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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
وأمهاتنـا يف  آباءنـا  أن نسـاعد  املهـم جـدًا  مـن 

بعـض األعمـال الـيت نسـتطيع ان نقـوم بهـا، فمثـال ميكـن للولـد 
الـدكان  اىل  والـده  بصحبـة  يذهـب  أن  الصيفيـة  العطلـة  خـالل 

ليسـاعده يف عملـه بقـدر مـا يسـتطيع، وميكـن للبنـت ايضـا أن 
تسـتطيعه. الـذي  بالقـدر  املنزليـة  األعمـال  امهـا يف  تسـاعد 

أتعلمون يا اصدقائي ملاذا انصحكم بهذه النصيحة؟
ألن مزاولـة هـذه األعمال البسـيطة تعودكم منـذ اآلن على حتمل 

املسـؤولية، فذلـك أمـر مهم  ألنكـم  يف املسـتقبل عندما تكربون 
سـوف تواجهـون مسـؤوليات كبـرية وحتتاجون اىل تدريب مسـبق 

لتحملها بالشـكل األمثل.
كمـا أن مسـاعدة اآلباء واألمهات فيها ثـواب عظيم من اهللا تعاىل 

وهي سـبب من أسـباب تقويـة العالقة االسـرية وتعّلم 
التعـاون  علـى  الصغـار  إخواننـا 

العائلـة  أفـراد  بـني  واحملبـة 
الواحـدة.

ودمتم ساملني.
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رسوم:حممد رامزاعداد: سراج اجلراد

وكاَن  املدينِة،  قاضي  أماَم  رجالِن  ختاصَم 
احلكمَة  إنَّ  يقوُل:  األوَّل  غريبًا،  خالَفُهما 
احلكمَة  أنَّ  ُد  يؤكِّ والّثاني  ؤاِل،  السُّ من  تأتي 

من اجلواِب.
َق  ُيوفِّ أن  أراَد  ُه  ولكنَّ ُمندهشًا،  القاضي  كان 
بيَنُهما وَخيُلَص بفائدٍة هلما، فبدَأ ُحياوُرهما، 

فسَأَل األوََّل: ما دليُلُك أنَّ الّسؤاَل أصُل احلكمِة؟
القاضي:الّسؤاُل نبُع احلكمِة،  الرَّجُل: سّيدي  فردَّ 
املرُء  يكوَن  لن  وبغِريِه  املعرفِة،  إىل  وطريُقَك 
عاملًا، وهذِه حقيقٌة:«كلَّما أكثْرَت من الّسؤال تعلَّْمَت 

احلكمَة» فعندما تسأَل فانََّك تبحُث عن احلقيقِة.
يستعدُّ  وهو  الّثاني  وأبصَر  بكالِمِه،  القاضي  أعجَب 

ثين عن اجلواِب يا بَين؟  للكالم، فسأَله:حدِّ

فنهَض وقال: احلكيُم وحَدُه َمْن يستطيِع 
طويٌل  فالوقُت  يسأُل  َمْن  ا  أمَّ اإلجابَة، 

أماَمُه ليتعلََّم احلكمة.
وأضاَف:  إليهما،  وهو يستمُع  القاضي  ُسرَّ 
ُق  يتعمَّ اإلنسان  جيعُل  ؤال  السُّ من  اإلكثاُر 
ؤال،  بالسُّ إال  ُيؤتى  ال  والعلُم  العلِم،  يف 
أن منتلَك  للعلِم،  امتالكنا  مَع  وهنا علينا 
 ، احلقِّ طريُق  ألنَّهما  شاَد،  والرَّ احلكمَة 
عن  ابتعدوا  العلَم،  امتلكوا  ممن  وكثٌري 
ومل  واِب  الصَّ عن  وضلَّوا  شاِد،  الرَّ طريق 
وحكيمًا،  هادفًا  حوارُكما  ليكْن  يهتدوا، 
عليِه  علّي  اإلماِم  قوَل  جيدًا  را  وتذكَّ
مل  اجلواَب  أسرَع  َمن  الم:«  السَّ

واَب ». يدرِك الصَّ

السؤال أم الجواب؟
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ُمضّيف الرسول
ابو ايوب االنصاري
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عاش فالح صيين فقري يف بيته الريفي 
مع ابنه الوحيد.

و كان ميلك فرسًا يستخدمها جلر عربته 
يوم  وذات  مزروعاته،  عليها  يبيع  اليت 
ذهبت  أين  يعرف  ومل  الفرس  اختفت 
فجاءه جريانه يواسونه مبصابه ويقولون 

إن هذا ليس فأًال حسنًا.
 فضحك وقال : وما أدراكم؟ بعد مدة عادت 
الناس  فأتوا  صغري  مهر  ومعها  الفرس 

flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å⁄•;È÷¡;Ï’Ê|;UÄ\Å¡b

الفالح احلكيم
حكاية من الرتاث الصيين
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يهنئونه ويقولون له: إنه فأل حسن
الناس  خرج  أدراكم؟  وما  هلم:  فقال 
من عنده يشككون يف عقله ويهزؤون 
من جوابه وما هي إال أيام حتى سقط 
الصغري  املهر  ظهر  عن  الوحيد  ابنه 
فكسرت ساقه فجاءه اجلريان يواسونه 
فضحك  سيئة،  إشارة  هذه  وقالوا: 
الفالح الطيب وقال: وما أدراكم؟ انزعج 
مستاؤون،  وهم  وغادروا  منه  اجلريان 

كبرية بني  اندلعت حرب  أيام  وبعد 
الصني واليابان وأرسل امللك يف طلب 
مجيع الشبان األصحاء للحرب فذهب 
كل شبان القرية باستثناء ابنه الذي 
بعد شهور جربت ساقه وتعافى وعاد 

للعمل مع أبيه.
أن اخلري رمبا يكون  فعرف اجلريان 
يف أشياء سيئة حتدث لنا لكن قد ال 

ندركه.

>\3m—;\3|;„Ë…;!\;◊¬™Â;]ÒËå;\Ê·Ö“h;‡^;Ìâ¡? flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å⁄•;È÷¡;Ï’Ê|;UÄ\Å¡b
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إعداد: خولة علي
هـــي بحيرة فـــي اســـتراليا تتميز بلونهـــا الـــوردي الغامق تصميم: شريف محمود

وهـــو لـــون ثابت ال يتغيـــر عند نقلـــه ويعود ســـبب اللون 
الـــوردي للبحيرة إلى ا�مـــالح الموجـــودة فيها.

بحيرة هيلير:

اســـتطاع النحات ا�ميركي بوب وايـــد صناعة أكبر حذاء 
كابوي في تكســـاس حيث بلغ طولـــه نحو 11 متر.

تمثال لحذاء:
هي مـــن أغـــرب الجزر الواقعـــة جنوب 
وجـــود  بســـبب  الهـــادي  المحيـــط 
التماثيـــل الضخمة والكتابـــات الفريدة 
مـــن نوعهـــا عليهـــا والتي لـــم يعرف 

حتـــى ا¯ن ســـبب تواجدهـــا هنـــاك.

جزيرة القيامة:

يبدو الكالم عملية 
سهلة للغاية 

ولكنها تتطلب 
تحريك من
 70 إلى 80 

عضلة 
مختلفة.

عندما نتكلم:
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فـــي تـــّل مـــن الحجـــر الجيـــري تتكـــون 
الغريبة  الكهوف والمعابد  سلســـلة من 
في كـــواال المبور ويعـــد التمثال الضخم 
الواقـــع فـــي مدخلها هو عامـــل الجذب 

ا�ول للســـياح والمصليـــن الهندوس.

كهوف باتو:

يفـــرز قنديـــل البحر الـــذي يعيش قرب 
سواحل استراليا ســـمº قادر¹ على قتل 
رجـــل خـــالل دقائـــق ولكن الســـالحف 
البحريـــة تلتهمـــه دون أن تصاب بضرر.

قنديل البحر:

قـــام رائـــد الفضـــاء ا�مريكي ســـكوت كيلي 
بزراعـــة وردة فـــي محطـــة الفضاء التـــي تدور 
قـــام  أزهـــرت  وعندمـــا  ا�رض  فلـــك  حـــول 
بنشـــر صورتهـــا علـــى حســـابه علـــى التويتر.

وردة في الفضاء:

كل دودة تمتلـــك ثالثيـــن مـــن 
علـــى  تكـــون  التـــي  الدومـــات 
الزوائـــد  وهـــذه  ريـــش  شـــكل 
تشـــبه الشـــعر الذي يشـــع من 
وتتلـــون  المركـــزي  العمـــود 
هـــذه الـــدودة باللـــون ا�حمـــر 
وا�زرق  وا�صفـــر  والبرتقالـــي 

وا�بيـــض.

دودة شجرة عيد الميالد:
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أصدقا�، أنا الببغاء، أعد من الطيور الذكية واإلجت�عية،

سأعرفكم يف لقائنا هذا عىل أهم حقائقي:

غذا�:

أستعمل أقدامي لتناول الطعام اللذيذ

واملتنوع وأفضل عادة تناول الت� الربي

وبذور دوار الشمس، باإلضافة إىل الجوز

والحبوب والث�ر.

أحب املكوث يف املناطق الدافئة

منها الهند وجنوب رشق آسيا

وغرب افريقيا.

أين تجد²:

املخاطر:
إذا اقرتب مني ثعبان خطر أقلد صوت الصقر

فيخاف الثعبان ويهرب بعيداً.

أتـميز برأيس الكب½ وعنقي القص½
ومخالبي املعقوفة ومنقاري الصلب

ك� أنني أتباهى بألوان رييش الزاهية
التي تتضمن األخرض واألحمر واألصفر. أحب التأرجح كث½اً فأستخدم

فÈ العلوي للعب باألراجيع
املعلقة داخل قفيص.

التكاثر:

يعترب املوسم ما ب� الربيع والخريف أفضل وقت للتكاثر،
فتضع زوجتي من ٢ إىل ٤ بيضات، وتحتضنها مدة ٣٠ يوماً

حتى تفقس الببغاوات الصغ½ة الجميلة.

أنا شديد الذكاء ألنني أقلد معظم األصوات التي أسمعها من حويل،
وهذا ما يجعلني مدلالً عند اإلنسان. ما رأيك أن تعلمني األحرف

األبجدية يا صغ½ي؟!

مميزاØ األساسية:

مظهري:

غذا�:

أستعمل أقدامي لتناول الطعام اللذيذ

أحب التأرجح كث½ا فأستخدم
فÈ العلوي للعب باألراجيع

املعلقة داخل قفيص.

ًأحب التأرجح كث½اًأحب التأرجح كث½اً فأستخدم

:Øمهارا

عالقتي باإلنسان:

أعترب صديقاً جيداً لالنسان، ألنني أحب اللعب والتسلية، لذلك إن
أحببت أن أعيش معك أÚنى أن تهتم ببعض األمور األساسية ومنها:

-تقديم النظام الغذا� املتوازن من الحبوب والفاكهة والخرضوات.
-تغي½ مياه قفيص باستمرار ألنني نظيف و أحب االستح�م داÝاً.
-أن يكون القفص كب½اً ويحتوي عىل أرجوحة معلقة لÈ أستمتع-

بالتأرجح عليها.

‹ËÜ“<Ì€õ^ <VÅ]Ç¬]
Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ
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أصدقا�، أنا الببغاء، أعد من الطيور الذكية واإلجت�عية،

سأعرفكم يف لقائنا هذا عىل أهم حقائقي:

غذا�:

أستعمل أقدامي لتناول الطعام اللذيذ

واملتنوع وأفضل عادة تناول الت� الربي

وبذور دوار الشمس، باإلضافة إىل الجوز

والحبوب والث�ر.

أحب املكوث يف املناطق الدافئة

منها الهند وجنوب رشق آسيا

وغرب افريقيا.

أين تجد²:

املخاطر:
إذا اقرتب مني ثعبان خطر أقلد صوت الصقر

فيخاف الثعبان ويهرب بعيداً.

أتـميز برأيس الكب½ وعنقي القص½
ومخالبي املعقوفة ومنقاري الصلب

ك� أنني أتباهى بألوان رييش الزاهية
التي تتضمن األخرض واألحمر واألصفر. أحب التأرجح كث½اً فأستخدم

فÈ العلوي للعب باألراجيع
املعلقة داخل قفيص.

التكاثر:

يعترب املوسم ما ب� الربيع والخريف أفضل وقت للتكاثر،
فتضع زوجتي من ٢ إىل ٤ بيضات، وتحتضنها مدة ٣٠ يوماً

حتى تفقس الببغاوات الصغ½ة الجميلة.

أنا شديد الذكاء ألنني أقلد معظم األصوات التي أسمعها من حويل،
وهذا ما يجعلني مدلالً عند اإلنسان. ما رأيك أن تعلمني األحرف

األبجدية يا صغ½ي؟!

مميزاØ األساسية:

مظهري:

التي تتضمن األخرض واألحمر واألصفر.

مظهري:

:Øمهارا

عالقتي باإلنسان:

أعترب صديقاً جيداً لالنسان، ألنني أحب اللعب والتسلية، لذلك إن
أحببت أن أعيش معك أÚنى أن تهتم ببعض األمور األساسية ومنها:

-تقديم النظام الغذا� املتوازن من الحبوب والفاكهة والخرضوات.
-تغي½ مياه قفيص باستمرار ألنني نظيف و أحب االستح�م داÝاً.
-أن يكون القفص كب½اً ويحتوي عىل أرجوحة معلقة لÈ أستمتع-

بالتأرجح عليها.



أراك تأكل
 بشهية يا فهيم!

ما هذا الذي
تأكله؟

وما هو
الكمأ؟ هل هو نبات

طبيعي؟

هل بامكانك 
أن حتدثين عن الفطريات
 أكثر، انها كائنات تثري

 فضويل اآليل 
ال بأس يا صديقييا فهيم

العزيز، تعال معي اىل املخترب
ألحدثك أكثر عن الفطريات

وانواعها

كال يا بسيط
ان الكمأ نوع من أنواع

الفطريات
والفطريات هي» 

كائنات حية ال تصنع 
غذائها بنفسها ألنها ال 

حتتوي على جذور وال 
سيقان وال أوراق 

مثل النباتات

إنه «الكمأ»
يا عزيزي، األكلة املفضلة

عندي



انظر يا صديقي
الصورة على اليمني هي للمشروم 

والصورة على اليسار هي للكمأ، وهذان هما 
أشهر نوع من الفطريات، وهما يظهران يف 

األماكن الرطبة من الرتبة

وهذا هو النوع الثاني 
من الفطريات انه: العفن، ويظهر عادة على 
الطعام التالف مثل هذا الرغيف من اخلبز، 

لذا علينا أن نتجنب أكله 

كما ترى: كل انواع 
الفطريات ذات فائدة معينة
لالنسان فشكرا هللا على هذه

النعمة

فعال يا فهيم..
احلمد هللا على 
نعمة الفطريات

ت
مت

وهذا هو النوع
الثالث واألخري انه: اخلمرية

وحنن نستخدمها يف العجني لكي
خيتمر ونصنع منه اخلبز 

اللذيذ

وهذا هو النوع
الثالث واألخري انه: اخلمرية

وحنن نستخدمها يف العجني لكي
خيتمر ونصنع منه اخلبز 

اللذيذ

مخرية

ولكن احذر فان بعض
انواع املشروم سام وال جيوز 

لالنسان ان يأكله، وأنا كنت آكل
من الكمأ املوجود يف الصورة 
اليت على اليسار ألني احبه

١٥١٥
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مسمى،يلقبه  على  اسم  «سعيد»  العم 
يهوى  فهو  السعيد،  باملهرج  اجلميع 
شفاه  على   a smile البسمة        رسم 

الناس، لذلك  يعمل كمهرج .
الشوارع  أحيانا   Clown املهرج  جيوب 
Streets وهو يرتدي زيا مزركش األلوان، 

ويضع قناعًا ذا لون أبيض، ويدهن أنفه 
دوائر  شكل  على  باألمحر  ووجنتيه 
circles. ويف أحيان أخرى يقدم عروضه 

١٨·Á√eÖ]Ê<kâ<ÅÇ√÷]

املهرج السعيد

- yawn  يتثاءب -  zoom  يكرب



. Circus بالسريك
حبركات   Dancing يرقص  السعيد  املهرج  ترى  ما  كثريا 
دوما  حيمل  غريبة..    voices أصواتًا  ويصدر  مضحكة، 
يف جيبه كريات Pellets صغرية، جيعلها تتطاير عاليا 

حبركات سريعة دون أن تسقط. 
تارة يوقف السيارات Cars يف الطرقات ويلعب play مع 
 Bicycle أصحابها، وأخرى يداعب فيها أصحاب الدراجات

.. ال أحد يسلم من مرحه  صغريا كان أم كبريا.
عرضه  ينهي  حني  لذلك  السعيد،  املهرج  حيب  الكل 
يصفق اجلميع  everybody له حبرارة، ما يشعره بسعادة 

غامرة.

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬]
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- yawn -  x-ray  يتثاءب
يعمل أشعة
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<]4n“<ÎÇ√jfi<˜
<’]ÜË<Çœ <:Èfle<^Ë
<‘◊“`ËÊ<|^ä€j÷]

<‰fi]<Í7c<^Ë
=^”e<lÁë

lÁë<‰fi]
=|^ä€j÷]

ÎÇ÷Ê<^Ë<Ö]Ñu
<Çœ <Ûõ^é÷]<‡⁄<h3œi<˜

|^ä€j÷]<‘◊jœË

=Í”fË<|^ä€j÷]
‡⁄<ÏÇu]Ê<^„fi_<Çe<˜

‰◊Èu<

<Å^”Ë<%˘]
<‡⁄<Çq_<;jÈ÷<H;◊jœË

ÍfiÇ¬^äË

<JJ|^ä€j÷]
<Çu_<˜<·_<ÊÇfË<JJ|^ä€j÷]

|^ä€j÷]<g¨<^fl‚

Âaaaaaaa

Âaaaaaaa
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Ç¬^â`â<^fi_
|^ä€j÷]

<�̂œ∑_<‡”i<˜
‘◊“`Ë<ÕÁâ

<±]<ÎÜøfi]
=—]àŒà÷]xfë]<‰iÁ⁄

�]ÇÈ“_

<·]ÇËÇ÷]<ÂÑ‚< �Ñ÷_<^⁄
ÿñÀπ]<Í⁄^√õ<^„fi]

<Ìfl√÷<·Á”i<ÇŒ
‘äÒ]Ü <^⁄Å<‡⁄

<‘÷^fl‚<H¯“
<lÁ⁄`âÊ<Ífi^flâ]<∞e<ÅÊÅ

<%<]É]<%˘]<‡⁄
ÍfiÊÇ¬^äi

]ÊÖÑuc
Ÿ^j¶<‰fi]

<‹“ÁqÖ_
ÍfiÊÇ¬^â

<H�̃ ^j¶<kä÷
Í¬Á⁄Å<±]<Üøfi_

<—ÇíË<Çu_<˜
xÈâ^€j÷]<≈Á⁄Å

Ífi^flâ_<HÂaaaaa
�]4n“<;πˆi

kí◊°<Çœ÷
%˘]<‡⁄<·˚]

<^€◊“<ÍfiÅ^fi
·]ÇËÇ÷]<‘jr¬á_

<·_<Õ^°<˜_
[‘◊“a

ãÈ◊ <H¯“
<Î4∆<Çu_<‘÷^fl‚<
<·]ÇËÅ<‡⁄<‘í◊≠

·^flâ˜]

ت
مت
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سأل الطالب أستاذ 
اللغة العربية: هل 

مازال الضمري
 املتصل متصًال أم 

رد عليه أحد؟

سأل املدرس الطالب:
اذكر يل اسم شيء ال 
يذوب يف املاء غري 

اخلشب واحلديد..
فقال التلميذ: انه 

السمك يا أستاذ.

٢٧٢٧
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<ÏÇ{◊e<±c<Ü ^{â<ÿ{È◊}<‰{5]<¯{qÖ<·_<·^{⁄à÷]<‹{ËÇŒ<ª<Ó{” �̈
<Çfl¬<‰fu^íe<Óœj÷]<ÂÜÀâ<ÿfŒÊ<H‰eÖ^Œ_<ò√e<ÏÖ^Ëà÷<ÏÖÊ^•

JÌfi^⁄_<‰÷]Á⁄_<‰{ËÇ÷<’ÜiÊ<H|^{Ài<ÏÜr{ç
<ÇÈ√Ë<·_<‰{fu^ë<ò Ö<ÂÜÀ{â<‡{⁄<Å^{¬<∞{uÊ<
<Ÿ^ŒÊ<ÏÇ{◊f÷]<Í{ï^œ÷<ÿ{È◊}<Ó”j{ç]<J‰{÷^⁄<‰{È÷c
<Çfl¬<9u^ëÊ<^fi_<^fl√€jq]<Íï^œ÷]<^„Ë_<V‰÷
<·˚]<Á{‚Ê<HÎÜÀ{â<ÿ{fŒ<|^{Àj÷]<ÏÜr{ç
<Çfl¬<Ìfi^⁄_<Í÷]Á⁄_<‰{jÈ�¬_<Ífi_<Ü{”fl�Ë

JÏÜré÷] <‘◊i
<<±] <ÅÁ{√i <·_ <Á{qÖ_ <VÍ{ï^œ÷] <Ÿ^{œ 

<‘{◊√÷ <H¯{È◊Œ <Ü{”ÀiÊ <ÏÜr{é÷] <·^”{⁄
<‘{◊√÷<Ê_<Ü{}a<ì~{é÷<‘{÷^⁄<k{È�¬_
<g{◊õÊ<HkÈ{äfiÊ<ÏÜr{é÷]<k{†<‰{jfl Å
<ª <ÂÜ{øjflË <·_ <‰{fu^ë <‡{⁄ <Í{ï^œ÷]

J^ñœ÷]<ã◊•
<Í{ï^œ÷] <ÿ«{éfi]Ê <Hÿ{È◊} <g{‚É
<Ï`{r  <k{Àj÷] <‹{m <Hå^{fl÷] <^{Ë^ñœe
<Ç{œ÷ <V‰{÷ <Ÿ^{ŒÊ <ÿ{È◊} <g{u^í÷
<ÿ{ëÊ<‰{fi_<Ç{œj√i<ÿ{‚<Hÿ{È◊}<Ü{}`i
<g{u^ë<Ÿ^{œ <[ÏÜr{é÷]<·^”{⁄<±c
<HÍ{ï^œ÷] <ÎÇÈ{â <^{Ë <‡{æ_ <˜ <Vÿ{È◊}
<^{„flÈu<H^{fl‚<‡{⁄<ÏÇ{È√e<ÏÜr{é÷]<‘{◊j 
<·^”{⁄<ÕÜ{√i<k{fi_<�]Éc<VÍ{ï^œ÷]<‰{÷<Ÿ^{Œ
<‘{ffiÑe<k{ 3¬]<¯{„ <H]Ç{Èq<ÏÜr{é÷]
<Íï^œ÷]<^“É<·_<ÿqÜ÷]<’ÖÅ` <[^ñË_
<Õ3√Ë<·_<‡⁄<�]ÜÀ⁄<Ç´<%Ê<H‰{e<ƒ{ŒÊ_

J‰{ËÇ÷<Ÿ^{π] <ÅÁ{qÁe

القاضي والشجرة

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة 
عن ذكاء احد القضاة وهي بعنوان:

Èh\Ê÷’\;ÏŸ]Ÿ^;UÄ\Å¡\
È÷¡;Å⁄•;–˜�›\;U;‹ÊàÑ;
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