
فربايرفربايرفرباير

1. using System;
2. using System.Collections.Generic;
3. using System.Text;
 
4. namespace hello
5. {
6.     class Program
7.     {
8.         static void Main(string[] args)
9.         {
10.            Console.WriteLine("Hello World");
11.            Console.WriteLine(5 + 6);
12.            Console.WriteLine("Bay!!");
13.
14.         }
15.    }
16.}

1. using System;
2. using System.Collections.Generic;
3. using System.Text;

4. namespace hello
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تصدر شهريا عن وزارة الداخلية
اإلمارات العربية المتحدة

مجـــلـة أطــــــفـال999

الهيئة االستشارية
اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاني بطي الشامسي
عصــــــــام الشــــــيخ

رئيس التحرير
المقدم/ عوض صالح الكندي

مدير التحرير
عبداهلل محمد الشرهان

المراسالت
وزارة الداخلية -مجلة أطفال999

ص ب 38999 - أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:   4194488 2 971+
فاكس: 4194499 2 971+

البريد اإللكتروني:
info@socoool.com

االشتراكات
األفراد: 50 درهماً

الشركات والدوائر الرسمية والهيئات 
والمؤسسات: 150 درهماً
الهاتف الَمّجاني: 8009009

إنتاج وإخراج:

شركة أجيال ميديا
www.socoool.com

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأنا �سديقكم »علي«

َراِفُقكم يف كل عدد من جملة اأطفال 999
ُ
�ساأ

هذه هي �سقيقتي »علياء« وهذا هو �سديقنا 

»َدْبدوب احَلبُّوب«

»َدْبدوب احَلبُّوب«

»علياء«

»علي«

المحقق الصغير
أيها احملقق الصغير، مهمتك

إيجاد بعض األشياء املفقودة في 
مجلة أطفال999

هل أنت جاهز للتحدي؟

استخدم الهاتف المحمول كقارئ ضوئي 
للوصول إلى صفحة أطفال 999 على الفيسبوك



ُمَبْرِمجًا

أريد أن ُأصبح

بقلم: ميثاء الخياط

مع كل يوم، وبالأخ�ص يف عاملنا الرقمي هذا، نحن 

يف �سوق دائم اإىل جتربة برامج حا�سوب خمتلفة 

واألعاب اإلكرتونية متنوعة.  لكن مل نتوقف مرة 

 الذي يقوم ب�سنع هذه الربامج؟    
ْْ

لنعرف َمن

1. را�سد هــو طـــالب يف 
املدر�سة، ولأّنه يريد اأن ي�سبح 

مربمج حا�سوب عندما يكرب

جاء اإىل هذه ال�سـركة كي 

يقابل مربمج احلا�سوب �ُسُعود 

ليجري معه مقابلة ل�سحيفة 

املدر�سة. 

2. ها هو �ُسُعود 
ي�ستقبله عند مدخل 

ال�سـركة. »مرحباً بك 

يا را�سد. علمت بـــاأنك 

تريد اأن ت�سبح مربمج 

حا�سوب؟«. 

اأجل ماذا تعمل 

بال�سبط؟

مرحبًا بك يا را�سد.  علمت 

باأنك تريد اأن ت�سبح مربمج 

حا�سوب؟

3. »اأجل ماذا تعمل بال�سبط؟«  ي�ساأل را�سد فريد عليه 
�ُسُعود: »اأقــوم بكتابة برامج على احلا�سوب كــي تقوم ببع�ض 

املهام اأو حل اأخطاء قد حتدث خالل ا�ستخدام اأحد الربامج«.

3
أطفال999 -العدد8



5. واأخرياً و�سال اإىل ق�سم 
املربجمني حيث كان َيُغ�ضُّ 

باأجهزة احلا�سوب واملوظفني 

الذين يعملون على برامج جديدة 

اأو يقومون بتعديالت عليها. 

فاإذا تعطل هذا 

امل�سعد مثـاًل

فهذا يعني اأن هناك 

عطاًل يف الربنامج وعلّي 

اإ�سالحه 

3. »وما هو الربنامج؟« 
ي�ستف�رس را�سد فهو يريد 

معرفة املزيد.  »هذا 

امل�سعد مثالً يعمل من خالل 

برنامج، والربنامج يتكون من 

رموز ولغة حا�سوب خا�سة 

تكتب كخطوات يف احلا�سوب 

كي تعمل بعدها بنف�سها«.

4. ثم يكمل �ُسُعود: »..فمثالً اإذا تعطل 
هذا امل�سعد، فهذا يعني اأن هناك عطـــالً يف 

 اإ�سالحه«.  تفاجاأ را�سد بهذه 
ّ
الربنامج وعلي

رته. املعلومة فكتبها يف ُمذكَّ

وما هو الربنامج؟

4
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6. »وهذا هو مكتبي«، قال �ُسُعود 
فتعجب را�سد فقد كان هناك ثالثة اأجهزة 

حا�سوب. »ماذا تفعل حالياً؟« قال را�سد.

8. تررررن تررررررن!  
اإّنه هاتف عمل �ُسُعود. 

وعندما انتهى �ُسُعود 

من املكاملة التفت 

اإىل را�سد وقال: »هذا 

ات�سال من اأحد عمالئنا.  

هناك م�سكلة يف اأحد 

 الذهاب 
ّ
براجمهم وعلي

اإليهم حالً.  هل تريد 

اأن ترى كيف اأعمل؟« 

»طبعاً«  هتف را�سد.

هذا يعني اأن معظم 

الأ�سياء من حولنا تعتمد على 

برامج خمتلفة، مثل الراديو 

ال�سيارات، الهواتف وحتى ثالجة 

بيتنا.  رائع!

7. جل�ض �سعود على مكتبه وقال: »اأنا 
اأعمل حالياً على اإنتاج برنامج جديد 

ي�ساعد املعاقني يف اإعطاء اأوامر للكر�سي 

املتحرك، من دون احلاجة اإىل ا�ستخدام 

اأيديهم«. يا له من مربمج رائع فكر را�سد 

يف نف�سه متمنياً اأن ي�سبح مثله يومـــــاً ما. 

 اأعجبني �ُسعود لأنه يحاول �سنع برنامج 

خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة.  فاإن 

كنت حتب لغة احلا�سوب ولديك مواهب 

وحب اخرتاع وابتكار برامج جديدة تخدم 

جيلك ووطنك، فلما ل تفكر اأن تكون 

»مربمج حا�سوب«؟

5
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ف عبر املتاهة
هد

ى ال
صول إل

ي الو
ب ف

ساعد دبدو
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هيا نلون
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أنا رياضي

واحد..اثنان..

واحد..اثنان...

مرحبًا.. كم ي�ستمتع الأطفال 

باجلري يف �ساحة املدر�سة اأو يف 

احلديقة !..واأنا اأ�ستمتع باجلري  

عندما اأمار�سه كريا�سة بدنية 

ت�ساعد ج�سمي على احلفاظ دائمًا 

على لياقته، وتبقيه يف ن�ساط 

وحيوية وروح معنوية مرتفعة.

وكما أخبرني والدي عن بطوالت عاملية في اجلري تسمى »املاراثون«، وفيه يجري 
الالعبون مسافة 42.195 كيلومتراً، فأمنيتي أن أكون بطالً عاملياً في اجلري

ولكن لكي نكون أبطاالً  علينا أن نتعرف يا أصدقاء على خطوات هذه الرياضة 
الرائعة.

الجري
إعداد: رهف المبارك
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أوالً: التسخين
يعتبر التسخني اخلطوة األولى لرياضة اجلري، حيث يساعد اجلسم على االستعداد 
للتمرين، ويزيد من سرعة تدفق الدم، والتنفس، ويزيد من حرارة اجلسم. والتسخني 
للجري يتم إما باملشي السريع ملدة 5 دقائق، أو باجلري ببطء وزيادة السرعة تدريجياً 

إلى أن تصل إلى السرعة التي تناسبك.

ثانيًا: التبريد
و هو اخلطوة األخيرة، ومن خالله يستعيد اجلسم توازنه الطبيعي من حيث تدفق 

الدم والتنفس، ويساعد التبريد على  خفض درجة حرارة اجلسم تدريجياً . ويتم 
ذلك باجلري البطيء أو املراوحة بني املشي السريع ثم البطيء.

أدوات الجري
لكن ماذا نحتاج من أدوات ألداء رياضة اجلري؟

ستحتاج يا صديقي فقط  حذاًء رياضياً مريحاً، ومالبس رياضيًة مناسبة.
أنا أرتدي دائماً حذاًء خاصاً للجري يوفر الدعم لقدمي، ويساعد على امتصاص قوة 
الصدمة عندما ترتطم قدمي باألرض، كما أنني أختار دائماً مكاناً مناسباً للجري 

تتوافر فيه السالمة والنظافة والتهوية اجليدة.

أماكن الجري
أمارس رياضة اجلري في األماكن اآلمنة بعيداً عن الشوارع املزدحمة. ومن اجلميل أن 
يشاركك أحد أصدقائك في ممارسة هذه الرياضة املمتعة كي تستمر في التمرين 

من دون أن تشعر بامللل. ونصيحتي لك أن تبدأ مبمارسة هذه الرياضة خطوة 
خطوة..وضع لنفسك هدفاً من اآلن كي تصل إليه يوماً ما. 

وداعاً..فاآلن وقت التمرين...واحد..اثنان...واحد...اثنان.
9
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عـلي و علـياء
مغامرات

لقد ن�سي الر�سام كتابة حوارنا!، هل ت�ستطيع كتابة احلوار املنا�سب يف املربعات الفارغة 

لتكتمل الق�سة؟. ول تن�سى اأن تكتب عنوانًا جمياًل للق�سة يف امل�ستطيل العلوي.
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شارك بنسختك من القصة على صفحة »الفيسبوك«: »أطفال999«
11
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اآلن قم بقصه بالمقص.
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أنا أبدع

انزع غطاء الصندوق واستخدم الجزء السفلي لإلطار 1(صندوق حذاء 2(صمغ شمعي 3(صمغ سائل
4(مجالت قديمة 5(صورة مفضلة لديك

 6(قلم 7(مقص

ستحتاجون إلى:

اإلطـار
الورقي

اقلب الصندوق وألصق الصورة عليها 
باستخدام الصمغ الشمعي

واآلن أحضر أوراق المجالت وقم بلف كل ورقة من 
الزاوية حول القلم

ألصق االسطوانات بشكل عرضي فوق وتحت 
الصورة

ثم ألصق االسطوانات على جانبي الصورة بشكل 
طولي

ألصق المزيد من االسطوانات على الجزء 
العلوي من الصندوق لتحصل على شكل 

متناسق

بعد أن صنعت كمية كافية من االسطوانات 
الورقية خذ مقاس عرض الصندوق وقص أطرافها 

حتى تحصل على الطول المناسب

استمر باللف حتى يتبقى جزء صغير من الورقة 
ثم ضع الصمغ عليه و أكمل اللف

إعداد: خلود الشرهان

�

صقًا جداريًا عمالقًا
صنع مل

ا
وأخيرا أصبح اإلطار جاهزاً لتزين به رف 

غرفتك

�
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انزع غطاء الصندوق واستخدم الجزء السفلي لإلطار

شارك بما صنعته على صفحة »الفيسبوك«: »أطفال999« ة
ع
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ق
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أنا أحسبأنا أحسب

+

 ضع دائرة حول اجملموعة األصغر 
من كل صنف، ثم اكتب حاصل كل 

عملية طرح أو جمع في املربع األحمر

هيا نعد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اأَِعد كتابة هذه الأرقام ابتداًء من النقطة 14
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كم الساعة؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اأَِعد كتابة هذه الأرقام ابتداًء من النقطة

أضاع دبدوب ساعته 
وال يعرف كم هو 
الوقت اآلن! ارسم 
عقارب جميلة 
للساعة لتشير إلى 
الساعة العاشرة 
والربع، ثم زخرف 
الساعة بألوان زاهية

15
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لعبة اللودولعبة اللودو

2

46

5

3

1

أنا ألعب

طريقة اللعب: يختار كل لعب لونًا ، ثم 
ت�سف القطع امللونة يف اخلانات الدائرية 

ح�سب اللون، ثم يرمى حجر الزهر، الالعب 

الذي يح�سل على رقم 6 ي�ستطيع اأن ُيخرج 

اأحدى قطعه،  ويبداأ من اخلانة امللونة بنف�ص 

لونه، يبداأ الالعبون يف الت�سابق لإي�سال 

جميع قطعهم الأربع اإىل النهاية، لكن انتبه 

اإذا وقع لعب خلفك  يف خانتك، فعليك اأن 

تعيد القطعة اإىل البيت وتبداأ من جديد.

والالعب الذي ي�ستطيع اأن ير�سل جميع 

قطعه اإىل النهاية هو الفائز.

التعليمات:  اطلب امل�ساعدة 
من اأحد الكبار لق�ص القطع 

التالية وتركيبها.

16
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لعبة اللودولعبة اللودو

2

46

5

3
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أكمل الرسم
صل بني األرقام  لتتعرف على  

الشكل

18
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هل تستطيع اكتشاف األخطاء السبعة بني اللوحتني؟

19
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ا�ستخدم ال�سور 

لت�ساعدك على 

قراءة هذه الق�سة..

بقلم: رهف المبارك

علي    يشعر باحلر الشديد، ففي فصل الصيف ترتفع درجة احلرارة 

وتشتد قوة الشمس..ويذهب الناس كثيراً إلى الشاطئ للسباحة 

..قرر علي أن يذهب إلى الشاطئ أيضا...سأل نفسه ماذا سأحتاج 

لهذه الرحلة؟ رأى أمامه مجلة أطفال..فتحها و قلَّب الصور..رأى 

طفالً على شاطئ البحر ، يرتدي نظارة   و يلبس مالبس السباحة  

ويحمل سلة     بها طعام ومشروبات ومنشفة .

 قال علي : َعَلّي أن أحمل معي هذه األشياء.. فتح دبدوب خزانته 

و أخذ يبحث عن األشياء..فوجد نظارة     و عثر على مالبس 

سباحة، و سلة     كبيرة، ومنشفة.. قال علي   : لن أحمل معي 

كلمة وصورة

رحلة إلى الشاطئ

20
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أطعمة ومشروبات بل سأمأل السلة   الكبيرة بـاملثلجا.. سار 

علي  مسروراً إلى الشاطئ..نزل للبحر.. لعب بالرمل.. واستحم 

باملاء املنعش.. قضى نهاراً سعيداً و جميالً.. ولكنه شعر بجوٍع 

شديد.. فتح السلة  ليأكل شيئاً من املثلجات التي أخذها معه 

إلى الشاطئ.. ولكنه وقف مندهشاً.. لقد أذابت حرارة الشمس 

كل املثلجات في السلة  ..ولم يجد شيئاً يأكله..حزن علي  وقرر 

العودة إلى البيت فوراً.. وقد تعلم درساً مفيداً...أن يحمل معه 

أطعمة خفيفة جافة و سوائل كثيرة 

عندما يقرر الذهاب إلى الشاطئ 

مرة أخرى.

علي

مثلجات

شمس
نظارة 

شمسية سلة

منشفة

شاطئ

21
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ف أنا أتصرَّ

ف فيه �سديقنا »علي« بال�سكل ال�سحيح.
َّ
�سع عالمة þاأمام امل�سهد الذي يت�رس

B

ج

ع ق

فد
22
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ج

ع ق

فد

قاَل رَسوُل اهلِل َصّلى اهلُلُ َعلَْيِه وََسلََّم: »لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم .......................

رواه البخاري
....................................، وَيَرَْحْم َصِغيرَنَا«. 

نحتاج إلى مساعدتكم لفك 
الرموز حتى يكتمل املعنى.  
استبدل الرموز باحلروف التي 

تدل عليه... هيا يا أبطال 
فّكوا الرموز!

23
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لنفترض أنك تريد معلومات 
عن رسوم دخول احلديقة 

الثلجية في دبي أو أماكن 
عرض فيلم الرجل الوطواط 
في أبوظبي.. ماذا عن جمع 

صور لبعض احليوانات 
النباتية لدرس العلوم؟ أو 

مشاهدة أحدث حلقات توم 
وجيري؟ هل تعرف كيف 

تستطيع الوصول إلى كل 
هذه املعومات؟ 

تقديم: مروان محمد

م أنا أتعلَّ

في السابق كنا نحصل على املعلومات من الصحف واجملالت والكتب، لكن 
اآلن أصبح مبقدورنا أيضاً احلصول عليها من خالل »اإلنترنت« أيضاً..

لكن »اإلنترنت« مكان كبير جداً ومليء مباليني الصفحات واملعلومات، لذلك 
يتم استخدام »محرك البحث« حتى نصل إلى املعلومات التي نريدها. 

ولكن حتى مع وجود »محرك البحث«، سنجد صعوبة في الوصول إلى 
املعلومات املطلوبة، وذلك ألن الكثير من الكلمات لها أكثر من معنى 

وتوجد في أكثر من مكان، فكيف ميكن إذن البحث عن املعلومات في ظل 
هذه الصعوبات؟

محرك البحث جوجل Google يعد أشهر محركات البحث على »اإلنترنت«، تأسس 
عام 1998، ويقدم إضافية تسهل على المستخدم عملية البحث مثل 
اإلكمال التلقائى للكلمات المدخلة والتصحيح التلقائي للكلمات الخاطئة.

حمرك البحث

برنامج حا�سوبي م�سمم ليعرث على 

املعلومات يف ال�سبكة العاملية 

العنكبوتية »الإنرتنت«. حيث 

ن من جلب املعلومات على  كِّ ُيَ

�سكل ن�سو�ض اأو �سور اأو فيديو.

البحث عن
املعلومات
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كيف تستخدم
محرك البحث؟

1( كتابة ما تبحث عنه: 

إذا كنت تبحث عن جملة 
فضعها بني عالمتي 

»تنصيص«  كي حتصل على 
نتائج أكثر دقة. 

2( الكلمات املفتاحية: 

من الصعوبات التي ستواجهك 
أثناء البحث هو ظهور نتائج ال 

عالقة لها مبا تبحث عنه، فبدل 
أن تظهر لك رسوم الدخول 
ستظهر لك رسوم األطفال 

ولذلك عليك إضافة املزيد من 
الكلمات املفتاحية التي تبعد 

عنك االحتماالت اخلاطئة،

3( التأكد من مصدر املعلومة:

اآلن وقد وصلت إلى ما يبدو أنها املعلومة التي
ى شيء واحد، وهو التأكد من   تبحث عنها، سيتبقَّ

مصدر املعلومة ومصداقية املوقع الذي يعرضها، ألن 
الكثير من املواقع تعرض معلومات كتبها أشخاص 

عاديون وبدون مصادر، فيكون احتمال اخلطأ فيها كبير.

العمليات احل�سابية وحتويل العمالت

باإمكان بع�ض 

حمركات البحث 

مثل »جوجل« 

القيام بالعمليات 

احل�سابية الب�سطية 

وحتويل العمالت، هل 

ت�ستطيع اأن تكت�سف ماذا يكن اأن تقوم بها حمركات البحث؟

4( التأكد من تاريخ املعلومة:

األمر اآلخر الذي يجب التأكد منه هو تاريخ كتابة املعلومة، إذ أن 
الكثير من املعلومات املوجودة على صفحات »اإلنترنت« قدمية 

وغير محدَّثة، وبالتالي ال ميكن االعتماد عليها.

( التأكد من تاريخ املعلومة:

موقع »ويكيبيديا« هو أحد أهم 
مصادر المعلومات في »اإلنترنت« 
أنشئ عام 2001، وهو عبارة 
عن موسوعة تتميز بأن الجميع 
يستطيع المساهمة فيها، مما 
يتوجب التأكد من دقة معلوماتها.
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بائعة الع�سل

ل! هيا ُنمثِّ
بقلم: رهف المبارك

الشخصيات:
زينب، العجوز، سوسن، األمير

المشهد األول: )في منزل قديم(
       

أختي سوسن هل أنت جاهزة، لقد تأخرمتا على العجوز. زينب )تنادي(:   
ال أحب العمل عند تلك املرأة العجوز مطلقاً.. سوسن )بتذمر(:   

ال بأس يا أختي ...إنها اآلن تنتظرنا ..هيا  زينب:    

المشهد الثاني :)في بيت العجوز(
)العجوز متسك جرة كبيرة(

26
أطفال999 -العدد8



لقد تأخرتن كثيرا أيتها البنتان الكسولتان.. العجوز:   
زينب:     نحن آسفتان..و اليوم ماذا لديك من بضاعة يا خالتي.

أريدك أن تبيعي هذا العسل.. العجوز:    
ولكن ملاذا تضيفني إليه املاء والسكر!؟ سوسن )بتعجب(:  

حتى يصبح العسُل كثيراً و أربح أمواالً مضاعفة يا حلوتي..  العجوز:    
واآلن هيا انصرفا للسوق..     

المشهد الثالث: )في السوق(
)سوسن جتلس على األرض و بجوارها سلة بها قنينات العسل( 

لن أبيع هذا العسل .. سوسن:   
وملاذا يا سوسن؟ زينب:    

إن تلك العجوز تغش الناس.إنها متزج السكر بالعسل يا أختي. سوسن:    
وما شأنِك أنت..دعيها تفعل ما تشاء ..املهم أنك تقومني  زينب:    

بعملك.. وهو بيع العسل.     
إننا نبيع العسل املغشوش ألهل قريتنا..أي للناس الطيبني    سوسن:    

يحبوننا..ال..لن أفعل ذلك.  الذين      
)األمير متنكر وقد سمع حديث سوسن و زينب(:

لقد قبضُت عليكما أيتها البائعتان الصغيرتان. األمير:   

المشهد الرابع: 
)األمير ينزع عنه مالبس التنكر و يضع التاج على رأسه(

موالي األمير! سوسن وزينب ) بذهول(:  
نعم، ولقد سمعت حديثكما.. أحسنِت يا سوسن    األمير :     

املسلم ال يغش أبداً..و أنِت يا زينب كان عليك أن...      
لقد أخطأُت ..سامحني أيها األمير النبيل. لن أعمل مع  زينب )جتثو على ركبتيها(:  

تلك العجوز مرةً أخرى.أعدك..      
حسناً..و اآلن أريد منكما أن تذهبا للمدرسة و تتعلما..   األمير:)بسرور(    

..و ال تعمال مع تلك العجوز أبداً..أما أنت يا سوسن فلك        
هذه القالدة الذهبية تقديراً ألمانتك ..فاألمانة خلقٌ         

عظيم.      
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نحضر كأس اخلالط الكهربائي ونضع فيه 

قطع املوز واحلليب والسكر و املاء.
 	

نخفق جيدا ًحتى يتجانس اخلليط. 
 	

نسكب العصير في كؤوس زجاجية.
 	

نضيف قطعاً من الثلج عند التقدمي.

تعترب فاكهة املوز من الفواكه اللذيذة املحببة لل�سغار 

 هذا 
ً
والكبار ، كما اأنها مغذية للج�سم و العقل..هيا نعد �سويا 

ال�سراب.

أنا أطبخ

المقادير:

طريقة التحضير:

إعداد: رهف المبارك

3 موزات صفراء	 
3 مالعق سكر	 
2 ملعقة حليب بودر	 
كأسان من املاء البارد	 

مخفوق الحليب بالموز

مرحبًا.. اأنا اإ�سمي 

ر معًا  علياء، �سنح�سِّ

اأ�سهى الأطباق!

  

ألصق
طابع
البريد

العدد:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق
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ألصق
طابع
البريد

العدد:

العنوان:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

اثِن الصفحة هنا اثِن الصفحة هنا

اسم المرسل:

08
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استمارة مشاركة
�ساركونا ب�سوركم واإبداعاتكم ور�سوماتكم

اأو ابتكاراٍت من �سنع اأيديكم يف هذه امل�ساحة!

االسم:

المدرسة:

تاريخ الميالد:

الصف:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني: ك
رت

صو
شر 

ي ن
 ف

ب
غ

تر
ت 

كن
ذا 

صورة شخصية**إ

ما هو أفضل شيء يعجبك في مجلة »أطفال999«

أنا أتصرف كلمة وصورة أنا أطبخ أنا ألعب أنا أحسب أنا رياضي أين اخلطأهيا منثلأنا أتعلمأريد أن أصبح

رتب صفحاتك املفضلة  تصاعدياً.. 1، 2، 3...

اربح جوائز قيمة  مقدمة من

في أي مدينة تقع قلعة 
اجلاهلي؟

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

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

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

 أرسل مشاركتك* إلى:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

يحيى يو�سف فرج احل�سن

مدر�سة ال�سويفات الدولية، العمر 6

 اأبوظبي الإمارات

*يرجى االلتزام بالمساحة المخصصة للمشاركة والعنوان المذكور أعاله فقط. 

اربح �سيارة 

 »Z ني�سان«

لل�سغار كل 

�سهر

ألصق صورتك هنا
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نـــادي

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

شهد علي محمد احلسن

فرج يوسف فرج احلسن

علي وعلياء

مثلجات ملونة

�سهد علي  حممد احل�سن

املدر�سة الوردية،  العمر7

اأبوظبي - الإمارات

�سيد ال�سمك

يحيى يو�سف فرج احل�سن

مدر�سة ال�سويفات الدولية، العمر 6

 اأبوظبي الإمارات

�سكراً لكم

عذوب خليفة الغفلي 

ن�سيبة البتدائية، العمر9

راأ�ص اخليمة - الإمارات

�سيماء رفعت اأحمد

الظبيانية اخلا�سة، العمر 8

اأبوظبي - الإمارات

اأحب النظافة

مزنة را�سد ال�سويدي

رو�سة الدراري، العمر 5

دبي - الإمارات

شيماء رفعت أحمد

مشاركة متميزة!

اأ�سماء الفائزين يف 

العدد )6(

الجائزة األولى: إقامة ليلة مجانية 
في فندق ون تو ون أبوظبي*
الفائز: فاطمة أحمد مصبح

الجائزة الثانية: دخول مجاني 
للعائلة إلى حوض السباحة*
الفائز: شيماء رفعت أحمد

جوائز هذا العدد مقدمة من
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دبدوب يتحداكم لمعرفة التصرفات الخاطئة 
في هذا المشهد! هناك سبعة أخطاء! هل 

تستطيع التعرف عليها جميعاً؟ أيـن الخطـأ؟

شاركنا على صفحة »الفيسبوك« لتعرف اإلجابات: »أطفال999«




