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عن اأبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه قال:

ال�ضمت  فاإن  الكالم.  تعلموا  كما  ال�ضمت  تعلموا 

اأن  على  منك  اأحر�ص  ت�ضمع  اأن  اإىل  وكن  عظيم  حلم 

تتكلم. وال تتكلم يف �ضيء ال يعنيك. وال تكن م�ضحاكاً 

من غري عجب »اأي �ضبب« وال م�ضاًء اإىل غري اأرب.

فال�ضكوت  الكالم من ف�ضة  كان  اإذا  قالوا:  وكذلك 

من ذهب..

اعـزائي اأحياناً يفيد ال�ضمت وينقذ �ضاحبه خا�ضة 

اإذا كنـا يف جمل�ص وبه م�ضادات يف الكالم وكل منهم 

ننفعل  ال  ان  علينـا  االأ�ضح..  هو  راأيه  يكون  اأن  يريـد 

دون  بالراأي  ن�ضـارك  اأ�ضـدقـاءنا  نخ�ضـر  ال  حتـى 

اأف�ضل  املكان  مغادرة  يكون  واأحياناً  وحدة  انفعال 

اأو  بال�ضمت  التحلي  علينا  لذا  ذلك  يف  طريقة  واأ�ضلم 

املحاورة بهدوء.

ماما شيخة
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أعزائي البراعم

الخليج العربي

الصحة الخارجية

سلطة الخس اإلفرنجي

06اإلمام الشافعي

06

08

14

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

07

07

جزيرة غريبة على شكل قلب!!

روضة البركة تحتفل بنجم األسبوع في القراءة

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة �سفحتنا

وا�ستمتع بامل�ساهدةوجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد
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�سمن برامج ن�سر الثقافة الربملانية

اأمانة النواب تد�شن فيلماً  تعليمياً  للأطفال

ملجل�س  العامة  الأمانة  د�سنت 

التعليمي  الربملاين  الفيلم  النواب 

النواب(،  جمل�س  يف  واأمل  )�سالح 

والفعاليات  الربامج  �سمن  وذلك 

للجمهور  العامة  الأمانة  تقدمها  التي 

خم�س�س  التعريفي  والفيلم  الكرمي، 

للأطفال والنا�سئة، ومت اعداده بتقنية 

ثلثية الأبعاد يف قالب م�سوق وممتع 

ومنا�سب. 

والجنليزية،  العربية  باللغتني  الفيلم 

على موقع املجل�س www.nuwab.bh وعرب قناة 

كما   ،bharliament يوتيوب  موقع  يف  املجل�س 

�سيتم توزيع ن�سخة من الفيلم على الوفود الزائرة 

املدار�س،  وطلب  والنا�سئة  الطفال  من  للمجل�س 

بالإ�سافة اإىل عر�سه على �سا�سة تلفزيون البحرين. 

ال�سغري  الربملاين  زيارة  ق�سة  الفيلم  ويحكي 

)�سالح( و�سقيقته )اأمل( اإىل جمل�س النواب حيث 

مبرافق  تعريفية  جولة  يف  �سقيقته  �سالح  ياأخذ 

املجل�س ويعرفها على عمل املجل�س ومهامه واللجان 

العديد  اىل  بالإ�سافة  الرت�سح والنتخاب،  وطريقة 

من املعلومات الربملانية املب�سطة ويف نهاية الزيارة 

يخترب )�سالح( معلومات امل�ساهدين الربملانية عرب 

اختبار ممتع.
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وطني حبيبي

اللكرتوين هو نوع خا�س من اجلرائم  الت�سيد 

دفع  بغية  النرتنت  جمرمو  يرتكبها  اللكرتونية 

امل�ستخدين اإىل اإف�ساء معلوماتهم امل�سرفية اخلا�سة. 

موقع  ي�سبه  مزيف  موقع  باإن�ساء  املت�سيدون  يقوم 

تزور  جعلك  املت�سيدون  يحاول  عندها  امل�سرف. 

موقعهم وتدون املعلومات اخلا�سة مثل كلمة املرور 

كبري  عددا  املخرتقون  ير�سل  ما  عادة  ال�سر.  وكلمة 

املوقع  لهذا  رابطا  تت�سمن  اللكرتونية  الر�سائل  من 

املزيف.

براعم . نت

ما هو الت�شيد الإلكرتوين؟

الإمام ال�شافعي

اأبوعبداهلل حممد  ال�سنة  نا�سر  هو 

ال�سافعي  املطلبي  القر�سي  ادري�س  بن 

ينتهي ن�سبه اإىل عم ر�سول اهلل )�س( 

 150 �سنة  تعاىل  اهلل  رحمه  ولد 

هجرية بغزة. ن�ساأ يتيماً يف حجر اأمه 

يف قلة عي�س و�سيق حال. انتقلت به 

اأمه اإىل مكة املكرمة فنهل وتعلم وتفقه 

الإمام  اىل  رحل  ثم  علمائها  يد  على 

مالك باملدنية املنورة. فقراأ عليه املوطاأ 

فعامله  مالك  المام  به  واعجب  حفظاً 

وفهمه  وعلمه  لن�سبه  لئق  هو  مبا 

وعقله واأدبه. ثم رحل اىل العراق وجد 

علم  فيها  ون�سر  بالعلم  النتقال  يف 

ذكره  و�ساع  ال�سنة  ون�سر  احلديث 

ثم  البقاع  ملأ  تزايداً  وتزايد  وف�سله 

خرج اىل م�سر �سنة 199 هجرية.

الخليج العربي

�ضدرت يف عام 1956م كمجلة 

»ال�ضتان�ضل«  بنظام  تطبع  يومية 

املحدودة،  اخلليج  �ضركة  عن 

اهتمت باالأخبار املحلية ذات الطابع 

االأخبار  اىل  باال�ضافة  الر�ضمي 

ا�ضمها  حتول  والدولية،  العربية 

�ضدرت  ثم  العربي«  »اخلليج  اىل 

عن  وتوقفت  ا�ضبوعية،  كجريدة 

ال�ضدور يف 1 ابريل 1961م.
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سلطة الخس اإلفرنجي

املقادير:

2 ب�سله مقطعة اىل حلقات.

2 ملعقة طعام نعناع مفروم.

2 حبة فلفل اخ�سر كبري مقطع اىل �سرائح رفيعة.

�سرائح  مقطعة  الكبري  الأحمر  الفلفل  من  حبة   1

رفيعة.

رفيعة  ل�سرائح  املقطع  الأ�سفر  الفلفل  من  حبة   1

-ملح- فلفل زهرة خ�س افرجني.

1 بي�سه م�سلوقة مقطعة �سرائح.

4 ملعق زيت زيتون.

1 ملعقة طعام خل تفاج.

2 ف�س ثوم مهرو�س.

الطريقة:

واخل�س  باأنواعه  الفلفل  ميزج   -1

البي�س  و�سرائح  والنعناع  والب�سل 

امل�سلوق يف وعاء ال�سلطة.

2- يخلط الزيت واخلل والثوم وامللح 

والفلفل ثم ي�سب على اخلليط ال�سابق 

قبل التقدمي مبا�سرة.

ملحظة: ممكن تزيني ال�سلطة باأوراق 

النعناع.

ال�شحة اخلارجية

قال تعاىل: »وجعلنا من املاء كل �شئ حي«

�شدق اهلل العظيم

املاء هو الأ�شا�س يف حياتنا وهو املادة الوحيدة التي توجد على ثلثة ا�شكال.

لأنه ينظم  ال�شحي  املاء  ن�شرب  اأن  �شائلة، �شلبة« لذا يجب علينا  »غازية، 

وازالة  اجل�شم  خليا  يف  الأوك�شجني  لنقل  مهم  وهو  اجل�شم  حرارة  درجة 

�شربه  الكثار من  لذا يجب علينا  الب�شرة  وينقي  ال�شاحلة منه  الف�شلت غري 

خا�شة انه ل توجد به �شعرات حرارية.

�شحة امل�شكن:

ل�سمان  و�سيلة  امل�سكن 

ال�سكينة اجل�سمية والنف�سية 

جتب  ل��ذا  والجتماعية 

املحافظة على نظافة امل�سكن 

يف  النفايات  بحفظ  وذلك 

بنظافة  والعناية  الكي�س 

املياه  ودورات  املطبخ 

باملحاليل  وتطهريها 

امل���ط���ه���رة م��ن 

وحفظ  اجلراثيم 

بطرقة  الأط��ع��م��ة 

الذباب  واإب��ادة  �سحية 

واحل�سرات ال�سارة..

�شحة امللب�س:

نعم  من  اللبا�س 

اأن  ويحب  علينا  اهلل 

ولئقاً  نظيفاً  يكون 

لقوله  اأمكن  ما  وجميلً 

فطهر«  »وثيابك  تعاىل 

ال�سروري  فمن  وعليه 

تغيري امللب�س الداخلية 

جيداً  وغ�سلها  بانتظام 

باملاء وال�سابون.
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الأملنيوم

الت�سنيع،  لعادة  قابل  الوزن،  خفيف 

الكهربائي،  لتو�سيل  وقابل  لل�سداأ  مقاوم 

بوا�سطة  1825م،  عام  الملنيوم  اكت�سف 

وظل  اور�ستيد  كري�ستيم  هانز  العامل 

غاليا،  غريبا  �سيئا   19 القرن  نهاية  حتى 

ي�ستخدم ل�سناعة احللي.

يف  الثاين  املركز  يتل  الملنيوم  ا�سبح 

احلديد،  بعد  الفلزات  بني  ال�ستخدامات 

التي  الغرا�س  يف  الملنيوم  وي�ستخدم 

الوقت  نف�س  يف  واخلفة  املتانة  تتطلب 

ال�سفن  بناء  وا�ستكمال  الطائرات  ك�سناعة 

جودة  وب�سبب  امل�ساكن،  واب��واب  ونوافذ 

تو�سيله للكهرباء واحلرارة فانه ي�ستخدم 

الطبخ،  الكهربية وادوات  ال�سلك  يف عمل 

كما ي�ستخدم م�سحوق الملنيوم يف حت�سري 

حلفظ  كرقائق  وي�ستخدم  ال��ده��ان��ات، 

الطعمة ولعلب امل�سروبات، وترميم املباين 

القطع  ت�سنيع  اىل  بال�سافة  التاريخية، 

احلا�سب  باجهزة  اخلا�سة  اللكرتونية 

اليل.

املوز الأحمر!!

اأحد انواع املوز املحدودة النت�سار  هو 

مع  املوز  خليط  من  قريب  لذيذ  طعم  ذو 

منه  واح��دة  وثمره  اللب  كثيف  التوت 

وحتتوي  الأ�سفر  املوز  من   3 عن  تكفي 

املوزة متو�سطة احلجم على 400 ملغ من 

البوتا�سيوم.

 املوز الأحمر غني اأي�سا بفيتامني �سي. 

فحبة واحدة من املوز الأحمر تغطي ٪15 

اأنه  من حاجة اجل�سم لهذا الفيتامني كما 

غني بالألياف الغذائية التي تقلل خطر 

ال�سكري  وداء  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة 

من النوع الثاين.

يزرع هذا النوع من املوز يف املناطق 

ما  وعادة  ال�ستوائية  و�سبه  ال�ستوائية 

ي�ستغرق حوايل 9 اأ�سهر حتى ي�سل ملرحلة 

الن�سوج ومن ا�سهر الدول التي يزرع فيها 

وبع�س  واملك�سيك  كو�ستاريكا 

مثل  الإفريقي  ال��دول 

تنزانيا وزجنبار.

جزيرة غريبة 
على شكل قلب!!

تافاروا هي اأغرب جزيرة يف العامل 

اأّنها هيئت و�ضكلت على �ضكل  حيث 

قلب ب�ضكل طبيعي وبدون تدخل 

 120 م�ضاحتها  تبلغ  لالإن�ضان، 

الف مرت مربع، وتقع اجلزيرة 

جنوب  فيجي  جمهورية  يف 

املحيط الهادئ.

ال�ضعاب  باجلزيرة  حتيط 

ما  اأبــرز  ومن  الرائعة،  املرجانية 

تقوم به على هذه اجلزيرة الرائعة هو 

كثرية  اأن�ضطة  توجد  كما  االأمواج،  ركوب 

تقام ومنها )ال�ضيد – ريا�ضة الغو�ص – الغط�ص 

و  �ضحي  منتجع  على  اجلزيرة  حتتوي  كما  التجديف(   –
حمام �ضباحة و ملعب تن�ص.

من اأذكى الطيور وميكنها ترديد الكلم دون فهم وتوجد منها 

امللون  بري�سها  وتتميز  تقريباً.  نوعاً   340 تبلغ  خمتلفة  اأنواع 

الزاهي وهي طائر بري وتعي�س يف غابات افريقيا والربازيل 

الببغاء  اأنواعها.  اأ�سهر  ومن  الهند  يف  وكذلك  وا�سرتاليا 

ال�سرتايل والببغاء ذو الطوق الأحمر وهو الطائر الوحيد الذي 

على  يتغذى  الجتاهات.  الأ�سفل يف جميع  فكه  يحرك  اأن  ي�ستطيع 

البذور والبندق اللوز والثمار حجمه من 15 اإىل 80 �سنتمرتت.

زراعة البطاطة
مل تبداأ زراعة البطاطة بالنت�سار يف اأوروبا اإلّ يف 

اأقنعة  الذي  ال�ساد�س ع�سر  الفرن�سي لوي�س  امللك  عهد 

اأحد العلماء بذلك لأن الفلحني كانوا يرف�سون زراعتها 

خوفاً من اأن ت�سبب لهم اأمرا�سا مثل مر�س اجلذام.

للنا�س  ال�سعبي  الغذاء  ذلك  بعد  اأ�سبحت  ثم 

لرخ�س ثمنها وهي ذات قيمة غذائية كبرية.

يحب تناولها ال�سغري والكبري فهي لزمة لعمليات النمو 

واملحافظة على حيوية اجل�سم يف جميع مراحل احلياة.

الببـغـاوات
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نور بو جندل

حممد �شادق
مرمي عبداللـه مرتوك

هدى عبا�س



مسابقات10

   م

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: ما اسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

1956

مرموط السهوب

1961

مرموط بوباك

في أي عام صدرت مجلة الخليج العربي؟

المسابقة

�ساأل رجل الطبيب: هل لديك دواء ملر�س الن�سيان؟

الطبيب: منذ متى وانت تعاين منه؟

رد الرجل: عن اأي �سيء تق�سد!!

منذ  مت�سي  بداأت  اأختي  لزميله:  التلميذ 

اأ�سبوعني!!

الزميل: ل بد انها قطعت م�سافة طويلة الآن!!

الطبيب

أختي
ال�سيء  هو  ما   -1

النهر 
فوق  الذي 

ت البحر؟
وحت

ال�سيء  هو  ما   -2

ي ياأتي يف ال�سنة مرة 
الذ

ثلث  الليلة  ويف  واحدة 

مرات؟؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1828

هديل احلادي

طاهرة عماد الب�سري

1- النقطة.

2- حرف اللم.
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فيل

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل

-1

-1

-2

-2



11 تسالي
فوارق

كيف ترسم بطريقًا ؟
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سودوكو
12345

1
4

5
2

2

1

3

5

2

4

6
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Fill each blank with the correct letter. Then say the words aloud.

C or D? 

apake

oweer

uckesk
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نادي البراعم

ريان العرادي

عبداملح�شن علي �شفر�شعاد علي �شفر

نور ومرمي ونوف

جنود و�شارة وخالد

ل الرميحي
في�ش
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مدر�شة بور�شه لتعليم قيادة 

ال�شيارات لل�شغار تنطلق جمّدداً

رو�شة الربكة حتتفل بنجم الأ�شبوع يف القراءة 
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»املحرق الجتماعي« يقيم ور�شة عمل حول »تن�شيق احلديقة«

مدر�شة احلكمة الدولية تد�شن الألواح الذكية »امليني اآيباد« للطلبتها

اأنا الطالبة ريحان اخلالدي بال�شف اخلام�س يف مدر�شة 

رابعة العدوية البتداتية بنات.لقد جنحت بتفوق يف الن�شف 

الدرا�شي الأول و اأحب اأن اأهدي تفوقي اىل اأمي التي وقفت 

بجانبي كل الوقت .فهي التي �شاندتني و �شجعتني طول 

فرتة الدرا�شة و الختبارات.حبيبتي يا اأمي اللهم اعطها 

ال�شحة والعافية.
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة �سفحتنا

وجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد
وا�ستمتع بامل�ساهدة

OPPOSITES الأ�شـــــــــــداد

day night

وقوفجلو�س

طويل

عري�سنحيف

مبلل جاف

فوق

حتت

مغلق

مفتوح

كبري

�شغري

ثقيل نهارليلخفيف

ق�شري


