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شارك واربحشارك واربح

جوائز عديدةجوائز عديدة

"وقت المرح""وقت المرح"
مع حمدونمع حمدون

علي وعلياء علي وعلياء 
و االنفجار في الشمسو االنفجار في الشمس



التكنولوجي التكنولوجيالتطور  التطور 
ة حدوث نقلة  ي السنوات الأخ�ي

نسانية �ف َشِهدت الحياة الإ

ي يمارسها الناس يومًيا، 
ي أنظمة الحياة والأنشطة ال�ت

نوعية �ف

فمن خالل التطور التكنولوجي ظهرت العديد من الوسائل 

كما  والتكلفة،  والجهد  الوقت  توف�ي  عىل  تساعد  ي 
ال�ت

فتحت التكنولوجيا الباب عىل مرصاعيه لزيادة التواصل 

ي 
ي من خالل بعض وسائل التواصل الجديدة ال�ت

نسا�ف الإ

التواصل مع  ي مختلف أنحاء العالم من 
مّكنت الأفراد �ف

الآخرين أينما كانوا بكل يرس وسهولة، وكان حدوث التطور 

نسانية  ي جميع القطاعات بفضل البتكارات الإ
التكنولوجي �ف

ي تم ترجمتها إىل أرض الواقع.
ال�ت

حمورحمور

حمدونحمدون

ياسمينياسمينمبدعمبدع

نجـمنجـم

دبدوبدبدوب

علياءعلياء عليعلي

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

ي �ف
 مساعد�ت

ي مجلة » أطفالأطفال999999  « ؟
�ف

ثعلوبثعلوب



تقرأ تقرأماذا  ماذا 
العدد هذا  في  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  الرسش

والمؤسسات: 150 درهمًا
الهاتف الَمّجانـي: 8009009

 خليل داوود بدران
رئيس لجنة تطوير المجلة

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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نعم أنا ملهمنعم أنا ملهم
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علي وعلياء علي وعلياء 
و االنفجار في و االنفجار في 

الشمسالشمس

وقت المرحوقت المرح
 مع حمدون مع حمدون



الحلقةالحلقة

4949
ي 

انطلق الأصدقاء الأربعة نحو كوكب الأرض بعد مشاركتهم �ن
احتفال "موعد اللقاء السنوي لأبناء الكواكب"، ولكّن مشكلة 

ة غ�ي متوّقعة ستواجههم، فماذا سيفعلون؟!..  كب�ي

ي
يقصة: يوسف البعي�ن
قصة: يوسف البعي�ن
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ل.. ل!..
 هذا غ�ي معقول!..

ها!.. ما الأمر يا مبدع؟!..

انظروا.. بانتظارنا كارثة!.. لقد حدث 
ي كوكب الّشمس، وكتل 

انفجار كب�ي �ف
النار ستصل إلينا عاجالً أم آجالً.. 

أرسع يا عىلي باتّجاه كوكب 
الأرض.. فقد ننجو من هذه 

الكارثة..

مستحيل أن نصل إىل الأرض 
قبل وصول كتل النار إلينا!..

وماذا سنفعل؟!.. هل 
ننتظرها كي نُقيم حفل 

شواء؟!..
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ي حالة طوارىء 
نحن الآن �ف

، وبدل مزاحك فّكر  يا عىلي
بالتعويض الُمسبق. 

ي أن أتناول الّلحم 
أتريدين�ف

نّيًئا للتعويض الُمسبق؟!..

هل نسيت يا عىلي كوكب "تاضا" الذي 
يطّبق مبدأ "التعويض الُمسبق"؟!.. 
هذا ما تقصده علياء. فّكر بالذي 
ي حالة الطوارىء 

يمكنك إعداده �ف
هذه!..  

حسًنا!.. سأقوم برّش مركبتنا 
بالماّدة الشّفافة المقاومة 

ق عند  ان، وبذلك ل تح�ت للن�ي
ان إليها. وصول الن�ي

علينا أيًضا العتماد عىل 
مبدأ "الفائدة المستمرّة" 

ي يطّبقها كوكب "فأدود".   
ال�ت

بالتأكيد!.. لدينا إمكانّية 
الستفادة باستمرار من 

نتاجّية..  ُقدراتنا الإ

أنا جاهز لتطبيق مبدأ "الفائدة 
المستمرّة" والستفادة باستمرار من 

نتاجّية. الُقدرات الإ

ي المركبة أنّها 
نتاجّية �ف من الُقدرات الإ

فالت من معظم حوادث  تستطيع الإ
الصطدام. فلنستفد من هذا الأمر وندع 
الجهاز المخّصص لذلك يعمل باستمرار.
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كّل هذا الذي نفعله جّيد، 
ولكن فّكروا معي بأمور أخرى 

أيًضا لتجّنب الكارثة.  

وجدتها!.. لقد تعّلمنا مبدأ "الخدمة 
ي كوكب "خدموت"، فدعونا 

الذاتّية" �ف
مة  نطّبقه الآن!.. فمركبتنا مصمَّ
أنظمتها لتؤّدي أفضل الأعمال. 

أحسنت يا نجم!.. نجّهز 
ا  ي تعمل تلقائيًّ

الطّفايات ال�ت
ان من  اب الن�ي عند اق�ت

المركبة.  

يا ليت مبدأ "الخدمة الذاتّية" 
ي أنظمة 

الذي يحّل المشكالت �ف
العمل، تطّبقه عيناي عىل أنظمة 

الّنعاس كي أغفو قليالً!..

انتبهوا!.. ها قد وصلت كتل النار 
إلينا.. 
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هااااي!.. لقد نجحنا ولم 
تسّبب لنا الكتل الناريّة 

أّي أذيّة..
لو عاد الأمر إليك يا 

، لبقيت المركبة غ�ي  عىلي
محمّية..

ولُكّنا أصبحنا يا عىلي 
مجموعًة منسّية..

ًا  ان كث�ي لم يعد بوسعنا الط�ي
وإلّ ستتحّطم مركبتنا. سنلجأ 
إىل أقرب كوكب كي نصلحها. 

ي أنّنا سنتأّخر 
ها!.. يع�ف

ي الوصول إىل كوكب 
�ف

الأرض.

سنتعرّف يا نجم إىل كوكٍب جديد.. 
قد يكون فيه من الّطعام ما يزيد..

دع معدتك الآن يا عىلي تَحيد.. 
ٍء ُمفيد.. ي

ك عىل �ش ورّكز تفك�ي

!.. ما هذا؟!.. لقد  يا ويىلي
تعّطلت المركبة لأنّنا لم ننتبه فقدت المركبة توازنها.

إىل مبدأ "التمّدد الحراري" 
ي كوكب "مدماد". 

الُمعتَمد �ف

لقد تأثّرت مفاصل المركبة بتمّدد 
الحرارة الناجمة عن كتل الّنار. كان 
ك فراغات احتسابًا لهذا  يجب أن ن�ت

الأمر.
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ألصق
هنا

ف يا صديقي، لن نتأّخر!.. ل زال  اطم�أ
أمامنا نصف سنة عليونّية، أي ثالث 

ساعات أرضّية قبل أن يستيقظ أهلك 
ي كوكب الأرض. يمكننا خاللها إصالح 

�ف
المركبة وزيارة العديد من الكواكب أيًضا. 

ي كّل زماٍن ومكان.. معدة 
�ف

عىلي ليس لها أمان..

وهي عىل الّدوام تعزف 
الألحان.. كي يأتيها الّطعام 

بالمّجان.. ههههههههه..

هذا الكوكب هو الأقرب.. اسمه 
وق". "غرسش

بسبب هذا الغشاء الرّقيق الذي 
وق".. كان يجب  يغّلف "غرسش

تسميته دجاج "الشيش طاووق"

علينا الّتفتيش عن 
مهندس ميكانيكي 
لإصالح مركبتنا.

أل يجب أن نفّتش عن 
مطعم أّولً؟!..



العب وتعّلمالعب وتعّلم
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ما هو الظل المطابق تماماً للرسم ؟

أوجد الحل الصحيح للمسألة الحسابية.

ي هذا المربع . فهل تستطيعون إيجاده ؟
شكل واحد فقط مناسب للفراغات الناقصة �ن
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ي نادي كرة السلة 
ي والدي بقبوىلي �ف

�ف ي الرياضية! أخ�ب
ي مع إحدى أجمل مغامرا�ت

كم اليوم عن قص�ت سأخ�ب

للكرا�ي المتحركة، فشعرت بالحماس فأنا أعشق الرياضة وكنت أتدرب تحديداً عىل رياضة كرة السلة 

ي سأصبح فيها 
لنا. وحانت الفرصة ال�ت ف ل وح�ت النوادي القريبة من م�ف ف للكرا�ي المتحركة بدءاً من الم�ف

اً!  ف نجماً مم�ي

التحقت بالتدريب المستمر وتعلمت كيف يجب أن أمسك الكرة بشكل صحيح و أحرك الكر�ي المتحرك 

ي مهما كانت التحديات. توالت المباريات ونلت أنا وفريقي أعىل المراكز 
ي فليس هناك ما يعيق�ف الخاص �ب

ي حققت طموحي واستطعت 
ي التصفيات النهائية. كنت فخوراً وسعيداً أن�ف

ف �ف اً كأس التم�ي وحصدنا أخ�ي

 . ي الغاىلي
ي وط�ف

تحقيق أحالمي مثل بقية أفراد المجتمع �ف

ي أثناء الطابور الصباحي، أمسكت 
ي معلمي أن أقول كلمة لزمال�أ

ي يوم من الأيام المدرسية، طلب م�ف
و�ف

ي 
ء يعيق�ف ي

ي أشعر بالسعادة أن ل �ش
ي الحركية إل أن�ف

ي الأعزاء، رغم إعاق�ت
بمك�ب الصوت وقلت: أصدقا�أ

ي وأحالمي، فها أنا ذا أقف أمامكم لألهمكم و أرجو من كل واحد منكم أن يتسابق 
لأحقق طموحا�ت

لتحقيق حلمه مهما كانت أعمارنا اليوم.. حتماً سنصل! 

ل، وأنا أفكر: ما هو الطموح التاىلي الذي سأسعى لتحقيقه؟ وأنتم ما هي  ف ي ذلك اليوم إىل الم�ف
توجهت �ف

طموحاتكم؟ 

نعم أنا ملهم! نعم أنا ملهم! 

إثرائيات
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نعم أنا ملهم! نعم أنا ملهم! 

أبرز له فخرك وسعادتك 

عند رؤيتك إلنجازاته. 

عدم إظهار التعاطف 

والالمباالة، فهو كبقية 

أفراد المجتمع. 

ألصق
هنا

كيف تتعامل مع ذوي اإلعاقة كيف تتعامل مع ذوي اإلعاقة 
السمعية؟ السمعية؟ 

من الالئق مصافحته
 و عدم النزول إليه أثناء 

الحديث معه. 
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سالمتي في فصل الشتاءسالمتي في فصل الشتاء
شعر: حمدي هاشم

ي
يمدرس�ت
مدرس�ت

أنا ُأنشد

ي
الثا�ف ي 

بي�ت هي  ي 
مدرس�ت ي        

وكيا�ف عقىلي  ي 
مدرس�ت

إخــوانـي ُهــْم  وتـالمــيـٌذ  ي         
ترعـا�ف َكـْم  وأسـاتذٌة 

الأولِد َمـَع  الَطـابوِر  ي 
�ف بالدي         َعَلَم  ي  ّ أَُح�ي أقُف 

الأجــداِد إرث  يا  ي 
وطـ�ف ي        

إمارا�ت ِعشِت  وأردد 

للـدرِس وِبُحـٍب  أصغي  بالفصِل          ُمنتبهاً  أجلس 

والَغرْس بالَغاِرِس  أنِْعْم  ُمَعّلُمنا            قـاَل  ما  أفهم 

الُمستقـبـْل نحو  تأخـذنا  ِعلٍم            بوابة  ي 
مدرس�ت

الأجمْل َغِدنَا  إىل  ونس�ي  بالدي          أحالَم  لنحقق 

ألصق
هنا



سالمتي في فصل الشتاءسالمتي في فصل الشتاء
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صحة جسدي
يف بقلم: هبه رسش

فيروسات الشتاء

ف  أ بالعسل، فالليمون يحتوي عىل فيتام�ي • الليمون الدا�ف
ي ترطيب الحلق.

د والذي يساعد �ف C، المقاوم لل�ب
د ويهدئ  ي تخفيف أعراض ال�ب

• حساء الدجاج يساعد �ف
احتقان الأنف كما أنه يقي من الجفاف.

ب الماء مهم جدا لضبط حرارة الجسم، فالسوائل  • رسش
تجعل أجهزة الجسم تعمل بشكل سليم.

ألصق
هنا

تقوية جهاز المناعة
• وذلك بتناول الزبادي حيث يقوي من مناعتنا، ويمكن إضافة 

العسل أو الفواكه اليه.
ي الوقاية من 

• تناول العسل الأسود أيضاً لما له من دور أسا�ي �ف
صابة بالأنيميا "فقر الدم". نفلونزا وعدم الإ الإ

ي تقوي جهاز المناعة 
اوات من أك�ش الأشياء ال�ت •  الفواكه والخرصف

وتقاوم الأمراض لحتوائها عىل الفيتامينات والمعادن وخصوصاً 
تقال  ف A مثل القرنبيط والكرنب، والفواكه مثل ال�ب ف c وفيتام�ي فيتام�ي

والرمان والتوت.
وسية. • الثوم والبصل، مضادان حيويان يكافحا الأمراض الف�ي

للحد من اإلصابة 
بالعدوي

• يجب غسل اليدين دائماً وخاصة 
قبل وبعد تناول الطعام، وبعد 

الخروج من دورة المياه.
 • تجنب مشاركة أدواتك الخاصة 
اب مع الآخرين. بالطعام والرسش

 • تجنب الجلوس بجانب 
ف بالعدوي  الأشخاص المصاب�ي

خاصة داخل المدرسة.
 • تغطية الفم والأنف بالمناديل 
عند العطس والتخلص منها فوراً.

مشروبات مقاومة للبرد

نفلونزا،  د والإ ي فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بال�ب
حينما يأ�ت

ها. فه وغ�ي خاصة عند الخروج مبكراً للذهاب للمدرسة أو الت�ف
ي تنمية الذكاء ونمو 

ة �ف والغذاء الصحي كما له من فوائد كث�ي
ي تقوية جهاز المناعة لعدم 

نسان، فإن له دوراً حيوياً �ف الإ
وسات الشتوية. التعرض لهذه الف�ي
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ألصق
هنا



اثِن الصفحة هنا

العدد: 

السمالسم::

الصف:الصف:

العنوان:العنوان:

رقم الهاتف:رقم الهاتف:

المدرسة:المدرسة:

تاريخ الميالد:تاريخ الميالد:

: ي
و�ف لك�ت يد الإ :ال�ب 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

19أطفالأطفال999999 -  - العددالعدد9797

9797

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

  هاتف: 4028794 2 971+



حلول مسابقات العدد حلول مسابقات العدد 9494

المحققالمحقق
ي وجدت العنرص المفقود فيها ثعلوب ثعلوب

ي وجدت العنرص المفقود فيهااكتب رقم الصفحة ال�ت
اكتب رقم الصفحة ال�ت

ساعد الصاروخ ساعد الصاروخ 
الفضائي للوصول الفضائي للوصول 

للكوكب.للكوكب.

ما هو الظل المطابق ما هو الظل المطابق 
تمامًا للرسم ؟تمامًا للرسم ؟
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9797
العددالعدد

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.com999contests@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.com999contests@gmail.com

الصق
 صورتك

 هنا

المحرر الصغيرالمحرر الصغير
ك 

ك وإجابات
شاركات

ها م
ها لنا وب

سل
ن المجلة لتر

ت م
صفحا

ذه ال
ه

ل 
ص

اف

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

قبل!.. هل يمكنك إخبارنا بها؟

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

عندي سؤالعندي سؤال

عام  االستعداد  للخمسينعام  االستعداد  للخمسين

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



بداعية لتكون من أصدقاء أطفال »999«. أسهم برسمتك الإ

ك 
ك وإجابات

شاركات
ها م

ها لنا وب
سل

ن المجلة لتر
ت م

صفحا
ذه ال

ه
ل 

ص
اف

مسابقة  مسابقة  أنا  أرسمأنا  أرسم

سنةسنة )دول مجلس التعاون( )دول مجلس التعاون(    150150  درهماًدرهماً

اسم ولي الأمر:

كة: ك/ المش�ت اسم المش�ت

اك قسيمة اش�ت

العنوان:

رقم الهاتف:

عدد النسخ المطلوبة:عدد النسخ المطلوبة:

طريقة الدفع:

التاريخ: توقيع ولي الأمر:

سنةسنة  )داخل الدولة()داخل الدولة(    5050  درهماًدرهماً

نقداً

: ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

أخرى  )الرجاء التحديد(



أخطبوط ورقيأخطبوط ورقي
ماذا ستحتاج؟ماذا ستحتاج؟

نقوم بعمل ثقوب و نثبت عليها الخيوط 

الملونة كما هو مبين في الصورة

نقوم برسم نصف دائرة على األوراق الملونة 
ونقصها 

نلصق القطن الملون على الشكل الذي قمنا 

بتصميمه من قبل لتكوين عيون

وهكذا أصبح لدينا  أخطبوط جميل نستطيع أن

نزين  به أي مكان نريد
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1

2
3

أنا أبدع

 أوراق ملونة	 
مقص	 
صمغ	 
قلم رصاص	 
خرامة	 

خيوط ملونة	 
قطن ملون	 

ألصق
هنا
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أنا ُألّون



العب وتعّلمالعب وتعّلم
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ي الوصول للكوكب.
ي �ن

ساعد الصاروخ الفضا�أ

قم بتوصيل الأرقام المتتابعة من 1 إل 10



أنا أطبخ

أطفالأطفال999999 -  - العددالعدد9797 26

1
2

3

إعداد: آلء نبيل

كيك طبقاتكيك طبقات

ي 
نقوم بتفتيت الكيك ثم وضع طبقة �ف

صحن التقديم. 

المقادير: كيك / كريمة مخفوقة

     حبوب شوكولتة

نقوم بخفق الكريمة و وضع طبقة فوق 
الكيك.

نقوم بتكرار الطبقات و من ثم 
نزينها بحبوب الشوكولتة 

و بالهناء و الشفاء. ألصق
هنا



27أطفالأطفال999999 -  - العددالعدد9797

عالم  التقنية
يف إعداد: هبة رسش

لــو........؟ لــو........؟مــاذا  مــاذا 

ي الأصل بال كهرباء؟ يبدو ذلك مرعباً حقاً 
ف  ؟ حسنا....ماذا لو كانت الحياة �ف ماذا لو انقطعت الكهرباء لساعات ؟ أو ليوم أو يوم�ي

ي للحظات .
ا�ف !! ...دعونا نتخيل ذلك الواقع الف�ت

ي 
غب �ف ة من الكتئاب و الملل ، داخل الأرسة سيحاول كل فرد البحث عن  ما يفعله ، فهناك من س�ي بال كهرباء ستسود حالة كب�ي

أ الشموع كل عدة ساعات ، ي غرفته ، وهناك من سي�ف
ي ذلك الظالم ؟ و هناك من سيبقى ساكناً �ف

الخروج ، ولكن كيف سيخرج �ف

اً. و هناك من سيستسلم للنوم  أخ�ي

ونية أو مدفأة للياىلي  الشتاء القارس  بال كهرباء لن تكون هناك ) تكنولوجيا(، وبالتاىلي لن يكون هناك تلفاز أو كمبيوتر أو أجهزة إلك�ت

ي ل غ�ف عنها.
دات للهواء ...وغ�ي ذلك من الشياء ال�ت ، أو مصابيح تن�ي المنازل والشوارع، لن يكون هناك م�ب

بال كهرباء ستصاب المدن بشلل كامل، المخابز و المتاجر ستتوقف عن العمل، ولن تعمل المصانع، وسيتوقف العالم عن العمل 

نتاج، و بالمدارس لن يكون هناك ما يسمي  الأجهزة التقنية وعندها سيصبح التعليم تقليدياً للغاية. والإ

ي حياتنا ، وعلينا أن نقدر تلك النعمة ونحافظ عىل مصادر 
بــــ...الكهرباء ، ستصبح الحياة أك�ش متعة وحركة ، فهي جزء أسا�ي �ف

ي ظالم دامس.
الطاقة المختلفة ، ح�ت ل نقع �ف

حياة بالكهرباءحياة بالكهرباء

ألصق
هنا



العب وتعّلمالعب وتعّلم
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ي لم 
 ما هي المركبة الفضائية ال�ت
ن فقط؟ تتكرر إل مرت�ي

 من هذه العملية الحسابية، هل 
عرفت القيمة الرقمية للنجمة  ؟

، فهل تستطيعون معرفتها ؟ ن ن الرسمت�ي  يوجد ستة اختالفات ب�ي



العب وتعّلمالعب وتعّلم
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 بعد قص تلك الصورة، هل 
تستطيعون الآن معرفة كم 

كوكب موجود بها ؟

 قم بتجميع كل شكل 
بالشكل المكمل له.

ن بالشكل. يوجد شيئان فقط غ�ي منطقي�ي





حان وقت الّلعبحان وقت الّلعب

ُقم بقص الدوائر وحجر النرد الخاص ُقم بقص الدوائر وحجر النرد الخاص 
باللعبة واستمتع باللعب مع األهل باللعبة واستمتع باللعب مع األهل 

واألصدقاءواألصدقاء



قصة: جاسم عبيد الزعابي

" دبدوب " و األطفال واالستعداد للخمسين" دبدوب " و األطفال واالستعداد للخمسين
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ة عليهم، يتناول فيها  ي إحدى إمارات الدولة، للقاء أصدقائه الأطفال الطالب، وإلقاء محا�ف
تلقى " دبدوب" دعوة من إحدى مدارس التعليم الأسا�ي �ف

مارات العربية المتحدة.  ي دولة الإ
ف �ف إعالن عام 2020 عام الستعداد للخمس�ي

ي وقت واحد.
ة تفاعلية، يحصل فيها الأطفال عىل المعرفة والتسلية �ف ته محا�ف وحرص " دبدوب" كعادته عىل أن تكون محا�ف

ف والمعلمات. ف والمعلم�ي داري�ي ي المدرسة ، جلس الأطفال ، ومعهم عدد من الإ
ات �ف ي قاعة المحا�ف

 و�ف

وخرج "دبدوب " من خلف ستار المرسح، ليفاجئ الحضور الذين كانوا يتوقعون  دخوله من الباب الرئيس للقاعة.

ف ومجتهدين. ف ومؤدب�ي ف ومعلمات وأطفال جميل�ي ف ومعلم�ي ي الأعزاء من إداري�ي
" دبدوب": السالم عليكم يا أصدقا�أ

ي مدرستنا.
الحضور: وعليك السالم يا صديقنا العزيز " دبدوب " ، وأهالً وسهالً بك مجدداً �ف

، وبعده إجاللً واكباراً لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل  ي
مارا�ت ي الإ

ي ، لنقف جميعاً إجاللً واكباراً للنشيد الوط�ف
�ت " دبدوب" : قبل بدء محا�ف

ف للدولة مع قراءة سورة الفاتحة عىل أرواحهم جميعاً. نهيان " طيب هللا ثراه " مؤسس الدولة،  وأرواح من رحلوا من شيوخنا الكرام من القادة المؤسس�ي

حمون ويقرؤون سورة الفاتحة ، كان " دبدوب " ، من خالل جهاز كومبيوتر  ي ، وي�ت
ف يستمعون للنشيد الوط�ف وبينما كان  "دبدوب" والحضور واقف�ي

ي إمارات الدولة 
ي 2 ديسم�ب عام 1971، وصوراً عن أهم الأماكن التاريخية والحديثة �ف

محمول موصول بشاشة عرض، يعرض صوراً عن إعالن التحاد �ف

السبع. 

ي مقعده مجدداً.
اً، وليجلس كل واحد منا �ف " دبدوب" : جزاكم هللا خ�ي

ي القاعة.
ي الأطفال الطالب الموجودين �ف

ي بتوجيه أسئلة يجيب عليها حرصاً من يعرف الأجوبة من أصدقا�أ
�ت " دبدوب" : سأبدأ محا�ف

؟  ف والسؤال الأول: من منكم يعرف من أعلن عن اختيار عام 2020 عام الستعداد للخمس�ي
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ألصق
هنا

ي " رعاه هللا " وصاحب  عدد من الأطفال يجيبون: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د�ب

ف . ي نائب القائد الأعىل للقوات المسلحة هما من أعلنا  عن عام الستعداد للخمس�ي السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وىلي عهد أبوظ�ب

عالن عن العام. ي لالإ ي د�ب
ي السمو خالل لقائهما �ف "دبدوب": انظروا معي إىل الشاشة لنتأكد أن الجواب صحيح، وتظهر عىل الشاشة صورة صاح�ب

" دبدوب":  الجواب  صحيح أحسنتم. 

؟ ف ي الستعداد للخمس�ي
: ماذا يع�ف ي

" دبدوب " : السؤال الثا�ف

ف لقيام الدولة. عدد من الأطفال يجيبون: أي الستعداد لالحتفال بالذكرى السنوية الخمس�ي

" دبدوب " انظروا معي إىل الشاشة لنتأكد أن الجواب صحيح، وتظهر عىل الشاشة الأرقام والعبارات التالية:

مارات العربية المتحدة. 1971 تأسيس اتحاد دولة الإ

. ف 2020 الذكرى السنوية ال 49 لقيام التحاد ، والستعداد للذكرى الخمس�ي

." ي ف لقيام التحاد "اليوبيل الذه�ب 2021 الذكرى السنوية الخمس�ي

" دبدوب":  الجواب  صحيح أحسنتم.

؟ ف ي الستعداد للخمس�ي
" دبدوب"  السؤال  الثالث والأخ�ي  كيف  يمكن لكل منا المشاركة �ف

يح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "  ي احتفالت المدرسة، وزيارة متحف التحاد، وزيارة جامع و�ف
ف المشاركة �ف وتنوعت أجوبة الأطفال ب�ي

ها من الأجوبة ...  طيب هللا ثراه " ، وحضور الفعاليات والحتفالت الرسمية، وغ�ي

ي طلب العلم،  
ته بالقول: كل أجوبتكم صحيحة أحسنتم، ولكن جواباً يجب أل تنسوه ، إنه طلب العلم ، فعندما تجتهدون �ف وختم " دبدوب"  محا�ف

ات ومئات الأعوام. مارات لعرسش ي مستقبلكم ومستقبل المجتمع والإ
،  لأن العلم يب�ف ف ي الستعداد للخمس�ي

فإنكم تشاركون �ف



فضاؤنا الخارجيفضاؤنا الخارجي
الثقب األسودالثقب األسود

معلومات قد ُتفيدك:معلومات قد ُتفيدك:

تكــون  الفضــاء  ي 
�ف مــكان  هــو  الأســود  الثقــب 

ــادرة  ــون ق ــث تك ــة جــداً، بحي ــة عالي ــه الجاذبي في
عــىل ســحب الضــوء، ول يمكــن رؤيــة الثقــوب 
الســوداء، وإنّمــا تســاعد التيليســكوبات الفضائيــة، 
ــا  ــا، كم ــور عليه ي العث

وبعــض الأدوات الخاصــة �ف
يمكــن مــن خاللهــا مالحظــة ترّصفــات النجــوم 
القريبــة مــن الثقــوب، إذ تتــرصف بشــكل مختلــف، 
ــة  ي مجــرة درب التبان

ويعتقــد وجــود عــدد منهــا �ف
ــا الأرض. ــد فيه ي توج

ــ�ت ال
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ي حال مّر بالقرب من الثقب 
سوف يتمزق أي نجم صغ�ي �ف

الأسود.

يمكن مالحظتها باستخدام تلسكوبات خاصة، 
وذلك عن طريق مراقبة حركة النجوم القريبة 

، حيث تبدأ بالترصف بطرق  منها بشكل كب�ي
مختلفة عن النجوم الأخرى.

يعتقــد العلمــاء أن أصغــر ثقــب أســود صغــ�ي جــداً هــو 
، وبتبلــغ كتلة  بحجــم ذرة واحــدة، لكنــه بكتلــة جبــل كبــ�ي
بعضهــا الآخــر 20 مــرة أكــ�ش مــن كتلــة الشــمس، وتتحــول 
ي تكــون أكــ�ب بثــالث مــرات 

النجــوم الضخمــة فقــط، والــ�ت
ي نهايــة حياتهــا.

مــن كتلــة الشــمس، إىل ثقــوب ســوداء �ف ألصق
هنا



999999

999999
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نادينادي

حكمةحكمة

نكتةنكتة

معلومةمعلومة

لسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنته أهانك

ي مروة محمد - أبوظ�ب

سأل رجٌل مريضاً:

ب الدواء قبل موعده؟ لماذا ترسش

أجابه: ح�ت أفاجئ الجراثيم

صوت الموج .. الهدير

صوت الشجر .. الحفيف

صوت النائم .. الغطيط

صوت النرس .. الصف�ي

ة عبد هللا حمدان راشد الزيودي - الفج�ي

خالد وليد أبو زهرة - الأردن



قطعة رقم 1 من 12

الكبرى الكبرىالمسابقة  المسابقة 
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يوم ميالد سعيديوم ميالد سعيد

Happy BirthdayHappy Birthday

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.

ى الموسم الجديد لمسابقة الجائزة الك�ب

ي يديمة مدثر - أبوظ�ب ديمة مدثر - أبوظ�ب

تاريخ الميالد: تاريخ الميالد: 2727//0202//20072007



أنا أرسمأنا أرسم

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 برسعة، فقد تفوز بميدالية التم�ي
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ميداليةميدالية
  أطفال أطفال 999999  

الذهبية للتميزالذهبية للتميز
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ي عمر عبد الباسط الحمادي - أبوظ�ب

مرهف بن سليمان المحرزي - سلطنة عمان



إعداد: الفنانة التشكيلية/ د. سمر الشامسي
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بصـمــة تــــراثبصـمــة تــــراث

ألصق
هنا

آله موسيقية قديمة 

الطنبورة



باب المعرفةباب المعرفة
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يف بقلم: هَبه رسش

النبتة الخجولة
المعروفة باسم “ميموسا بوديكا “، واحدة من 

أغرب النباتات ، موطنها الرئيس أمريكا الجنوبية، 
سميت بذلك لأن أوراقها تنكمش بمجرد لمسها.

فاكهة الثعبان
ي العالم، مذاقها حلو وقريب 

 من أغرب الفواكه �ف
إىل مذاق الناناس. ويطلق عليها هذا السم لأن 
ي 

ف بلونه الب�ف ها يشبه جلد الثعبان، إذ يتم�ي قرسش
ي إندونيسيا .

والأحمر ، وتُزرع �ف

بط الخشب
طائر مختلف عن البط العادي ، رغم أنه يمتلك 
ي ، لكن بألوان مختلفة، 

نفس التكوين الجسما�ف
ويعيش �ف أمريكا الشمالية وهو من أشهر الطيور 

المائية هناك.

سمكة الشبح
من أك�ش الكائنات البحرية غرابة ، لها أربع عيون، 
ورأس شفاف وفم واسع بال أسنان ، لديها أجهزة 

ي المياه العميقة 
ة عىل وجهها ، وتعيش �ف ف مم�ي

جدا.

ألصق
هنا



! ي
ساعدو�ن

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

هل عرفتها؟
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