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بسوم وبسمة يرسمون على اللوحة البيضاء



اأو الأر�ض، فيها  البحر  الـله علينا ببلدة �سغرية جميلة بها كل ا�سباب اجلمال �سواء يف  اأنعم 

المان والراحة النف�سية وهدوء البال الذي ورثناه عن اأجدادنا والذي يجب املحافظة عليه فهذا كنز 

وثروة ثمينة ل تعو�ض.

احبائي الفرد يف الدنيا بال وطن اإن�سان ميت لنه بال هوية اأو مكان يوؤويه.. لذا علينا املحافظة 

البيت والطريق واملدر�سة والعمل مهم  النظافة.. فنظافة  على بالدنا من �سغرنا وذلك عن طريق 

جداً فهو من نظافة البلد.. كذلك التحلي بال�سفات احلميدة كاحرتام الغري وحقوق الغري والتعاون 

فيما بيننا على اخلري وترك ال�سوء والتخريب والعبث وحبنا لبع�ض لهو من �سفات الن�سان الراقي 

احلري�ض على �سمعة بلده ورقيها، وهذه ال�سفة يتحلى بها كل بحريني كان ومازال فلنحافظ عليها 

يا اعزائي، فهي الرقي وال�سمعة الطيبة.

ماما شيخةو�إلى لقاء
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»�لآنة« هي �ول عملة ��ستطاع �حل�سول عليها ... عي�سى �أمني:

�س�أحّلق لأجمع الطوابع والعمالت من دول خمتلفة

كتب- حمررة ملحق بر�عم:

لكل �إن�سان هو�ية �أو عدة هو�يات فمنا من يحب �لكتابة و�ل�سعر و�لر�سم، ولكن هذ� �لأ�سبوع لدينا هو�ية 

جديدة وهي هو�ية جمع �لطو�بع و�لعمالت.

�إعد�دي مبدر�سة �لرفاع �لعد�دية للبنني،  �أمني حممد، �بن 14 ربيعاً طالب يف �ل�سف �لثالث  �لفتى عي�سى 

يهوى جمع �لطو�بع و�لعمالت ويع�سق �ل�سباحة، بد�أ هو�يته منذ �سنتني و��ستطاع جمع 50 طابعاً بريدياً و20 

عملة.

[ متى بداأ اهتمامك بجمع الطوابع والعمالت؟

- بد�أت هو�يتي بجمع �لطو�بع يف عام 2010.

هل ورثت هذه الهواية من اأحد اأفراد ال�سرة؟

�لو�لد كان له �لف�سل �لأكرب يف تنمية هو�ية جمع طو�بع �لربيد لدي، وعلمني �لكثريعنها وكيفية �قتنائها 

و�ملحافظة عليها.  و�إن �سح �لتو�سيف فاإن هو�ية جمع �لطو�بع  هي موروث عائلي، فهي هو�ية جدي و�عمامي 

و�أبي.

[ كم عدد الطوابع التي جمعتها حلد الآن؟.

- 50 طابعاً، من 12 دولة.

[ كيف حتافظ على الطوابع الورقية؟

- ��سرتيت �لبومات خا�سة للطو�بع متنع من دخول �لرطوبة و�لرت�ب حتى ل تتلف.

[ ما اأول طابع ح�سلت عليه؟

- طابع �لبحرين.

[ وماذا عن العمالت؟

- هو�ية �لعمالت هي �ي�سا من �لهو�يات �ملحببة على قلبي، فقد �تربطت لدي منذ �ل�سغر، �ذ كنت �جمع 

�لعمالت من خادمات منزلنا، بالإ�سافة �إىل عمالت دول جمل�س �لتعاون و�لدول �لتي زرناها، فالعمالت �لتي 

�قتنيها لي�ست قدمية.

[ كم عدد العمالت التي جمعتها، ومن اي الدول؟

�ير�ن،  �ندوني�سيا،  ماليزيا،  تايلند،  م�سر،  �لردن،  �ل�سني،  �لهند،  �لفلبني،  من:  عملة،    -20

�لكويت، �ل�سعودية، �لمار�ت، عمان، قطر، �لبحرين.

[ ما اأول عمله ح�سلت عليه؟

- »�لآنه« فهي عملة �لبحرين �سابقاً وح�سلت عليها من عند و�لدي �لعزيز.

[ هل هذه الهواية لها مرود خا�ض على درا�ستك؟

- نعم، فهو�يتي �ساعدتني يف �لدر��سة، خا�سة يف مادة �لتاريخ.

[ هل تفكر يف بيع الطوابع؟.

- ل �أفكر يف بيعها مطلقاً، فما �لفائدة من جمعها، ولكن �ساأعطيهم �بنائي يف �مل�ستقبل.

[ هل ح�سلت على دعم من والديك؟.

- نعم، فو�لدي يدفعني لهذه �لهو�ية، وو�لدتي هي من ت�سجعني.

[ ماهي امنيتك يف امل�ستقبل؟.

- �ن �كون طيار�، فمن خالل هذه �ملهنة �ساأكون �أقرب لهو�يتي ف�ساأجمع عدد�ً كبري�ً من �لطو�بع 

و�لعمالت.

[ هل لديك هوايات اخرى؟.

- نعم، �أنا �حب �ل�سباحة، فتدربت يف نادي بتلكو وبعدها �نتقلت �إىل مركز تدريبي و�أ�سبحت �هوى 

�ل�سباحة.

[ هل من كلمة اأخرية تود اإ�سافتها؟.

- نطالب �جلهات �ملخت�سة بتوفري معر�س للطو�بع خا�س بالأطفال و�لنا�سئة.
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علوم06

�ل�سغري  �حل�سى  من  طبقة  ن�سع   -

لت�سريف  �لإناء  �أ�سفل  يف  �سم   2 ب�سمك 

ن�سع  ثم  �جلذورومن  تعفن  ومنع  �ملاء 

�لطبيعي  �لفحم  ك�سرة  من  رقيقة  طبقة 

لمت�سا�س �لغاز�ت �ملنبعثة.

من  بطبقة  و�لفحم  �حل�سى  نغطي   -

�سماد �سناعي ب�سمك 5-7 �سم.

�سغرية  حفرة  بامللعقة  نحفر   -

ن�سغط  ثم  نبته،  حفرة  كل  يف  وت��زرع 

�لنباتات  ماحول  �لرتبة  على  بامللعقة 

حتى تثبت.

كمية  �إىل  �جل��رة  حديقة  حتتاج   -

قليلة جد�ً من �ملاء، نر�سها بني حني و�آخر 

بالر�سا�س ليظل �ل�سماد رطبا.

الأدوات الالزمة:

خطوات العمل:

 نباتات حمبة للرطوبة.

 وعاء بال�ستيكي �أو �سفاف.

 ك�سرة من �لفحم.

 ح�سى.

 �سماد �سناعي.

 ملعقة.

 ر�سا�س ماء.

من كت�ب اأفك�ر زراعية، اإعداد الأ�ست�ذة: كرمية حممد �س�لح

حاسة التذوق
هي قدرة �لل�سان على متييز �لطعم وتذوق �ملو�د �ملختلفة، فعند 

مترير �لأطعمة عرب �لفم ي�ستطيع �لل�سان متييز تلك �لأذو�ق �ملختلفة 

بو��سطة بر�عم �لل�سان لتحدث تفاعل كيميائي من م�ستقبالت �لدماغ 

لت�سل �لإ�سار�ت �حل�سية لأجز�ء خمتلفة منه، فت�ستطيع من خاللها 

متييز �لطعم ليكت�سف �لطعم �حللو عن �ملر عن �ملالح و�حلار عن 

�لبارد، لذ� فحا�سة �لتذوق هي �ملعيار بني �ح�سا�س �لتذوق وفقد�ن 

�حل�س على �لتذوق.

 ترتبط حا�سة �لتذوق بحا�سة �ل�سم، حيث ن�ستطيع �إدر�ك طعم 

�لل�سان  �ل�سيء من طعمة وتنت�سر على  �ل�سيء من ر�ئحته، ومنيز 

حلمات �لتذوق خمتلفة �ل�سكل و�حلجم وحتتوي على خاليا ح�سية 

متيز بني “�حللو، �ملالح، �ملر و�حلام�س”، وينتقل �حل�س بالتذوق، 

على هيئة نب�سات ع�سبية �إىل �لق�سرة �ملخية حيث يتم �إدر�ك �لطعم.

ينتمي �ل�سنجاب �إىل ف�سيلة �لقو�ر�س من �لثدييات، وهو حيو�ن ر�سيق ذو ذيل جميل مك�سو بفرو كثيف، له عينان �سود�و�ن 

و��سعتان، و�أذنان م�ستديرتان، وهو حيو�ن ن�سيط غالباً ما تر�ه يعدو فوق �لأر�س �أو يت�سلّق �لأ�سجار. 

يرت�وح وزن �ل�سنجاب �لبالغ )130- 480 غ(، بينما يبلغ وزن �جلرو �ل�سغري عند �لولدة )8 - 12 غ(، متَتدُّ فرتة حمل 

�أنثى �ل�سنجاب ) 36-45 ( يوًما، وقد تنجب �لأنثى مرتني يف �ل�سنة، وهي تلد ما بني )2-6( من �ل�سغار يف �لولدة �لو�حدة.

وتكون �سغار �ل�سناجب عند �لولدة عارية من �لفر�ء، وعيناها مغلقتان، وتتفتح عيون �سغار �ل�سناجب �حلمر�ء بعد مدة 

ترت�وح بني 26 و 28 يوًما من �لولدة.

 ُتعمر �ل�سناجب مدة تبلغ )2-6( �سنو�ت يف �ملناطق �لربية �لطبيعية، وقد عا�س بع�سها مدة 15 عاماً يف بع�س حد�ئق 

�حليو�ن. وتعي�س �ل�سناجب يف كّل �أنحاء �لعامل ماعد� مناطق �أ�سرت�ليا، ومدغ�سقر، و�جلزء �جلنوبي من �أمريكا �جلنوبية، وميكن 

�أغلب  بعك�س  �لنهار  �ساعات  �أثناء  ن�ساطها  يزيد  �حلذر،  �سديدة  حيو�نات  فهي  و�لغابات،  �ملتنزهات  يف  عادة  �ل�سناجب  م�ساهدة 

�لقو�ر�س �لأخرى.

السنجابالسنجاب

حديقة في جرة
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الـــفــــجـــــــــل

07 عيادة وتغذية

 يق�سي �لإن�سان حو�يل ثلث عمره يف �لنوم، لذ� وجب علينا �أن نتبع طرقاً �سحية 

يف �لنوم، ومنها:

- ��ستخد�م و�سادة طبية، �أو و�سادة مبو��سفات جيدة بحيث مَتالأ �لفر�ُغ �حلا�سل 

بني �لكتف و�لر�أ�س، و�ألّ تكون قا�سية �أو مرتفعة فتنحني فقر�ت �لرقبة �إىل �لأعلى، 

ول رخوة رقيقة فيميل �لر�أ�س �إىل �لأ�سفل.

- �إياكم و�لنوم على �لبطن ووجهكم �إىل �لأ�سفل، �سو�ء بو�سادة �أو بغري و�سادة، 

للعنق  �آلماً  وت�سبب  �لعنقية،  و�لأربطة  �لع�سالت  �سد  ت�سبب  �لطريقة  هذه  فاإن 

وفقر�تها.

- جتنب م�ساهدَة �لتلفاز قبل �لنوم يف و�سع ن�سف �ل�ستلقاء مع و�سع �مل�ساند 

و�لو�سائد خلف �لر�أ�س، لأنك قد َتنام و�أنت على هذه �لو�سعية غري �ل�سحية.

فالطريقة �ل�سحيحة للنوم هي �لطريقَة �لتي �أر�سدنا �إليها �لنبي �سلى �هللُ عليه 

و�سلم، باأن ينام �ملرء على جنبه �لأمين، حيث �لنوم على �جلانب �لأي�سر يحمل ثقالً 

على �لقلب، و�لنوم على �لظهر يوؤذي �لكليتني وي�سعب عملية �لتنف�س. 

املق�دير:

علبة فا�سوليا حمر�ء – علبة زيتون �خ�سر �سر�ئح – علبة زيتون ��سود �سر�ئح – بقدون�س 

– ليمون خل ملح. فلفل بارد مقطع قطعاً �سغرية.

طريقة التح�سري:

- تخلط جميع �ملقادير مع بع�س.

- تو�سع يف �لطبق �ملعد وتزيد وتقدم.

سلطة الفاصوليا الحمراء

الـــفــــجـــــــــل
ثمرة لها احجام خمتلفة لونها احمر من اخلارج وداخلها 

الحيان  وبع�ض  حلو  وطعمها  خ�سراء  اأوراق  لها  ابي�ض 

يكون حادا.

توؤكل نيئة يف ال�سلطات وهي مفيدة لفقر الدم.

األوضاع الصحيحة للنوم
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ثقافات08

اعالن

�لتاريخية  �لأماكن  �أحد  ويعد  �ملنامة  و�سط  يف  �حلرف  مركز  يقع 

و�ل�سياحية يف �لبالد، بني �ملبنى منذ �أكرث من 60عاماً ليكون �أول مدر�سة 

�سناعية يف �لبحرين، ويف عام 1990م مت حتويله �إىل مركز للحرف.

 32 من  لأكرث  حرفية  منتجات  على  فيه  �لعر�س  �سالة  حتتوي 

م�سروعاً 13 منها متو�جدة يف �ملركز بالإ�سافة �إىل منتجات م�سروع غزل 

عام  منذ  �لدر�ز  بقرية  �لعربي  �لنادي  عليه  ي�سرف  �لذي  �ل�سوف  ون�سج 

1990، وتعمل به 27 فتاة يقمن بفرز �ل�سوف وتنظيفه وغ�سله وتن�سيف 

ومت�سيطه وحتويله �إىل خيوط لن�سج �سجاد من �ل�سوف ومعلقات جد�رية 

باأحجام وت�ساميم خمتلفة وباألو�ن طبيعية م�سبوغة ومت ت�سويق �ملنتج 

وتوزيع �ملردود على �لعامالت يف �مل�سغل. و18 م�سروعاً ينفذها �حلرفيون 

يف بيوتهم. 

�خل�سبية،  �ل�سناعات  �لتالية:  للم�ساريع  حرفية  ور�س  باملركز  يوجد 

�لورق �ليدوي من �سعف �لنخيل، �لزجاج �ملع�سق، �حلديد �ملطاوع، �جلب�س 

و�لفخار، تطريز �لنقدة، �خلط �لعربي، �لطباعة على �لقما�س. 

وطني حبيبي

مركز الحرفمركز الحرف

ب�سعر  ��سمهم  �رتبط  �لذين  و�لعرب  �لفل�سطينيني  �ل�سعر�ء  �أهم  �أحد 

�لثورة و�لوطن، ولد عام 1941 يف قرية �لربوة وهي قرية فل�سطينية 

�أبرز من �ساهم  �أحد  تقع يف �جلليل قرب �ساحل عكا، ويعترب دروي�س 

بتطوير �ل�سعر �لعربي �حلديث و�إدخال �لرمزية فيه.

�سغل  �لأنثى،  باحلبيبة  بالوطن  دروي�س ميتزج �حلب  �سعر   يف 

يف  عا�س  �لفل�سطينيني،  و�ل�سحفيني  �لكتاب  ر�بطة  رئي�س  من�سب 

و�أ�سبح  فل�سطينية«،  »�سوؤون  جملة  لتحرير  رئي�ساً  وعمل  بريوت 

يوؤ�س�س جملة  �أن  قبل  �لفل�سطينية  �لتحرير  �أبحاث منظمة  ملركز  مدير�ً 

»�لكرمل«.

�أ�سعاره و�سعها �لكثريون يف �أغنيات و�أنا�سيد مثل: مار�سيل خليفة، 

�أحمد قعبور، ب�سار زرقان، ماجدة �لرومي، جورج قرمز، �أ�سالة ن�سري، 

قام بكتابة وثيقة �إعالن �ل�ستقالل �لفل�سطيني �لتي مت �إعالنها يف �جلز�ئر.

تويف دروي�س يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يوم �ل�سبت 9 �أغ�سط�س 

�لطبي  تك�سا�س  مركز  يف  �ملفتوح  �لقلب  لعملية  �إجر�ءه  بعد   2008

�لتي دخل بعدها يف غيبوبة �أدت �إىل وفاته بعد �أن قرر �لأطباء يف 

�لإنعا�س بناء على  �أجهزة  م�ست�سفى »ميموري�ال هريمان« نزع 

تو�سيته.

و �أعلن رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س �حلد�د 

3 �أيام يف كافة �لأر��سي �لفل�سطينية حزنا على وفاة �ل�ساعر 

و»ر�ئد  فل�سطني«  »عا�سق  دروي�س  و��سفا  �لفل�سطيني، 

�مل�سروع �لثقايف �حلديث، و�لقائد �لوطني �لالمع و�ملعطاء«.  

وقد وري جثمانه �لرثى يف 13 �أغ�سط�س يف مدينة ر�م �هلل 

حيث خ�س�ست له هناك قطعة �أر�س يف ق�سر ر�م �هلل �لثقايف، ومت 

�لإعالن �أن �لق�سر متت ت�سميته »ق�سر حممود دروي�س للثقافة«.

محمود درويشمحمود درويش
يعلن نــ�دي �ســريفة العـو�سي لالأطف�ل والن��سئة 

عن بدء الت�سجيل لربن�مج

  »هيــ� ن�سلـي«
 

الـفـئـة العمـريـة : 7 – 10 �سنوات

الـعـدد املـطـلوب : الـعـــدد مـحــدود

اأيــ�م الأولد : ال�سبت – الثنني – الأربع�ء

اأيــ�م البنــ�ت : الأحد – الثالث�ء – اخلمي�س 

الـفـرتة الأولـى : 4 – 5:30 

الفـرتة الثـ�نيـة : 5:30 – 7

وبـرنـ�مـج الـو�سـوء �سيكـون يف الـم�سـجد 

و�سـوف يـعـلـن عنـه م�سبـقـً�.

لال�ستف�ســ�ر الت�س�ل على الأرق�م: 17008416 
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النحل

09 معلومات

براعم . نت

عام  مايو   6 �إجنلرت�  يف  بريدي  طابع  �أول  �إ�سد�ر  مت 

�قرتح  وقد  فيكتوريا  �مللكة  �سورة  يحمل  �ذ   ،1840

�ل�سورة خمرتع فكرة �لطابع وهو �ل�سري رولند هيل، 

باللون  �إحد�هما  �لطابع  هذ�  من  طبعتان  �سدرت  وقد 

�لأ�سود و�لأخرى باللون �لأزرق. 

يف  دولة  ثاين  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  وتعترب 

يف  طابعاً  �أ�سدرت  �ذ  بريدي  طابع  ��سد�ر  يف  �لعامل 

�لوليات  رئي�س  �سورة  يحمل   1842 عام  نيويورك 

مقاطعتا  تبعتها  ثم  و��سنطن،  جورج  �لأمريكية  �ملتحدة 

 ،1843 عام  �لرب�زيل  ثم  �سوي�سر�  يف  وزيوريخ  جنيف 

ويف �أول يناير 1849 �أ�سدرت فرن�سا طابعاً يحمل �ل�سكل 

�لرمزي �لد�ل على �حلرية وقد ��ستبدلت بهذ� �ل�سكل عام 

ويف  بونابرت،  نابليون  لوي�س  �لأمري  �سورة   1852

»�جلمهورية  �ملدونة  �لعبارة  �أ�ستبدلت   1853 عام 

�لفرن�سية« بعبارة �لأمرب�طورية �لفرن�سية، تلتها بعد 

ذلك عدة بلد�ن، من بينها بافاريا )�أملانيا( عام 1849.

وقد �سدر �أول طابع يف م�سر عام 1866 يف عهد 

�حلكومة �خلديوية. بد�أ بع�س هو�ة جمع هذه �لوريقات 

�مللونة �ل�سغرية بجمعها يف �سناديق خ�سبية �أو كتب �أو 

حتى قامو� بتعليقها على جدر�ن �حلائط، ومت طرح �أول 

�ألبوم جلمع �لطو�بع يف عام 1862.

النحلطـــابـــع الـبـــريـــدطـــابـــع الـبـــريـــد
�ألف   20 نحو  �لنحل  �أنو�ع  عدد  يبلغ 

�جتماعية،  �لنحل غري  �أنو�ع  نوع، ومعظم 

فهو  �لع�سل  نحل  با�ستثناء  �لعزلة  حتب 

يعي�س يف جمموعات كبرية منظمة. 

يف  �لوحيدة  �لنحلة  هي  �لنحل  ملكة 

فقط  و�حد  ذكر  ومن  تتزوج،  �لتي  �خللية 

من ذكور �خللية، وهي �لوحيدة �لتي ت�سع 

�لع�سل  نحل  �أنو�ع  و�أكرب  �لبي�س.  

ملليمرًت�،   20 نحو  طولها  يبلغ 

�لعمالقة،  �لنحلة  وت�سمى 

�أنو�ع نحل �لع�سل  و�أ�سغر 

هو �لنحل �لقزم، �إذ ل يزيد 

ملليمرت  عن  �لو�حدة  طول 

و�حد فقط.  وطول ملكة �لنحل 

�لنحلة  طول  �سعف  يعادل 

�مللكة  وت�سع  �ل�سغالة.  

�لبي�س:  من  نوعني 

�أحدهما ملقح، ويخرج 

�أو  ملكات  �إما  منه 

غري  و�لآخر  �سغالت، 

منه  ويخرج  ملقح، 

�لذكور.

متيز  �لع�سل  نحلة  عند  �لذوق  حا�سة 

و�ملر،  و�ملالح  و�حلام�س  �حللو  �ملذ�ق  بني 

للتخاطب،  خا�سة  و�سيلة  �لنحل  وميلك 

وذلك عن طريق �لرق�س، وحا�سة �ل�سم عند 

�لتي  �ل�ست�سعار  قرون  يف  ترتكز  �لنحلة 

تبلغ  �مل�سام  من  هائل  عدد  �سطحها  يتخلل 

�لنحلة  وت�ستطيع  تقريبا،  �ألف   500 نحو 

كيلو مرت�  تبلغ نحو 65  ب�سرعة  �أن تطري 

يف �ل�ساعة تقريبا.
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كتب - جعفر �لبارودي:

�ن ��ستعمال �حلا�سوب ي�ساعد �لطفال على �ملبادرة 

�لتي  �لق�س�س  بق�س  وباملبادرة  �نف�سهم،  عن  و�لتعبري 

يق�سو�  �ن  �و  لديهم،  ��سا�س خرب�ت حقيقية  تقوم على 

�بد�ع خيالهم بعد ��ستثارته. و�لطفال يف  �لق�س�س من 

برو�ياتهم  ق�س�سا  يبتكرو�  �ن   ميكنهم  �لريا�س  �سن 

�حلا�سوب  �سا�سة  على  ير�سمونها  �لتي  �لر�سوم  حول 

�لب�ساطة  يف  غاية  بطر�ئق  بتعليمهم  ذلك  ويتحقق 

�سا�سة  على  ير�سمون  كيف  مثال  كتعليمهم  و�ل�سهولة 

�ن  طفل  كل  من  يطلب  ثم  �ملاو�س  با�ستخد�م  �حلا�سوب 

�لتي ير�سمها، وميكن تعليم �لطفال  �لر�سوم  يتكلم عن 

�حلا�سوب  �سا�سة  على  ر�سومهم  ير�سمو�  �ن  �ل�سغار 

عن  يتكلم  �ن  طفل  كل  من  يطلب  ثم  �ملاو�س  با�ستخد�م 

�لر�سوم �لتي ير�سمها، وميكن تعليم �لطفال �ل�سغار �ن 

لل�سياق  طبقا  �حلا�سوب  �سا�سة  على  ر�سومهم  ير�سمو� 

�لتايل:

وكيفية  �ملاو�س  على  بالتعرف  �لطفل  يبد�أ   �1

حتريكه بالجتاهات �لأربعة.

�جاب  مثال  تعلمه.  يحب  عما  رغبته  عن  ي�ساأل   �2

�أحد �لأطفال �نه يحب ر�سم منزل.

3� نطلب منه ر�سم �ملنزل ب�سكل تقريبي.

�لر�سام  برنامج  عرب  �ملاو�س  منه حتريك  نطلب   �4

مع م�ساعدته بالبد�ية.

�سيء  �ي  ير�سم  �ن  للطفل  ميكن  نف�سه  وبال�سلوب 

خيالت،  �ىل  و�هتماماته  �فكاره  ويحول  �هتمامه  يثري 

�ن �حلا�سوب يثري  �ل�سا�سة. ومبا  و��سياء ب�سرية على 

فقد يكون  �لزمن  �لطفل ويجذبه ملدة طويلة من  �هتمام 

قادر� على �طالة مدة �نتباهه. و�لق�س�س �لتي يبتكرها 

�ىل  خاللها  من  للنظر  كنو�فذ  ت�ستعمل  �ن  ميكن  �لطفل 

من  مفاهيمه  ومتثل  لنف�سه  �لطفل  يحدده  �لذي  �لعامل 

على  �سخ�سيته  �لطفل  ي�سقط  وقد  به.  �ملحيطة  �ل�سياء 

خالل  من  �لطفال  يتعلم  وبهذ�  يبتكرها  �لتي  �لق�سة 

وكيف  مت�سل�سل  ب�سكل  �لفكار  يرتبون  كيف  �لق�س�س 

يوؤلفون جمال وكيف يوؤكدون على �ملعنى.

�لريا�س  عمر  يف  �ل�سغار  �لطفال  يتعلم  وعندما 

فانهم  �حلا�سوب  مع  �لتعامل  يف  �لب�سيطة  �ملهار�ت 

من  ب�سرية  ��سياء  بناء  يف  �ملهار�ت  هذه  ي�ستعملون 

مثري�  �سيئاً  لهم  يقدم  �حلا�سوب  فان  وبهذ�  �فكارهم. 

ومنفذ� ينفذون منه �ىل �بتكار ��سياء من ر�سومهم قد ل 

للحديث  يقودنا  وهذ�  �لورق.  على  ر�سمها  ي�ستطيعون 

عن �مليزة �لثانية.

توطيد العالقه بين الطفل والحاسوب

زرنا  لقد  �مل�ستقبل،  �سباب  �لرب�عم،  �عز�ئي 

لكم �ليوم موقع عامل �لأطفال �مل�ستك�سفني و�لذي 

و�مل�سلية  �ملفيدة  �لأمور  من  كثري  على  يحتوي 

�لكثرية  �للعاب  خالل  من  لكم  يطرحها  و�لتي 

�أق�سام،  عدة  على  يحتوي  فيه، حيث  �ملوجودة 

و�أمور  كثرية  ومغامر�ت  تلوين، وحز�زير،  من 

وتتفاعل  تكت�سفها  �أن  �أنت  بامكانك  جد�ً  جميلة 

معها.

زورو� �ملوقع �لتايل:-

http://kids.discovery.com



مسابقات10
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 
األيام باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد املوافق 10 مارس 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   فلونة2-  لوسي1- نساء صغيرات

2 - 65 كم 1 -  56 كم
كم تبلغ سرعة النحلة اثناء الطيران؟

المسابقة

��ستاذ �ساأل �لطالب: �ين تقع قارة �فريقيا؟ 

�جاب �لطالب: يف كتاب �جلغر�فيا يا ��ستاذ.

�ساأل �ملدر�س �لطالب: �لثعلب يلد �م يبي�س؟ 

قال �لطالب: �لثعلب مكار توقع منه �ي �سي.

�ساألت �لأم ولدها: ملاذ� تغلق �أبو�ب �لبيت؟

 فاأجاب �لولد: لنني �سمعت �ن �لمتحانات على 

�لبو�ب.

اأفريقي�

ثعلب

امتح�ن�ت

�ل�سي  هو  ما   -1

�لنا�س و هو  �لذي يك�سو 

عار بدون مالب�س؟

2- ما هو �ل�سي �لذي ل 

يجري ول مي�سي؟

3- �سي يف �ل�سماء و لي�س 

يف �ملاء، فما هو؟

ل  �لذي  �لباب  هو  ما   -4

ميكن فتحه؟ 

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- الرح�لة ال�سغري
2- 19 مليون

- علي ح�سني

- روان عبداللـه النينون

- جود ه�ين عي�سى

1- �لإبره 

2- �ملاء 

3- حرف �ل�سني 

4- �لباب �ملفتوح

الخميس 25 ربيع اآلخر 1434 - العدد 8732

Thursday 7th - March 2013 - No.8732



11 تسالي

- اأن للطيور ح��سة �سم �سعيفة ونظر ث�قب.

- اأن لالأ�سم�ك ح��سة �سم قوية وعلى جلده� اأع�س�ء ح��سة حتل حمل 

الأذنني.

- اأن الأفعى ت�سم بل�س�نه� امل�سقوق.

- اأول دين�ر عربي ظهر ع�م 695 م وك�ن يحمل �سورة عبدامللك بن مروان.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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مجتمع12

نادي شريفة العوضي لألطفال والناشئة يزور محمية العرين
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13 مجتمع

طالبات مدرسة بيت الحكمة االبتدائية يزرن المركز العلمي

الحفل الرابع لتكريم المتفوقين بمدرسة خالد بن الوليد

البيان النموذجية »المرحلة االبتدائية« تعرض مسرحية الثعلب الشرير
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مساهمات14

مساهمة الطفل:

مساهمة الطفلة: 

محمد مجيب

زينب فاضل
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اعالن



15 نادي البراعم

بدرية يو�سف ال�سندي

ابراهيم عب��س

حوراء علي يو�سف

نوارة

متيم يو�سف ال�سندي
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حميد
عمر ب��سل امل
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

At the dentist يف عي�دة طبيب الأ�سن�ن

طبيب الأ�سن�ن

م�سب�ح

ك�سف املراجعة

قن�ع مثق�ب احل�سوات

ك�أ�س غ�سول الفم

ثوب

كر�سي طبيب الأ�سن�ن

طقم اأ�سن�ن �سن�عي

م�سب�ر

مراآة الأ�سن�ن

مريلة

املمر�سة امل�س�عدة


