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بسوم يصادق الجميع بالمدرسةبسوم يصادق الجميع بالمدرسة



   

تعلمون ان اجلذور متتد داخل الأر�ض ول ميكن اقتطافها لأنها را�سخة قوية ت�ستمد غذاءها 

من الأر�ض وقد ل تذبل اأو تقطع اذا ما اجتثت او قطعت ال�سجار وهكذا يجب ان يكون انتماوؤنا 

لوطننا كاجلذور را�سخة ل ميكن اقتالعها ونحن متم�سكون به واحلفاظ عليه وعلينا ان نحبه 

ونخاف ونحافظ عليه فهو عزنا وقوميتنا. وما نحن ال ثمرة هذا الوطن ولبد لهذا الثمر اأن 

يكون ثماراً جيدة عن طريق حبنا ومت�سكنا به باخالقنا احلميدة وبعلمنا ورقينا.

لن اأو�سيكم يا احبائي احبوا... بلدكم واخل�سوا له وحافظوا عليه فلن تعو�ض كنوز العامل 

خ�سارة الوطن اذا مل نحافظ عليه ونحميه، �سلمت يا وطني احلبيب الغايل و�ستظل رايتك خفاقة 

يف ال�سماء وحفظك اهلل دائماً وابداً اللهم اآمني.
ماما شيخة
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أعزائي البراعم

صناعة المديد في البحرين

تناول الطعام بانتظام وبكميات معتدلة

متى بدأ التفكير في األحرف األبجدية ألول مرة؟

يعقوب بن إسحاق الكندي

بابا غنوج

الُصدفة تؤدي إلى اختراع النظارة الطبية!!

العودة للمدارس

06

06

07

07
08

08
15

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
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الحماس والفرح
املدر�سة.  اإىل  بالذهاب  فرحته  عن  مدن  علي  الطفل  يعرب  وبدوره 

اأنني  يعني  وهذا  والفرح  باحلما�س  ا�سعر  الطفولية  بلهجته  ويقول 

اأ�سبحت كبريا وميكنني االعتماد على نف�سي. وعن ا�ستعداداته للمدر�سة 

يو�سح، ا�ستعد للمدر�سة ب�سراء احتياجاتي املدر�سية مثل االأقالم والدفاتر 

واحلقيبة، واأنا اأي�سا اأحاول قراءة الق�س�س كي اأكون متميزا يف املدر�سة. 

فعلية  خطوة  اأول  هي  املدر�سة  باأن  علي  والدة  املهدي  هدى  وتبني 

اإىل احلياة احلقيقية، �سبقتها مرحلة الرو�سة ولكن تبقى املدر�سة اأكرث 

الناحية  تهيئة طفلي من  اأحاول جاهدة  تنوعا؛  اأكرث  ات�ساعا وبخربات 

املدر�سة  عن  ت�سوراته  حول  والنقا�س  معه  احلديث  عرب  النف�سية 

من  املدر�سة  يف  ترغيبه  على  اأحر�س  كما  له،  واخلطاأ  ال�سح  وتبيني 

الفئات  خالل تو�سيح االختالفات بني املدر�سة والرو�سة و�سرح تنوع 

يف  اكت�سبها  التي  مهاراته  تعزيز  عن  ف�سال  فيها،  املوجودة  العمرية 

اال�ستعدادات  بداأت  بالطبع  املادية،  الناحية  اإىل  بالن�سبة  ال�سابقة.  املرحلة 

للعام الدرا�سي املقبل، وكو�سيلة للرتغيب اأدع »علي« يختار اأدواته املدر�سية 

بنف�سه ويدون ا�سمه على حاجياته.

ع�سكر  مدر�سة  من  الرميحي  اأحمد  ح�سن  في�سل  الطفل  يقول  جهته،  من 

االإبتدائية للبنني اأنتظر طويالً حتى و�سل اإىل املرحلة االبتدائية لي�سارك اخوته 

اأم  في�سل  الطفل  والدة  مثلهم. وت�سري  الدرو�س  املدر�سة وتلقي  اإىل  الذهاب  يف 

اأحمد باأنها قامت بتجهيز الزي املدر�سي اإىل ابنها، وكذلك �سراء احلاجيات من 

دفاتر واأقالم، وهي اأي�ساً حدثته عن املدر�سة وحاولت اأن حتبذها اإليه، كي ال 

يخاف من الدخول اإىل املدر�سة. 

التهيئة النفسية
معها  �سقيقتها  فوجود  وليد  طاهرة  الطفلة  اإىل  بالن�سبة  االأمر  وكذلك 

جعلها تتحم�س للدخول اإىل املدر�سة وتفرح لهذا احلدث الهام والذي طاملا 

والأن  كعب.  بنت  ن�سيبة  مبدر�سة  طاهرة  ولتحقت  بينت،  كما  انتظرته 

طاهرة كانت قد بكت يف االأيام االأوىل لدخولها الرو�سة، فاإن والدتها علياء 

علي اأحمد قامت بتهيئة ابنتها اإىل اليوم االأول للمدر�سة، عرب التو�سيح 

املنزل  لهم لرتجعهم  و�ستعود  للمدر�سة  اأختها  مع  �ستاأخذها  باأنها  لها 

الحقاً، وباأن يف املدر�سة �سيقومون بتعليمهم الكتابة والقراءة، واالأمور 

املمتعة، وباأنها �ستفرح من هذا اجلو اجلميل.

قلق وحماس وفرح .. 
كتبت - رباب اأحمد: 

رغم بع�س القلق الذي يعرتي الطلبة اجلدد مع بداية العام املدر�سي، فاإن الفرحة وا�سحة على حمياهم وهم ي�ستعدون للذهاب اإىل املدر�سة، 

اإىل  الباكر  اأو جريانهم وهم يذهبون منذ ال�سباح  اأخوتهم  اإىل مرحلة عمرية طاملا ترقبوها وهم ي�ساهدون  اإىل املدر�سة يعني الو�سول  فالدخول 

املدر�سة، وياأخذون معهم الكتب والدفاتر واالأقالم وال�سطائر، ويحدثونهم عن مغامراتهم وق�س�سهم داخل املدر�سة. في�سعر الطالب اأنه مل يعد طفالً، 

بل �سار كبرياً يرتدي الزي املدر�سي، ويحمل احلقيبة املدر�سية ويتوجه حل�س�س درا�سية نظامية، وهذا االأمر بحد ذاته ي�سعر الطفل بالفرحة. 

ويف اجلانب االآخر من االأمر، فاإن اأولياء اأمور الطلبة اجلدد عادة ما ي�ساورهم القلق يف االأيام االأوىل من التحاق اإبنائهم للمدر�سة، خ�سو�سا اإن 

كانوا من النوع الل�سيق اإىل العائلة. كما اأن م�سوؤولياتهم �ستزيد مع املتطلبات املدر�سية والواجبات الدرا�سية، مع هذا فاإن فرحة و�سول االأبناء اإىل 

مرحلة الدخول اإىل املدر�سة كبرية وعظيمة فثمرة قلبهم بداأ يكرب والتحق باملدر�سة. 

مشاعر األطفال بالعام الجديد
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تو�سك  التي  التقليدية  احلرف  من  املديد  �سناعة  تعترب 

على االندثار وكانت منت�سرة يف قرية �سرتة، وي�سنع املديد 

عادة  ينمو  النباتات  من  نوع  وهو  االأ�سل  نبات  عيدان  من 

حول جتمعات املياه ويف امل�ستنقعات ويكرث يف جداول املياه 

ِقبل  من  منه  التخل�س  يتّم  ما  وعادة  املزارع  يف  املنت�سرة 

املزارعني. ومييل لون »االأ�سل« اإىل االأ�سفر واالأخ�سر وي�سل 

طوله اإىل ثالثة اأقدام تقريباً.  

وتبداأ عملية �سناعة املديد عندما يقوم احلرفيون بجمع 

ليجف  امل�ستنقع  بالقرب من  ين�سره  ثم  االأ�سل وجزه،  نبات 

ال�سم�س ملدة ت�سل اىل ع�سرين  اأ�سعة  ياب�ساً حتت  وي�سبح 

اللون  من  االأ�سل  لون  يتحول  الفرتة  تلك  خالل  ويف  يوماً 

االأ�سفر واالأخ�سر اإىل اللون االأبي�س امل�سفر. وبعد ذلك يتم 

ربطه يف حزم وحتمل اإىل بيت احلريف، ثم يو�سع االأ�سل يف 

مقداراً  املديد  يوم يخرج �سانع  به ويف كل  خمازن خا�سة 

املاء وياأخذ منه اجليد ويرمي  معيناً حيث يقوم بنقعه يف 

الرديء. ت�ستخدم يف �سناعة املديد اآلة خ�سب يدوية ب�سيطة 

الرتكيب يدخل يف تركيبها االألواح اخل�سبية واحلبال ت�سمى 

وتوجد  تقريباً.  ون�سف  اأقدام  اأربعة  وعر�سها  »احلف« 

مو�سوعة  حبال  تتخللها  كثرية،  ثقوب  االآلة  طول  على 

ب�سكل طوىل »الطول« وميكن من خاللها التحكم يف متا�سك 

»املدة« ويقوم بهذا العمل �سخ�سان، ال�سانع و�سخ�س يقوم 

مب�ساعدته، ومتتاز »املدة« بقوة متا�سكها وقدرتها على البقاء 

تكون  ما  اأكرث  وهي  تبلى  اأن  غري  من  طويلة  زمنية  لفرتة 

ال�سغرية  الفراغات  بف�سل  وذلك  احلارة  لالأجواء  �ساحلة 

بعد  مداد  وجمعها  »املدة«  وت�ستخدم  املدة.  تتخللها  التي 

اكتمال �سنعها يف فر�س اأر�سية الغرف وامل�ساجد واملجال�س 

وكرا�سي املقاهي.

ثقافات06
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وطني حبيبي

صناعة المديد في البحرين

يعقوب بن إسحاق الكندي
عربي  عالّمة  الكندي،  اإ�سحاق  بن  يعقوب  يو�سف  اأبو 

م�سلم، برع يف الفلك والفل�سفة والكيمياء والفيزياء والطب 

كان  الذي  واملنطق  النف�س  وعلم  واملو�سيقى  والريا�سيات 

املتجولني  الفال�سفة  اأول  الكندي  ويعد  الكالم،  بعلم  يعرف 

العرب وامل�سلمني  ا�ستهر بجهوده يف تعريف  امل�سلمني، كما 

بالفل�سفة اليونانية القدمية.

االأعمال  ترجمة  على  االإ�سراف  مهمة  املاأمون  اإليه  اأوكل 

العربية يف بيت احلكمة،  اإىل  اليونانية  الفل�سفية والعلمية 

االأرقام  اإدخال  يف  هاًما  دوًرا  الكندي  لعب  الريا�سيات،  يف 

رائًدا  كان  كما  وامل�سيحي،  االإ�سالمي  العامل  اإىل  الهندية 

الخرتاق  جديدة  اأ�ساليب  وا�ستنباط  ال�سفرات،  حتليل  يف 

و�سع  والطبية،  الريا�سية  خربته  با�ستخدام  ال�سفرات، 

اأجرى  الدواء،كما  فاعلية  قيا�س  لالأطباء  ي�سمح  مقيا�س 

جتارب حول العالج باملو�سيقى.
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بابا غنوج
املقادير:

ــ 2 حبة باذجنان.

ــ حبة فلفل رومي.

ــ 2 حبة طماطم.

ــ نعناع اخ�سر.

ــ دب�س الرمان.

ــ عني اجلمل.

طريقة التح�ضري:

ــ ي�سوى الباذجنان ويق�سر.

والنعناع وتخلط مع  الرومي والطماطم  الفلفل  يفرم  ــ 

الباذجنان.

ليمونة  وع�سري  الرمان  دب�س  من  معلقة  لها  ي�ساف  ــ 

وامللح.

وعني  الرمان  بحبات  وتزين  للتقدمي  بالطبق  تو�سع  ــ 

اجلمل املفروم.

تناول الطعام 
بانتظام وبكميات معتدلة

الوجبات  تناول  النتظام يف  باأن عدم  التغذية  اأخ�سائيو  لنا  يبني 

او عدم تناولها بخا�سة وجبة الفطور يوؤدي اىل �سعوبة يف احل�سول 

باجلوع  ت�سعر  جتعلك  اأنها  كما  الأ�سا�سية،  الغذائية  العنا�سر  على 

وبالتايل تتناول كميات اأكرب من الغذاء يف الوجبة التالية.

ا�ستمتع بغذائك ول تن�سى اأي نوع حتبه من الأغذية ولكن بكميات 

معتدلة.

لونه  قر�ض  �سكل  على  زه��وره 

واأوراقه  ال�سفرة  اىل  اأبي�ض مائل 

ح��ول  تلتف  وخ�����س��راء  ك��ب��رة 

القر�ض غني بالفو�سفور.

أناناسالقرنبيط
اأكد خرباء التغذية ان ع�سري االأنانا�س ي�ساعد 

على اله�سم للمعدة كما انه طارد لل�سموم واأو�سح 

بفقر  للم�سابني  مفيد  االأنانا�س  ع�سري  اأن  اخلرباء 

اإذابة ال�سحوم  له قدرة هائلة على  الدم واأي�ساً 

كما اأنه يعالج م�سكلة اال�سهال.

االأنانا�س  اأن  �سابقة  ابحاث  وك�سفت 

من  كبرية  كميات  على  يحتوي 

جداً  غني  اأنه  كما  ال�سكر 

بالفيتامينات واخلمائر 

امل�ساعدة على اله�سم.
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دفة ت�ؤدي اإىل  ال�ضُ

اخرتاع النظارة الطبية!!

عام  يف  ايرب�سى«  »هانز  الملانى  تو�سل 

نظر  عندما  الطبية  النظارة  اخرتاع  اىل   1608

بال�سدفة يف عد�ستني فوجدهما يكربان الج�سام 

ليرب�سى  و�سع  كما  امامها  التى  وال�سياء 

العد�سات داخل انبوب فتمكن من اخرتاع اول 

جهاز تل�سكوب يف العامل، وكان ليرب�سى ي�سف 

اخرتاعاته باأنها الثورة العلمية النهائية التي ل 

ت�ساهيها ثورة اخرى يف املا�سي او امل�ستقبل 

فهي جتعلك ت�ساهد ال�سياء البعيدة عنك كما لو 

كانت يف متناول يدك كما كان يقول.

ي�ضمى �ضغري القط �ضربقاً ..

واأربعة  واأن��ف  وعينان  اأذن��ان  له 

اأط������راف وذي����ل و����ض���ارب ي��ر���ض��ع 

احل��ل��ي��ب م���ن اأم�����ه وي�����ض��ت��ط��ي��ع 

يحب  اال���ض��ج��ار  وت�ضلق  اجل���ري 

ال��ل��ع��ب م���ع اأق����ران����ه ك��م��ا يحب 

مطاردة الفئران..

متى بداأ التفكري يف 

االأحرف االأبجدية الأول مرة؟

مبنية  فاالجنليزية  �سوتية  ا�سارات  هي  االحرف 

على اأ�سا�س االأبجدية الرومانية التي يرجع تاريخها اىل 

2500 �سنة.

لت�سجيل  ال�سور  االن�سان  ا�ستخدم  االبجدية  وقبل 

االحداث. فمثالً �سور عدد من احليوانات كانت ت�سري اىل 

وجود مكان لل�سيد. ثم تطورت الفكرة بوا�سطة البابليني 

اىل  اال�سارة  من  فبدالً  القدماء  وال�سينيني  وامل�سريني 

اأ�سبحت الكتابة ت�سري اىل فكرة تتعلق باجل�سم  اجل�سم 

اختالف  يف  امل�سكلة  وكانت  فكرة«  »كتابة  و�سميت 

كما  اآخر،  اإىل  �سخ�س  من  الرمز  اأو  لل�سورة  التف�سري 

اأن نف�س اال�سارة قد ت�ستعمل لعدة  ان الفينقيني ادركوا 

ا�سوات وا�ستخدموا عددا من اال�سارات كونت االبجدية 

الذين  الرومانيني  اليونانيني  اىل  ابجديتهم  وحملوا 

�سموها بالالتينية واأحدثوا فيها بع�س التغيريات ومنها 

جاءت ابجدية اليوم.

ملاذا يتغري ل�ن الـشــــبــــــــرق

الثمرة عند ن�ضجها؟

ق�سرة  حتتوي 

ن�سجها  قبل  الثمرة 

على اأ�سباغ خ�سراء 

»ال���ي���خ�������س���ور« 

وت���خ���ت���ف���ي ت��ل��ك 

الأ�����س����ب����اغ ع��ن��د 

وتعو�سها  ن�سجها 

اأ����س���ب���اغ اأخ����رى 

�سفراء في�سهل على 

ال�سم�سية  احل��رارة 

التوغل داخل الثمرة 

فتتم اإن�ساجها.
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م�ضاهمة من �ضديقة ملحق الرباعم: ندى علي

اأ�ساع حممود �ساعته الغالية، التي اأهداها له اأبوه عند تفوقه يف ال�سف التا�سع، 

كانت ال�ساعة غالية جداً، وقد اأو�ساه والده اأال ي�سّيعها اأبداً، الأن هذه ال�ساعة هدية 

من جده –رحمه اهلل- بحث حممود عن ال�ساعة كثرياً فلم يجدها. 

هذه  ب�سياع  والده  يعلم  اأن  قبل  عنها  يبحثوا  اأن  واإخوته  اأ�سدقائه  من  طلب 

ال�ساعة الغالية، ولكنهم مل يجدوها. 

بينما كان حممود جال�ساً اأمام التلفاز يتنقل من قناة اإىل قناة، وهو �سارد الذهن 

يحاول اأن يتذكر متى كانت معه ال�ساعة اآخر مرة، واإذا بربنامج يف التلفاز ي�ست�سيف 

فيه �ساحراً عجوزاً يّدعي اأنه يعلم كل االأمور، وما خفي اأي�ساً. 

اأبو حممود وقال: كذب املنجمون ولو �سدقوا، كما قال ر�سول اهلل �سلى  تب�سم 

اهلل عليه و�سلم. 

لكن حممود كان م�سغول البال ب�سبب �ساعته الغالية، ومل ياأبه لكالم والده. اإذ 

ملعت فكرة يف عقل حممود. 

اأح�سر حممود ورقة وقلماً و�سجل رقم هاتف ال�ساحر. بعد انتهاء احللقة ات�سل 

اإليه وي�ساأله عن مكان ال�ساعة التي  حممود بال�ساحر، واأخذ منه موعداً كي يذهب 

اأ�ساعها. 

يف اليوم الثاين ذهب حممود يف املوعد املحدد اإىل ال�ساحر، وكله اأمل اأن ُيعّرفه 

العناكب متالأ  قدمي خرب،  بيت  اإىل  ال�ساعة. دخل حممود  هذه  مكان  على  ال�ساحر 

من  ينبعث  النور  من  وب�سي�س  وهناك،  هنا  ترتاك�س  والفئران  والقطط  جدرانه، 

العجيب،  ال�سكون  هذا  الغرفة وهو خائف من  غرفة جانبية مظلمة. دخل حممود 

ومن هذا الظالم الدام�س. 

وجد حممود ال�ساحر يتنقل من مكان اإىل مكان يرفع و�سادة ثم ي�سعها، يقلب 

الفرا�س ثم يعيده كما كان، وكاأنه يبحث عن �سيء معني. �سلم حممود ب�سوت عاٍل 

كي ي�سمعه ال�ساحر، ولكن ال�ساحر مل ي�سمعه. 

اقرتب حممود اأكرث فاأكرث اإىل ال�ساحر، وو�سع يده على كتف ال�ساحر وهو ي�سلم 

عليه، فاإذا بال�ساحر يقفز خوفاً وي�سيح به: كيف دخلت؟ 

قال حممود: �سلمت عليك ب�سوت عاٍل ومل ت�سمعني، هل تبحث عن �سيء؟ 

قال ال�ساحر: اأبحث عن م�سبحتي واأ�سياء اأخرى قد �ساعت مني. 

قال حممود يف نف�سه: جئت اإىل ال�ساحر كي يدلني على �ساعتي ال�سائعة، ولكن 

ال�ساحر نف�سه قد اأ�ساع اأ�سياء كثرية ومل يجدها. 

�سدق  خمادع،  كذاب  اإن�سان  من  لك  يا  ال�ساحر:  وجه  يف  حممود  �ساح  فجاأة 

والدي حني قال يل: كذب املنجمون ولو �سدقوا.

الـســـاحـــــــر
م�ضاهمة من الطفل عبدال�له ابراهيم علي
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 علم األزهار والورود
Floral Gardens  

Weekly Programme: 2nd week of September, 2013 
 

Day 
 

Date 
 

Time 
 

Activity 
 

School Visit 

Sat  7/9/2013 5:30 pm يـــلـــائـــم عــلــيــف  
العائلة عن علم األزهار والورودفيلم كارتون لكل   

“Family  Movie “ 
Animated movie for the whole 
family on ‘Floral Gardens’ 

- 

Sun 8/9/2013 
 

10:30 am عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

“Marvels of Science” 
(7+ years) 

- 

5:30 pm  ( سالم وطني )مشاهدة فيلم  
Watching (Salem Watany)  

(4+ years) 

Mon 9/9/2013 10:30 am فنون وأعمال يدوية 
Art & Science Workshop 

(9-12 years) 

-  

4:30 pm  ورشة عمل مختبر الجيولوجيا 
GeoLab Workshop 

(8+ years ) 
5:30 pm عرض العلوم المرحة 

MAD Science Show 
“Marvels of Science” 

(7+ years) 
Tue 

 
10/9/2013 11:00  am عـــلــــم الـــتصــويـــر 

 الرجاء إحضار كاميراتكم الخاصة
Science of Photography 

workshop 
Please bring your own Camera 

)12+ years) 

-  

4:30 pm  فنون وأعمال يدوية 
Art & Science Workshop 

(9-12 years) 
Wed 11/9/2013 10:30 am الساكنة عرض الكهرباء  

Static Electricity Show 
(8+ years) 

 
- 
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www.mtestudios.com
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Thu 12/9/2013 10:30 am  اكتشف اإلختراعات اإلسالمية 
Discover Islamic Inventions 

( 6+ years) 

- 

5:30 pm ورشة عمل مختبر الجيولوجيا 
GeoLab Workshop 

(8+ years) 
Fri 13/9/2013 5:00 pm  عرض العلوم المرحة 

MAD Science Show 
“Marvels of Science” 

(7+ years) 

- 

 

 
Opening Hours  أوقات العمل  

Sat – Thu 8:00 am   - 1:00 pm  
                 4:00 pm  -  7:00 pm  
Wed         8:00 am  - 1:00 pm  
Fri              3:00 pm  - 9:00 pm 

ظهرا     0088 –صباحا  0088الخميس      –السبت 
  

مساءاً        0088 –عصرا  0088  
ظهراً        0088 –صباحا  0088األربعاء               
مساءا       0088  –عصرا   0088الجمعه              



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 من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: احلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2- �سرتة املحرق  -1

أي جزيرة كانت تشتهر بصناعة المديد؟

المسابقة

اال�ستاذ للطالب: ماذا حدث بعد اأن توفى االإ�سكندر االأكرب؟

الطالب: دفنوه!

اأب وابنه يتجادالن ب�سبب ك�سل االبن يف املدر�سة.. 

فقال االأب: يا بني عندما كان نابليون بعمرك كان 

االأول يف ال�سف!! 

فرد الولد: واأنت يا بابا عندما كان نابليون 

بعمرك كان اإمرباطوراً!

اإلسكندر

نابليون
 1- من اأول الر�سل 

من بعد �سيدنا اآدم عليه 

ال�سالم؟ 

النبي  م 
ا�س ما   -2 

يف  وهو  تكلم  الذي 

املهد؟

�سيدنا 
ُولد 

اأين   -3

اإبراهيم عليه ال�سالم؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- عايل

حسين محمد حسين
محمد أحمد عبدعلي

عبداهلل حسن عبداهلل

1- �سيدنا نوح.

2- �سيدنا عي�سى.

3- يف العراق.
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وين عنك ريال مدريد

خاطري اعرف كم انتهت املباراة

اأن �ساء اهلل منقولة مبا�سرة

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

بثينة: االأر�ض ال�ضهلة الطيبة االإنبات. 

جمانة: الل�ؤل�ؤة. 

رباب: ال�ضحاب االأبي�ض. 

�ضها: ك�كب �ضغري خفي ال�ض�ء. 

�ضيماء: املرتفعة وفيها عراقة االأ�ضل.

اسم ومعنى!!

الـمتــاهــة

كيف ترسم »انجري بيرد«
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1 الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

ر�ضيف

ا�ضارة

�ضيارة

�ضاحنة

كامريانفق

مرور

ج�ضر

دوار

رادار

135 246



13 نادي البراعم
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 اإبراهيم عادل احلادي

عبداهلل حممد عبدالكرمي

�ضلمان خليل احلادي

فاطمة ح�ضني

اإبراهيم �ضقر احلادي

بيان حممد عبدالكرمي



مجتمع14
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عيد ميالد سعيد

احتفلت الطفلة وفاء حممد االمني بعيد ميالدها العا�سر و�سط اجواء عائلية 

وبح�سور عدد من االأهل واالأقارب واالأ�سدقاء.

العودة للمدارس....



15 مجتمع
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Clothes م����������اب���������������������ض
�ض�رتمعطف واٍق من املطرفانيلة

قبعة املطر

�ضرتة من �ض�ف

معطف

جينز

ث�ب ن�م

و�ضاح

بدلة ريا�ضة

قمي�ض

كنزة �ض�فية


