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

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
ابتدأت السـنة الدراسـية اجلديدة، وأنـا فرح جدًا 

بعودتي اىل مدرسـيت العزيزة، سـألتقي جمددًا بزمالئي يف الدراسـة، 
وسـتكون أيامـًا حلـوة نقضيهـا معـًا، حيـث ينافس بعضنـا بعضًا يف 

حتصيـل العلـم ونيل أعلـى الدرجات.
كـم أنـا سـعيد أيضـا بلقائـي بأسـاتذتي، انـين احرتمهـم كثـريًا 

واعتربهـم مثـل آبائـي، فهـم أصحـاب فضـل كبـري علينـا، انهـم 
وعلينـا  كبـرية  مكانـة  فاملعلـم  صاحـب  ويوجهوننـا،  يعلموننـا 

احرتامـه وتوقـريه، وصـدق الشـاعر حـني قـال:
((قف للمعلم أوفه التبجيال          كاد املعلم أن يكون رسوال))
اصدقائي االعزاء.. أدعوكم اىل أن تهتموا بتحصيلكم العلمي، 

فهو زادكم الذي تنالون به الكرامة والعيش الرغيد، فال يلهكم 
عنه اللهو واللعب، فقد لعبنا مبا 

فيه الكفاية يف أيام العطلة 
الصيفية، وقد حان الوقت 

للجد واالجتهاد..
ودمتم ساملني.

٥٥



رسوم:حممد رامزاعداد: سراج اجلراد

يف بالد الشام كانت هناك مدرسة معروفة لتحفيظ 
اتقياء  اساتذة  عليها  يشرف  كان  الكريم  القرآن 
حول  الطالب  من  عدد  جلس  يوم  ذات  خمتصون، 
من  حيفظون  ما  ويسمعونه  له  يستمعون  معلمهم 
امسه  بينهم  من  طالبا  ولكن  احلكيم،  الذكر  آيات 
اثناء قراءتهم  ناصر كان كثري االستهزاء بالطلبة 
خباصة اذا اخطأ أحدهم بلفظة او باحكام التجويد 
معه  تنفع  ومل  منه،  مجيعهم  الطالب  فغضب   ،
التصرفات النها  معلمه باالمتناع عن هذه  كلمات 

ليست من اخالق محلة القرآن.
حان وقت الطالب ناصر لتالوة ما حيفظ، وما ان بدأ 
بالتالوة حتى نسي ما حفظه وبدأ بالتلعثم وعدم 

القدرة على القراءة بالطريقة الصحيحة.
الذي كان يهزأ  شعر باخلجل النه وقع يف الشيء 
به من زمالئه، وعلى الفور همَّ باخلروج من حلقة 
االنتظار  منه  معلمه  فطلب  املكان،  ومغادرة  العلم 
وقال له: يا بين كل احلسب منتهاه اىل االدب وال 
يرأس من خال من األدب وصبا اىل اللعب، وإن طلب 
االدب من مجال احلسب وان صالح العقل يف األدب.
عليه  طالب  ابي  بن  علي  االمام  قاله  ما  وتذكر 

السالم: أكرب العيب أن تعيب ما فيك مثله

جزاء االستهزاء
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الصامد المجاهد 
أبو ليلى األنصاري
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كان ارنب مجيل يعيش يف الغابة، وكان 
عدوه الثعلب حياول اصطياده ولكن االرنب 

كان يتخلص منه بذكائه. 
دائما يبحث عن  املاكر كان  الثعلب   ولكن 
افكار جديدة، يف صباح احد االيام قرر 
الثعلب ان جيرب فكرة جديدة تساعده يف 
االرض  على  فتمدد  الذكي،  االرنب  صيد 
يف مكان قريب من بيت االرنب لكي يبدو 
انه ميت، وعندما يأتي االرنب فإن فضوله 
سيدفعه ملعرفة ما به، وعندها سيقبض 

عليه ويأكله. 

‡äu<Çfl„⁄<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Îá^∆<ÌËÅ^fi<VÅ]Ç¬c

ذكاء أرنب
حكاية من الرتاث األمريكي
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وهكذا اغمض الثعلب عينيه ومّثل بانه ميت وراح ينتظر.
وبعد قليل مّر االرنب وشاهد الثعلب املدد قرب الشجرة وتساءل: هل مات الثعلب 

ام هي حيلة من حيله؟ 
ولذلك فكر بطريقة يكشف بها خداع الثعلب فوقف قريبا منه وصاح: لقد 
الثعالب  ارى شيئا غريبا فعندما متوت  الثعلب، يا له من مسكني، ولكّين  مات 
ترفع رجليها وتفتح فمها، فمايل ارى هذا الثعلب وقد مدد رجليه واغلق فمه؟

االرنب  كلمات  الثعلب  مسع  وعندما   
قرر ان يفتح فمه ويرفع رجليه لكي 
يوهمه بأنه ميت فعًال، وعندما شاهد 
االرنب ما حدث ضحك كثريًا  وقال: 
«أيها املاكر هل ظننت انك ستغلبين» 
ثم هرب بعيدًا قبل ان يلحقه الثعلب 

بعد ان فشلت حيلته .

«عسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا» ‡äu<Çfl„⁄<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Îá^∆<ÌËÅ^fi<VÅ]Ç¬c
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إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

الصحراء القطبية!

معدل سقوط ا�مطار في القارة القطبية 
الجنوبية ال يزيد عن 10 سم في العام، ولذا 

فهي تسمى بـ «الصحراء القطبية».

أصغر 
خفاش!

ــر أنــــواع  يـــوجـــد فـــي تـــايـــالنـــد أصـــغـ
المسطح،  بأنفه  ويتميز  الخفافيش، 
وحجمه الذي يقترب من حجم النحلة، 

ويتراوح وزنه حوالي 1.5 - 2 غرام.

االســم  هــذا  ــة»  ــزراف ال «ســوســة  حشرة  اكتسبت 
بسبب عنقها الغريب الذي يشبه عنق الزرافة، هذه 

الحشرة توجد في الساحل الشرقي ©فريقيا،
يبلغ طول عنق ذكر سوس الزرافة 25 ملم. 

سوسة الزرافة!

١
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مركز «لو ريفو»!

أثقل دراجة!

في قواميس اللغة الصينية 
يصل عدد حروف هذه اللغة 
ولكن  حــرفــا،   47035 ــى  إلـ
القارىء الجيد يحتاج من 5000 
وباقي  فقط  حــرف   7000 إلــى 
االستعمال،  قليلة  ــرف  ا�ح
 2000 من  أقــل  يعرف  من  أمــا 

حرف فإنه يعتبر أمي¹.

مبنى  الــعــالــم  فــي  المباني  ــرب  أغـ مــن 
في  الذهنية)  للصحة  ريفو»  «لــو  (مركز 
والــذي  ا�مريكية،  فيجاس  الس  مدينة 
قام بتصميمه المعماري العالمي «فرانك 
الذي  الدماغ  عالم  عن  يعبر  حيث  جيري» 

يصعب علينا فهمه حتى اليوم.

الحروف الصينية!

عضالت!عضالت!عضالت!
يصل عدد عضالت 

الجرادة إلى 900 عضلة 
تقريبا، بينما يمتلك 

ا�نسان 620 عضلة فقط، 
ولكن تتفوق عليهما 

بعض الديدان التي 
تمتلك أكثر من

 1000 عضلة.

المصري  المرمى  حارس  أصبح 
العب  أكبر  الحضري»  «عصام 
إذ   ، العالم  كأس  في  يشارك 
يوما   161 و  عاما   45 عمره  بلغ 
عند مشاركته في مباراة مصر 
السعودية في مونديال  أمام 

روسيا للعام 2018. 

أكبر حارس مرمى!
في عام 2016 قام 
ا�لماني «فرانك 

دوس»، بتصنيع دراجة 
هوائية هي ا�كثر ثقال 
في العالم، حيث يصل 

وزنها إلى 940 كجم.

٤
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ما هذه 
املروحة الضخمة 

يا فهيم؟

ولكن موّلد
 الكهرباء

يعمل بالوقود 
االحفوري

صحيح، ولكنين
اسعى اىل توليد

 الكهرباء من الطاقة
 املتجددة

وما هي الطاقة
 املتجددة يا صديقي

 العزيز؟

انها حركة الرياح
 او حركة املياه او
 حرارة الشمس

تسمى بالطاقة
 املتجددة ألنها مستمرة

 بشكل دائم وال تنفد بسرعة، 
فالرياح واملياه تتحرك باستمرار 

كما أن الشمس تشرق يوميا 
لتعطينا احلرارة

 والضوء

أما الوقود االحفوري
الذي نستخدمه حاليًا يف 

السيارات واملولدات فهو غري 
متجدد ، ألن كميته حمدودة 
يف الطبيعة وال يتم تعويضه 

بسهولة

حكاية 
الطاقة 
املتجددة

انها مولد 
للطاقة الكهربائية 

باستخدام الرياح

١٤
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حسنًا، وكيف نستفيد 
من الطاقة املتجددة لتوليد 

الكهرباء يا فهيم؟

لقد اخرتع
 االنسان أجهزة

 حديثة تعمل على االستفادة 
من الطاقة املتجددة لتوليد 

الكهرباء

واالستفادة من الطاقة
 املتجددة مهم جدًا النه ال يسبب 

خمّلفات مؤذية كما هو احلال 
يف الوقود األحفوري الذي يسبب 

أمتنىالدخان ويلوث البيئة
 أن نستبدل الوقود 

االحفوري بالطاقة املتجددة 
لننعم ببيئة نظيفة

ت
مت

فهنالك
( اخلاليا الشمسية)

اليت حتول حرارة الشمس 
اىل طاقة كهربائية 

مفيدة

وهنالك
(النواعري احلديثة)

اليت حتول حركة املياه اىل 
طاقة كهربائية

 كذلك

وهنالك
(املراوح العمالقة)

اليت حتول حركة الرياح 
اىل طاقة كهربائية

 أيضا

١٥١٥
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<%^√÷]<ª<·�Á◊⁄<Ÿ^{{âÖ]<ŸÊ]Ê١٩٥٦<›^{{√÷]<ª<Å]Ç{{«e
J١٩٥٤ <›^{{¬ <Ì{{È”ËÜ⁄˘] <ÏÇ{{vjπ] <l^{{Ë˜Á÷] <ª

١٦·Á√eÖ]Ê<ÌÈfi^$<ÅÇ√÷]



VŸ^fœj{{â˜]Ê<Ÿ^{{âÖ˜]<^{{€‚<z∞{{j◊uÜ⁄<Ó{{◊¬<·Á{{ËàÀ◊j÷]<ÿ{{€¬<Ç{{€j√Ë
<o{{Èu <HÌ{{ÈfiÁËàÀ◊j÷] <Ì{{�-] <‡{{⁄ <_Ç{{fi <V <Ÿ^{{âÖ˜] <±Ê˜] <Ì{{◊uÜπ]
<ÿ{{}ÇË<zlÁ{{í÷]<Ω^{{œj÷^e<·Á{{ ÊÜ”Èπ]Ê<ÖÁ{{í÷]<Ω^{{œj÷^e<]4{{⁄^”÷]<›Á{{œi

<±] <^{{€„◊ËÁ†Ê <‰{{e <î^{{} <2{{”⁄ <±] <ÏÖÁ{{í÷]Ê <lÁ{{í÷] <‡{{⁄ <ÿ“
<∞iÖ^{{ç˜] <tà{{⁄ <‘{{÷É <Ç{{√e <‹{{jË <z∞j{{äÈõ^fl«⁄ÊÜ„“ <∞iÖ^{{ç]
<^{{‚Ç√e<g{{‚Ñi<z^{{√⁄<lÁ{{í÷]Ê<ÏÖÁ{{í÷]<ÿ{{€†<ÏÇ{{u]Ê<ÏÖ^{{ç]<t^{{jfi˜

JDÿ{{ËÖ˜]E<Í{{Ò]Á7]<–{{ËÜõ<‡{{¬<Á{{¢]<2{{¬<^{{„n√fÈ÷<Ÿ^{{âÖ˜]<2{{”π
<Ì{{◊n€jπ]<Ÿ^fœj{{â˜]<ÏÇ{{uÊ<›Á{{œi<<VŸ^fœj{{â˜]<Ì{{Èfi^n÷]<Ì{{◊uÜπ]
<‡⁄<Ì◊âÜπ]<ÏÖ^ç˜]<Ω^œj÷^e<Î]<zÌÈ◊€√÷]<ã”√e<·ÁËàÀ◊j÷]<á^„ú

<ÏÖ^ç]<ÿíÀi<‘÷É<Ç√e<z^„jËÁœj÷<Ÿ^fœjâ˜]<2”⁄<±]<^7^}Å]Ê<ÍÒ]Á7]
<±]<‹m<ÏÖÁí÷]<2”π<ÏÖÁí÷]<ÏÖ^{{ç]<g‚Ñj <zlÁí÷]<ÏÖ^{{ç]<‡¬<ÏÖÁí÷]

J·ÁËàÀ◊j÷]<Ì¬^5<±]<‹m<lÁí÷]<2”π<lÁí÷]<ÏÖ^ç]<g‚Ñi<^€flÈe<z·ÁËàÀ◊j÷]<Ìç^ç

‡{{⁄Ê<zÌ{{È¬^flí÷]<Ö^{{€Œ˜]<±]<Í{{Ò]Á7]<‡{{€ <zÖÁ{{�j÷^e<‰{{i^Ë]Çe<Ñ{{fl⁄Ê<Ï^{{fiÜπ]<Ñ{{}]<
Ì{{È ^ï]<l^{{⁄Ç}<lÜ{{„æ<^{{€“<zÌv�{{ä⁄<Ì{{ç^ç<±]<4{{f“<9{{é}<—ÊÇ{{flë<
JJŸ^fœj{{â˝]<Á{{â<‡{{⁄<Í{{fi^√i<:{{÷]<‡{{“^⁄¯÷<ÿ{{e^”÷]<Ì{{⁄Ç~“<^{{„e<∞“3{{é€◊÷<
·^”{{⁄˜^e <Ö^{{í  <zk{{Èfi3fi˜] <Ü{{í¬ <ÿ{{}Å <·] <±] <ÖÁ{{�j÷^e <á^{{„¢] <Ü€j{{â]<
Ã{{i^7]Ê <k{{Èfi3fi˜] <Ì{{√e^j⁄ <Ê] <k{{Èfi3fi˜] <Ó{{◊¬ <‡{{⁄ <Ü{{ç^fπ] <o{{f÷] <ÏÇ‚^{{é⁄<
Å^{{√e˜]<Ì{{Èm¯m<l^{{fiÁËàÀ◊i<lÜ{{„æ<^{{€“<z·Á{{ËàÀ◊j÷] <Ì{{ç^ç<2{{¬<Í{{“Ñ÷]<
ã{{ ^flji<l^“Ü{{é÷]<k{{÷]á^⁄Ê<zÏ4{{n“<ÏÜ{{Ë^«⁄<l^{{fi^”⁄^e<ÔÜ{{}]Ê<
Ì{{À◊jß <l^{{ÈflœiÊ <·]Á{{÷]Ê <›^{{ru]Ê <Ÿ^”{{ç^e <Ç{{ËÇ¢] <|Ü{{õ <ª

<‹7Áu<‡⁄<%^{{√÷]<ª<ÖÊÇË^⁄<·Ê4{{ <zå^fl◊÷<s⁄]2÷]Ê<Ö^{{f}˜]<ÿ“<o{{fË<Á{{„ <zÌ{{È⁄¯¬]<Ì◊È{{âÊ<‹{{‚]<·Á{{ËàÀ◊j÷]<2{{j√Ë
<Ó{{◊¬<Ç¬^{{äi<:{{÷]<Ì{{“Ü£]<‡{{¬<‹{{‚Ç√fË<·Á{{ËàÀ◊j÷]<›^{{⁄]<Ì{{◊ËÁõ<l^¬^{{ä÷<åÁ{{◊¢]<·]<˜]<H‹{{„iÁÈe<ª<·Á{{ä÷^q<‹{{‚Ê

<‡⁄<ÿ◊œËÊ<z∞√÷]<ÎÉˆ{{Ë<‰fi]<^€“<zŸ^{{Àõ˜]<^{{ëÁí}<‹{{„i¯ñ¬<Ì{{ËÁœi
<Ïà‚^q<l]Á{{ë]Ê<]ÖÁë<·Áœ◊jË<‹{{„ <H‹{{„¬]Çe]Ê<‡ËÇ‚^{{éπ]<Ÿ^{{È}

<zl¯.]Ê<gj”÷]<Ï]ÜŒ<ÿ√Ài<^€“<‹{{7^È}<Í{{€fli<˜
<DpÖÊà{{fiÖ^ <Á{{◊È E<≈3{{~π]<‰{{√ŒÁjË<·^“<^{{⁄<]Ñ{{‚Ê
<ƒ⁄<ÂÜõ^ß<‡{{{{{⁄<ÖÑ{{uÊ<·ÁËàÀ◊j÷]<Çœjfi]<ÎÑ÷]

<ÎÜ”{{{{{{jf⁄<‡{{⁄<·^“<‰{{fi]
Já^{{{{{„{{{{{r{{{{÷] <]Ñ{{{{{‚
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جتربة ليلى

  sit
جيلس

 touch
يلمس



قالت ليلى: « أمي، هل تعرفني كيف جنعل لون الكرفس  celery أمحر ؟».
ليلى: « حماولة جيدة.. دعينا  األم ضاحكة: «نطليه باأللوان» فأجابت  ردت 
 the الكرفس اىل األخضر  Experiment مثرية حنول فيها لون  نقم بتجربة  

.«green

وغصن   اللون،  أمحر  وحربًا  شبه ممتلئ    Cup water ماء  كوب  ليلى  أحضرت 
.Refrigerator كرفس من الثالجة branch

جلست على الطاولة Table يف املطبخ the kitchen.. وقالت ألمها: « سنبدأ اآلن».
ثم  أمحر،  املاء  لون  صار  حتى  املاء،  كوب  يف   Red ink األمحر  احلرب  وضعت 
غمست الكرفس فيه من جذوره ، تاركة أوراقه تطل  Overlooking خارج الكوب.

 Two days سألت األم: «ماذا سيحدث اآلن؟»، فردت ليلى: «سنرتكه يومني 
هكذا».

مّر يومان وقد حتول لون الكرفس إىل األمحر the Red  حقًا.

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬]

١٩١٩

Quail
يذبل

 ride
يقود
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<Ö̌^€äπ]<ƒñi<]É^π
^π]< �å`“<ª

<ȟÜç_<Ó�ju
<^Ë<Ì�ÈfiÇ√⁄<�̂‚^È⁄

<ÍœËÇë

األوَّل: هل تعلم أنَّ 
الطبيب نسي أسفنجة 
يف بطين يا صديقي

الّثاني: وهل تشعر 
باألمل؟

األوَّل: ال، ولكنَّين أشعر 
بالعطش

الّزوُج البخيل: ماذا 
رِت لنا على الغداء حضَّ

الّزوجة: زيت وزعرت
الّزوج: أال تكفني 

عن اإلسراف؟ 
صنفان 
يف يوم 

واحد!

ما الشيء الذي 
يأكل وال يشبع، 
فإذا شرب املاء 

مات؟

...............................................................

اجلواب: النار

تعلَّم من األمواج كيَف 
تكون املثابرة

ومن الفصول الّنظام
راحة،  ومن الّنور الصَّ

ومن قنرب املعرفة

٢٧٢٧
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<^€„œËÜõ<ªÊ<H^√⁄<]Ü ^â<∞œËÇë<·_<Ÿ^œ�Ë<J
<‡{¬ <pÇ{vjfi <^{fl¬Å <VÍ{fi^n◊÷ <^{€‚Çu_ <Ÿ^{Œ
<·Á”i<·]<Ó{fl≥_<^fi_<VÍ{fi^n÷]<‰{÷<Ÿ^{œ <J^{fli^Èfl⁄_
<^„ ÁëÊ<^„flf÷<‡{⁄<ƒÀjfi^ <Ï4{n“<�›^{fl∆_<Í{÷
<·Á”Ë<·_<Ófl≥_<^fi_Ê<VŸÊ˘]<‰÷<Ÿ^{œ <J^{„€£Ê
<ÿ“`i<^„◊√q` <h^ÒÑ÷]<‡⁄< �ƒÈ�Œ<Í÷

<=<‘¨Ê<V^fï^∆<Í{fi^n÷]<Ÿ^œ <=<ƒf{éiÊ<‘{€fl∆
<Ÿ^{œ <[<‘{÷É<Í{√⁄<ÿ{√Ài<]É^{€◊ <‘{œËÇë<^{fi_
<=<^{ç_<^{⁄<Ó{fl≥_<·_<Í{œu<‡{⁄<‡{”÷Ê<VŸÊ˘]
<H^{€„flÈe<Ö^r{é÷]<Çj{ç]Ê<H·^{œËÇí÷]<Üq^{éi
<J^€„e<Üµ< �ÿqÖ<ŸÊ_<‹{”ù<^{ÈïÜË<·_<^{œÀi^ 
<∞�Œ�á<ÿ€¨<Ö^∑<‰√⁄Ê< �'È{ç<^€„È◊¬<ƒ{◊� 
<Ç{◊q<‡{⁄<∞{¬Áflí⁄<‡{Ë^¬Ê<Î_<Hÿ{ä¬<‡{⁄
<^€‚Ö^r{ç<‡{¬<Â^{mÇu<∞{uÊ<Jÿ{ä¬<^{€„È Ê
<H‰{Ë_Ö <Â˜`{âÊ <Hh^{ÒÑ÷]Ê <›^{fl∆˘] <îÁ{íû
<Óju<H∞{�Œ �à÷]<x{j Ê<HÂÖ^{∑<‡{¬<'È{é÷]<Ÿà{fi
<!]< �gë<VŸ^Œ<‹m<h]3÷]<ª<‰◊“<ÿä√÷]<Ÿ^â
=<∞{œ∑_<^{fiÁ”i<%<·c<ÿ{ä√÷]<]Ñ{‚<ÿ{n⁄<Í{⁄Å
<ÎÑ{÷]<'È{é÷]<]Ñ{‚<ª<Í{Ò^ŒÇë_<^{Ë<‹{”Ë_Ö<^{⁄
<·_ <ŸÁ{œÈ÷ <‰{◊“ <‰◊{ä¬ <ƒ{Èï
<ã{È÷_ <[·^{œ∑_ <∞{œ∑˘]
<ÌÈf∆<Ÿ^€¬`e<›ÁœË<‡⁄<–∑˘]

[^{7 <Ó{fl√⁄ <˜

من األحمق؟

أحبتي هل تعلمون ما معنى (األحمق)؟ 
مق لتفهموا املعنى وهي  سأخبركم قصة عن احلُ

بعنوان:

Íi]Á◊÷]<Ì⁄^⁄_<VÅ]Ç¬]
Í◊¬<Ç€¶<—¯�fi]<V<›ÁâÖ<

٣٠·Á√eÖ]Ê<ÌÈfi^$<ÅÇ√÷]





فكرة ورسوم: لينا الزيبق


