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َكْيَف َتطرُي ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة؟

ما ٱلّذي َيْجَعُل ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة َتْصُمُد يف ٱلَْهواِء؟ لِماذا ال َتْسُقُط؟ لِماذا َوْزُن 

ٱلّْطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ال َيْجِذُبها ِبٱتِّجاِه ٱْلَْسَفِل، إىِل َسْطِح ٱْلَْرِض؟

اَلّريُح، ٱلّتي ِهَي َعَملِيًّا َهواٌء ُمتََحرٌِّك، َتِهبُّ َفْوَق وََتْحَت ٱلّطاِئرَِة ٱلَوَرقيَِّة وَُتَكوُِّن ُقوًَّة 

َتْدَفُعها ِبٱتِّجاِه ٱأْلَعىل. ٱلَْخيُْط ٱلَْمربوُط ِبٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ُيساِعُد ُقوََّة ٱلّريِح يف َرْفِع ٱلّْطاِئرَِة 

ٱلَْوَرِقيَِّة. َكما أَنَّ ٱلَْخيَْط "َيْحرُِص" َعىل أاَّل َتطريَ ٱلّْطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلَْهواِء وََتْختَفَي. ِعنَْدما 

َتكوُن ُقوَُّة ٱلّريِح أَْكرَبَ ِمْن ُقوَِّة َوْزِن ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة، َتْصَعُد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة وَُتَحلُِّق 

ِبٱتِّجاِه ٱأْلَْعىل.

ما ٱلََّذي َيْحُدُث للّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ُمْنُذ َتْحريِر ٱلَْخْيِط َوَحّتى ُتَحلُِّق يف ٱْلَعايل؟

ِعنَْدما ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط َتْدريِجيًّا، َتْصَعُد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة ِبٱتِّجاِه ٱأْلَْعىل. َبْعَد ٰذلَِك ُتَحلُِّق، أَْي 

ُ. ُكلَّما أَْرَخيْنا ٱلَخيَْط أَْكثََر، طاَرِت ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة  ماِء يف ٱْرِتفاٍع ثاِبٍت ال َيتََغريَّ َتطرُي يف ٱلسَّ

إىِل ٱْرِتفاٍع أَْعىل وََحلََّقْت يف ٱْرِتفاٍع أَْكرَبَ.

ُ ٱلّطاِئرََة ٱلَْوَرِقيََّة؟ َكْيَف ُنَطريِّ

َتطرُي ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة أَْفَضَل يف ٱأْلَّياِم ٱلَّتي َتِهبُّ فيها ٱلرِّياُح. ِمْن أَْجِل َتْطيريِ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة 

َيِجُب ٱلِْقياَم ِبِعدَِّة أَْعماٍل:

أَوَّاًل، َعلَيْنا َفْحُص ٱتِّجاِه ٱلّريِح. إِذا أََرْدنا َتْطيريَ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة يف َيوٍْم رياُحِه َخفيَفٌة  	•
َعٍة ِبَعْكِس ٱتِّجاِه ٱلّريِح َكْي َتْصَعَد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرقيُّة إىِل ٱأْلَْعىل. ِجدًّا، َيِجُب ٱلَْعْدُو ِبُسْ

َبْعَد ٰذلَِك ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط ِبُبْطٍء َوِبٱلتَّْدريِج. َيِجُب ٱلِْحرُْص َعىل أَْن َيكوَن َخيُْط ٱلّطاِئرَِة  	•
ياِن ٱلَْهواِء  ٱلَْوَرِقيَِّة َمْشدوًدا َطواَل ٱلْوَْقِت. ٱلُْمحاَفَظُة َعىل ٱلَْخيِْط َمْشدوًدا َتزيُد ِمْن رَسَ

َحْوَل ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة وََتْجَعلُها َتْصَعُد إىِل ٱْرِتفاٍع أَْعىل.

ِمَن ٱلُْمِهمِّ ٱلِْحرُْص َعىل َتْطيريِ ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرقيَِّة يف َمكاٍن َمْفتوٍح. 	•
َيِجُب ٱِلْبتِعاُد َعْن أَْعِمَدِة ٱلَْكْهرَباِء وَٱلْبِناياِت ٱلْعالِيَِة. 	•
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ُ طاِئرًَة َوَرِقيًَّة؟ َكْيَف ُنَطريِّ

حيِح. ْتيِب ٱلصَّ • ُقّصوا ٱلُْجَمَل ٱلتّالِيََة، َوَرتِّبوها ِبَحَسِب ٱلتَّ

ماِء، َنرِْبُط ٱلَْخيَْط ِبُقوٍَّة ِبَعموٍد أَْو ِبَشَجرٍَة. ِعنَْدما َتكوُن ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱأْلَعايل يف ٱلسَّ

َنبْتَِعُد َعْن أَْعِمَدِة ٱلَْكْهرَباِء وَٱأْلَْشجاِر وَٱلْبِناياِت ٱلَّتي ُيْمِكُن أَْن َتْصَطِدَم ِبها ٱلّطاِئرَُة 

ٱلَْوَرِقيَُّة.

ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط ِبُبْطٍء َوِبٱلتَّْدريِج، ِبَحَسِب ِشدَِّة ٱلرِّيِح، َحتّى َتْصَعَد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة إىِل 

ٱْرتفاٍع َكبريٍ.

َنْعدو ِبٱِلتِّجاِه ٱلُْمعاِكِس لِلرِّيِح، وََنُشدُّ َخيَْط ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ِبَحَذٍر، وَُنحاِفُظ َعىل ٱلَْخيِْط 

َمْشدوًدا.

َنْفَحُص ٱتِّجاَه ُهبوِب ٱلرِّيِح.

َنْخُرُج َمَع ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلَْمرْبوَطِة ِبٱلَْخيِْط إىِل َمكاٍن َمْفتوٍح.
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َنْبني طاِئرًَة َوَرِقيًَّة

اَلَْموادُّ ٱلَْمْطلوَبُة:

ِمَقصٌّ )ِمَقصٌّ لُِكلِّ ِتلْميٍذ(

َوَرٌق الِصٌق

آلَُة َثْقٍب َمْكتَبِيٌَّة

كبّاَسٌة

ُل أَلواُن باْندا( أَلواٌن )ُيَفضَّ

َوَرَقُة A3 فاِرَغٌة )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة(

ِقْطَعتاِن ِمْن َوَرِق ٱلْْكريِپ ِبَعرِْض 5 سم )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة(

َخيٌْط )ُيْمِكُن ُلفاَفٌة واِحَدٌة لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيَِّة أَْو ُيْمِكُن لَفُّ َخيٍْط ِمْن ُلفاَفٍة َكبريٍَة 

َعىل عوِد بوَظٍة(

ِط ٱلَّذي يف َصْفَحِة 17 َعىل َوَرَقِة A3 )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة( صوَرٌة لِلُْمَخطَّ
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َطريَقُة ٱلتَّْحضرِي

َط َعىل طوِل ٱلَْخطِّ  َنُقصُّ ٱلُْمَخطَّ  .1

ِع. ٱلُْمتََقطِّ  

َنَضُع ٱلَْوَرَقَة ٱلْفاِرَغَة ِبجاِنِب َخطِّ ٱلَْقصِّ   .2

وَُنلِْصُق.

ٍة ٱلَْوَرَقَة إىِل ِقْسَمْيِ، َعىل طوِل  َنثْني ِبِدقَّ  .3

ٱلَْخطِّ ٱلَْمْقصوِص وَٱلُْملَْصِق ِبَحيُْث 

َنرى ٱلرَّْسَم. ُنَكبُِّس ٱلَْوَرَقتَْيِ َمًعا خاِرَج 

ٱلرَّْسِم، َكْي ال َتتََحرََّك ٱلَْوَرَقتاِن أَْثناَء 

. ٱلَْقصِّ

َنُقصُّ ِبَحَذٍر ٱلَْوَرَقتَْيِ َمًعا َقبَْل ٱلرَّْسِم.  .4
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ُنَقوّي ٱلزّاِوَيَة يف َطرَِف ٱلَْجناِح ِبواِسَطِة   .8

َوَرٍق الِصٍق. ُنَكوُِّن يف ٱلزّاِوَيِة ُثْقبًا 

ِبواِسَطِة آلَِة ٱلثَّْقِب ٱلَْمْكتَبِيَِّة. َنْفَعُل 

ِء يف ُرْكِن ٱلَْجناِح ٱلثّاني. ْ َنْفَس ٱليشَّ

َنُمدُّ ٱلَْوَرَقتَْيِ ٱلَْمْقصوَصتَْيِ وَُنلَوُِّنُهما   .5

ُل ٱلتَّلْويُن ِبأَلْواِن  ِبأَلْواٍن ُمنَوََّعٍة. ُيَفضَّ

باْندا لِتَْكويِن أَْسُطِح أَلْواٍن َكبريٍَة 

َوباِرَزٍة. ُيْمِكُن َتلْويُن ٱلِْجَهتَْيِ.

َنَضُع ٱلِْمْسَطرََة َعىل طوِل ٱلَْخطِّ   .6

بِْط وََنثْني ِبٱتِّجاِه  ِع ِبٱلضَّ ٱلُْمتََقطِّ

ٱلّداِخِل. َيتََكوَُّن َجناٌح َعىل َشْكِل ُمثَلٍَّث.

ِة ٱلثّاِنيَِة  َنثْني وَُنَكوُِّن َجناًحا يف ٱلِجهَّ  .7

ِع. أَْيًضا ِبَحَسِب ٱلَخطِّ ٱلُْمتََقطِّ
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َنرُْبُط َطرََف َخيِْط ٱللُّفاَفِة ِبٱلَْحلََقِة.   .12

ُد ِمْن أَنَّ ٱلَْخيَْط َمرْبوٌط َجيًّدا، َكْي ال  َنتَأَكَّ

"َتْهُرَب" ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة. 

ُنضيُف َذَنبَْيِ: َنُقصُّ ِقْطَعتَْيِ ِمْن َوَرِق   .9

ٱلْْكريِپ، وَُنلِْصْقُهما ِبٱلِْقْسِم ٱأْلَْسَفِل 

)ٱلُْمْستَقيِم( لِلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة.

َنُقصُّ َخيًْطا طولَُه 120 سم َتْقريبًا   .10

وََنرُْبُط ُكلَّ َطرٍَف ِبُثْقٍب.

ُنلِْصُق ٱلثُّْقبَْيِ َبْعَضُهما ِببَْعٍض، وََنُشدُّ   .11

ٱلَْخيَْط وََنرُْبُط َحلََقًة يف ٱلْوََسِط ِبرَْبَطٍة 

َبسيَطٍة.

رَياِن. َنْخُرُج َفرِحَي لِتَْطيريِ ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة. ٌة لِلطَّ اَلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة حارِضَ
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#

مخّطط الطائرة الورقيّة - للتصوير والتكبري
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اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن َويف ِبالِدنا 

ُهناَك أَْنواٌع ُمْختَلَِفٌة ِمَن ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة: ِمنْها ٱلَْمبْنِيَُّة َعىل َشْكِل ُعصفوٍر، وَأُْخرى 

َمبْنِيٌَّة َعىل َشْكِل ُعلْبٍَة. ُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َمْصنوَعٌة ِمَن ٱلَْحريِر، وَأُْخرى ِمَن ٱلَْوَرِق أَِو 

ٱلنّاْيلوِن أَِو ٱلُْقماِش. َعَملِيًّا، ُكلُّ ما ُيْمِكُن َرْبُطُه ِبَخيٍْط وََتْطيريُُه ُهَو طاِئرٌَة َوَرِقيٌَّة.

ُيِحبُّ ٱلنّاُس يف َجميِع أَْنحاِء ٱلْعالَِم َتْطيريَ ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة، َسواٌء لِلُْمتَْعِة أَْو َكُجزٍْء ِمْن 

ُطقوٍس ُمْختَلَِفٍة.

اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن

 ، ٍة. كاَن لَها يف ٱلْمايض َدْوٌر دينيٌّ يٍَّة خاصَّ َتتََمتَُّع ٱلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن ِبأََهمِّ

ماِء وَأَْبناِء ٱلْبرََشِ يف ٱأْلَْرِض.  وَٱْعترََبَ  ٱلْياباِنيّوَن هذا ٱلدَّْوُر َوسيلََة َتواُصٍل َبْيَ ٱآْللَِهِة يف ٱلسَّ

ِة: يف ٱلْيَوِْم  ُ ٱلْيابانيّوَن طاِئراٍت َوَرِقيًَّة يف ٱلُْمناسباِت ٱلْخاصَّ يف ٱلْوَْقِت ٱلْحارِضِ أَْيًضا ُيَطريِّ

ْفِل. نَِة ٱلَْجديَدِة َويف َيوِْم ٱلطِّ ِل ِمَن ٱلسَّ ٱأْلَوَّ

َطوََّر ٱلْيابانيّوَن َتْصميَم ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة َووََصلوا إىِل ُمْستَوياٍت َفنِّيٍَّة ُتثرُي ٱإْلِْعجاَب. 

طاِئراُتهم ٱلَْوَرِقيَُّة َمْصنوَعٌة ِمْن إِطاٍر َخَشبِيٍّ َدقيٍق أَْو ِمَن ٱلَْخيُْزراِن، َمرْبوٌط ِبِه َوَرٌق 

َحريريٌّ ُمَزيٌَّن وََمرْسوٌم َعلَيِْه. ما زاَل ُمْعَظُم َفنّاني ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة يف ٱلْياباِن ُيَزيِّنوَنها 

ِبٱلّريَشِة وَٱلِْحرْبِ، َمَع أَنَّ ُهناَك َفنّانَي َيْستَْعِملوَن َوساِئَل أَْحَدَث َكٱلرُّسوماِت ٱلَْمْطبوَعِة. 

 لِلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلْياباِنيَِّة أَْشكاٌل وَأَْطواٌل ُمْختَلَِفٌة. ُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َصغريٌَة،

نْتِمتاِت، وَُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َكبريٌَة، َيِصُل طوُلها إىِل  ال َيتََعدَّى طوُلها َبْعَض ٱلسَّ

ْخَمُة َيبْلُُغ َوْزُنها ُطنًّا )أَلَْف كيلو غراٍم(،  َعرَشاِت ٱأْلَْمتاِر. ٰهِذِه ٱلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة ٱلضَّ

وَُهناَك حاَجٌة إىِل طاَقٍم ِمْن َعرَشاِت ٱأْلَْشخاِص لِتَْطيريِها.
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لَموِن َكَعَدِد  ْفِل، َيقوُم ٱأْلَهايل ِبوَْضِع طاِئراٍت َوَرِقيٍَّة َعىل َشْكِل أَْسماِك ٱلسَّ يف َيوِْم ٱلطِّ

لَموِن  لَموِن ِبٱلّذاِت؟ أُْنثى َسَمِك ٱلسَّ ٱأْلَْوالِد يف ٱلْعاِئلَِة، يف َنواِفِذ ٱلُْبيوِت. لِماذا أَْسماُك ٱلسَّ

باَحِة يف ٱأْلَْنُهِر ِبَعْكِس ٱتِّجاِه ٱلتَّيّاِر َووَْضِع َبيِْضها يف ُمرَْتقى ٱلنَّْهِر، يف  ُمْعتاَدٌة َعىل ٱلسِّ

غريَِة ٱلّتي َستَلُِدها.  ريَقِة َتْحرُِص َعىل ُمْستَْقبَِل ٱأْلَْسماِك ٱلصَّ . ِبٰهِذِه ٱلطَّ َمكاٍن آِمٍن وََمْحميٍّ

جاَعِة وَٱلنَّجاِح وََتْحقيِق ٱلْغاياِت. يف  لَموِن إىِل إِيماِن ٱلْيابانيَّي ِبٱلشَّ لِٰذلَِك َيرُْمُز َسَمُك ٱلسَّ

ْفِل، ُتَزيَُّن َجميُع ٱلنَّواِفِذ يف أَْرجاِء ٱلْياباِن ِبٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلُْمتَنَوَِّعِة وَٱلزّاِهيَِة  َيوِْم ٱلطِّ

ٱأْلَلْواِن، لِتَُكوَن ِصَفًة لِلَْحياِة ٱلَْكريَمِة.

اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ِبالِدنا

يف ِبالِدنا أَْيًضا ُمناَسباٌت َكثريٌَة َتتََعلَُّق ِبٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة. َتْجري أَْشُهُر ٰهِذِه ٱلُْمناَسباِت 

ُع يف  يِْف يف ُمتَْحِف إرِْسائيَل يف ٱلُْقْدِس - َيوُْم ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة. َيتََجمَّ ُكلَّ َسنٍَة يف ٱلصَّ

ٰهذا ٱلْيَوِْم ُهواُة ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ِمْن ُكلِّ أَْنحاِء ٱلْباِلِد. َبْعُضُهْم ُيْحِضُ َمَعُه ٱلّطاِئراِت 

ٍة  ٱلَْوَرِقيََّة ٱلَّتي َبناها يف َبيْتِِه، وَٱلْبَْعُض ٱآْلَخُر َيبْني ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيََّة يف َوْرَشٍة خاصَّ

ُمها ٱلُْمتَْحُف يف ٰذلَِك ٱلْيَوِْم. ُينَظِّ

يف أَْوِج ٰهذا ٱلْيَوِْم َيقوُم ٱلُْمشاِركوَن ِبتَْطيريِ ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة يف َحديَقِة ٱلتّماثيِل ٱلتّاِبَعِة 

لِلُْمتَْحِف. َتتََحوَُّل َسماُء ٱلُْمتَْحُف ِعنَْد ٰذلَِك إىِل ِبساٍط زاهي ٱأْلَلْواِن وَٱأْلَْشكاِل، َوُيْمِكُن 

ُمشاَهَدُة ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ِمْن َبعيٍد.
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