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بسوم حياول الطريان



Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

  

بعد اأيام �ستبداأ امتحانات نهاية العام الدرا�سي. لذلك البد منكم قبل االمتحان ان تكونوا:

1 – جاهزين وادر�سوا املواد ب�سكل كامل.

2 – ان ممار�سة احلركات الريا�سية الب�سيطة ت�ساعد على تن�سيط الذهن.

3 – اخذ ق�سط كاف من النوم قبل يوم االمتحان.

4 - ان نواجه االمتحان بثقة تامة وان نعتربه فر�سة لعر�ض ما در�سناه.

5 – علينا ان نتناول بع�ض الفواكه واخل�سروات الطازجة قبل الذهاب اىل االمتحان فهي تخفف من ال�سغط والتوتر.

6 – االبتعاد عن االطعمة الد�سمة والثقيلة الأنها ت�سبب اخلمول.

7 – ان نبكر يف الذهاب لالمتحان من غري عجلة.

8 – علينا اال�سرتخاء قبيل االمتحان.

اعزائي ان هدوء االع�ساب والراحة النف�سية واجل�سدية عامل مهم يف اجناز االمتحان ب�سهولة.

مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الباهر.
ماما شيخة

أعزائي البراعم

المراسالت
للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 

ص ب: 3232 - المنامة البحرين
تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111

baraem@alayam.com:ايميل

فيلم الليجو

من هو فالديمير كوزما؟

السمنة.. مشكلة المراهقين

كيف تصنعي آيس كريم بالفراولة

أول تعداد سكاني في البحرين

»الكلمة الطيبة« تزور نادي شريفة العوضي
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ترتاق�ض  الع�سافري  من  �سرب  وراأيت  ملنزلنا  املجاورة  احلديقة  اىل  ذهبت  �سباح  ذات 

وتزقزق ب�سوتها اجلميل اال واحدة منهم مل تكن تزقزق مع ال�سرب، يبدو انها حزينة..

اقرتبت منها، وقلت لها: ما خطبك.. ردت الع�سفورة: جناحي مك�سور وانا �سعيفة ال 

اقوى على الطريان والزقزقة بفرح كبقية ال�سرب، قلت لها: ال تقلقي �ساخذك اىل الطبيب 

البيطري ليفح�ض جناحك ويعاجله لت�سفي باذن اهلل.

ىل البيطري، فقام الطبيب بفح�سها، وقال لها: انك حتتاجني 
ذهبت مع الع�سفورة ا

اىل عملية ب�سيطة لرنجع اجلناح املك�سور اىل مكانه، خافت الع�سفورة كثريا من كالم 

الطبيب، وردت الع�سفورة ب�سرعة ودون تفكري: ال اريد اجراء العملية، اال ان الطبيب 

طمان الع�سفورة وقال لها: انت قوية وهذه العملية جدا ب�سيطة ولن ت�ستغرق وقت 

طويل، الع�سفورة قالت: انا قوية و�ساأحتمل االمل.

ادخل الطبيب الع�سفورة غرفة العمليات واجرى لها العملية، وبعدما انتهى من 

العملية ترك الع�سفورة ترتاح وتفوق من التخذير، يف هذه االثناء ذهبت ل�سراء باقة 

ورد للع�سفورة الهديها اياها.

ها بابت�سامة واهديتها 
ومع �سروق �سم�ض يوم جديد، افاقت الع�سفورة ونظرت ل

باقة الورد كت�سجيع مني لها ال�ستجابتها لكالم الطبيب باجراء العملية وحتملها 

االمل ، فما كان من الع�سفورة اال ان �سكرتني كثريا.

وا�ستطيع  بتح�سن  ا�سعر  قالت:  العملية،  اجراء  بعد  �سحتها  عن  �سالتها 

الطريان من جديد كما اخربين الطبيب.

وبعد يومني، اخذت الع�سفورة ترفرف بجناحيها حماولة الطريان وجنحت 

يف ذلك، وقالت: ا�سكر اهلل كثريا النه �سفاين كما ا�سكرك يا �سديقتي اجلميلة 

لوقوفك بجانبي وم�ساعدتي.

بالرجوع مرة  الع�سفورة بعيدا مع جمموعتها، مبت�سمة تعدين  وحلقت 

اخرى يل.

ن تاأليف �سيماء يا�سر حمزة
الق�سة م
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ن تاأليف �سيماء يا�سر حمزة
الق�سة م

�شـيـمــــاء حــمـــزة

متميزة ــرة  ــش ــ� ق قــ�ــشــ�ــص  ــة  ــب ــات ك ــروع  ــش ــ� م

ق�ستها الأوىل بعنوان اإ�سعاد الآخرين
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Valley of the lost ants

The lego movie

Rio 2

Son of batman

The nut job

 Mr. Peabody & Sherman

MOVEIS

فيلم الليجو

)كري�ض  بريكو�سوكي  اإمييت  ُيدعى  رجٍل  ق�سة  الفيلم  ير�سد 

برات(، يعتقد عن طريق اخلطاأ باأنه رجٌل خارٌق واأنه ي�ستطيع اإنقاذ 

قويٍة  و�سيدٍة  فرميان(  )مورجان  فيرتوفيو�ض  ومب�ساعدة  العامل. 

ُتدعى لو�سي )اإليزابيث بانك�ض(، وبان�سمام بات مان اأو برو�ض واين 

)ويل اأنريت( لهما �سيقومون جميًعا مبحاربة الطاغية العمالق )ويل 

فريل(. ويتكاتفون جميًعا من اأجل النيل منه وهزميته وتدمري خططه 

حيث اإن هذا ال�سرير ي�سعى لتدمري ليجو.

موقع األعاب فال�ش برق
يعر�ش موقع العاب فال�ش برق 

واملمتعة  امل�سلية  اللعاب  من  ع��دد 

�سواء للبنات او االوالد، كما يحتوي 

االبعاد  ثالثية  متنوعة  العاب  على 

واملغامرات  االك�سن  العاب  ومنها 

القدم  وك��رة  والريا�سة  وال�سباق 

املطاردات  والعاب  ال��ورق  والعاب 

وترتيب  ديكور  والعاب  ال�سريعة 

الغرف والعاب باربي والعاب الذكاء 

�سخ�سيات  العاب  اىل  باال�سافة 

ماريو  ومنها:  م�سهورة  كارتونية 

و�سبوجن  جريي  اند  وتوم  وكرا�ش 

بوب ودورا وبن تن.

خالل  م��ن  �ستجدونه  ه��ذا  ك��ل 

زيارتكم لهذا الرابط:

http://al3abbarq.com/
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املقادير:

- كوب كرمية خفق

احلليب  مع  كرمية  كوب   2  -

»كوب كرمية + كوب من احلليب«  

- كوب وربع �سكر

- 2 بي�سة

- 4/1 ملعقة �سغرية فانيال

 3  كوب فراولة  

الطريقة:

ن�سع حبات الفراولة يف اخلالط ونخلطها جيداً اإىل 

اأّن تتجان�ض جيدا.

يتغري  اأن  اإىل  باليد  ونخفقهما  البي�ستني  ناأخذ  ثم 

ُل خفقهما فوق حّمام مائي  لونهما وي�سري فاحتاً »وُيف�سَّ

لقتل البكترييا املوجودة يف البي�ض«.

 + كرمية  »كوب  باحلليب  الكرمية  كوب   2 نخلط 

كوب حليب« ثم ن�سيف ال�سكر والفانيال والبي�ض.

بتحريك  نقوم  اخلليط،  اإىل  الفراولة  االآن  ن�سيف    

اخلليط جيداً حتى يتجان�ض.

ن�سب اخلليط يف جهاز حت�سري االآي�ض كرمي. 

وبعدها نقوم بت�سغيل اجلهاز ملدة 25 دقيقة اأو اإىل 

اأن ي�سبح االآي�ض كرمي جاهزاً ومتما�سكاً.

و�سو�ض  الفراولة  قطع  مع  تربيده  بعد  يقدم  ثم   

ال�سكوالته.

بذور زهرة عباد ال�شم�ش
تعترب بذور عباد ال�سم�ض من االطعمة املهمة جل�سم 

االن�سان وهي اف�سل عالج لتخلي�ض �سرايني القلب من 

الكولي�سرتول.

فالزيوت التي بداخلها متنع الدهون من التجمع يف 

الغالف الداخلي لل�سرايني.

ال�شمنة.. م�شكلة املراهقني
حتدث ال�سمنة نتيجة االفراط يف تناول الطعام وذلك باتباع 

عادات غذائية خاطئة كالوجبات ال�سريعة وامل�سروبات الغازية 

واالطعمة الغنية بالدهون وال�سكريات وت�سبب ال�سمنة 

التعر�ض  ن�سبة  ازي��اد  منها  �سحية  ا�سرار  يف 

الأمرا�ض القلب واالوعية الدموية وامرا�ض الكلى 

واجهاد  املفا�سل  التهاب  وحاالت  وال�سكري 

اجلهاز التنف�سي وبع�ض االآثار النف�سية.

الوجبات  تناول  تنظيم  الوقاية: 

الغذائية  احلمية  واتباع  الرئي�سية 

واحلركة  والريا�سة  املنا�سبة 

يف  �ست�سهم  املنتظمة 

من  والعالج  الوقاية 

ال�سمنة.
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يقع القطب اجلنوبي و�سط االقليم اجلنوبي 

االأر�ض  كرة  من  اجلنوبي  بالن�سف  قارة  وهو 

وعليه  مرة  ع�سرين  فرن�سا  م�ساحته  تبلغ  الذي 

غطاء من جليد ال يذوب.

ال�ساد�سة  للقارة  القطبية اجلنوبية  بالدائرة 

الوقت  نف�ض  يف  بها  يحيط  العامل  من 

الهادي  واملحيط  االطل�سي  املحيط 

ال�سيف  ويف  الهندي،  واملحيط 

وجانفي«  دي�سمرب  يف  »اأي 

فوق  اب��داً  احل��رارة  ترتفع  ال 

اجلنوبي  فاالقليم  ال�سفر، 

حمط اجلليد االبدي الذي 

االرا�سي  يغطي 

دلت  وقد  مرتا!   4000 كثافته  وتبلغ  والبحار 

املياه  من   100 يف   90 ان  على  اح�سائيات 

العذبة متجمعة يف اجللداء اجلنوبية! و�سجلت 

يف  احلرارة  درجات  ا�سفل  القارة  هذه  قلب  يف 

اأوت  �سهر  يف  ال�سفر  حتت  درجة   88« العامل 

1960« وا�سد الرياح ع�سوفاً »اكرث من 250 

هذا  يبدو  فقلما  ال�ساعة«  يف  كلم. 

ولد يف رو�سيا 1889 ميالدية، وعا�ض يف امريكا بعد ان هاجر اإليها.االقليم م�سيافاً.

لوجي هو خمرتع  �سكوت جون  االجنليزي  العامل  ان  النا�ض  من  يعتقد كثري 

التلفزيون اال ان الف�سل يف ذلك يرجع اإىل فالدميري كوزما الرو�سي االمريكي الذي 

اخرتع التلفزيون عام 1923 ميالدية وقد تويف عام 1982 ميالدية.

اأعماله واإجنازاته

الكامريات  ل�سناعة  اال�سا�ض احلقيقي  »االيكون�سكوب«  جنح يف اخرتاع   –  1

التلفزيونية.

2 – هاجر اإىل الواليات املتحدة لي�سرتك يف عمل ابحاث خا�سة بالال�سلكي.

3 – يف عام 1923 ميالدية اخرتع م�ستقبل انبوب ا�سعة الكاثود.

4 – ا�ستطاع يف نف�ض العام ان يخرتع كامريا تلفزيونية الكرتونية.

5 – طور امليكرو�سكوب االلكرتوين.

6 – اهتم بتطبيق االلكرتونيات والهند�سة يف املجال الطبي.

العبقري فالدميري كوزما

وطني حبيبي

من  يناير   22 يف 

اأجري  1941م  عام 

لل�سكان  تعداد  اأول 

واخلليج  البحرين  يف 

طلب  حيث  العربي، 

هذا  يف  ال��ن��ا���ض  م��ن 

بيوتهم  مالزمة  اليوم 

الثامنة  ال�ساعة  من 

منت�سف  وحتى  م�ساء 

�سدرت  كما  الليل، 

دور  باإغالق  االأوام��ر 

واملقاهي  ال�سينما 

االأجرة  �سيارات  ومنع 

تلك  اأثناء  العمل  من 

منهم  ن�سمة   89970 بلغ  البحرين  �سكان  عدد  اأن  االأح�ساء  ذلك  نتيجة  وكانت  الفرتة، 

74040 من البحرينيني و 15930 من غري البحرينيني، وقد �سك البع�ض يف نتيجة هذا 

احل�ساء، اإذ مل تبلغ كثري من االأ�سر عن عدد اأفرادها بدقة خوفاً من فكرة التجنيد االإجباري 

واإحلاق ابنائها اىل احلرب )احلرب العاملية الثانية(.

البحرين يف  �شكاين  تعداد  اأول  1941م 

GPS
براعم . نت

الكثري  على  حتتوي  ال�سبكات 

والتي  الكثريه  االخت�سارات  من 

اأنني  وال�سبب  ملعرفتها  حفزتني 

بجانب  وتختفي  تظهر  رموزاً  اأرى 

ال�سبكة يف هاتفي؟ 

 :GPS االإج����اب����ات:  وه��ن��ا 

ال�سهري  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  ه��ي 

 Global واأ�سلها  املواقع  لتحديد 

Positioning System، وهي خدمة جمانية ت�ستخدم االأقمار ال�سناعية وت�ستقبلها 
GPS الإظهار معلومات مثل موقع امل�ستخدم على اخلريطة  االأجهزة املزودة بخدمة 

واأقرب طريق لوجهته واأ�سماء ال�سوارع وغريها.

ا�سهرها  نوعاً.  يقرب من �ستني  ما  منه  يوجد 

املائية  الطيور  االأبي�ض والغاق وهي من  البل�سون 

تتغري بطول ال�ساقني وبع�سها له القدرة على الطريان 

االنهار  و�سواطئ  الغابات  يف  يعي�ض  بعيدة.  مل�سافات 

والبحريات. ي�سنع مالك احلزين ع�سه على اال�سجار اأو فوق 

�سطح املاء. يتغذى على اال�سماك والنباتات وبع�ض احل�سرات. 

وهو ي�ستطيع ان ي�سطاد اال�سماك مبهارة يف البحريات واالنهار 

غري العميقة طوله من 48 اإىل 50 �سنتمرت.

مـالــك الـحـــزيــن

الإقليم اجلنوبي



دلل حممد ابراهيم

عي�شى �شادق

خالد وليد

حممد �شادق
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حكمة الطفل ال�صغري

يف حجرة �سغرية فوق �سطح اأحد املنازل، عا�ست االأرملة الفقرية مع طفلها 

ال�سغري حياة متوا�سعة يف ظروف �سعبة.. يف غرفة عبارة عن اأربعة جدران، 

وبها باب خ�سبي، غري اأنه لي�ض لها �سقف!!.. هطل املطر بغزارة على املدنية، 

املوقف  هذا  مواجهة  والطفل  االأرملة  على  كان  منازلهم،  يف  اجلميع  احتمى 

الع�سيب! نظر الطفل اإىل اأمه نظرة حائرة واند�ّض يف اأح�سانها، اأ�سرعت االأم 

اإىل باب الغرفة فخلعته وو�سعته مائالً على اأحد اجلدران، وخباأت طفلها خلف 

الباب لتحجب عنه �سيل املطر املنهمر. فنظر الطفل اإىل اأمه يف �سعادة بريئة وقد 

علت على وجهه ابت�سامة الر�سا، وقال الأمه: “ماذا يا ترى يفعل النا�ض الفقراء 

الذين لي�ض عندهم باب حني ي�سقط عليهم املطر ؟!!”

لي�ض �سرطاً اأن تكون كبرياً لتكون حكيماً

م�ساهمة �سديق الرباعم: 

م�ساهمة: 

م�ساهمة 

�سديق 

الرباعم: 

م�ساهمة �سديقة الرباعم: 



   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

عىل امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد عىل ورقة بيضاء يف الصندوق املخصص للمسابقة مببنى »األيام« بالجنبية يف موعد 

أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الطائر؟؟

مسابقة: من داخل العدد

19141941

في أي عام أجرى أول تعداد سكاني في البحرين؟

المسابقة

ألغاز

الجوائز مقدمة من مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1923

- نورة �سالح حممد الذوادي

- اأمل عمار عبدال�سهيد رم�سان

1 – حرف الباء

2 – ال�ساعة

3 – يف ارجلها اخللفية

الغاق
ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

العندليبالعقعق

– ال�ساذج: اتعرف ملاذا �سنعوا اجل�سر؟
- زميله: لكي مير النا�ض فوقة.

- ال�ساذج: كال لقد �سنعوه لكي متر املياه حتته.

– قال املدر�ض للتلميذ: اذكر يل مثاال على متدد 
اال�سياء باحلرارة وانكما�سها بالربودة.

- التلميذ: النهار يف ال�سيف طويل فهو يتمدد 

النكما�سه  ق�سري  ال�ستاء  يف  والنهار  باحلرارة 

بالربودة.

جسر

مثال
ال�سيء  م��ا   –  1

اوله يف بريوت  الذي 

واآخرة يف حلب؟

2 – ما هو ال�سيء 

ويقف  مي�سي  ال��ذي 

ولي�ض له ارجل؟

توجد  اأي���ن   –  3

ق ل��دى 
ال����ذو

ح��ا���س��ة 

الفرا�سة؟

طرائف

-2
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ح�شن اخللق خري قرين.

من ح�شن خلقه وجب حقه.

ال�شديق دليل التقوى.

حـــكــم وأمثــــال

أكمل الرسم

11 تسالي

فوارق
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Look at the pictures and write the opposites:
OPPOSITES 

Happy – out – cold – big – night – tall - dirty- Day- Clean -Small - Short- Hot- In- Sad- up - down



13 نادي البراعم
الخميس 16 رجب 1435 - العدد 9166 

Thursday 15th May 2014 - No. 9166

ر�شا من�شور �شلطان

في�شل حممد العلوي

فاطمة با�شم عبداهلل

رمي �شيد �شرف هالل

جنان عقيل

حمزة عبدالنبي فردان
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»الكلمة الطيبة« تزور نادي �شريفة العو�شي لالأطفال والنا�شئة

جنى حتتفل بعيد ميالدها الأول

بعيد  ناجي«  حممود  »جنى  االمورة  الطفلة  احتفلت 

ميالدها يف حفل بهيج جمع االأهل واالأحباب.. حيث اأطفاأت 

�سمعتها االأوىل.. كل عام وهي بخري...

الرباعم..  للحلوة  »جنى« من ملحق  وتهنئة خا�سة 

األف مربوك.. وعقبال مائة �سنة...
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رو�شة الربكة تزور مركز املحرق للرعاية الجتماعية

الق�شم العربي مبدر�شة النور العاملية يقيم حفله ال�شنوي



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

Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

VERBS اأفعــال
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يبكييلعبيعانق

ي�شتحم

يت�شلق
يطعم ي�شحك

ي�شرب

يتاأرجحيهدي
ي�شتمع

يقود
ياأكل يقفز يتدرب


