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معًا ننجح.

معًا نتطور.
معًا نرتقي.

معًا نحقق املزيد.
معًا تعني: التعاون 

والثقة بقدرات بع�سنا بع�سًا، 
فبالتعاون تزداد قوتنا وننجز 

اأف�سل ما ميكن.

حليمو 
احللزون

www.tayarawarak.com

كيف تتعاون مع 

اأ�سدقائك اأو اأ�سرتك؟ 

وهل حتب ما تنجزه بعد 

هذا التعاون؟

info@tayarawarak.com

حليم� احللزون يحب طرح الأ�سئلة، ما راأيك اأن تفكر ب�س�ؤاله 
وت�سارك اأهلك واأ�سدقاءك الإجابة، وحاول�ا تخيلها ومتثيلها. 
وي�رسنا جدًا اأن تر�سل�ا اإجاباتكم على الربيد الإلكرتوين التايل:

مقدمة
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كلمات 
و�سور

النملة وقطرة    الع�سل
يحكى اأنه كانت هناك  �سغرية ل تريد تعلم �سيء ول اخل��ض يف جتارب 

احلياة والتعلم منها. ويف ي�م من الأيام وبينما كانت مت�سي يف طريقها اإلى قرية النمل، 

فاإذا بـ  من الـ  تعرت�ض طريقها وت�سقط اأمامها على الأر�ض.

ا�ستغربت الـ  من هذا ال�سيء الذي اعرت�ض طريقها! 

- ما ه�؟! وكيف و�سل اإلى هنا؟! فقررت تركه وعدم الكرتاث به وحاولت متابعة 

، فلم�سته ثم تذوقته فاكت�سفت  �سريها، لكن ب�سبب اإهمالها علقت قدمها بالـ 

طعمه اللذيذ جدًا، اإنه طعٌم مل تذقه من قبل.

ر�سفة وراء الأخرى، ثم تذكرت اأن عليها الع�دة  واأخذت ترت�سف من الـ 

�رسيعًا اإلى قرية النمل قبل اأن يحل الظالم. م�ست يف طريقها لكنها مل ت�ستطع اأن تن�سى 

طعم الـ  اللذيذ، فعادت اأدراجها نح�  الـ  واأخذت ترت�سف 

 ، منها من جديد. وب�سبب جهلها مل تكتِف باأن ت�رسب وهي واقفة على حافة الـ 

واإمنا دخلت اإلى و�سطها، وبعد اأن �سبعت حاولت اخلروج منها فلم ت�ستطع، بقيت فرتة 

ط�يلة ل ت�ستطيع احلركة �سمن الـ  حتى فارقت احلياة.
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الأ�شغال

تذكروا:
اإن ا�ستخدام املق�ض 

يحتاج لإ�رساف 
�سخ�ض كبري.

1 - نق�ض ال�سحن 
ال�رقي ن�سفني، 

ونل�سق ن�سفه على 
ال�سحن الآخر، بحيث 
يك�ن قعرا ال�سحنني 
متقابلني ول يك�ن 

ال�سحنان ف�ق بع�سهما.

�إلى: نحتاج 
�صحنني ورقيني - مق�ص 

ال�صق - �ألو�ن -حبل.

2 -  نثقب عند طريف الق�صم الأ�صغر ثقبني �صغريين، 
وندخل حباًل للتعليق كما يف ال�صكل.

ر�سوم: عمران

3 -  نزين احلافظة 
كما نحب وميكننا 

الر�سم عليها اأي�سًا.

1

اأ�سبحت احلافظة 
ال�رقية جاهزة الآن 

للتعليق ول��سع 
حاجات �سغرية فيها.

3

2

الطريقة:

حافظة 
ورقية
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�سفارة... وع�سا برتقالية، تنظيم �سري.
تف�سل باإمكانك ركن �سيارتك هنا.

- ال... ال لو �سمحت، ال ميكن التوقف يف 
هذا املكان.

- الإ�سارة حمراء... تف�سل اأنت من 
هنا، الطريق مفتوح.

- حت�لت الإ�سارة اإلى �سفراء... 
ا�ستعّدوا.

هل عرفت من اأنا؟
اإنني �رسطي املرور، اأقف حتت ال�سم�س 
اأو املطر، اأو رمبا تكون نوبتي يف الليل، 

واأوؤدي مهمتي باإتقان، هل تظنه عماًل مماًل؟ 
كال... اإنه ممتع، اأنظم ال�سري، اأ�ساعد 

ال�سغار على قطع ال�سارع، واأ�ساعد ال�سيدة 
العجوز لت�ستقل �سيارة اأجرة. اأحاول منع 

احلوادث املوؤملة عرب اإ�ساراتي لل�سائقني، 
والأين حري�س على �سالمتكم قد اأمنحكم 

خمالفة ما مل ت�سعوا حزام االأمان.
 كونوا منتبهني... فحياتكم غالية، 

واحفظوا معاين اإ�سارات املرور 
لنتعاوَن معًا، وت�سبح �سوارعنا منظمة 

وهادئة وجميلة.

املوقع: �شرطي مرور.

بقلم: رغد خالدية
ر�شوم: مي احللواين
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الهالل  حديث 

ال�سماء، كانت النجوم  الليايل ال�سيفية ال�سافية  اإحدى  يف 
ترتاق�ص يف ح�رضة الهالل الذي يظهر لهم يف الأيام 

الأولى والأخرية من كل �سهر! فتتالألأ من وجوده بينهم األقًا 
وحبورًا.

كانت ال�سو�سنة اجلميلة الربية تراقب تلك الحتفالت يف ال�سماء ب�سغف و�سعادة، ولكن 
اإليها. ب�سمتها احلزينة ل تخفى على من ميعن النظر 

وبينما كان الهالل يبت�سم م�سعًا بنوره لين�رض ال�سوء يف الأرجاء، ملح ال�سو�سنة وهي حتدق به 
اإليها م�سّلما بذلك عليها، مالطفًا لها قائاًل: مبت�سمة، فمّد �سعاعًا �سغريًا 

- م�ساء اخلري اأيتها الرائعة، مايل اأراك �ساهرة وحدك؟ اأحتبني ال�سمر واأحاديث النجم 
والقمر؟

ال�سو�سنة ب�سوؤال الهالل واهتمامه واأجابت ب�رضعة: فرحت 
- اأحبك بالتاأكيد، واأحب اأن اأمتع عيني بالنظر اإليك، ولكن لي�ص هذا ما يزعجني ويزيد 

اإرباكي... فاآاااه... ثم اآاااه... كم ُيرثى حلايل.
ثم اأطرقت راأ�سها وحتدرت من عينيها دمعة كحبات الندى، عّجلت 

وجتفيفها. باإ�سكاتها 
-  مل اأ�ساألك لأرى بعد ب�سمتك الغريبة دمعتك هذه! 

كفكفي دموعك، وحدثيني عن �رض حزنك فبامل�ساركة 
حتل امل�ساكل و تهون ال�سعاب وتتقارب الأرواح...          

حدثيني. هيا 
-  اإنني كما تعرف نبتة معّمرة ولكن النا�ص اأقلعوا عن اإبداء 

البنف�سجي ويتهمونه  اإعجابهم بي واقتنائي، كلهم ينفرون من لوين 
اأير�سيك  فيبتعدون عني،  بالت�سبب بحالة حزن لهم 

والسوسنةبقلم: نور
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اأن اأكون وحيدة هكذا اأراقب فرح كل من حويل من غري اأن ي�سكن قلبي الفرح؟!
ابت�سم الهالل وقال بثقة:

- لقد فكرِت فقط مبا يقولونه ومل تفكري مبا متلكينه. اإن بقيِت م�سغية لكالمهم �ستتعبني 
ولن جتدي حاًل و�سيزداد اإحباطك، لذا فكري جيدًا بنف�سك، بنقاط قوتك وركزي عليها جيدًا 

لريى اجلميع القوة واجلمال الكامنني فيك.
جملة عن األف جملة رغم قلة حروفها، اإال اأنها وقعت يف قلب وعقل ال�سو�سنة موقع القبول، 
وراحت تفكر بجدية بنف�سها ومبا متتلكه، ف�سديقها الهالل يقدم النور يف الظالم الدام�س لينري 

اأمامها  الكون باأ�رسه فاجلميع ينتظر ح�سوره بلهفة. واأثناء تفكريها مرت طفلة �سغرية من 
الأبويها: وقالت 

- تعاال و�سّما عبق هذه الزهرة كم هو جميل وطيب!
ح�سلت ال�سو�سنة على جوابها، فاأريجها الفواح مييزها ويجذب من يقدر العبري وال�سذى 
اإليها. ومن يومها مل تعد ال�سو�سنة ت�سعر بالغربة اأو االإحباط، فقد اأدركت ما متتلكه ومن 

يقدر جمالها و�سذاها.
ويف اإحدى الليايل انتظرت ال�سو�سنة بلهفة قدوم الهالل وما اإن اأقبل حتى نادته و�سلمت عليه 

وقالت:
-  �سكرًا لك... لقد قدمت يل ن�سيحة غالية، جعلتني األتفت لنف�سي بدل اأن األتفت الأحاديث 

االإحباط املحيطة مب�سامعي فنلُت بذلك ما كنت اأرومه، و�رست زهرة حمبة لنف�سها ويحبها 
االآخرون، �ساأجعل ن�سيحتك من اليوم �سعارًا لكل الزهرات.

ابت�سم الهالل وقال:
-  ولنبَق �سديقني خمل�سني ن�سجع 

الغري  بع�سنا بع�سًا على نفع 
باأجمل ما منلك، ونت�سارك 

اأف�سل  ب�سحبتنا  لنغدو  الهموم 
اأقوى. وبتعاوننا 

تعال و�سّما
عبق هذه الزهرة 

كم ه� جميل 
وطيب!
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بقلم: نور / ر�سوم: عال4

انطلقت ع�سولة جتمع الرحيق بهمة ون�ساط، 
وهي تقفز من زهرة الأخرى بخفة ور�ساقة 

وتغني تارة وتدندن تارة اأخرى، وبينما هي 
على ذلك راأت �سديقتها منولة حتمل حبة قمح 

على ظهرها لتو�سلها ملخازن النمل ب�سالم، 
فنادتها وهي تقرتب منها:

-   منولة �سديقتي متى �سيحني وقت راحتك كي 
نلهو قلياًل؟ فاأنا اأريد اأن اأكافئ نف�سي بعد عمل يوم 

�ساق، باأن اأمنحها وقتًا للعب.
 -   فلنوؤجل اللعب قلياًل يا ع�سولة، فعملي مل ينتِه 

بعد، ولنلتقي بعد الع�رس يف املكان الذي نلعب فيه 
عادة.

وّدعت منولة ع�سولة وذهبت تكمل عملها. اأما 
ع�سولة فرغبت يف بع�س الراحة، فجل�ست على 

زهرة جميلة تراقب غيوم ال�سماء 
البي�ساء، وبينما 

هي على تلك احلال الح يف االأفق ج�سم غريب 
ما لبث اأن هبط ب�رسعة على االأر�ض. فزعت 

ع�سولة منه فهي مل تَر �سيئًا كهذا من قبل، وخافت 
اأكرث عندما ُفتح باب ذلك اجل�سم الكروي لتخرج 

منه نحلة غريبة ال�سكل.
ت�سمرت ع�سولة مبكانها وتذكرت حكايات اأمها 

عن الف�ساء واملركبات الف�سائية. وتذكرت 
ال�سور التي �ساهدتها يف كتابها املف�سل عن 

رجال الف�ساء. لكن يا ترى هل يوجد نحل ف�ساء 
اأي�سًا؟! بينما حتدث ع�سولة نف�سها اقرتبت منها 

النحلة الغريبة وقالت لها:
-   مرحبًا! اأنا نحولة من الف�ساء اخلارجي، جئت 
اإلى هنا بحثًا عن لقاح �ساف مللكتنا املري�سة، فهال 

�ساعدتني يف اإيجاده؟
ارتبكت ع�سولة ولكنها اأح�ست اأن نحولة بحاجة 

للم�ساعدة، فقالت:
-   ح�سنًا 

�ساأ�ساعدك،

نحلة من الف�ضاء
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هال و�سفت يل الزهرة التي فيها اللقاح ال�سايف؟ 
فاأنا خبرية بهذه احلقول.

و�سفت نحولة الزهرة لع�سولة ثم طارتا معا 
تتنقالن من زهرة الأخرى، لكن دون جدوى، 
فال وجود لتلك الزهرة. تعبت ع�سولة وجل�ست 

لرتتاح قلياًل. فقالت نحولة الف�سائية لها:
-   اأراك ترتاحني! ال وقت للراحة وعلي اأن 
اأعود للف�ساء اليوم، هيا قومي لنكمل البحث.

ت�سايقت ع�سولة من اأ�سلوب نحولة الفظ وقالت:
-   اطلبي بطريقة األطف، فاأنا اأ�ساعدك حلبي 

للم�ساعدة مع اأن اأمي حذرتني مرارًا من �سحبة 
الغرباء. واأنا اأخالف اأوامرها االآن �سعيًا ل�سفاء 

ملكتكم، اأهكذا تقابلني معرويف وم�ساعدتي؟!
-   �ساآخذك معي اإذًا اإلى الف�ساء وهناك 
�ست�ستمعني اإلى اأوامري رغمًا عنك...

هيا...هيا.
ندمت ع�سولة على تكلمها مع الغرباء، ولو 

اأنها طلبت امل�ساعدة من اأمها لتلبية حاجة 
النحلة الف�سائية لكان اأنفع لكليهما، 

و�سارت تبكي 
وت�رسخ:

-   ال اأريد الذهاب اإلى 
الف�ساء، اأرجوك دعيني 

و�ساأين... ال ... ال.
ومل يوقظها من حلمها املزعج هذا �سوى 

قطرات الندى التي �سكبتها منولة على وجهها 
وهي ت�سحك وتقول: 

-   اأي ف�ساء هذا؟ اأراك متاأثرة مبا تقراأين من 
ق�س�س، هيا فقد م�سى الوقت واأنهيت عملي بينما 

اأنت غارقة باأحالم مرعبة.
تنهدت ع�سولة بعمق وحمدت الله اأن ما جرى 

كان جمرد حلم ال اأكرث. تعلمت منه در�سًا، 
جعلت منه حكاية ترويها ل�سغار النحل.
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غري اأن يذهب ب�سحبة اأمه للتنزه قرب البحرية. ويف كل مرٍة كانت االأمُّ   اعتاد فيلو ال�سَّ
تنبه �سغريها وتقول له: - ال تبتعد كثريًا حتى ال ت�سيع يف الغابة الوا�سعة، العب بالقرب 

مني يا �سغريي.
ام عندما كانت الفيلة االأمُّ ت�رسب من البحرية ب�سحبة �سغريها. حطت  ويف �سباح اأحد االأَيّ
نٌة على خرطوم فيلو ثم طارت، فتبعها ال�سغري فرحًا حماواًل اللحاق بها. فجاأًة  فرا�سٌة ملَوّ

توقف وتلَفَّت حوله فوجد نف�سه بني االأ�سجار الكثيفة.
 قال بحزٍن: - اأين اأمي لقد �سللت الطريق؟ وبداأ يبكي.

اجتمعت بع�س �سغار احليوانات: الدب وال�سلحفاة وال�سنجاب على �سوت بكائه. 
 �ساأله الدب: - ملاذا تبكي اأيها الفيُل ال�سغري؟

 فاأخربهم مبا حدث واأنه اأ�ساع اأمه.
 قال الدب: - ال تبِك يا �سديقي جميعنا �سن�ساعدك لتجد اأمك.

ب�رسعٍة افرتقت احليوانات، وبداأت بالبحث عن الفيلة االأم. انطلقت ال�سلحفاة مت�سي 
ببطٍء متعن الّنظر يف االأر�ض واالأع�ساب باحثًة عن اأية اآثاٍر الأقداِم الفيلِة الكبريِة، بينما 

ُه على مكان االأم.  بينما بداأ  راح الدب ي�سم االأع�ساب واالأ�سجار باحثًا عن اأيِة رائحٍة تدلُّ

ن�ض ور�س�م: مرمي الرفاعي

فيلو يبحث عن نفسه
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ال�سنجاب ال�سغري يت�سلق اإحدى االأ�سجار العالية.
�ساحت ال�سلحفاة: - انظروا هنا اإين اأجد اآثارًا الأقداٍم كبريٍة.

قال الدب: - واأنا اأي�سًا اأ�سمُّ رائحًة ت�سبه رائحة فيلو. 
�ساح ال�سنجاب عندما و�سل اإلى اأعلى ال�سجرة قائاًل: - من هنا اأ�ستطيع الروؤية ب�سكٍل 

اأف�سل. وراَح يقفُز من �سجرٍة اإلى اأخرى، وبعد وقت ق�سرٍي. �ساَح ب�سوٍت عاٍل:
َك. - فيلو فيلو… لقد وجدت اأَمّ

اأ�رسع الفيل ال�سغري وتبعته احليوانات اإلى املكان الذي اأ�سار اإليه ال�سنجاب، وهناك راأى 
ُه بحرارٍة وقال  اأمه جزعًة تبحث عنه قرب البحرية �ساح فيلو: - اأمي... اأمي. و�سَمّ اأَمّ

ًة اأخرى يا اأمي. باكيًا: - لن اأبتعد عنك مَرّ
ِة القادمة عليك اأن ت�سمع كالمي وال  : - ال تخف اأنا معك االآن، لكن يف املَرّ  قالت االأمُّ

تبتعد عني كثريًا.
مها الأمه فرحًا بلقياها. فرحت احليوانات  اأ�رسَع ال�سغري وقطف بع�ض االأزهار وقَدّ

وقالت: - هنيئًا لك يا فيلو،ها قد وجدَت اأمك اأخريًا.
رد فيلو: - نعم اأنتم اأ�سدقاٌء رائعون، لقد وجدُت اأمي بف�سل م�ساعدتكم يل.
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ياَء... اأَيَقَظ يف الأَر�ِض الأَحياَء َملأَ الَفجُر الَكوَن �ضِ
هُل الغايف َكنزًا... َيزهو اأَ�ضجارًا َخ�رضاَء َو َبدا ال�َضّ

يتوْن َجَر الَزّ ما اأَبَهى �ضَ
وْن َثَمرًا، اأَوراقًا، َو ُغ�ضُ

ْكُب باٍح َي�ضي الَرّ ُكَلّ �ضَ

َيحِمُلُه ِللأَر�ِض احُلُبّ
َجِر ي َتَت ال�َضّ ْت اأُِمّ َمَدّ

َمِر ِللَثّ َمفتوحًا  كي�ضًا 
َو اأَبي َفوَق الُغ�ضِن العايل

�ضاَعَدُه َجي�ُض الأَطفاِل
َنقِطُف َثَمَرًا ... ُمـّرًا عِطرًا

يْت الَزّ َفَي�ضيُل  ُه  َنع�رِضُ
ُق يف الَبيْت ُنوٌر َيَتاأََلّ

يتوْن ما اأَ�ضَهى َزيَت الَزّ
يتوْن َجَر الَزّ ما اأَبَهى �ضَ

بقلم: م�صطفى حممد عبد الفتاح
الدند�صي ر�صوم: ح�صام 
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ال�ساطعة  اأحلى ف�سل ال�سيف ب�سم�سه  ما 
التي تغمر كل الأنحاء، واأ�سجاره 

اخل�رساء املليئة بكافة اأن�اع الف�اكه، 
و�سنابل القمح ال�سفراء التي تغطي 

م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي. والفالح 
الن�سيط الذي يخرج منذ ال�سباح اإلى 
ال�سجر  القمح وي�سقي  احلقل ليح�سد 

ويعطي اخلري لكل الب�رس.

اأطفال خواطر 

بقلم: �سارة رحيباين - دوما

ال�سيف ف�سل 

اأطفال خواطر 
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ال�سغار

حممد ناجي الأحمد

زينة �ساكر 

�سما حمم�د
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لديك هذه احلروف ال�ستة، كم كلمة ميكنك 
اأن ت�ستخرج منها؟

- نط
-
-
-
-
-

283

�ض
اط

1
ت�سايل

هال �صاعدت الفالح للو�صول هل تعلم
اإلى �صنابل القمح؟

متاهة

بع�ض احللول:

•	 )طن- رن- طال - طار...(
•	 )الفيل(

من ه� احلي�ان الذي 
يحك اأذنه باأنفه؟

حزورة

يف هذه اخللية جنمع كل عددين 
متجاورين ون�ضع الناجت فوقهما 

ونكرر العملية مرة اأخرى.
هل عرفت الأرقام الناق�ضة؟ 

ر
ن

ل

22 cells diameter theta maze

Copyright © 2016 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

�إن القمح نبات ع�شبي، حبه م�ستطيل 
م�سقوق الو�سط مييل �إلى �ل�شفرة وينمو 

يف �سنابل.
تعترب حبوب �لقمح �لغذ�ء �لرئي�شي لكثري 

من �شعوب �لعامل، فحبوب �لقمح تدخل يف 
�شناعة �لكثري من �لأغذية كاخلرب والكعك 

واملكرونة واملعجنات واحللويات.

َّ واحلنطة.  �أ�شماء �أخرى للقمح: الربرُ
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ت�سايل
2

وةرائ
ناملك
فلعاأا
بققرل
يطذزذ
هنهدر
خحمكة
ب�صقلا

ً يمكنك أن تبحث عن الكلمات أفقياً وعموديا

هال ساعدت زكزوك في إيجاد 
المحاصيل  أسماء هذه 

الصيفية في مربع األحرف؟

القطن

الذرة

األرز

القصب

16العدد 91


