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كلمة المحرر

مي إھداء إلى كل من بذل الجھد وساھم في إنشاء مثل ھذا الصرح التعلی
ه وإلى كل من قام بإدارتھ إدارة ناجحة وإلى كل معلم و معلمة قام بدور

ریعة في صناعة إنسان قادر على مواجھة الدنیا بما فیھا من تغیرات س
یلھ وحرصا علیھ وعلى تحص, قادمة وإلى كل طالب و طالبة أحبا العلم 

.بشكل یجمع بین العلم والنشاط والثقافة
مدرسة لذلك أھدي إلیكم ھذه المجلة باكورة إنتاج قسم اللغة العربیة بال

.متمنیین أن نجد القبول عندكم

.العربیةرئیس قسم اللغة
.
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What is your full name and what is the meaning of it?
My full name is Michael James Gonzalez.
What is your zodiac sign? Do you believe in zodiac signs? When is your
birthday?

My birthday is onI’m not sure if I believe in zodiac signs or not.I am a Virgo.
..th4September

What subject do you teach? Do you like teaching? What would you have
become if you were not a teacher?
I am a vice principal. Yes, I really miss teaching. I would have become a
writer or a movie director.
What’s the most unforgettable funny situation you’ve ever been in?
I was on a train in Bangladesh and I opened the cabin to find someone in
there holding an air freshener about to spray me with it. I yelled “NOOOO”.
Who is the person you idolize in terms of your daily life and work?
My father.
What was your first impression of this school?
I noticed how hard working the teachers and the students are.
If you became the minister of education, what is the first decision you
would make?
Firstly, I would gather information and data about the schools. I would then
meet with all the schools and see what each school needs.
Imagine there was a trip to the moon and you were asked to choose one
person to send on that trip but there would be a big chance of them not
coming back to earth. Who would you send?
I would choose to send myself.
What’s your favouritecolour?
Green..
Do you like reading? If yes, what genre do you enjoy reading? Whatis the
last book you have read? What TV shows do you enjoy watching?
Yes I do like reading. I enjoy reading nonfiction. The last book I have read is
called Feedback Fix.
I don’t really watch TV.
If you were stuck in traffic in hot weather with the air conditionsic or
would you talk on the p not working, would you listen to upbeat music,
sad muhone?
I would listen to upbeat music to distract me from the situation I’m in.
What do you think will happen to our world 200 years into the future?
I would like to see the students at this school successful.
Do you enjoy listening to classical, romantic or 2018 pop music? What is
your favourite song?
I listen to all kinds of music. My favourite song at the moment is called
Africa byWeezer.

What was your favourite subject when you were a student?
Social studies.
How did you feel when you first got the position of school principal? What
was the name of that school?
I felt very nervous at the beginning. The school was called Nakchon
International School in NST Thailand.
Who is your closest friend?
My closet friend’s name is Chris.
During the time you’ve spent here at CBS, have you built an idea of the
teachers and what is it?
The teachers are very hard working
If you became the prime minister of Canada, what is the first personal
decision you would make? What is the first humanitarian decision you
would make?
I would research and get to know the major issues better and work
according to that.
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اسمي ھو مایكل جیمس غونزالیسما اسمك الكامل ؟  و ما معناه ؟•
ماھو برجك ؟ و ھل تؤمن باألبراج ؟ و ما تاریخ میالدك؟•

. برجي ھو برج العذراء و لست متأكد من موضوع األبراج 
.سبتمبر 4تاریخ میالدي ھو 

أي مادة تقوم بتدریسھا ؟ ھل تحب التدریس ؟  •
ماذا كنت تتمنى أن تصبح إذا لم تكن مدرسا ؟•

.ألفالم و كنت أتمنى أن أصبح كاتبا أو مخرجاً ل. و فعال أفتقد للتدریس . حالیا أنا مساعد مدیر 
ما أكثر موقف مضحك حصل معك ال یمكن أن تنساه ؟•

كنت في قطار في بنغالدش و عندما فتحت باب غرفة وجدت شخص مع 
.معطر جو و ھو یحاول أن یرش باتجاھي و أنا صرخت الاااااا 

.الحظت العمل الجاد للمدرسین و الطالب نطباعك األول عن المدرسة ؟اما •
في حال أصبحت وزیراً التربیة ، ما أول قرار ستقوم باتخاذه ؟•

و سأقابل كل المدارس . أوال ، سأقوم بجمع معلومات عن المدارس 
.و سأرى احتیاجات كل مدرسة 

و لكن تخیل أنك في رحلة للقمر و تم الطلب منك أن تختار شخصاً أن یذھب معك في ھذه الرحلة•
.  یوجد احتمالیة بعدم الرجوع لألرض

.سأختار نفسي فقط من تختار للذھاب معك ؟•
أخضرما لونك المفضل؟•
ھل تحب القراءة ؟ في حالة الجواب بنعم ، ما النوع المفضل لدیك؟ •
و ما آخر كتاب قرأتھ ؟ •
مشاھدتھ ؟و ما برنامجك التلفزیوني الذي تفضل•

. نعم أحب القراءة 
. أحب قراءة الكتب الغیر خیالیة القصصیة 
.وال أشاھد التلفزیون . أخر كتاب قرأتھ ھو إصالح ردود الفعل 

ھل تستطیع الطبخ ؟ و ما أفضل طبخة تستطیع عملھا؟•
أفضل وجبة أقوم بتحضیرھا ھي ساندویش. أنا ال أجید الطبخ 

ل إذا كنت عالقاً في زحمة السیر في جو حار و كان مكیف الھواء ال یعم•
ھل تقوم باالستماع لموسیقى صاخبة أو حزینة أو تتكلم بالھاتف ؟•

.سأستمع لموسیقى صاخبة لتشتیتي عن الوضع الحالي 
سنة في لمستقبل؟200ماذا تتوقع أن یحصل لكوكبنا یعد •
.متفوقینسةأتمنى أن أرى طالب ھذه المدر•
ھل تستطیع الطبخ ؟ و ما أفضل طبخة تستطیع عملھا؟•

أفضل وجبة أقوم بتحضیرھا ھي ساندویش. أنا ال أجید الطبخ 
ل إذا كنت عالقاً في زحمة السیر في جو حار و كان مكیف الھواء ال یعم•
ھل تقوم باالستماع لموسیقى صاخبة أو حزینة أو تتكلم بالھاتف ؟•

.سأستمع لموسیقى صاخبة لتشتیتي عن الوضع الحالي 
سنة في لمستقبل؟200ماذا تتوقع أن یحصل لكوكبنا یعد •
.متفوقین سةأتمنى أن أرى طالب ھذه المدر•
خالل فترة عملك ھنا في المدرسة الكندیة ثنائیة اللغة •
ھل قمت ببناء فكرة عن المدرسین ھنا ؟•

.المدرسون یعملون بجھد فقط
ھو أول قرار ستتخذه ؟ في حالة أصبحت رئیس وزراء كندا ، ما•
ھو أول قرار انساني ستصدره؟ ما•

.سأقوم بعمل أبحاث عن المشاكل األساسیة و سأقوم بالعمل على حلھا
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ة عضال- ت تـنـظیم الدورة الدمـویة وتقوی
ب  القل

م- ى الجس دة ف دھون الزائ ـرق ال ح
دماغ واالورده- یط ال ـویة وتنش تقـ
ى جس- اظ عل د والحف وزن الزائ ل ال م تقلی

الى مث
ـین- ل الكلیت ـظیم عم تنـ
ي- ـھاز التنفس یم الجـ تنظ
ةتمنع األمـراض خاصة األمـراض القلبی-
خفض ضغط الدم-

ولیماألمیركيالمدربابتدعھاجماعیةریاضیةلعبة
فیھارىویتبا,البالغةبالبساطةتتمیز.1895عاممورغان

ملعبعلىالعبینستةمنمنھماكلیتألففریقان
اویینمتسشطرینإلىتقسمھ)قدماستونطولھ(مستطیل

عبونالالكانإذا(أقدامثمانیةارتفاعھایبلغحاجزةشبكة
الالعبونكانإذا(القدمونصفأقدامسبعةأو)رجاال
فوقمنيباألیدالكرةتمریرالفریقانیتبادلوإنما.)نساء
لقبالخصممنطقةإلىردھامنھماكلویحاولالشبكةھذه
وال.حالبأیةالشبكةتمسأنغیرومناألرضتمسأن

الماك,متوالیتینمرتینالكرةلمسالواحدلالعبیجوز
مراتثالثمنأكثرالكرةلمسالواحدللفریقیجوز

متوالیة

لفة الرمایة ھي ریاضة ھدف وتشمل سبع أنواع مخت
الخط اسفل, اسكیت, رمایة األطباق,البندقیة : وھي 

ات , المسدس الحر ,  تم وی. والرمایة سریعة الطلق
.فیھا جمیعاً استخدام أسلحة وذخائر مختلفة

اب األولم ي األلع ة ف ابقات الرمای من مس ة وتتض بی
ة ابقات التالی : المس

داف. 1 ى األھ ة عل . الرمای
.الرمایة على األطباق. 2

ني على وقد حصل بطل الرمایة الكویتي فھید الدیحا
ة ف رة المزدوج ال الحف ة لرج ة البرونزی ي المیدالی

ام  یفیة لع ة الص اب االولمبی . 2000دورة األلع
شاركتھا وكانت المیدالیة األولى للكویت في تاریخ م

باالولمبیاد
إعداد الطالب
فھد الشاھین
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و ریقین یتك ین ف لة ب رة الس ب ك ل تلع ن ك
.منھما من خمسة العبین 

ي رة ف ذف الك و أن یق ق ھ وغرض كل فری
ق اآل ع الفری خر سلة الفریق اآلخر وأن یمن

.من االستحواذ على الكرة أو إصابة الھدف
اط الث نق ا تحسب اإلصابة نقطتین أو ث تبع

رة ب الك ا الالع ى منھ ي یرم افة الت . للمس
. وتحسب نقطة واحدة في ضربات الجزاء

ین  رة ب راوح وزن الك 650–567ویت
.غرام 
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٥ قصص

ان قصة ملك كان یعیش في تعاسة شدیدة فعلم
رتداه ھناك رجال یعیش فوق الجبل لدیھ قمیص اذا ا
د احد اصبح سعیدا الن من ارتدى مالبس السعی

..سعد
ل فذھب الملك للرجل وطلب منھ قمیصھ في مقاب
ثم اي شيء یطلبھ الرجل فنظر الرجل الیھ بھدوء

قط انا ال ارید شیئا منك ف: اعطاه قمیصھ وقال لھ
..فاستغرب الملك واخذ القمیص..  خذ ما أردتھ 

وبعد اسبوع ازداد الملك تعاسة وازداد الرجل 
:سعادة فذھب الي الملك للرجل وقال لھ 

لقد اخذت منك قمیص السعادة اال انني مازلت 
تعیسا وانت مازلت سعیدا فما السبب؟

انا لم لقد جئت الي بالفكرة الخطأ ف:قال لھ الرجل 
اكن سعیدا بقمیصي وانما سعید النني ارضى
طاء بحالي وانت جئت لتأخذ لكن السعادة في الع

یت ولیس في االخذ ،فانت اخذت فتعست وانا اعط
.فسعدت

ھ ح, ذھب رجل إلى بیت صدیق لھ فلم یجده ى فبحث عن ت
دة ھ, وجده جالسا تحت شجرة خارج البل ال ل د ن: فق ت لق وی

فر ع, الس ى ارج ة حت ال أمان ذا الم ذ ھ .فخ
طلب فذھب إلى صاحبھ و, وبعد فترة عاد الرجل من سفره

ال ھ الم أنكره, من ي, ف ى القاض ل إل كاه الرج .فش
ھ ى أن أنكر، وادع ألھ؛ ف دیق و س ي الص ر القاض ال فأحض

جرة ذه الش رف ھ .یع
لشجرة، اذھب االن إلى تلك ا:ففكر القاضي، ثم قال للشاكي

دیقك  س ص وف یجل ا، وس ال تحتھ ت الم د دفن ك ق للع
ع ى ترج واري حت .بج

اضي وبدأ القاضي ینظر في قضایا أخرى، وفجأة نظر الق
احبك ترى ھل وصل ص: إلى الخصم الجالس بجانبھ وسألھ

جرة ؟ ى الش إل
م ال الخص د:فق ان بعی .ال فالمك

ال القاضي ان الشجرة:فق رف مك ت تع ذت, إذن أن د أخ وق
اعترف الرجل. المال منھ ال, ف رد الم أمره القاضي أن ی ف
.وعاقبھ على خیانتھ, لصاحبھ

إعداد الطالب
زینة منصور 
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إعداد الطالب
شمالن منصور 
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طح  ى س خص عل ل ش لك
زه بع تمی مة أص األرض بص

ط وتوجد ثالثة انما, عن غیره 
:أساسیة للبصمات ھي

:المنحنیاتنمط•
ھذهالبروزفيشكلیصنف

اتالمنحنینمطضمنالبصمة

:الحلقاتنمط•
روزفي ھذه الصورة یلتف الب

,نةفي البصمة حول نقطة معی
ن  نمط م ذا ال مى ھ ویس

. البصمات بالحلقات

:األقواسنمط•
ھر  نمط ھواألش ذا ال د ھ ویع
اط ین أنم ارا ب ر انتش واألكث

.البصمات الثالثة

:الشعروقوف
د الت الجل بض عض , تنق

.رلتتسبب في وقوف الشع

:الیدوكفالجبھةعرق
د  ى تبری رق عل اعد الع یس

.ةالعضالت التي تعمل بشد

:بسرعةالقلبخفقان
سرعةبالدملضخقلبكیحتاج
.أكبر

:الوجھشحوب
إجزاءإلىیذھبدمكمعظم
.جسمكمنأخرى

:التنفسسرعةزیادة
تىح,أكبربقوةرئتاكتعمل

.أكثر)أكسجین(تستنشق

ُیقدم للب ل س دو أن النح ریة یب ش
تف د االس ة، فبع دمات جلیل ادة خ

م  ة الش وة حاس ھ وق ن مھارات م
ام ن األلغ ف ع ي الكش ھ ف ، لدی

ترالیو ھ اكتشف باحثون أس ن أن
ل أی تعانة بالنح ن االس ا یمك ض

ن  ف ع ود الكش ي جھ ف
.المخدرات

ترالي  ث األس ار الباح أش
ارون<< درو ب ل >> أن ھ ظ أن

ل  ن النح ة م ي مجموع یعط
در  ایین<<مخ دة >> الكوك لم

لى أسبوع، لیرى مدى تأثیره ع
رفاتھا ل . تص د أن النح ووج

ھ عن الذي عادة ما یخبر أقران
ار  مكان الغذاء أو رحیق األزھ
ات  ق الرقص ن طری ع
وم  بح یق ة، أص االھتزازی

نحل بھزات أقوى لیخبر باقي ال
.عن مكان المخدر

ة  ث أن الدراس ح الباح أوض
ل ی ت أن النح دة ُتثب ن الجدی مك

ف  ود الكش ي جھ تخدامھ ف اس
دور  وم ب درات، لیق ن المخ ع
ن  اد ع ري لإلرش ر الس المخب

!المھربین
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.رلتتسبب في وقوف الشع

:الیدوكفالجبھةعرق
د  ى تبری رق عل اعد الع یس

.ةالعضالت التي تعمل بشد

:بسرعةالقلبخفقان
سرعةبالدملضخقلبكیحتاج
.أكبر

:الوجھشحوب
إجزاءإلىیذھبدمكمعظم
.جسمكمنأخرى

:التنفسسرعةزیادة
تىح,أكبربقوةرئتاكتعمل

.أكثر)أكسجین(تستنشق

ُیقدم للب ل س دو أن النح ریة یب ش
تف د االس ة، فبع دمات جلیل ادة خ

م  ة الش وة حاس ھ وق ن مھارات م
ام ن األلغ ف ع ي الكش ھ ف ، لدی

ترالیو ھ اكتشف باحثون أس ن أن
ل أی تعانة بالنح ن االس ا یمك ض

ن  ف ع ود الكش ي جھ ف
.المخدرات

ترالي  ث األس ار الباح أش
ارون<< درو ب ل >> أن ھ ظ أن

ل  ن النح ة م ي مجموع یعط
در  ایین<<مخ دة >> الكوك لم

لى أسبوع، لیرى مدى تأثیره ع
رفاتھا ل . تص د أن النح ووج

ھ عن الذي عادة ما یخبر أقران
ار  مكان الغذاء أو رحیق األزھ
ات  ق الرقص ن طری ع
وم  بح یق ة، أص االھتزازی

نحل بھزات أقوى لیخبر باقي ال
.عن مكان المخدر

ة  ث أن الدراس ح الباح أوض
ل ی ت أن النح دة ُتثب ن الجدی مك

ف  ود الكش ي جھ تخدامھ ف اس
دور  وم ب درات، لیق ن المخ ع
ن  اد ع ري لإلرش ر الس المخب

!المھربین
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