح عىل القهوة من حيث جعل الإ

أك�ش قدرة عىل الستيقاظ

ألصق
هنا



! ي
ساعدو�ن

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

هل عرفتها؟
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