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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
يشـكو بعض اصحابي من نسـيان احلـل الصحيح 

أثنـاء االمتحـان، مـع انهـم قضـوا سـاعات طويلة يف مراجعـة الدرس 
يف البيـت، فعرفـت أن طريقة مراجعتهم للـدرس كانت خاطئة.فهم 

يقـرأون الـدرس مـرة ومرتني وثـالث ليحفظونه، ثم يعطـون الكتاب 
ألحـد افـراد اسـرتهم ليسـأهلم عّمـا قـرأوه، فـريددون مـا حفظـوه 

بشـكل صحيـح، ولكنهـم يف يـوم االمتحـان ينسـون مـا كانـوا قـد 
حفظـوه يف البيت.

أصدقائـي.. ان هـذه املراجعـة غري نافعة، ألن دماغ االنسـان ميكن 
أن حيفـظ كثـريًا مـن االشـياء ملـدة قصـرية، وسـرعان مـا ينسـى 

هـذه األشـياء يف اليـوم التـايل، لـذا عندمـا نراجـع الـدرس علينا 
ان نفهـم احلـل وليـس علينا أن حنفظـه ، وعندما نطلـب من أحد 

افـراد األسـرة اختبارنا، فيجب أن جنعلـه خيتربنا حتريرًا، أي يكتب 
لنـا السـؤال يف الورقـة وجنيـب عليـه 

يف الورقـة فـال نكتفـي بقـراءة 
احلـل شـفهيًا، فـان الكتابـة 
تسـاعد االنسـان على الفهم 

واحلفـظ بشـكل افضل.
ودمتم ساملني.
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رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

أسعد  هو  من  وزيره:  مرة  ملكًا سأل  أن  حيكى 
الناس؟

يذهب  أن  امللك  من  وطلب  قليًال  الوزير  فكر 
معه يف رحلة.

اململكة  حقول  أحد  إىل  فأخذه  امللك  وافق 
حيث وجدا هناك فالحًا يعمل فسأله الوزير: 

كم جتين من املال من عملك هذا؟
قال الفالح: أربعة دنانري.

- وكيف تصرفهم؟
- دينار أصرفه على عيشي ودينار على ديوني 
ودينار أسلفه لغريي ودينار اعطيه يف سبيل 

اهللا تعاىل.

يف  وتعمل  فقري  أنت  وسأله:  امللك  فتعجب 
احلقول وعليك ديون فكيف تسلف غريك 

وتنفق يف سبيل اهللا؟!
ابتسم الفالح وقال: أما ديوني فهي حق والدّي 
فهو  تسليفي  وأما  إعانتهما  يف  العجوزين 
أكرب  ليكونا عونًا يل عندما  بولدّي  العناية 
الفقراء  إنفاقي يف سبيل اهللا فهو حق  وأما 
وأستيقظ  البال  مرتاح  أنام  وهكذا  مايل،  يف 

سعيدًا ألبدأ نهاري قانعًا مبا قسمه اهللا يل.
ما  معنى  هذا  وقال:  امللك  إىل  الوزير  نظر 
قاله اإلمام علي عليه السالم: أطيب العيش 

القناعة

الفالح القنوع
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حاصرها  قد  الصني  بالد  مدن  احدى  أن  حيكى 
فُأنهك  احلروب،  زمن  يف  طويلة  لسنني  العدو 
احلصار شعبها وجنودها وصار اجلميع خائفًا من 

هجوم األعداء.
قائد  على  وأرسل  كثريًا  املدينة  حاكم  احتار 

اجليش ورئيس األطباء وحكيم البالد.
قال امللك: أحتاج منكم وصفًا دقيقًا ملا حيدث.

فقال قائد اجليش: يا موالي، لقد نفدت الذخرية 
فلم يعد لدينا سهامًا كافيًة لصّد أّي هجوم.

امتألت  لقد  موالي  يا  األطباء:  رئيس  وقال   
اجلوع  بسبب  واملرضى  باجلرحى  املستشفيات 
واالمراض، وإذا مل نفك احلصار خالل أيام قليلة 

ستقع كارثة كبرية يف البالد .
شعر احلاكم بقلق شديد ونظر اىل احلكيم الذي 
ال  وقال:  فابتسم  جيري  ما  بهدوء  يتابع  كان 

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

قوة العقل
حكاية من الرتاث الصيين
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تقلق، يف غضون أيام سنفك احلصار.
دهش احلاكم وقال: كيف؟

مجع  الناس  مجيع  من  أطلب  احلكيم:  أجاب 
وعلى  الساحات  يف  ووضعه  قش  من  لديهم  ما 

الصّناع أن يصنعوا منه دمى على هيئة جنود.
لذلك  وحكمتك  عقلك  بقوة  أثق  احلاكم:  قال 

سأصدر األمر فورًا.
وهكذا صنعت الدمى على هيئة جنود من القش، 
وما  القلعة،  أسوار  احلكيم وضعها على  ثّم طلب 
إن وضعوها حتى انهالت سهام العدو على الدمى 
كاملطر وبعد ساعات كان لدى اجلند آالف السهام 

اليت انتزعوها من الدمى.

يوم  كل  القش  دمى  خيرجون  اجلند  وظّل 
حتى صارت لديهم ذخرية العدو كلها والعدو 
يف حرية من أمره، وقد نفدت ذخريته ومل 

يستسلم اجلند احملاصر.
كسر  من  البّد  واآلن  احلكيم  قال  أيام  بعد 
األخرى  للمدن  الطريق  وفتح  احلصار 
يبدأ  بأن  احلاكم  فأمر  مساندتنا،  لتستطيع 

اجلنود باهلجوم وجنحت اخلطة.
النصر  وقال:  احلكيم  مستشاره  احلاكم  شكر 
النصر  ولكن  السالح  امتالك  دومًا  يعين  ال 

احلقيقي هو سحب السالح من عدوك.
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إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

بيضـــه وال  البطريـــق طيـــر يضـــع 
يقـــوم  بـــل  أعشاشـــًا  لـــه  يبنـــي 
فهـــو  قدميـــه  فـــوق  بحملهـــا 
يضعها علـــى ا�رض ثـــم يرفعها 
على قدميـــه لحمايتها من برودة 
التجمد. ا�رض وخوفًا عليهـــا من 

الســـبع   الدنيـــا  عجائـــب  مـــن 
وهـــو عبـــارة عـــن ضريـــح كبير 
يعد جوهـــرة العمارة المغولية 
وهـــو مزيـــج مدهش مـــن فن 

ا¢ســـالمية العمارة 
وا¢يرانية والعثمانية.

فـــي  ا¢نســـان  يفـــرز 
يوم واحـــد عرقًا يقدر 
ويفقـــد  ليتـــر   0,7 ب 

شـــعرة.  100 حوالـــي 

في يوم واحد:

يضع بيضًا وال يبني عشًا:

تاج محل:

صغيـــرة  بعوضـــة  تخفـــق 
جدًا جناحيهـــا 62,760 مرة 

الواحدة. الدقيقـــة  فـــي 

سرعة مدهشة:
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معلـــم أثـــري هـــام فـــي باريـــس أمر 
بطـــول  بونابـــرت  نابليـــون  ببنائـــه 
خمســـين مترًا وعرض خمسة وأربعين 
متر واســـتغرق إنجازه حوالي 30 ســـنة.

توجـــد في الغابـــات المطيـــرة نباتات 
صغيرة  حيوانـــات  افتراس  تســـتطيع 
والجـــرذ  والطيـــر  الضفـــدع  مثـــل 
وتتواجد بكثرة في بورنو وأندنوســـيا 

. يا ليز ما و

ملـــك الغابة والحيوان المشـــهور بقدرته علـــى الصيد وتربعه 
علـــى عرش القـــوة هو حيـــوان كســـول فـــي الحقيقة حيث 

ينام ا�ســـد 16 ســـاعة في اليـــوم الواحد.

قوس النصر:

نباتات الحمة:

أسد الغابة كسوالً:
لـــم يعلـــم العالـــم بوجـــود منغوليا 
بوجـــود  ســـماعه  بعـــد  إال  الداخليـــة 
أطول رجـــل في العالـــم يعيش هناك 
وبعـــد  2,361م  طولـــه  يبلـــغ  والـــذي 
قياس طول الســـيد تشـــي منـــغ تبين 

فعـــًال أنه أطـــول رجـــل فـــي العالم.

أطول رجل في العالم:

١١
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كم أحب تنظيف 
الشارع من األوساخ 

يا صديقي فهيم

«التلّوث البيئي»

وما هو التلوث 
البيئي يا 

فهيم؟

وهل للتلوث
البيئي أنواع 
يا صديقي؟

بالتأكيد يا صديقي 
العزيز، وسوف اشرح

 لك ذلك عند وصولنا 
اىل املخترب

أتعرف أن هذا التنظيف 
يساعد على تقليل «التلوث

 البيئي» يا بسيط؟

التلوث البيئي هو:
اضافة مواد ضارة اىل البيئة تغري 

من خصائصها، حبيث تصبح 
البيئة غري نظيفة
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يتكون التلوث 
من انواع ثالثة 

هي:

اعداد: حيدر حممد الكعيب
رســـم: حــســـام الكـنـانـي

تلوث الرتبة 
وتلوث املياه 
وتلوث اهلواء

وكل ذلك حيدث بسبب 
اهمال الناس وسوء تعاملهم 

مع البيئة احمليطة بهم

لذا فان من
 مسببات التلوث البيئي هو 
رمي األزبال على اآلرض 

وحرق النفايات ورمي السوائل 
املتسخة يف مياه األنهار 

واآلبار وتدخني
 السجائر

لذلك علينا أن نتجنب كل 
شيء يؤثر على نظافة البيئة 

اليت وهبها اهللا تعاىل لنا
واحلمد هللا 
على نعمة 

اليئة النظيفة

ت
مت

١٥







١٨·Á√eÖ]Ê<Ìm¯m<ÅÇ√÷]



شعر: سراج اجلراد
رسم: ضياء احلجار
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كل  على  اآلن   «:Teacher املعلمة  قالت 
 Art فنيا  شكال  يصنع  أن  منكم  واحد 

form مجيال حليوانه املفضل».

ُترى ماذا سيصنع التالميذ the pupils؟
 the horse صنعت لبنى جمسما حلصان
فؤاد  أما  اجلمال،  يف  غاية  اللون  بين 
فقد صنع قطة  Cat ظريفة.. سارة كانت 

 ،Insects أسرار احلشرات  حتب معرفة 
 ladybird الدعسوقة   ويأسرها شكل 
احلمراء املنقطة باألسود، لذلك فقد 
بدت  دعسوقة  لتصنع  جبد  عكفت 

كأنها حقيقية.
مع  مضحكة  حكاية  لسمري  وكان 
زار  كلما  اليت   ،The frogs الضفادع 

٢٠·Á√eÖ]Ê<Ìm¯m<ÅÇ√÷]
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بيت جده، وجدها تنق بصوتها الرخم 
صنع  انزعاجه..  يثري  ما  الساقية  يف 
قائال:  وهتف  لضفدع  جمسما  مبرح 
ال   frog ضفدع  على  حصلت  «أخريا 

ينق».
 ،owl بومة  صنع  يف  الصغار  تفنن 

ذئبا  و   ،Swan إوزة  و   ،Duck وبطة 
Wolf مفرتسا.. فقالت املعلمة ضاحكة:» 

مزرعة  لدينا  صار  اآلن    .. أحسنتم 
حيوانات animal Farm يف القسم».

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬]
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وحينما تواجه اجليشان وقعت معركة عنيفة حيث هجم العمالقة (رجال امللح والطني) على الغزاة فحاولوا اهلروب خوفا من اصرار وقوة 
وصالبة العمالقة الشجعان فألتقطوهم ورموهم بقوة على األرض واجلدران وضربوهم ضربا مربحا فوّلوا هاربني من بالد الرافدين   

‡ËÇ ]Ü÷]<Å¯e<‡⁄<ìíŒ
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احللقة الثالثة   قصة: نعيم آل مسافر / سيناريو ورسوم: منصور البكري

ملخص ما سبق: بعد أن هجمت وحوش الظالم 
على بالد الرافدين، خرج حكيم املدينة ونادى 

رجال الشروكني األبطال، فخرج جنود من 
األرض خملوقون من ملح وطني هم حراس 

البالد األقوياء لريدوا شر املعتدين..



وبعد معركة ضارية وقف العمالقة ينظرون اىل هرولة الغزاة اجلبناء وهم يفّرون 
كاجلرذان خارج البالد بدون رجعة

وهكذا انتهت مهمة جيش الرافدين وأخذ الطني يهطل من اجسادهم 
الطيبة ليعود ويلتصق باألرض من جديد..

رفع الغرباء مشاعل النار وقذفوها 
على األهايل وأحرقوا البيوت

ÿfœ
π]<Å

Ç√
÷]<ª

<ÌÈ
œf÷

]
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   سرق لص دجاجة 
ونتفها وأكلها على 
ضفة النهر، فجاء 

اصحابها وسألوه: هل 
أنت من سرق 

الدجاجة؟
 فأجابهم: كال لقد 
رأيتها ختلع ريشها 

وتسبح يف النهر.

   مل يعرف تلميذ 
كسول احلل، فكتب يف 
ورقة االمتحان، صميت 

اليعين جهلي
 ولكن ال شيء حويل

 يستحق الكالم

ال تدرس بهـــدف النجاح فقط 
مـــا تعّلمتـــه مبجرد  فتنســـى 
خروجـــك من قاعـــة االمتحان

نصيحة قنرب..

٢٧
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<Ö �Ü{Œ<Ì{q^qÅ<Å^{È�ë]<‡{⁄<g{◊√n÷]<ã{ÚË<·_<Ç{√e
<ÜÀ{ä◊÷ <`{È„j  <H‰{iÅ^√“ <Ì{◊È£] <±c <Á{r◊÷]
<]Ñ{7<·^{íu<^{‚Ü´<Ì{eÜ¬<Üq`j{â]Ê<s{£]<±c
<Óœj÷]<‰jeÜ¬<ÅÁ{œË<g{◊√n÷]<·^“<^{€flÈeÊ<öÜ{«÷]
<^{fi_<Vg{◊√n÷]<�ÅÜ{ <‰{j„qÊ<‡{¬<‰÷`{â<ÎÑ{÷]<‘{ËÇ÷^e

Jt^{qÇ÷]<ÿ“_<‡{⁄<< �k{f�i<Í{fi˘<s{£]<±c<g{‚]É
[Ö^ �”⁄<kfi_Ê<‘e<–m_<ÃÈ“<‡”÷Ê<V‘ËÇ÷]<Ÿ^œ 
Jt^qÇ÷]<·Á◊“`Ë<˜<t^r£]<·˘<Vg◊√n÷]<Ÿ^œ 

<svÈ÷<Ì{eÜ√÷]<Ç{√í <g{◊√n÷]<›¯”{e<‘{ËÇ÷]<–{mÊ
<Ì{q^qÇe<]Ü{⁄<Ì ^{ä⁄<]Ö^{â<·_<Ç{√eÊ<Hg{◊√n÷]<ƒ{⁄
<^€“<^„e^q` <‰j„qÊ<‡¬<g◊√n÷]<k÷`{ä <ÌflÈ5
<k{√5 <^{„fi˘ <Ì{q^qÇ÷] <k{uÜ  <H <‘{ËÇ÷] <h^{q_

J�̂{ñË_<^{€„√⁄<h^{‚Ñ÷]<lÖÜ{ŒÊ<s{£^e

<Ñ{}_<Ì{flËÇπ] <lÁ{Èe<‡{¬<g{◊√n÷] <Ç{√je] <·_<Ç{√eÊ<
<‘{ËÇ÷] <º{eÜe <›^{œ  <HÏÜ{¬Ê <–{ËÜõ <ª <4{äË
<ÌeÜ√÷]<‡⁄<^√œË< <̃Í”÷<·^⁄˘]<›]à{ù<Ì{q^qÇ÷]Ê

JÏÖ^{ruÊ <Ó{íu <^{„◊“ <–{ËÜ�÷^ 
<V‰{÷<Ÿ^{ŒÊ<‘{ËÇ÷]<‡{⁄<g{◊√n÷]<h3{Œ]<ÿ{È◊Œ<Ç{√eÊ<
<‘◊“b{â<‘{÷Ñ÷ <|^{fë<ÿ“<;{r¬àË<‘{u^Èë

J�]ÅÇ{•<‘{u^Èë<ƒ{5_<˜<Ó{ju
<Ã{ŒÊ_ <ÿ{È◊Œ <Ç{√eÊ <H <‘{ËÇ÷] <g{◊√n÷] <ÿ“_ <‹{m
<V‰÷<k÷^œ <^„◊“`È÷<Ìq^qÇ÷]<‡⁄<h3Œ]Ê<ÌeÜ√÷]

[t^{qÇ÷]<·Á{◊“`Ë<˜<t^{r£]<·_<ÿ{œi<%_
<]Éc<’Ç{¬_Ê<HÇ{√e<s{u_<%<;{”÷Ê<x{Èvë<VŸ^{œ 

<J‘{÷É<Ç{√e<ÏÇ{u]Ê<Ì{q^qÅ<ÿ“a<‡{◊ <k{rru
<Á{‚Ê<Ì{flËÇπ]<±c<Å^{¬<‹{m<Ì{q^qÇ÷]<g{◊√n÷]<ÿ“_

J<·^√f{ç

احلجاج ال يأكلون الدجاج
أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة تعلمكم 

ً وهي بعنوان: أن ال تثقوا بشرير أبدا
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