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بكالِم  الفراشُة  سعدِت 

مئة     وتفتَّحْت  الشجرِة، 

أرساُب  وطارْت  زهرٍة، 

وصفراَء  بيضاَء  فراشاٍت، 

طٍة. وورديٍة ومرقَّ

طُة عىل زهرٍة  وقفِت الفراشُة الورديُة املرقَّ

بيُع باكراً. متفتحٍة، وقالْت: جاَء الرَّ

الفراشِة،  كالَم  اِن  الرمَّ شجرُة  سمعْت 

ونظرْت حولَها ثمَّ قالْت:

بيِع. زهرٌة واحدٌة ال تأيت بالرَّ

تأليف: خليل بيطار

رسوم: دانا الحصيني 

تأليف

ُ

الربيُع
زهرٌة  وقالْت:  بودٍّ  الفراشُة  ابتسمِت 

وفراشٌة تأتياِن ِبِه.

األمُر  ضاِحكًة:  الشجرُة  قالِت 

قْد  وفراشٌة  زهرٌة  اآلَن،  مختلٌف 

بيِع. تأتياِن بالرَّ
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خرَج األبواِن لزيارِة جريانهْم وبقَي يف البيِت نعامُن ونعيمُة .

-لن تجدي دميَتِك 
يا نعيمُة!

-أيَن ُدميتي يا نعامُن ؟
ال يوجد هنا غرُيِك!

-ال أعِرُف!
ا أخذْتها الِجنيَُّة!  ربَّ

سيناريو: عارف الخطيبالِجنيَُّة الصغريُة

رسوم : ريم الحلو
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-انتظْر يا نعامُن، أنا 
الِجنيَُّة!

ميَة،  -أريُد الدُّ
ها فوراً. أحِضْ

-ها،ها،ها، كيَف وجْدَت الِجنيََّة؟!
-اسكتي! اسكتي! عرْفُت صوَتِك

ميَة -خذي الدُّ

-إياَك أَْن تكِذَب
 بعَد اليوِم!

-)هم م م..(-م،م..من أنِت!
أنا الِجنيَُّة! ماذا تريديَن؟

3



4

نٍة من رقٍم  َضْع دائرًة حوَل ُكلِّ مجموعٍة مكوَّ

ْن. واِحٍد، ُثمَّ لوِّ



ْن. وَر، ُثمَّ لوِّ أكِمِل الصُّ
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،تريُد  الحضاَنِة  إىل  هاَب  الذَّ تريُد  ،ال  تبيك  ناَرُة 

البقاَء َمَع ألعاِبها

نارُة تبيك ،ألنَّها ال تريُد العودَة إىل البيِت.

تريُد البقاَء مع أصدقاِئها يف الحضانِة.

رسوم: عزة أبو ربعية
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عجوٌز قصرٌيضخٌمطويٌل

ضع خطاً 

بنَي الكلمِة 

والصورِة 

املناسبِة.

رسوم : تانيا كيايل
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ولٌد

امرأٌة

رجٌل

بنٌت
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عائلُة القنافِذ

يِف ننصُب خيمًة يف حديقِتنا،  يف الصَّ

نسهُر أماَم باِبها ُكلَّ ليلٍة ،و نناُم فيها 

أحياناً.

سمْعَنا  ثمَّ   ، كلُبنا  نبَح  ٍة  مرَّ ذاَت 

خشخشًة.

ماهَذا؟

وأوالُدها  األمُّ  القناِفِذ،  عاِئلُة  إنها 

رسوم : عزة أبو ربعية

ترجمة : ياسمني محمود
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إىل  العودِة  طريِق  يف  أماَمنا  ْت  مرَّ

بيِتها .

مَن  صحناً  مساٍء  ُكلَّ  لها  نَضُع  ُرحنا 

الحليِب بالقْرِب مْن باِب الخيمِة.

أسعدْتَنا القناِفُذ. 

الصيِف  يف  ستعوُد  :هل  وتساءْلنا 

القادم؟
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نطوي  الشْكِل،  مربعَة  ورقًة  نأخُذ   -  1
املربََّع حيُث يلتقي رأُسُه بالرأِس املقابِل 

لُه فيصِبُح لدينا مثلٌَّث.

إىل  ينقسُم  بشكٍل  املثلََّث  نطوي   -  2
ِف للمثلَِّث. ِقسمنْيِ فقْط لتحديِد املنصِّ

3 - نقِسُم ُكلَّ قسٍم مَن املثلَِّث إىل ثالثِة 
. أقساٍم بشكٍل وهِميٍّ

ل مْن ُكلِّ مثلٍَّث  4 - نطوي الِقسَم األوَّ
لنصنَع أُذَن الكلِب.

5 - نثني رأَس الشكل الناتِج لدينا ليصِبَح 
لدينا شكُل رأَِس الكلِب.

6 - نطوي أسَفَل املثلَّث ِمْن طرٍف واحٍد 
لنصَنَع فَم الكلِب.

لدينا  ليصبَح  األعضاء  باقِي  نرسُم   -  7
وفٌم  وعيناِن  أنٌف  له  جميٌل  كلٌب 

وشارباِن.

لنصنع معاً
إعداد : حنان البان



ْمِع  ُة البرِص والسَّ أنا حادَّ

مِّ ،يل قرناِن صغرياِن .  والشَّ

رسعتي 48 كم\سا.

ى باألعشاِب ،يولُد  أتغذَّ

صغريي بطوِل مرتْين. 

عدُد فقراِت رقبتي هو نفس 

َعدُد فقراِت رقبِة الفأِر.

البيئة: أفريقيا

توقيع:

رسوم: تانيا الكيايل

البطاقُة الشخصيُة

االسُم: الزرافُة

الطوُل: 5 أمتار ونصٌف

العنُق: 180سم

ٌع بالبنيِّ واألسوِد اللوُن: مبقَّ

إعداد : حنان البان
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يعيش »فرفوُس« يف الغابِة مع 

صديقْيِه لولو وميمو.

فالجوُّ  الغاَبِة،  هِذِه  يف  العيَش  مللُت 

أللَعَب  الجباِل  إىل  سأذهُب   . حارٌّ

بالّثْلِج، وأتزْحَلَق عىل الجليِد. 

تتزحلُق عىل الجليد!!

فرفوس
سيناريو : سامي كيال

رسوم : دانة نفوري
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تناُم  جميلًة  ُبحريًة  تِجَد  لْن 

كلُّها  فالُبحرياُت  فيها، 

َدٌة. متجمِّ

يغطي  الثلَج  ألنَّ 

كلَّ يشٍء هناك

فرفوُس!  يا  ولكْن 
الجوُّ بارٌد جداً

ولْن تِجَد أعشاباً لذيذًة

كالتي تأُكُلها هنا.

أعشاباً  أجَد  لْن 

لذيذًة؟!! ملاذا ؟!

ما أجملِك يا 

بحرييت الداِفئة.
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إصنْع مْن ُكلِّ قطعتنْيِ شكاًل 

واحداً.

رسوم : تانيا كيايل
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