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بسوم
 يصنع 

السندويتشات 
ويبيعها..



  

يقول اهلل يف كتابه العزيز »وال ت�صتوي احل�صنة وال ال�صيئة ادفع باللتي هي اأح�صن« �صدق اهلل 

العظيم.

اأعزائي ان للح�صنة �صياء يف الوجه ونوراً يف القلب. وقوة يف البدن.. و�صعة يف الرزق. وحمبة 

يف قلوب اخللق. اأما ال�صيئة. فهي �صواد يف الوجه. وظلمة يف القلب. ووهن يف البدن ونق�ص يف 

الرزق. وبغ�ص يف قلوب اخللق فعلينا باحل�صنة حتى نحيى بخري و�صالم.

ماما شيخة

داخل العدد02
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أعزائي البراعم

بيت إبراهيم العريض

كيف تصنع مشروب الحليب بالتمر

نصائح عامة وهامة

06علماء حصلوا على جائزة نوبل

06

08

15

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

من أول من ابتكر الباراشوت؟

»اإلعالم الطالبي« يقيم ورشة »المقابالت الصحفية«

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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حمررة ملحق براعم:
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جمعت أكثر من 100 عملة 

أحلق من دولة إلى أخرى ألجمع العمالت.. نواف الوسطي: نقدية خالل ثالث سنوات

البطاقة التعريفية

االسم: نواف ابراهيم الوسطي

العمر:  8 سنوات

الصف: ثاني ابتدائي

المدرسة: جابر بن حيان
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وطني حبيبي

.DSLR 1. ل ت�ستخدم الكامريات الرقمية الحرتافية

2. ل تقم اأبداً بن�سر �سورة كرتونية اأو�سورة ل�سا�سة موبايلك.

3. ل تقم بعمل اإعجاب لكل ال�سور املعرو�سة.

4. قم باأخذ اللقطات وال�سور املميزة فقط.

5. ل تقم باإغراق ح�سابك بال�سور.

6. ل تكرث من ا�ستخدام الفالتر.

7. قم با�ستخدام الها�ستاغز hashtags بعناية.

على  مبتابعتك  يقوموا  اأن  النا�ض  ترتجى  ل  واأخرياً…   .8

.Instagram

براعم . نت

اأهم اآداب ا�ستخدام ان�ستغرام

بيت الشعر.. بيت إبراهيم العريض
من  الثالث  يف  العري�ض  ابراهيم  ال�ساعر  بيت  افتتح 

ابريل 2006 لي�سبح بيتا لل�سعر من كل مكان، تعقد فيه 

ال�ساعر  وكان  وال�سعراء،  بال�سعر  اخلا�سة  الجتماعات 

ابراهيم العري�ض احد اهم ال�سخ�سيات الدبية البحرينية 

يف منت�سف القرن املا�سي، وهو ال�ساعر الذي اثرى اللغة 

العربية ب�سعره وترجماته.

بنى هذا املنزل يف منت�سف القرن الع�سرين على النمط 

 – الق�سيبية  �سارع يف  اهم  هندي، ويقع على   – الجنلو 

املنزل حتى نهاية  العري�ض يف هذا  الق�سر، واقام  �سارع 

ال�سبعينات من القرن املا�سي.

والم�سيات  للندوات  قاعة  على  ال�سعر  بيت  يحتوي 

ال�سعرية ومكتبة تت�سمن الدواوين ال�سعرية والدرا�سات 

املجال.   هذا  يف  والكتابات  واملوؤلفات  ال�سعر  يف  النقدية 

ابراهيم العري�ض ومكتبته  كما يت�سمن معر�سا ملقتنيات 

اخلا�سة.

وسللالم أدب  علللللمللاء 
ح�����س��ل��وا ع���ل���ى ج����ائ����زة ن��وب��ل

ماري كوري احلائزة مرتني على 

جائزة نوبل يف الكيمياء.

عميد الأدب العربي طه ح�سني 

وقد نال جائزة نوبل يف الأدب.

حمّمد يون�س موؤ�ّس�س بنك 

الفقراء يف بنجالدي�س .

العامل الفيزيائي امل�سري  اأحمد زويل 

وقد نال جائزة نوبل يف الفيزياء.

الرئي�س الفل�سطيني الراحل 

يا�سرعرفات وجائزة نوبل لل�سالم.
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املقادير:

5 حبات متر من دون نواة

1 كوب حليب

2 ملعقة �سغرية �سكر

الطريقة:

1ــ تقطع حبات التمر اىل اأن�ساف وتو�سع يف 

كاأ�ض التقدمي.

هادئة  نار  على  اناء  يف  احلليب  يو�سع  2ــ 

»مب�ساعدة الوالدة«.

3ــ ي�ساف ال�سكر مع التقليب حتى يذوب متاماً 

ويبداأ احلليب يف الغليان ثم يرفع جانباً.

اأو  دافئاً  ويقدم  التمر  على  احلليب  ُي�سب  4ــ 

بارداً »ح�سب الرغبة«.

مشروب 
الحليب بالتمر

نصائح
- التنظيف الجيد لألسنان 
عقب كل وجبة يمنع 
التسوس والتهاب اللثة

- الكهرباء طاقة كبيرة 
وخطيرة، وهي موجودة 
في جميع األماكن التي 

نتواجد فيها..
ويجب أن نأخد الحيطة 

والحذر منها..
بل ويجب ابعاد األطفال 

عنها 

- المأكوالت 
والمشروبات 

الصحية 
تحتوي على 
أحماض ترقق 
مينا األنسان، 

حاولوا 
شرب قلياًل 

من الماء 
بعد تناول 
األطعمة.

!
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وله  جداً  قوي  وهو  الغابة  يف  حيوان  اأ�صخم 

واأوراق  االأع�صاب  على  ويتغذى  طويل  خرطوم 

ال�صجر وغريها من النباتات.

المريخ.. كوكب الغرائب

الللفلليلللللل

ا�ستحوذ كوكب املريخ الأحمر على اهتمام النا�ض منذ زمن طويل ب�سبب تعرج مداره حول ال�سم�ض، وظهور ما ي�سبه القنوات على �سطحه، ووجود 

كتل من اجلليد عند قطبيه، واآثار من براكني هائلة وبحار جافة منخف�سة ومرتفعات واأودية متتد لآلف الكيلومرتات فوق �سطحه، ولعل من اأعجب 

الكت�سافات التي اأده�ست العامل التعرف على قمري املريخ فوبو�ض ودميو�ض، فنظراً ل�سغرهما ال�سديد مل يلفتا اأنظار العلماء من 

قبل، وب�سبب قوة انعكا�ض �سوء ال�سم�ض على املريخ ي�سعب يف اأغلب الأحيان روؤية هذين القمرين، ويدور هذان القمران 

حول املريخ باأ�سرع من معدل دوران املريخ حول نف�سه يف اجتاهني مت�سادين، كما ان الكت�سافات احلديثة قد اأكدت 

وجود ما ي�سبه الكائنات الدقيقة املتحجرة يف تربة املريخ، مما يدل على احتمالية كبرية يف وجود حياة بدائية 

على املريخ، واإن مل يتاأكد الأمر حتى الوقت احلا�سر.

قطر املريخ:

6.797 km

قطر الأر�س:

12.756 km

من هو اأول من 

ابتكر البارا�سوت؟
�صبا�صتيان  لوي�ض  الفرن�صي  ه��و   -

لينورماند الذي يعترب اول من دلل بالتجربة 

احلية على مبداأ البارا�صوت وذلك عام 1783.
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زيارة العم سالم
ذهب مازن مع اأبيه لزيارة عمه �سامل يف حقله..

لقد كان احلقل مليئا بال�سنابل فاأعجب مازن ب�سنبلة مرتفعة فراح وقطفها. فراآه عمه �سامل فقال له: ماذا 

تفعل يا مازن؟

فاأجابه مازن: لقد كانت هذه ال�سنبلة مرتفعة عن باقي ال�سنابل مما يدل على اأنها مليئة باحلبوب..

كانت هذه  »لقد  مازن!! وقال  فتعجب  فارغة  بها  فاإذا  يده وفتحها  �سامل من  اأخذها عمه  ثم  اأبوه  ف�سحك 

ال�سنبلة مرتفعة هذا ل ي�سدق كيف انها فارغة؟«.

ترتفع روؤو�سها �ساخمة دون  الفارغة  بتوا�سع وال�سنابل  املليئة باحلبوب تنحني  ال�سنابل  له عمه.  فقال 

فائدة. كالإن�سان املتفاخر املغرور الذي ل فائدة منه.

م�ساهمة الطفل: حممد عبداجلليل عمر م�ساهمة الطفلة: نور بوجندل



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

2-  الوعل الجبلي1-  الرنة

2- األدب 1- الفلسفة

-بم كان يتميز إبراهيم العريض ؟

المسابقة

املعلم: ما معنى كلمة »�سبيل«؟

الطالب: طريق.

املعلم: ممتاز، والآن ما معنى كلمة »�سل�سبيل«؟

الطالب: طرطريق.

ولدي  نتيجة  تتوقع  ماذا  املدر�ض:  الأب  �ساأل 

يف المتحان؟

الطالب  �سطارة  على  يتوقف  هذا   : املدر�ض 

الذي �سوف يجل�ض بجانب ابنك يف المتحان.

سلسبيل

امتحان
ي�سقط  عندما   -1

فما  يهلهل  فوق  من 

هو؟ 

املاء  ابن  اأنا   -2

املاء  يف  تركوين  فاإن 

مت فمن اأنا؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

5 لغات

امري اأمني حبيب

دانة عبداهلل ال�سباغ

حممد ا�سامة حممد

1- ال�سينية.

2- الثلج.
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غرنوق البحر

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مللا  األيلللام  لللك  ويللأتلليللك بلللاألخلللبلللار ملللن للللم تلللزودستبدي 



11 تسالي
فوارق

كيف ترسم »الديناصور«
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سودوكو
12345
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

chair

star

fish

sky

�سل 

ال�سور 

املتطابقة
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هدى ح�سن غريب

علي ال�سباغ

�سيد اأحمد حممد الوداعيعبا�س يا�سر عبا�س

اإميان عبدالرحمن الأن�ساري
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مهرجان المسرح المدرسي يقدم مسرحيتيه »وطن الخير« و »عهد األخوة«

»فتيات فينا خير« تحتفل بالعيد الوطني المجيد

»كي جي كيدز« تحتفل بالعيد الوطني المجيد
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مركز اإلعالم الطالبي يقيم ورشة بعنوان »المقابالت الصحفية«

خليفة خالد الحدي
ي��������ح��������ت��������ف��������ى ب��������ع��������ي��������د م����������ي����������الده

احتفل خليفة خالد احلدي مع ا�سدقائه وذويه و�سط فرحة الأهل الذي 

تهنئة  خالد  خليفة  وتلقى  الوطنية  بالعياد  البالد  احتفالت  مع   تزامن 

عيد  كعكة  تكون  ان  خليفة  وحر�ض  الرميحى  ح�سن  في�سل  من  خا�سة 

�سعار  و�سعت  وعمته  الريا�سى  مدريد  ريال  نادى  �سعار  عليها  ميالده 

بر�سلونة على الكعكة الأخرى و�سط فرحة الأهل والأ�سدقاء. 

التعليمـي لـجمعية الهملة  المركز 
الخيريـة يختتـم دورتـه التعليمية
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Living room غرفة املعي�سة

مروحة

�ستائر
�سترييو

تلفاز

مزهرية

اأر�سية

�سالمل

كر�سي

م�سباح

اأريكة

طاولة
�سلة مهمالت

�سورة

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


